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Az ügyvezető igazgató levele 

 
Tisztelt kolléga! 
 
Miközben a Lexmark rentábilis növekedésének megvalósítására összpontosítunk, annak is tudatában kell lennünk, hogy 
sikerünk nemcsak ügyfeleink iránti elkötelezettségünkre, hanem az egymás iránt minden üzleti tevékenységünk során 
tanúsított erkölcsös, jogszerű és méltányos viselkedésünkre is támaszkodik. 
 
A Lexmark minden alkalmazottjának kötelessége, hogy az ügyfelekkel, munkatársakkal, üzleti partnerekkel, versenytársakkal 
és beszállítókkal kapcsolatos tevékenységek során a világ minden táján megfeleljen jogi és erkölcsi követelményeinknek. A 
Lexmark Üzleti magatartási kódex útmutatóul szolgál annak biztosításához, hogy valamennyi üzleti tevékenységünket a 
bizalom és tisztesség jegyében, vállalati filozófiánkkal, küldetésünkkel és értékeinkkel összhangban folytassuk.  
 
Azt várjuk Öntől, a Lexmark munkatársától, hogy elolvassa, értelmezze és tevékenységében kövesse ezt a Üzleti magatartási 
kódexet. Tekintve, hogy a Üzleti magatartási kódex nem foglalkozhat minden helyzettel és problémával, amely üzleti 
környezetünkben előfordulhat, amennyiben kérdések merülnek fel Önben, beszélje át a kódexet a közvetlen felettesével, vagy 
hívja az Etikai vonalat az 1-866-477-2029 telefonszámon. 
 
Köszönöm, hogy időt szentel az Üzleti magatartási kódex elolvasására, és ami ennél is fontosabb, hogy üzleti tevékenységét 
ezen útmutatások szellemében végzi! 
 
Allen Waugerman 
elnök-vezérigazgató 
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Bevezetés 

 
  

 Karrierünk során valamennyien kerülünk olyan helyzetekbe, amelyek jogi és erkölcsi kérdéseket vetnek fel 
azzal kapcsolatban, hogyan bonyolítsuk a Lexmark üzleti tevékenységét. A Lexmark erkölcsös 
magatartásra vonatkozó politikája tiszta és világos: 

  
 Erkölcsös, jogszerű és méltányos magatartást tanúsítunk minden tevékenységünkben az 

ügyfelekkel, munkatársakkal, kormányzati szervekkel, üzleti partnerekkel, versenytársakkal és 
beszállítókkal szemben a világ minden táján. 

  
 Bár irányelveink világosak, alkalmazásuk egy konkrét helyzetben esetleg nem feltétlenül az. A Lexmark 

azért alkotta meg az Üzleti magatartási kódexet, hogy segítséget nyújtson munkatársainak az ilyen 
helyzetekben. A kódex kiegészíti a Lexmark további szabályzatait és eljárásait, és normákat és szabályokat 
határoz meg tevékenységünkre vonatkozóan. A Lexmark valamennyi alkalmazottja személyesen felelős 
azért, hogy elolvassa, megértse és betartsa a kódex előírásait. A kódex korlátozásainak feloldását a 
Lexmark etikai bizottságának kell jóváhagynia, hacsak az másként nincs előírva. A kódex előírásait be nem 
tartó munkavállaló a munkavállalói szerződésének hatáskörébe nem tartozó tevékenységet végez, és 
fegyelmi intézkedésnek teheti ki magát, ami végső soron a Lexmarkkal létesített munkaviszonyának 
megszüntetéséhez vezethet. Azok a munkahelyi vezetők, akik elnézik beosztottjaik megkérdőjelezhető 
vagy nem megfelelő magatartását, részt vesznek az ilyen tevékenységben, vagy nem hoznak megfelelő 
intézkedéseket, ha ilyen ügyekre felhívják a figyelmüket, szintén fegyelmi intézkedésekre számíthatnak, 
amelyek végső esetben a Lexmarkkal létesített munkaviszonyuk megszüntetéséhez vezethetnek. A 
Lexmark Üzleti magatartási kódex megsértésére vonatkozó mindenféle bejelentést azonnal kivizsgálnak, 
és megteszik a megfelelő helyreigazító intézkedéseket.   

  
 A Lexmark számos különböző országban és eltérő kulturális környezetben folytatja tevékenységét. A kódex 

hatálya kiterjed a Lexmark vállalatra, társult vállalkozásaira, és alkalmazottaikra az egész világon. Ha a 
helyi jogi és kulturális gyakorlat eltér a kódex útmutatásaitól, a munkavállalók közvetlen vezetőjükkel 
megvitatva alakítsák ki a megfelelő eljárást jelen kódex szellemének és szándékainak figyelembe vételével. 
Minden, a kódextől való, a helyi jogi vagy kulturális szokást figyelembe vevő megfontolás miatti lényeges 
eltérést írásban jóvá kell hagyatni az etikai bizottsággal.  

  
Bár egyetlen szabályzat vagy eljárási rend sem oldhat meg minden lehetséges etikai dilemmát, a kódex 
lehetővé teszi, hogy minden munkavállaló képes legyen helyes következtetésre jutni, vagy felismerje 
azokat a helyzeteket, amelyekben segítséget kell kérnie a megfelelő személyektől a Lexmark vállalaton 
belül. Ha a kódex értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, az Ön 
felelőssége, hogy konzultáljon a következők valamelyikével: közvetlen felettesével, a Lexmark emberi 
erőforrások osztályával, a Lexmark jogi osztályával vagy a belső ellenőrzési igazgatóval.  Kérdéseit az 
etikai vonalon keresztül is felteheti. 

  
 A Lexmark etikai programjának felügyeletére létrehoztunk egy etikai bizottságot, amelyet az emberi 

erőforrások csapatának igazgatója és elnökhelyettese, a globális elnökhelyettes, az általános tanácsadók 
és az adminisztratív csapat közösen irányít, és feladatai közé tartozik a kódex felülvizsgálata és 
értelmezése is.  

  
 A kódex szóhasználatában a „vállalatvezetés” a vezérigazgatót és a neki beszámolni köteles vezetőket 

jelenti.  
  

  



- 6 - 

 
 

A Lexmark munkahelyi környezete 
 

  
Egyenlő esélyű foglakoztatás 
 
A Lexmark elkötelezett az egyenlő esélyű foglalkoztatás mellett. A Lexmark minden foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó tevékenységét a faj, bőrszín, kor, nem, szexuális irányultság, nemi önazonosság, vallás, 
nemzeti hovatartozás, fogyatékosság, veterán státus vagy bármilyen más, a vonatkozó jog által védett 
jellemzőre vagy tényezőre való tekintet nélkül végzi.   
 
Diszkrimináció és zaklatás 
 
A Lexmark mindent megtesz, hogy minden munkatársának egészséges, biztonságos és produktív 
munkakörnyezetet biztosítson. A faj, bőrszín, kor, nem, szexuális irányultság, nemi önazonosság, vallás, 
nemzeti hovatartozás, fogyatékosság, veterán státus vagy bármilyen más, a vonatkozó jog által védett 
jellemző vagy tényező alapján elkövetett zaklatásnak vagy diszkriminációnak nincs helye a Lexmark 
vállalatnál, sem a Lexmark semmilyen tevékenységében. Ide tartoznak többek között a telefonos 
megkeresések, az üzleti bemutatók, a telephelyen kívüli értekezletek, a továbbképzések, a csapatépítő 
tevékenységek, a Lexmark társadalmi szerepvállalása és az ügyfelek vagy szállítók számára rendezett 
szórakoztató tevékenység vagy esemény. 
 
Amennyiben úgy gondolja, hogy ilyen magatartás célpontja volt a Lexmarknál, vagy tanúja volt ilyen 
megnyilvánulásnak, a lehető leghamarabb köteles jelenteni ezt közvetlen felettesének vagy az emberi 
erőforrások osztályának. Az ilyen magatartással kapcsolatos minden panasz azonnal kivizsgálunk és 
megfelelő módon kezelünk. Az ilyen magatartás jelentésének következtében Önt nem érheti hátrány, és 
nem fenyegeti fegyelmi intézkedés, amennyiben Ön nem vett részt semmiféle helytelen tevékenységben. 
 
A munkavállalói magánszféra 
 
A Lexmark elkötelezett a személyes adatok kapcsán a vonatkozó törvényeknek való megfelelés, illetve az 
adatok felelős kezelése és védelme iránt.  A Lexmark kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjti és tartja 
nyilván, beleértve az orvosi vizsgálatokkal és a járulékokkal kapcsolatos információkat, amelyek az 
alkalmazással kapcsolatos üzleti céljaira szükségesek. A foglalkoztatással kapcsolatos személyes adatok 
gyűjtéséért, felhasználásáért, felfedéséért és nyilvántartásáért felelős munkatársaknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az adatok feldolgozása mindig a Lexmark Adatvédelmi szabályzatának megfelelően történjen. 
 
A számítógépek, kommunikációs berendezések, telefonok, irodák, munkaterületek, íróasztalok, valamint a 
Lexmark által biztosított egyéb berendezések, létesítmények, rendszerek és szolgáltatok, valamint a rajtuk 
vagy bennük (akár papíron, akár elektronikusan) létrehozott és tárolt vállalati információk és 
dokumentumok a Lexmark tulajdonát képezik. Következésképp a Lexmark vezetősége jogosult hozzájuk 
férni. A személyes jellegű apró tárgyak (pl. fényképek és emléktárgyak) kivételével a magánszférához vagy 
a személyes adatok körébe tartozónak ítélt tételeket, fájlokat, elektronikus adatokat, hangüzeneteket, e-
maileket stb. Ön nem tárolhat a Lexmark által biztosított berendezésekben, adathordozókon, 
szolgáltatásokban és létesítményekben.  
 
A Lexmark jogosult, de nem köteles ellenőrizni vagy felügyelni berendezéseinek, adatainak, rendszereinek, 
szolgáltatásainak és felszereléseinek használatát annak biztosítására, hogy a Lexmark eszközeit 
megfelelően használják, és hogy a munkavállalók betartják a Lexmark irányelveit és eljárásrendjét, 
valamint a vonatkozó törvényeket és előírásokat.  
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Egyéni magatartás 

 
  

 A Lexmark hírneve, hogy az üzleti magatartás legszigorúbb normáit követi, a mi mindennapi 
tevékenységünkön alapul. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy a Lexmark érdekeit szem előtt tartva 
cselekedjünk, és a jelen kódexnek megfelelően viselkedjünk a Lexmark minden tevékenységében. Ide 
tartoznak többek között a telefonos megkeresések, az üzleti bemutatók, a telephelyen kívüli értekezletek, 
a továbbképzés, a csapatépítő tevékenységek, a Lexmark társadalmi szerepvállalása és az ügyfelek vagy 
szállítók számára rendezett szórakoztató tevékenység vagy esemény.  
 
Kábítószer és alkohol  
 
A Lexmark telephelyein tilos kábítószerek és más szabályozás alá eső anyagok használata, birtoklása, 
előállítása, terjesztése vagy árusítása (kivéve ha a felhasználást megfelelő egészségügyi személyzet 
engedélyezte a szert birtokló személy tényleges egészségügyi problémájának kezelésére). Ugyanez 
vonatkozik az alkoholra is (kivéve a vállalatvezetés jóváhagyásával).  
 
A Lexmark telephelyein, illetve bármilyen munkaterületén semmilyen körülmények között nem szabad 
megjelennie vagy a Lexmark érdekében tevékenységet végeznie, ha bármilyen drog, szabályozás alá eső 
anyag vagy alkohol hatása alatt áll. 
 
Erőszakos magatartás és fegyverek 
 
Az erőszakosság vagy az azzal való fenyegetőzés, akár tréfaként is, nem elfogadható viselkedés. A 
Lexmark a törvény által megengedett legnagyobb mértékben tiltja a fegyverviselést, amikor a Lexmark 
telephelyein tartózkodik vagy a Lexmark nevében végez valamilyen tevékenységet. 
 
Sértő magatartás 
 
A sértő nyelvhasználat, a faji, etnikai vagy vallási sértések vagy más megjegyzések, viccek vagy olyan 
magatartás, amely megengedi vagy bátorítja a sértő munkakörnyezet kialakulását, valamint egy másik 
személy értékének lekicsinylése, nem elfogadható. Ez még akkor is igaz, ha mások ezt nem kifogásolják. 
 
Vállalati környezetvédelmi szabályok 
 
A Lexmark vállalati irányelveinek és eljárásainak betartása kulcsfontosságú a vállalat sikeréhez. A Lexmark 
alkalmazottaitól a világ minden táján elvárjuk, hogy betartsák a Lexmark összes vállalati irányelvét. Minden 
alkalmazott felelőssége, hogy megismerje és megértse a saját munkakörére vonatkozó előírásokat és 
szabályokat. 
 
Azzal, hogy Ön elektronikus módon elfogadja a kódexet, egyben nyugtázza, hogy megértette az IT-
biztonsági szabályzatot, a Lexmark globális utazási szabályzatát, valamint minden más hatályos 
helyi/regionális szabálykiegészítést, és az Ön régiójában/városában/országában érvényes Dolgozók 
kézikönyvét, valamint vállalja, hogy betartja ezek előírásait.   
 
Az Ön felelőssége, hogy értesítse a vezetőséget, ha úgy gondolja, hogy valaki megsértett egy vállalati vagy 
más szabályzatot. A Lexmark szabályzatainak megszegése fegyelmi eljáráshoz vezethet, ami akár a 
munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. 
 
 
 
A Lexmark eszközeinek védelme 
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Valamennyien személyesen felelősök vagyunk a ránk bízott Lexmark eszközök és általában a Lexmark 
eszközeinek védelméért. Mindig ügyeljen azokra a szituációkra vagy eseményekre, amelyek a Lexmark 
eszközeinek elvesztéséhez, rendellenes használatához vagy ellopásához vezethetnek, a Lexmark adatait 
és a harmadik felek által a Lexmarkra bízott adatokat is beleértve.  
 
A Lexmark idejének és eszközeinek használata 
 
Nem végezhet nem a Lexmarkkal kapcsolatos munkát, és nem kezdeményezhet a Lexmarktól független 
üzleti tevékenységet, amikor a Lexmark telephelyein a Lexmarknak szerződött munkaidejében dolgozik. A 
Lexmark eszközei, rendszerei és berendezései kizárólag a Lexmark üzleti tevékenységének folytatására 
állnak az Ön rendelkezésére. Nem megengedett a Lexmark eszközeinek, rendszereinek, telefonjainak, 
anyagainak, erőforrásainak és a vállalat szellemi tulajdonában lévő információknak semmilyen, nem a 
Lexmark üzleti tevékenységét képező célra való használata. Ez alól kivételt képez a telefonok, 
számítógépes rendszerek (beleértve az e-mailt és internetet) és nyomtatók rendkívül korlátozott és 
észszerű személyes célra való használata, ugyanakkor ezen személyes használathoz kapcsolódóan csak 
a vonatkozó jogszabályok erejéig érvényesek a magánszférára vonatkozó jogok. Semmilyen körülmények 
között nem megengedett a hivatalos üzleti környezetben nem megfelelőnek ítélt tartalmak elérése, tárolása 
vagy kommunikálása, beleértve többek közt a zaklató, sértő, diszkriminatív, törvénytelen vagy nyíltan 
szexuális tartalmú internetes honlapokat és információs elemeket, valamint a szerencsejátékhoz 
kapcsolódó, szerzői jogokat sértő, illetve a Lexmark irányelveit vagy a vonatkozó törvényeket más módon 
sértő tartalmakat.  
 
Minden munkavállaló köteles védeni a vállalat eszközeit és azok hatékony használatát. A lopás, 
gondatlanság és pazarlás közvetlenül befolyásolja a Lexmark nyereségességét, ezért megakadályozandó.  
 
Utazás és szórakozás 
 
Ön köteles biztosítani, hogy minden üzleti út a Lexmark érdekeit szolgálja, és minden utazási és 
szórakozási kiadás észszerű keretek között maradjon, és megfeleljen a Lexmark irányelveinek. Szintén az 
észszerűség határain belül kell maradnia, amikor a Lexmark érdekében üzleti úton jár, vagy a Lexmark 
nevében hivatalos vagy nem hivatalos szórakoztató tevékenységet vagy eseményt szervez, illetve részt 
vesz ilyenen. Semmilyen körülmények között nem szervezhet vagy vehet részt a Lexmark nevében olyan 
hivatalos vagy nem hivatalos szórakoztató eseményen vagy tevékenységben, amely sérti a kódexet vagy 
a Lexmark bármely irányelvét. 
 
A Lexmark képviselőjeként tudatában kell lennie annak, hogy bizonyos tevékenységek, illetve helyszínek 
nem alkalmasak üzleti tevékenységre, szórakozásra vagy találkozóra. Ide tartoznak például a szexuális 
orientációjú vállalkozások helyiségei, vagy bármely olyan helyszín vagy tevékenység, ami kedvezőtlen 
fényt vet a Lexmarkra. 
 
A Lexmark bizalmas információinak kezelése 
 
A Lexmarkra vonatkozó bizalmas információkat nem közölheti sem a Lexmarkon belül, sem kívül senkivel, 
kivéve a Lexmark azon alkalmazottait, akiknek üzleti szempontból szükséges azt ismerniük. Bizalmas 
információ átadása közben ügyelnie kell arra is, hogy ki hallgathatja ki a beszélgetését vagy láthatja meg 
a dokumentumait. Mielőtt nyilvános helyeken, például reptereken, repülőgépeken és éttermekben beszélne 
meg érzékeny információkat, mindig ellenőrizze, hogy más nem hallhatja-e a beszélgetést, vagy nem áll-e 
fenn más, elektronikus módon történő lehallgatás veszélye.  A bizalmas információkat csak a Lexmark 
szabályzatainak megfelelően szabad másoknak továbbadni.  
 
Az információk rögzítése és jelentése 
 
A pontos, és megfelelő időben rendelkezésre álló információk döntő fontosságúak a Lexmark hatékony és 
nyereséges működéséhez. Pontosan és a valóságnak megfelelően kell rögzítenie és jelentenie minden 
információt, beleértve többek közt a jelenléti ív tartalmát, számlákat és más pénzügyi jelentéseket. Tilos az 
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információkat úgy rendezni, hogy azzal félrevezesse vagy hamisan tájékoztassa azokat, akik megkapják.  
 
Emellett a szervezetek és személyek pontatlan vagy félrevezető tájékoztatása a Lexmarkon belül és kívül 
egyaránt szigorúan tilos. A jelentésekben, dokumentumokban és a vállalat minden más nyilvános 
kommunikációjában teljes körű, tisztességes, pontos, időben történő és érthető közlésekre van szükség. 
Az esetleges fegyelmi intézkedések mellett ennek a kitételnek a megsértése polgárjogi vagy akár 
büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet mind Ön, mind a Lexmark számára.    
 
 
A törvények és irányelvek lehetséges megsértésének jelentése 
 
Ha tudomást szerez bármilyen megkérdőjelezhető vagy nem megfelelő könyvelésről, pénzügyi jelentésről 
vagy könyvvizsgálati ügyről, illetve valamely törvény, szabály, előírás, Lexmark-irányelv, -eljárás vagy -
előírás, illetve a jelen Üzleti magatartási kódex megszegéséről vagy lehetséges megszegéséről, 
kötelessége azonnal értesítenie közvetlen felettesei láncolatának, a Lexmark emberi erőforrások 
osztályának vagy a Lexmark jogi osztályának valamely tagját, a belső ellenőrzési vagy a globális biztonsági 
osztály igazgatóját vagy a vezérigazgatót. Ha egy lehetséges szabályszegést vonakodik a közvetlen 
felettesének jelenteni, mert például felettese személyesen érintett lehet a kérdésben, a jelentést a fentebb 
említett más lehetőségek valamelyikének igénybe vételével vagy az etikai vonalon át teheti meg, ha az 
előzőek közül egyik sem kivitelezhető. Ha kívánja, az etikai vonal használatakor megőrizheti a névtelenség, 
és a bejelentését bizalmasan kezeljük. 
 
Az elérhetőségek és telefonszámok felsorolását a jelen dokumentum végén találja. 
 
Bejelentésének következtében Önt nem érheti hátrány, és a jelentéstételért nem fenyegeti fegyelmi 
intézkedés, amennyiben Ön nem részese a szabályszegésnek. Amennyiben úgy kívánja, észszerű 
lépéseket teszünk kiléte védelme érdekében.  
 
A Lexmark alkalmazottjaként Ön felelős azért, hogy nyíltan és őszintén vegyen részt és működjön együtt 
minden nem megfelelő magatartással és károkozással kapcsolatos belső vizsgálatban. 
 
Az üzleti titkok védelmére vonatkozó 2016-os törvénnyel kapcsolatos megjegyzés:  A jelen Üzleti 
magatartási kódextől vagy a Dolgozók kézikönyvétől függetlenül az egyéneket nem lehet büntetőjogi vagy 
polgárjogi felelősségre vonni semmilyen szövetségi vagy állami üzleti titkok védelmével kapcsolatos 
törvény értelmében, ha az adott üzleti titkot (1) egy szövetségi, állami vagy helyi állami tisztviselőnek vagy 
egy ügyvédnek adták át bizalmas módon egy gyanított törvényszegés bejelentése vagy kivizsgálása 
céljával, vagy (2) egy panasztételi, peres vagy más eljárás keretében benyújtott dokumentumba foglalták, 
és védett módon nyújtják be. Minden olyan személy, aki pert indít egy olyan munkaadó ellen, aki egy 
gyanított törvényszegés bejelentéséért megbüntette, az üzleti titko(ka)t átadhatja az ügyvédének, és 
felhasználhatja a jogi eljárásban, ha védett módon nyújtja be az üzleti titkot tartalmazó dokumentumot, és 
nem teszi közzé, hacsak erre bírósági határozat nem kötelezi. 
  
A bizalmas és védett információk nyilvánosságra hozatala és felhasználása 
 
A Lexmarknál való alkalmazása során elkerülhetetlenül találkozik a Lexmark üzleti tevékenységére 
vonatkozó információkkal. Ezen információk közé tartoznak a vállalkozás üzleti, pénzügyi, kereskedelmi és 
marketing, személyi és szolgáltatási tervei. Hozzáférhet emellett a vállalati tulajdonhoz tartozó 
információhoz, pl.: kutatás-fejlesztési, dizájn, tervezési és gyártási know-how és eljárások 
dokumentumaihoz. Ezek az információk a Lexmark értékes erőforrásaihoz tartoznak, és csak a Lexmark 
üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan használhatók. 
 
A Lexmarkra vonatkozó információkat csak belső használatra szolgáló anyagoknak kell tekinteni.  Ha 
kételyei vannak azzal kapcsolatban, megosztható-e vagy sem egy konkrét információ a Lexmarkon kívüli 
beszállítókkal, üzleti partnerekkel, ügyfelekkel stb., bármely információ-közzététel előtt beszéljen a 
vezetőséggel. 
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A létrehozott tartalmakat mindig megfelelő módon, a Lexmark adatbesorolásra vonatkozó irányelveivel 
összhangban kell osztályozni. Bizonyos információk besorolása lehet bizalmas vagy korlátozott bizalmas 
is. Ilyen esetekben kizárólag a Lexmark jogosult eldönteni, hogy az adott információt hogyan lehet 
felhasználni, illetve kivel osztható meg. A bizalmas információk felfedésére vonatkozó tilalom azután is 
érvényben marad, ha az Ön alkalmazása megszűnik a Lexmark vállalatnál. 

 
Külső kommunikáció 
 
Az egyes munkavállalók semmilyen, a vállalat teljesítményére és üzleti tevékenységére vonatkozó 
információt nem kommunikálhatnak, ha azt még a globális kommunikációs osztály nem hozta 
nyilvánosságra.  
 
A Lexmark aktuális termékkínálatára vagy az Egyesült Államokon kívüli telephelyeinek mindennapi 
tevékenységére vonatkozó kérdésektől eltérő minden médiamegkeresést a globális kommunikációs 
osztályhoz kell irányítani. Az USA-n kívüli telephelyeken minden médiakommunikációt kizárólag a helyi 
felsővezetőség vagy a kinevezett közönségkapcsolati képviselők folytathatnak. A telephelytől függetlenül 
minden potenciálisan negatív természetű megkeresést a globális kommunikációs osztályhoz kell irányítani.  
A külső jogi képviselőktől, szabályozó vagy kormányzati ügynökségektől érkező megkereséseket a 
Lexmark jogi osztályához vagy adóügyekben a globális adóügyi alelnökhöz kell irányítani.  
 
A külső kommunikációnak mindig összhangban kell lennie a Lexmark irányelveivel, beleértve többek közt 
a Közösségi médiára vonatkozó szabályzatot, valamint a jelen Üzleti magatartási kódexet. Emellett 
semmilyen külső kommunikáció nem vethet kedvezőtlen fényt a Lexmarkra, termékeire, alkalmazottaira 
vagy üzleti érdekeire, történjen ez akár egy személyes kommunikációs csatornán, pl. személyes e-mailen, 
akár bármilyen online oldalon vagy vitafórumon keresztül.  

 
Szoftverek és szoftveres szolgáltatások 
 
A Lexmark által vásárolt legtöbb termékre és szolgáltatásra vonatkozik valamilyen licencszerződés vagy 
előfizetési szerződés, amely leírja a szoftver vagy a szoftveres szolgáltatás megengedett használati módjait 
és azok feltételeit. A Lexmark tiszteletben tartja a szerzői jogi törvényeket, és betartja a licencszerződések 
és előfizetési szerződések feltételeit.  A Lexmark a Lexmark számítógépeire vagy berendezéseire telepített 
összes szoftverhez és a Lexmark üzleti tevékenysége során használt összes szoftveres szolgáltatáshoz 
licencet vásárol az IT-biztonsági szabályzat előírásainak megfelelően. Ezenfelül tilos a Lexmark által 
licencelt szoftvereket a nem a Lexmark tulajdonában lévő számítógépes rendszerekre telepíteni, kivéve ha 
megbizonyosodott róla, hogy a Lexmark licencének feltételei megengedik az ilyen típusú használatot. Egy 
számítógépes program semmilyen részét nem töltheti le vagy nem másolhatja le más módon semmilyen 
okból, beleértve a fejlesztési munkát is, csak ha a Lexmark megszerezte az engedélyt ehhez. 
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Összeférhetetlenség 

 
  

 Összeférhetetlenség állhat fenn, ha Ön a Lexmark érdekeinek kárára kezd valamilyen tevékenységet 
folytatni vagy személyes érdekeket követni. Elvárás Önnel szemben, hogy elkerülje azokat a helyzeteket, 
amelyekben előfordulhat vagy úgy tűnhet, hogy Önt olyan tényezők befolyásolják, amelyek 
megakadályozzák a Lexmark érdekeinek képviseletét. Személyesen nem élhet olyan lehetőségekkel, 
amelyeket a Lexmark tulajdonában lévő eszközök, információk használata által vagy a Lexmarknál betöltött 
pozícióján keresztül egyéb módon ismer meg. Ennek megfelelően közvetlen felettesével vagy az etikai 
bizottsággal köteles áttekinteni saját helyzetét, és felmérni minden lehetséges összeférhetetlenségi 
tényező természetét és jelentőségét, illetve a feloldás lehetőségeit. 
 
A Lexmark konkurenciája 
 
Nem bonyolódhat olyan tevékenységbe, illetve nem nyújthat segítséget egy másik személynek vagy 
szervezetnek, amely olyan termékeket vagy szolgáltatásokat forgalmaz, amelyek a Lexmark számára 
konkurenciát jelentenek.  Konzultáljon a közvetlen felettesével, mielőtt olyan tevékenységbe kezd, ami 
összeférhetetlenséget okozhat a Lexmark vonatkozásában. 
 
Szállítói kapcsolatok 
 
Általában az etikai bizottság előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem válhat a Lexmark szállítójává, nem 
képviselheti a Lexmark valamely szállítóját, nem dolgozhat a Lexmark valamely szállítójának, és nem lehet 
egy jelentős szállító igazgatótanácsának tagja, amíg a Lexmark alkalmazásában áll. Továbbá nem 
fogadhat el pénzt és semminemű juttatást azokért a tanácsokért, amelyeket egy szállítónak ad a 
Lexmarkkal folytatott üzleti kapcsolatára vonatkozóan.   

 
Üzleti ajándékok és juttatások 
 
Az alábbiakban felsoroltakon kívül sem Ön, sem családtagjai nem fogadhatnak el vagy adhatnak 
semmilyen ajándékot vagy ingyenes szolgáltatást egy beszállító vagy reménybeli beszállító, üzleti partner 
vagy más ügyfél részéről vagy részére. Az ajándék kategóriájába tartoznak az árucikkek, az üzleti 
találkozók vagy rendezvények útiköltsége, a szórakoztatás vagy bármely más értéket képviselő cikk. 
Ugyanakkor a kereskedelmi udvariasság szellemében adhat és el is fogadhat képletes értékű promóciós 
ajándékokat (legfeljebb 75USD vagy ennek megfelelő érték más pénznemben), például 
reklámújdonságokat. Ilyenkor meg kell fontolnia, hogy az ajándékozás gyakorisága vagy időzítése nem 
keltheti-e az összeférhetetlenség látszatát. Ajándékkártyák nem adhatók alkalmazottaknak, szerződéses 
feleknek, ügyfeleknek és beszállítóknak. Az e szabálytól való bármilyen eltéréshez a felső vezetés 
jóváhagyása szükséges. Készpénz adása vagy elfogadása nem megengedett. 
 
Nagyon korlátozott számú esetben szükséges lehet nagyobb értékű ajándékok cseréjére, nehogy 
megsértsük egy adott szállító vagy ügyfél kulturális értékeit. Minden ilyen helyzetet a vállalatvezetés egyik 
tagjával kell áttekinteni és jóváhagyatni.  
 
Adhat és elfogadhat viszont olyan szokásos üzleti vendéglátást, mint egy ebéd vagy vacsora; feltéve hogy 
a kapcsolódó költségek észszerű szinten maradnak, és elfogadásuk nem hozza kellemetlen helyzetbe a 
Lexmarkot, ha az nyilvánosságra kerül. Hacsak a Lexmark ezzel ellentétesen nem rendelkezik, elfogadhat 
promóciós ajándékokat és kedvezményeket szállító vállalatoktól, szállodáktól, autókölcsönzőktől és 
éttermektől, amennyiben azokat más utasokkal azonos alapon kínálják Önnek. 
 
Ha pénzt vagy ajándékot ajánlanak fel Önnek, ezt vissza kell utasítania, és tájékoztatnia kell a másik felet 
a Lexmark ajándékozási irányelveiről. Ha pénzt vagy ajándékot kap, azonnal tájékoztatnia kell a közvetlen 
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felettesét. Munkahelyi vezetője segítségére lehet annak megszervezésében, hogy az ajándékot 
visszaküldje vagy eladományozza, és amennyiben ez megfelelő, tájékoztassa az ajándékozót a Lexmark 
ajándékozási irányelveiről.  
 
Személyes pénzügyi érdekeltségek 
 
Az etikai bizottság előzetes írásos jóváhagyása nélkül Ön nem rendelkezhet pénzügyi érdekeltséggel a 
Lexmarkkal üzleti kapcsolatban álló vagy vele konkuráló szervezetben, ha ezen érdekeltség alapján 
esetleg összeférhetetlenség vagy annak látszata keletkezhet a Lexmark vonatkozásában. Ilyen 
szervezetek a beszállítók, a versenytársak, a Lexmark ügyfelei és forgalmazói, illetve azok a szervezetek, 
amelyek továbbértékesítik a Lexmark termékeit vagy szolgáltatásait. 
 
Nyilvánosan forgalmazott értékpapírok 
 
Ön nem rendelkezhet pénzügyi érdekeltséggel nyilvános részvénytársaságban, ha az Ön beosztása, 
befektetésének összege és az adott részvénytársaság, amelybe Ön befektet, egy másik személy által 
objektíven szemlélve úgy tűnhet, hogy befolyásolja az Ön mint a Lexmark alkalmazottja cselekedeteit.  
 
Egy beszállító esetében például, ha Ön részt vesz abban a döntésben, hogy a Lexmark üzletet köt-e az 
adott beszállítóval vagy sem, Ön nem rendelkezhet pénzügyi érdekeltséggel ebben a vállalatban. 
 
Ezeket az irányelveket nem lehet másik személy vagy egy másik társaság igénybe vételével megkerülni.  

 
Zártkörűen működő szervezetek 
 
A zártkörűen működő szervezetekbe (jellemzően zártkörűen működő részvénytársaságokba, betéti 
társaságokba vagy egyéni vállalkozásokba) való befektetés nagyobb kockázatot jelent, mivel a zártkörűen 
működő szervezetek és befektetőik kapcsolata általában jelentősebb és szorosabb, mint más vállalatok és 
befektetőik esetében. Például az ilyen vállalatoknak általában viszonylag kevés befektetője vagy 
tulajdonosa van, így valamennyinek nagyobb részesedése van a vállalat tulajdonában, és nagyobb 
valószínűséggel vesznek részt az adott vállalat napi tevékenységében. 
 
Emiatt nem szabad olyan zártkörűen működő szervezetekbe befektetnie, amely konkurensünk, 
beszállítónk, forgalmazónk vagy olyan szervezet, amely továbbértékesíti a Lexmark termékeit vagy 
szolgáltatásait. A szabály alóli mentességhez az etikai bizottság egyedi és előzetes jóváhagyása 
szükséges.  
 
Rokonok és ismerősök alkalmazása 
 
A Lexmark képzettségük és a vállalat szükségletei szerint választja meg alkalmazottait. 
 
A Lexmark elismeri, hogy az alkalmazottak rokonai vagy az alkalmazottakkal személyes barátságban lévő 
személyek értékes erőforrások, képzett álláspályázók lehetnek. Ugyanakkor az ilyen személyek 
alkalmazása és irányítása során a Lexmark el kívánja kerülni az összeférhetetlenségnek vagy a 
részrehajlásnak még a látszatát is. Alkalmazottaink nem irányíthatnak, felügyelhetnek, illetve nem lehetnek 
beosztottjai – még közbeiktatott vezető közvetítésével sem – olyan személyeknek, akikkel szoros 
személyes kapcsolatban állnak, például rokonok, élettársak, vagy olyanok, akikkel szerelmi viszonyt 
folytatnak vagy együtt élnek. 
 
Önnek kötelessége tudomásunkra hozni ezeket a kapcsolatokat, munkahelyi vezetőjével, valamint a 
Lexmark emberi erőforrások osztályával áttekinteni az Ön konkrét helyzetét, és felmérni minden 
aggodalmat keltő tényező természetét és jelentőségét, illetve elhárításuk lehetőségeit. 

 
Ha egy Önhöz közel álló személy az iparágban dolgozik 
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Ha házastársa, közvetlen családjának valamely más tagja vagy más Önhöz közel álló személy a Lexmark 
versenytársának vagy beszállítójának alkalmazottja, kapcsolatának szorossága következtében Ön 
akaratlanul is veszélyeztetheti a Lexmark érdekeit, vagy összeférhetetlenség látszatát keltheti. Ennek 
megfelelően közvetlen felettesével és a Lexmark emberi erőforrások osztályával köteles áttekinteni saját 
helyzetét és felmérni minden lehetséges aggasztó tényező természetét és jelentőségét, illetve az elhárítás 
lehetőségeit. 
 
Politikai és közösségi szolgálat 
 
A Lexmark arra bátorítja Önt, hogy vegyen részt aktívan a közössége társadalmi életében. Ugyanakkor 
minden ilyen részvétel időnként olyan helyzetbe hozhatja Önt, hogy érdekellentét alakul ki Ön és a Lexmark 
között. A Lexmarknál betöltött pozíciójától és személyes ambícióitól függően kialakulhat olyan helyzet, ami 
megköveteli Öntől, hogy tartózkodjon bizonyos döntésektől. Tartózkodásától függetlenül világossá kell 
tennie, hogy Ön a Lexmark alkalmazottja, így elkerülheti annak a vádját, hogy titkolni próbálta kapcsolatát 
a Lexmarkkal.  
 
A Lexmark bevezetett egy vállalati adományozási irányelvet. Az irányelv a Lexmark közösségek irányába 
tanúsított azon elkötelezettségét foglalja össze, amelynek keretében anyagi támogatással, termékekkel és 
önkéntes munkával segíti az iskolákat és a regisztrált jótékonysági szervezetnek minősülő közhasznú 
szervezeteket.  Az irányelv alapján a Lexmark szigorú kritériumokat alkalmaz az adományokra jogosult 
szervezetek meghatározásához.  A Lexmark többek között nem támogat anyagilag vagy természetbeni 
adományokkal szakszervezeteteket, szövetségeket és vallási szervezeteket, valamint faj, etnikum, vallás, 
nem, életkor, szexuális irányultság vagy nemzeti hovatartozás alapján hátrányos megkülönböztetést 
alkalmazó személyeket és szervezeteket.  Politikai támogatás csak akkor valósulhat meg, ha ez legális, 
megfelelő, és előzetesen jóváhagyta a vezérigazgató, illetve a Jogi és megfelelőségi osztály igazgatója. A 
jótékony célú adományokat előzetesen jóvá kell hagyatni az Emberi erőforrások osztállyal, és ezeknél 
mindig be kell tartani a Lexmark vállalati adományozási irányelvét, amely szigorú feltételeket határoz meg 
arra vonatkozóan, hogy mely szervezetek kaphatnak adományt tőlünk. 

 
A Lexmark nem fizet Önnek arra az időre, amikor közhivatalra jelölteti magát, megválasztott 
közhivatalnokként dolgozik, vagy egy politikai jelöltért kampányol, kivéve ha ezt a törvény előírja. Megteheti 
ugyanakkor, hogy észszerű időre fizetés nélküli szabadságot vesz ki ilyen tevékenység céljából, 
amennyiben a Lexmarkkal szemben fennálló kötelezettségei a fizetés nélküli szabadságolását lehetővé 
teszik, és azt a munkahelyi vezetője jóváhagyja. A szabadságát szintén használhatja politikai 
tevékenységre.  
 
Amikor közösségi tevékenységben vesz részt, vagy nyilvánosan beszél a közösséget érintő vagy politikai 
problémákról, ügyeljen rá, hogy ezt magánszemélyként tegye. Ne beszéljen és ne cselekedjen a Lexmark 
képviselőjeként, hacsak erre felhatalmazást nem kap a vállalatvezetés valamely tagjától. 
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Könyvelési nyilvántartások, belső ellenőrzés és auditok 

 
 
A Lexmark számára a törvény előírja, hogy könyvelési nyilvántartást vezessen, amely pontosan és tisztán 
tükrözi a vállalat pénzügyi tevékenységét, és hogy olyan belső ellenőrzési rendszert tervezzen és 
üzemeltessen, amely észszerű biztonságot nyújt afelől, hogy a tranzakciókat megfelelően engedélyezik és 
nyilvántartják. Mindnyájunk kötelessége, hogy biztosítsuk ezen követelmények teljesítését. 
 
A Lexmark, külső ellenőrök, harmadik felek és különféle kormányzati ügynökségek rendszeresen 
felülvizsgálják a vállalat működésének különböző területeit. Az ezen felülvizsgálatot folytató személyeknek 
nem adhat hamis, félrevezető vagy hiányos információt. Ha így tesz, a fegyelmi eljáráson kívül magát 
és/vagy a Lexmarkot polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonásnak teheti ki. 
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Megfelelés a törvényeknek és rendelkezéseknek 

 
  

Általános 
  
 A Lexmark alapvető irányelve a hatályos törvények és rendelkezések betartása. A Lexmark szervezete az 

USA törvényeinek megfelelően épül fel. Így működését elsősorban az USA törvényei és rendelkezései 
szabályozzák.  

  
 A Lexmark leányvállalatain, üzletágain és más jogi személyeken keresztül működik az USA-n kívül más 

országokban, és meg kell felelnie ezen országok törvényeinek, rendelkezéseinek és jogrendjének is. 
Amennyiben az USA és egy másik ország törvényei között ellentmondás áll fenn, a problémát a 
vállalatvezetés a Lexmark jogi osztályának, adóügyekben pedig a globális adóügyi igazgató bevonásával 
oldja meg. 

  
 Minden, a kormányzati hatóságok által folytatott nem adóügyi vizsgálatot a Lexmark jogi osztályának kell 

kezelnie. Az adóügyek kezelése a globális adóügyi igazgató felelőssége. A lehető leghamarabb köteles 
felvenni a kapcsolatot a Lexmark jogi osztályával vagy a globális adóügyi igazgatóval a kormányzati 
hatóságok vagy más szervezetek megkereséseivel kapcsolatban, amennyiben azok a Lexmarkot érintő 
jogi keresetet nyújtanak be, vagy kifejezik ebbéli szándékukat.  

 
Trösztellenes és versenytörvények 

  
A versenytörvények (más néven trösztellenes, monopóliumellenes, a méltányos kereskedelemre 
vonatkozó vagy kartelltörvények) célja a tisztességes és becsületes verseny megőrzése és elősegítése a 
piaci verseny által szabályozott rendszerben.  

 
 E törvények szerint a Lexmark nem köthet olyan megállapodást (hivatalos vagy nem hivatalos formában 

sem) más vállalatokkal, amely ok nélkül korlátozza a verseny működését. Nem köthető megállapodás 
például a Lexmark és: 

  
● egy versenytársa között arra vonatkozóan, hogy azonos árat kérjen egy adott 

termékért, vagy felossza a piacot, illetve megossza ügyfeleit; 
● egy beszállító között, amely korlátozza vagy szabályozza a beszállító 

termelését, vagy megtiltja a beszállítónak, hogy a Lexmark konkurenseivel 
együttműködjön; vagy 

● egy forgalmazóval azzal a céllal, hogy megtiltsa a forgalmazónak a 
versenytársak termékeinek forgalmazását.  
 

 Az ilyen és ehhez hasonló megállapodások, amelyek korlátozhatják a versenyt, ha nem is törvénytelenek, 
nagyon is megkérdőjelezhetők, ezért ilyen esetekben a Lexmark jogi osztályának állásfoglalása szükséges.  
 
Nem szükséges egy hivatalos szerződés megléte ahhoz, hogy ezeket a törvényeket megszegjék. Egy 
általános megbeszélés, amelyet közös cselekvés követ, elegendő lehet a hallgatólagos megegyezés 
kimutatásához. Egy vizsgálat során minden írásbeli vagy szóbeli kommunikációt rendkívül szigorúan 
bírálnak el. Nem szabad egy versenytárssal olyan kommunikációba bonyolódnia, amelynek eredménye 
árrögzítés, összejátszás (beleértve az összehangolt ajánlattételt), az ügyfelek vagy piacok felosztása, 
bojkott vagy termelési limit meghatározása a kereskedés korlátozása céljából.  
 

 Annak érdekében, hogy a Lexmark megfeleljen ezeknek a törvényeknek, minden szerződést, 
megállapodást és kérdésesnek tűnő helyzetet a Lexmark jogi osztályának kell áttekintenie, kivéve az olyan 
szabványos szerződéseket, illetve gyakorlatot, amelyet a jogi osztály már jóváhagyott (pl. szabványos 
adás-vételi szerződés és gyakorlat).  
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Megvesztegetés, visszajuttatások és egyéb korrupt tranzakciók 
 
A Lexmark minden alkalmazottja, képviselője és vezetője, illetve ezek minden partnere, értékesítési 
partnere, szolgáltatója, beszállítója, köztes ügynöke, közös vállalata, továbbá azok a harmadik felek, akik 
a Lexmark vagy bármely partnere nevében képviselőként, ügynökként vagy tanácsadóként járnak el, teljes 
mértékben be kell, hogy tartsák a vonatkozó korrupcióellenes törvényeket, köztük a külföldi korrupt 
tevékenységekre vonatkozó törvényt („FCPA”) is. 
 
Semmilyen körülmények alatt, sem közvetlenül, sem közvetetten, nem kínálható fel, adható, kérhető vagy 
kapható semmilyen formájú kenőpénz, visszajuttatás vagy más korrupciós kifizetés vagy bárminemű 
értékkel bíró dolog a szervezet egyetlen munkavállalója által sem („korrupt tranzakciók”). A rendelkezés 
hatálya alá tartoznak a kormányzati szervezetek, a kormányzati tisztviselők mint magánszemélyek, a 
magántulajdonban lévő vállalatok, továbbá ezek alkalmazottai, a jelen dokumentum korrupcióellenes 
irányelveiben feltüntetett kivételeken kívül. 

 
 A külföldi korrupt tevékenységekre vonatkozó törvény („FCPA”) az USA állampolgáraira és vállalataira, 

valamint az általuk ellenőrzött nemzetközi leányvállalatokra vonatkozik.  
  
 Az FCPA megvesztegetés elleni rendelkezései tiltják kenőpénz fizetését külföldi tisztségviselőnek. Az FCPA 

szerint a kenőpénz bármilyen értékkel bíró dolog lehet, amelyet egy külföldi tisztségviselőnek adnak vagy 
felajánlanak egy döntés vagy tett befolyásolása érdekében üzletszerzés vagy megtartás miatt, illetve 
jogosulatlan előny megszerzése érdekében. A „bármilyen értékkel bíró dolog” nem csupán készpénzt 
jelenthet.  

  
 Külföldi tisztségviselők: (i) nem az USA tisztségviselői, nem az USA politikai pártjának tagjai vagy jelöltjei; 

(ii) egy állami tulajdonban lévő vállalat, pl. nemzeti közüzemi vállalat alkalmazottja, (iii) egy nemzetközi 
közintézmény, pl. ENSZ-ügynökség alkalmazottja.  

  
   
 Az FCPA speciális rendelkezéseket tartalmaz az ún. rutinszerű kormányzati tevékenységek 

meggyorsítására nyújtott kifizetések tekintetében. Ilyen kifizetések nem teljesíthetők a Lexmark jogi 
osztályának előzetes jóváhagyása nélkül. Minden ilyen kifizetést mint ügyintézést gyorsító kifizetést kell 
feltüntetni a Lexmark könyvelésében. 

  
 Minden, a Lexmark nevében eljáró tisztségviselő, igazgató, alkalmazott, ügynök vagy részvényes, aki 

megsérti az FCPA rendelkezéseit, jelentős pénzbüntetésre és/vagy börtönbüntetésre számíthat a 
Lexmarktól kapott fegyelmi eljáráson kívül. Amennyiben Önt bűnösnek találják, a Lexmark is jelentős 
büntetést kaphat. 
 
Korrupt tranzakciók a harmadik felekkel való kapcsolatokban 
 
Tiltottak a partnereken, szolgáltatókon, köztes ügynökökön, közös vállalkozásokon és harmadik feleken 
keresztül bonyolított korrupt ajánlatok, ígéretek és kifizetések is.  
 
Emiatt fontos megfelelő körültekintéssel eljárni az ilyen partnerekkel vagy ügynökökkel kapcsolatban, és 
tilos figyelmen kívül hagyni az olyan tényeket, amelyek korrupt kifizetés megtörténtére utalhatnak. A 
megfelelő körültekintés célja az, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosíthassuk, hogy a Lexmark csak 
megbízható és tisztességes ügynökökkel, képviselőkkel és partnerekkel működik együtt. 
 
Emellett az ügynökökkel, harmadik félként eljáró képviselőkkel és közös vállalati partnerekkel kötött 
szerződéseknek a lehető legszélesebb körben kell tartalmazniuk olyan előírásokat, amelyek csökkentik az 
esetleges korrupt tranzakciók előfordulásának esélyét. 

 
 Bojkottok és kiviteli korlátozások 
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A Lexmarkot és nem USA-beli leányvállalatait az USA, valamit más országok törvényei és rendelkezései 
korlátozhatják termékeik és szolgáltatásaik értékesítésében bizonyos országok és bizonyos szervezetek 
felé. Emellett tilos a Lexmarknak bojkottban részt vennie olyan országokkal szemben, amelyeket az USA 
a szövetségeseinek tekint. Az USA törvényei megkövetelik, hogy a Lexmark jelentsen minden bojkottra 
való felhívást az USA kormányának. Ha Önnek tudomására jut egy bojkottra való felhívás, illetve ha egy 
ajánlott ügylettel kapcsolatban felmerül, hogy nem sérti-e a kivitelt szabályozó törvényeket, lépjen 
kapcsolatba a globális importálási és exportálási megfelelőségi csoporttal vagy az exportálás 
megfeleléséért felelős helyi vezetéssel. 
 
Szerzői joggal védhető anyagok 
 
A legtöbb esetben az alkalmazottak által készített szerzői jog hatálya tartozó munkák, pl. kézikönyvek és 
számítógépes programok szerzői joga a törvény értelmében automatikusan a Lexmarkot illeti meg. Más 
esetekben a Lexmarknak szerződéses feltételek biztosítják a szerzői jogot. A Lexmark irányelve, hogy a 
szerzői jog által védett anyagok sokszorosítását és terjesztését a Lexmarkon belül kizárólag arra az 
anyagra korlátozza, amelynek szerzői jogával rendelkezik, vagy arra vonatkozóan beszerezte a megfelelő 
engedélyt. Annak biztosítására, hogy a nem a Lexmark tulajdonában lévő anyagok használata megfelelően 
engedélyezve legyen, a Lexmark engedélyt kér ezen anyagok tulajdonosától, mielőtt engedélyezi az 
anyagoknak a Lexmark tulajdonában lévő valamely elosztási csatornára való helyezését, beleértve többek 
közt a vállalati e-mail vagy intranetes rendszereket. Ha tulajdonjogi kérdés merül föl, mielőtt az anyagot 
valamilyen elosztási csatornára helyezné, konzultáljon a közvetlen felettesével.  
 

 
A CFIUS és az USA kormánya által előírt kommunikációs korlátozások 
 
 
A Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) az USA kormányának intézményközi 
bizottsága, amely azokat a tranzakciókat ellenőrzi, amelynek során egy USA-beli vállalat egy külföldi 
személy vagy szervezet tulajdonában kerül, meghatározva, hogy milyen hatása lehet az ilyen 
tranzakcióknak az USA nemzeti biztonságára.  
 
2016 novemberében a Lexmarkot az Apex Technology Co. (jelenleg Ninestar Corporation), valamint a 
PAG Asia Capital és a Legend Holdings magántőke-befektetési vállalkozások által vezetett, kínai 
illetőségű befektetői konzorcium vásárolta fel. 
 
Ennek a felvásárlásnak az eredményeként olyan fontos szabályok lettek ránk érvényesek, amelyeket az 
USA kormánya ír elő azzal kapcsolatban, hogy a Lexmark normál és határozott idejű szerződéssel 
rendelkező dolgozói hogyan kommunikálhatnak a konzorcium normál és határozott idejű szerződéssel 
rendelkező dolgozóival és leányvállalataival. Az USA kormányzata elismeri, hogy szinergiákat lehet 
megvalósítani azzal, hogy engedélyezik, hogy a Lexmark és a konzorcium együtt dolgozzanak bizonyos 
projekteken. Hacsak a vezetőségtől utasításba nem kapja, hogy ilyen projektben dolgozzon, és meg nem 
kapja a Lexmark biztonsági igazgatójának jóváhagyását, nem tarthat kapcsolatot a konzorcium vagy 
leányvállalatainak egyetlen tagjával sem. 
 
Dolgozóink nagy része semmilyen kapcsolatba nem kerülhet a konzorcium tagjaival, és bár ismernie kell 
ezeket a szabályokat, ezek általában nem befolyásolják a napi munkáját. Azon néhány dolgozónak, aki 
kapcsolatba kerül a konzorcium tagjaival, bármilyen jövőbeni interakció előtt meg kell értenie ezeket a 
szabályokat.  
 
Ha bármely, a konzorciummal kapcsolatban álló személy bármilyen ok miatt megpróbálja felvenni Önnel 
a kapcsolatot, és nem hatalmazták fel erre, jelentse ezt a felettesének és a Lexmark biztonsági 
igazgatójának a security.officer@lexmark.com címen. Ne kezdeményezzen és ne fogadjon 
telefonhívásokat, találkozókra szóló meghívásokat, e-maileket, SMS-eket, azonnali üzeneteket (pl. 
WeChat) a konzorcium vállalataival kapcsolatban álló semmilyen személytől, kivéve, ha egy jóváhagyott 

mailto:security.officer@lexmark.com
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üzleti kapcsolat keretében kerül erre sor, az adott kommunikációs mód megtalálható a Lexmark 
jóváhagyott kommunikációinak listáján, illetve ha elvégezte a konzorcium tagjaival folytatott 
kommunikációra vonatkozó szabályokkal és folyamatokkal kapcsolatos képzést. Ha bármely, a 
konzorciummal kapcsolatban álló személy ezen szabályok és irányelvek által felállított korlátotokon kívül 
próbálja felvenni Önnel a kapcsolatot, jelentse ezt a felettesének és a Lexmark biztonsági igazgatójának.   
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Beszállítói kapcsolatok 

 
 
Minden beszállítóval méltányosan kell bánnia. Alapvető fontosságú, hogy a Lexmark megbízásaiért 
versengő beszállítók megbízzanak a kiválasztási folyamat sérthetetlenségében. Az egymással versengő 
beszállítók közötti választás során részrehajlás nélkül kell mérlegelnie a tényeket. Függetlenül attól, hogy 
pozíciójánál fogva képes-e befolyásolni a beszállítók értékelésére és kiválasztására irányuló döntéseket, 
tilos az olyan befolyásolás vagy befolyásolással való próbálkozás, amellyel különleges elbánást próbál 
szerezni egy adott beszállítónál. A beszállítókat a Lexmark beszerzési stratégiájának megfelelően és azon 
az alapon kell kiválasztani, hogy megfelelnek-e a Lexmark követelményeinek, amelyek a minőség, ár, 
folyamatos ellátás, megbízhatóság és technológia szempontjaira vonatkoznak. 
 
A tisztességtelenség látszatának elkerülése érdekében a korábbi alkalmazottak számára általában nem 
engedélyezzük, hogy beszállítók vagy beszállítói képviselők legyenek a Lexmarkkal folytatott 
munkaviszonyukat követő egy évig. 
 
A beszállítókat soha nem szabad a Lexmark irányelveinek vagy a törvény rendelkezéseinek megkerülésére 
használni. 

 
Kerülje a kölcsönös megállapodásokat 
 
A kölcsönös megállapodások ellenkeznek a Lexmark irányelveivel, emellett törvényellenesek is lehetnek. 
Nem sejtetheti vagy mondhatja azt egy leendő beszállítónak, hogy szolgáltatásainak vagy termékeinek 
megvásárlása attól függ, hogy hajlandó-e Lexmark szolgáltatásokat vagy termékeket vásárolni, illetve hogy 
nem vásárolja a versenytárs szolgáltatásait vagy termékeit; különösen nem követelhet meg ilyen 
kölcsönösséget. A kölcsönös üzletkötésre vonatkozó gyanú elkerülése érdekében ne mondja egy leendő 
ügyfélnek, hogy a Lexmark megérdemli, hogy az ügyfél üzletet kössön vele, mert a Lexmark az adott ügyfél 
szolgáltatásait vagy termékeit vásárolja. Ez nem jelenti azt, hogy a Lexmark ügyfelei ne lehetnének a 
Lexmark beszállítói. Ez csupán annyit jelent, hogy a Lexmarknak a szolgáltatások és termékek vásárlására 
vonatkozó döntéseit attól függetlenül kell meghoznia, hogy egy beszállító vásárol-e Lexmark 
szolgáltatásokat és termékeket. A barterezés csak akkor megengedett, ha azt a vállalatvezetés egy tagja 
jóváhagyta. 
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Ügyfélkapcsolatok 

 
 

A Lexmark megfelelő feltételeket nyújt minden típusú ügyfélnek. Például a forgalmazók, kiskereskedők, és 
végfelhasználók bizonyos Lexmark termékeket vagy szolgáltatásokat különböző feltételek mellett 
vásárolhatnak. Ugyanakkor a Lexmark minden területen törekszik arra, hogy úgy kösse az üzleteket, az 
azonos mennyiséget azonos üzleti feltételek mellett beszerző ügyfelek azonos elbánásban részesüljenek. 
 
A Lexmark teljes erőbedobással versenyez az állami és kereskedelmi megrendelésekért. Ha a 
körülmények másféle árképzést vagy szolgáltatási feltételeket kívánnak, ezeket a módosításokat 
esetenként a vezetőségnek a megfelelő szinten jóvá kell hagynia.  
 
Idő előtti felfedés 
 
A Lexmark az esetek többségében nem fed fel olyan be nem jelentett ajánlatokat (termékek, árak, 
szerződéses feltételek vonatkozásában) egy ügyfél vagy leendő ügyfél számára, amelyeket az ügyfelekkel 
általában nem közöl. Az e szabálytól való eltéréshez a vállalatvezetés jóváhagyása szükséges.  
 
A reklámok valóságtartalma 
 
A Lexmark szabályzata kimondja, hogy el kell kerülni helytelen tények közlését és félrevezető benyomás 
keltését minden hirdetésben, szakmai anyagban, kiállított tárgy esetében és más nyilvános 
nyilatkozatokban. A termékeink és szolgáltatásaink támogatása érdekében tett minden állítás igaz állítás 
kell, hogy legyen, amelyet józan ítélőképességű emberek számára megfelelően alá lehet támasztani. 
Emellett kerülni kell a tények mindennemű elhallgatását, hibás hangsúlyozását, illetve olyan szemléltető 
anyagok használatát, amelyek az olvasót, hallgatót vagy nézőt félrevezethetik. Semmiféle olyan állítást, 
összehasonlítást vagy más kijelentést nem tartalmazhat üzenetünk, amelyet megfelelő bizonyítékokkal 
nem tudunk alátámasztani.  
 
Ajánlási jutalék 
 
Az értékesítési és marketinges alkalmazottak, ha Lexmark feljogosítja őket erre, ajánlhatnak az 
ügyfeleknek beszállítóként harmadik felet, például a Lexmark hivatalos viszonteladóit, 
szoftverforgalmazókat vagy pénzügyi szervezeteket. Nem szabad viszont semmiféle díjat, jutalékot vagy 
más ellentételezést elfogadniuk ezért a tevékenységért, kizárólag csak a Lexmarktól. 

 
Kapcsolat a kormányzati ügyfelekkel 
 
Ami elfogadható gyakorlatnak számít a kereskedelmi üzleti környezetben, esetleg elfogadhatatlan (vagy 
akár törvényellenes) lehet a kormányzati ügyfelekkel kapcsolatban. Ezért ismernie kell és minden 
országban be kell tartania a kormányzati ügyfelek és beszállítók kapcsolatára vonatkozó törvényeket és 
szabályokat. 
 
Például a következő tevékenységek (direkt vagy indirekt módon) nem megengedettek az USA kormányát 
képviselő ügyfelekkel szemben, és lehetséges, hogy más országokban is tiltottak: 

 
● olyan alkalmazási vagy üzleti lehetőségek megvitatása vagy felkínálása, 

amelyek személyes hasznot hozhatnak a beszerzéssel foglalkozó 
tisztviselőnek; 

● ajándékok vagy juttatások felajánlása vagy biztosítása; valamint 
● szellemi tulajdonjog körébe tartozó vagy forrásválasztásra vonatkozó 

információ kérése vagy megszerzése. 
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A Lexmark számára tilos lehet továbbá olyan személyek alkalmazása, akik korábbi kormányzati 
beosztásukban személyesen és jelentős súllyal vettek részt a kormányzat beszerzési tevékenységében. 
Konzultáljon a Lexmark vezetőségével és a Lexmark jogi osztályával, mielőtt lépéseket tesz ilyen személy 
alkalmazására. 

 
Kapcsolat a versenytársakkal 

 
  

Tisztességes verseny 
 
Ha kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet végez, a Lexmark azt várja Öntől, hogy erőteljesen és 
hatékonyan, de mindenekelőtt tisztességesen versenyezzen. Nem szabad tisztességtelen előnyt szereznie 
senkivel szemben manipuláció, eltitkolás, privilegizált információval való visszaélés, a tények hamis 
bemutatása vagy más tisztességtelen üzleti gyakorlat révén. 
 
Hitelrontás 
 
A Lexmark irányelve, hogy a termékeket és szolgáltatásokat értékeik, nem pedig a versenytársak 
termékeinek vagy szolgáltatásainak becsmérlése révén értékesíti. A hamis vagy félrevezető állítások és 
rejtett célzások helytelenek. Nem végezhet olyan összehasonlításokat, amelyek méltánytalanul 
kedvezőtlen színben tüntetnek fel egy versenytársat. Az ilyen magatartás csak az ügyfelek tiszteletének 
elvesztéséhez és a versenytársak reklamációihoz vezet. 
 
Röviden: minden üzleti tevékenységében a Lexmark termékek és szolgáltatások előnyeit kell 
hangsúlyoznia, és meg kell győződnie arról, hogy összehasonlításai méltányosak és pontosak. 
 
Üzleti kapcsolat a versenytársakkal 
 
Mivel számos vállalatnak többféle kapcsolata is van a Lexmarkkal, nem árt tudatában lennie annak, hogy 
az a vállalat, amellyel üzletet köt mint beszállítóval vagy ügyféllel, egyúttal versenytársa is lehet a 
Lexmarknak. Az ilyen kapcsolatok különös odafigyelést igényelnek. Az is elkerülhetetlen, hogy Ön vagy 
más Lexmark alkalmazott időnként találkozzon, beszélgessen a versenytársakkal, vagy megjelenjen 
ugyanazokon az iparági vagy szövetségi találkozókon. Általában ezek a kapcsolatok teljesen elfogadhatók, 
amennyiben követik a jelen Üzleti magatartási kódex irányelveit.  
  
Az elfogadható kapcsolat kategóriájába tartozik az iparágban működő más vállalatok számára való 
értékesítés és a tőlük való vásárlás, a részvétel a jóváhagyott közös ajánlattételben, az üzleti bemutatókon 
vagy a szabványügyi szervezetek és iparági szövetségek rendezvényein. Ugyanakkor még ezek a 
kapcsolatok is elővigyázatosságot igényelnek. 
 
Mindenféle, a versenytársakkal folytatott kapcsolatban tartózkodjon az árképzésre, szerződéses 
feltételekre, költségekre, nyilvántartásokra, kutatás-fejlesztésre, marketinges és termékekkel kapcsolatos 
tervekre, piackutatásokra, gyártási előirányzatokra és kapacitásra, pénzügyi tevékenységre vagy bármilyen 
más vállalati tulajdont képező vagy bizalmas információra vonatkozó társalgástól. 
 
Az együttműködés vagy ezeknek a témáknak a megvitatása a versenytársakkal törvénybe ütközhet. Ha 
egy versenytárs ilyen témát vet föl, ha csak érintőlegesen vagy látszólag ártatlanul, Önnek tiltakoznia kell, 
be kell fejeznie a beszélgetést, és közölnie kell a versenytárssal, ezekről a témákról semmilyen 
körülmények között nem tárgyalhat. Ha szükséges, hagyja el a találkozó helyszínét. 
 
Összességében vonja ki magát és a Lexmarkot a konkurensekkel való bármiféle esetlegesen 
törvényellenes tevékenység alól; és kommunikációjában csak az egyértelműen törvényes és helyes 
dolgokra szorítkozzon. Végül pedig a lehető leghamarabb jelentsen minden, a tiltott témákkal 
összefüggésbe hozható eseményt a Lexmark jogi osztályának. 
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Másokra vonatkozó információk  

  
 

Adatvédelem 
 
A Lexmark elkötelezett a felelős személyi adatkezelési és -védelmi gyakorlat alkalmazása mellett minden 
külső forrásból gyűjtött személyi adat esetében ügyfelei, leendő ügyfelei, üzleti partnerei és más harmadik 
fél vonatkozásában egyaránt. Azoktól az alkalmazottaktól és üzleti partnerektől, akik ezeket az adatokat a 
mi megbízásunkból kezelik és használják, elvárjuk, hogy ezt a Lexmark Adatvédelmi szabályzatának és a 
vonatkozó törvényeknek megfelelően tegyék.  
 
Információszerzés 
 
A szokásos üzletmenetben sok más szervezet adataihoz juthat hozzá, köztük a versenytársakéihoz is. Ez 
része a szokásos üzleti tevékenységnek. A Lexmark az ilyen információkat például hitelességének bővítése 
és a beszállítók értékelése céljából gyűjti. A Lexmark a konkurenciáról is többféle jogszerű forrásból gyűjt 
adatokat saját termékei, szolgáltatásai és marketingmódszerei relatív értékeinek felbecsülése érdekében.  
 
Vannak ugyanakkor korlátozások is arra vonatkozóan, hogyan lehet adatokat, különösen a versenytársak 
adatait beszerezni és felhasználni. Tilos törvénytelen vagy erkölcstelen módszerekkel beszerezni egy 
versenytárs vállalat üzleti titkait vagy más rá vonatkozó bizalmas információt. A Lexmark nem néz el 
semmiféle törvénytelen gyakorlatot az ilyen jellegű információk beszerzése céljából (pl. a lopást, betöréses 
rablást, lehallgatást vagy megvesztegetést). A konkurens cégek alkalmazottjaitól, olyan Lexmark 
alkalmazottaktól, akik korábban a versenytársaknál dolgoztak, vagy a Lexmark ügyfeleitől tilos bizalmas 
adatokat kérni vagy elfogadni. Nem szabad letagadnia munkaadója vagy saját maga kilétét az üzleti 
versennyel kapcsolatos információk megszerzése érdekében, és másokat sem szabad felhasználni olyan 
tevékenységre, amely törvénytelen lenne, ha azt Ön követné el. 
 
Önnek nem szabad bizalmasként megjelölt információkat, az ügyfelek, üzleti partnerek vagy beszállítók 
számára készített ilyen információkat tanulmányoznia, kivéve ha az információhoz való hozzáférés 
szükséges munkája elvégzéséhez.   
 
Az információk felhasználása 
 
A más vállalatokra és alkalmazottaikra vonatkozó információkat körültekintéssel, bizalmasan kell kezelni, 
és nem szabad nyilvánosságra hozni, csak ha erre felhatalmazást kap, illetve a törvény kötelezi rá. Más 
vállalatok jogosan aggódnak jó hírnevükért és alkalmazottaik magánélethez való jogáért. Ha bizalmas 
információkat használ fel, ezt a megfelelő szövegkörnyezetben kell megtennie, és csak olyan Lexmark 
alkalmazottak számára szabad hozzáférhetővé tennie, akiknek üzleti szempontból szükséges ismerniük 
ezeket. Az információk bemutatása alkalmával csak a szükséges esetben fedje fel a szervezet és a 
személyek kilétét. Ha nincs szükség a szervezet és a személyek kilétének felfedésére, az információkat 
összesített formában vagy másképp kell bemutatnia.  

 
Mások tulajdonában lévő információk 
 
Más szervezetek a Lexmarkhoz hasonlóan saját szellemi tulajdonnal rendelkeznek, amelyet az 
egyénekhez hasonlóan védeni kívánnak. Néha hajlandóak egy konkrét cél érdekében felfedni saját 
bizalmas információikat. Ha Ön egy másik féltől bizalmas információkat kap, rendkívül fontos, hogy 
körültekintően használja ezeket az információkat, nehogy megvádolják a Lexmarkot azzal, hogy jogtalanul 
birtokolja vagy használja más bizalmas információit. 
 
Annak elkerülése érdekében, hogy a Lexmarkot mások írásos vagy szóbeli bizalmas információinak 
jogtalan birtoklásával vagy használatával megvádolják, Önnek meg kell állapítania, hogy az információ 
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valóban bizalmas vagy korlátozottan használható-e. Ha az írásbeli információn a trade secret (üzleti titok), 
confidential (bizalmas), proprietary (vállalati tulajdon) vagy restricted (korlátozottan használható) felirat 
szerepel, vagy bármi más oka lehet azt feltételezni, hogy a Lexmark nem használhatja és nem terjesztheti 
szabadon a kérdéses információt, tekintse át a dolgot a közvetlen felettesével vagy a Lexmark jogi 
osztályával, és ha ez megfelelő, kérdezze meg a másik felet.  
 
Ugyanezek az óvintézkedések vonatkoznak a szóbeli információkra is. Ha egy értekezletre vagy 
megbeszélésre való belépés előtt úgy véli, hogy az információ, amit hallani fog, esetleg bizalmas 
természetű lesz, először írásban egyértelműen rögzíteni kell, hogy az információ nem bizalmas, és 
korlátozás nélkül felhasználható. 
 
Ön csak bizalmas vagy (írásos vagy szóbeli) felhasználási korlátozásokkal rendelkező információk 
átvételéhez járulhat hozzá, miután a Lexmark és a másik fél hivatalosan, írásban megállapodott a használat 
feltételeiről. A Lexmark jogi osztálya köteles ellenőrizni minden ilyen megállapodást. Amikor a másik fél 
bizalmas információja már jogszerűen az Ön kezébe került, ezt az információt Ön csak a rá vonatkozó 
megállapodás feltételei szerint használhatja, másolhatja, terjesztheti és hozhatja nyilvánosságra. 
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Társadalmi felelősségvállalás 
 
 

 
A Lexmark elkötelezett amellett, hogy felelősen tevékenykedjen a globális közösségben. Ezen 
elkötelezettség értelmében a vállalatnak és a Lexmark minden egyes alkalmazottjának arra kell törekednie, 
hogy tevékenységei a Lexmark emberi jogok, biztonsági előírások és környezetvédelmi szempontból 
megfelelő üzleti gyakorlatok iránti tiszteletét tükrözzék. 
 
Az emberi jogok előmozdítása 
 
A Lexmark arra törekszik, hogy a dolgozók jogainak védelme, valamint a biztonságos és etikus 
munkakörülmények támogatása révén saját alkalmazottai és a beszállítók alkalmazottai számára is 
tisztességes és méltányos bánásmódot biztosítson. A Lexmark alkalmazottjaként Önt megilleti a választása 
szerinti szabad munkavállalásra és az egyesülés szabadságához való jog. Ennek megfelelően a Lexmark 
nem alkalmaz kényszermunkát, rabszolgamunkát és gyermekmunkát. A Lexmark elkötelezett amellett, 
hogy a bérekre, munkaidőre és munkaképes korra vonatkozó minden törvénynek megfeleljen. 
 
A termékbiztonság biztosítása 
 
A Lexmark termékbiztonsági programjának célja a biztonsági és egészségügyi rendeleteknek és 
törvényeknek való megfelelés biztosítása. Ennek részeként a Lexmark harmadik fél ügynökségek által 
akkreditált laboratóriumokban végzi a termékek tesztelését.  A törvényeknek és előírásoknak való 
megfelelés érdekében a Lexmark termékbiztonsági csapatai minden jelentett biztonsági incidenst 
kivizsgálnak, és megteszik a szükséges lépéseket.   
 
Biztonságos és egészséges munkakörnyezet megteremtése 
 
Alkalmazottaink egészsége és biztonsága kiemelten fontos számunkra. A Lexmark olyan munkahelyeket 
biztosít, ahol a berendezések és helyzetek biztonságos kezelésére megfelelő gyakorlatok állnak 
rendelkezésre, emellett pedig írásos programokkal gondoskodik a törvényeknek és jogszabályoknak való 
megfelelésről.   A biztonságot veszélyeztető munkahelyi körülményeket és egyéb biztonsági problémákat 
azonnal jelentenie kell vezetőjének vagy a környezetvédelemért, egészségügyért és biztonságért felelős 
csapatnak. 
 
Környezetvédelem 
 
A Lexmark arra törekszik, hogy a termékek és szolgáltatások tervezése, valamint létesítményei 
működtetése során megőrizze és védje a természetes erőforrásokat és küzdjön a környezetszennyezés 
ellen. Dolgozóinkat arra bátorítjuk, hogy hatékony és környezetbarát lehetőségeket keressenek ügyfeleink 
segítésére és környezetünk védelmére.  Ötletei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy új és költséghatékony 
módokat találjunk az energiamegtakarítás, a vízfogyasztás és újrafelhasználás és újrahasznosítás útján 
történő hulladékcsökkentésre.   
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Legfontosabb elérhetőségek 

 
Etikai vonal: 1-866-477-2029 (ingyenesen hívható)* 
Online: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html 
 
* Az etikai vonal nemzetközi kapcsolási számai megtalálhatók a fenti webhelyen.  
 
 
Elnök-vezérigazgató 
Allen Waugerman        +1 (859) 825-4744  
  
Társelnökök – Etikai Bizottság 
Sharon Votaw elnökhelyettes, az emberi erőforrások osztály igazgatója  +1 (859) 232-5289 
Brent Lambert, vezető alelnök, valamint a jogi és megfelelőségi vezető  +1 (859) 232-7845 
 
Lexmark jogi osztály 
Neill Kahle (NA, LAD & AP)        +1 (859) 232-2101 
Kai Wagener (EMEA)            +41 2271-07958 
 
Emberi erőforrások osztály 
Sheri Evans Depp (USA és Kanada)      +1 (859) 232-4146   
Elodie Fresnel (EMEA)           +41 2271-07063 
Jennifer Loh (csendes-óceáni térség)           +65 6213-9868 
Monica Estrada (Latin-Amerika)       +52 656-692-0222 
 
 
Belső ellenőrzési és globális biztonsági igazgató 
Trisha Hayes         +1 (859) 232-2855 
  
Adatvédelmi felelős 
Chad Talbott         +1 (859) 232-1507 
 
Alelnök, számviteli vezető 
Ron Vonderhaar        +1 (859) 232-3551 
 
Globális marketingügyi alelnök   
Matthew Dollus         +1 (859) 232-1648 
 
Wlobális import és export megfelelősége 
Brad Fruth          +1 (859) 232-2352 
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