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Megjegyzés: Az itt közölt információ a Kennametal Inc. és/vagy valamely leányvállalatának tulajdona, és lehetséges,
hogy tulajdonosi vagy üzleti titkos információt és szellemi tulajdonjogot tartalmaz. Önnek bizalmasan adták át a
Kennametalon belüli belső használatra egy bizonyos célból, és kizárólag erre a célra használható. Ezen eljárás
sokszorosítása, terjesztése és egészben vagy részben történő felhasználása, valamint tartalmának közlése illetéktelen
személyekkel tilos. Minden jog fenntartva.

Ezen
az
oldalon
kerül
nyilvántartásra az Eljárás vagy
Munkaelőírás
minden
felülvizsgálata.

Az Ön kényelme érdekében a felülvizsgálat természete röviden
szerepel a megjegyzések alatt. Kérjük, nézze át a mellékelt eljárást,
hogy biztosan megértsen minden vonatkozó változtatást, kiegészítést
vagy kihagyást. Ellenkező rendelkezés hiányában ezt a
felülvizsgálatot kézhezvétel után meg kell tenni.
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GLOBÁLIS KORRUPCIÓ ÉS VESZTEGETÉS ELLENI ELJÁRÁS
I.

HATÁLY

A Globális korrupció és vesztegetés elleni eljárás (az „Eljárás”) meghatározza az
irányelveket és elvárásokat a Kennametal Inc., annak leányvállalatai és egyéb
kapcsolódó cégei (a „Vállalat” vagy „Kennametal”) minden igazgatója, tisztviselője és
alkalmazottja számára, valamint ügynökei, értékesítési képviselői, tanácsadói,
forgalmazói, alvállalkozói és minden más harmadik fél számára, akik a Kennametalt
globális szinten képviselik, kivétel nélkül (a „Harmadik felek”).
II.

BEVEZETÉS
A. Elkötelezettség a törvényesség és az alkalmazotti felelősségvállalás mellett.

A vállalat gyakorlata az, hogy betartson minden törvényt, szabályt és előírást
minden országban, amelyben működik. Minden igazgató, tisztviselő, alkalmazott és
harmadik fél személyes felelőssége, hogy megismerkedjen a rá vonatkozó jogi
szabályozással, korlátozásokkal és kötelességekkel, és ezeknek megfelelően viselkedjen.
Sem a Kennametal, annak tisztviselői, igazgatói és alkalmazottai, sem harmadik felek nem
alkalmazhatnak megvesztegetést, szabálytalan kifizetéseket, vagy bármilyen ösztönzőt
üzlet szerzése, megtartása vagy jogtalan üzleti előny szerzése céljából.
A Kennametal minden igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, valamint harmadik
fél köteles elolvasni és betartani ezt a Eljárást, és időben felvenni a kapcsolatot a
Jogtanácsosi Irodával egy javasolt intézkedéssel kapcsolatos bármilyen kérdés vagy
probléma megoldása érdekében bármilyen vitás ügylet megkezdése előtt.
B. Globális korrupcióellenes törvények/Különös tekintettel az FCPA-ra.
A globális korrupcióellenes törvények értelmében törvényellenes a vesztegetés
bármely formájában részt venni. Egyes országok törvényei kizárólag az állami
tisztviselők („külföldi tisztviselőknek” vagy „köztisztviselőknek” is nevezik őket)
megvesztegetésével foglalkoznak, míg más törvények mind az állami tisztviselők
megvesztegetését, mind a kereskedelmi vesztegetést (azaz a nem állami intézmények
„magántisztviselőinek” megvesztegetését) is tiltják. A globális korrupcióellenes
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törvények azt is megkövetelik a vállalatoktól, hogy olyan részletességgel vezessék a
könyvelésüket, nyilvántartásukat és számláikat, ami pontosan és tisztességesen tükrözi
a külföldi és hazai ügyleteiket.
Amerikai egyesült államokbeli központú vállalatként, amely az Egyesült
Királyságban is folytat üzleti tevékenységet, a Vállalat Üzleti etikai és magatartási
kódexe kötelezettségvállalást tartalmaz azon magatartási normák betartására,
amelyeket az USA 1977-es Külföldi korrupt gyakorlatok törvénye („FCPA”) és az
Egyesült Királyság 2010-es vesztegetési törvénye („UK Bribery Act”) és a kapcsolódó
jogszabályok határoznak meg, valamint azon országok helyi korrupcióellenes, valutaés egyéb törvényei, ahol a Vállalat működik. (Együttesen: a globális korrupcióellenes
törvények – „Global Anti-Corruption Laws”). Jelen Eljárás elsősorban az FCPA
követelményeit tartja szem előtt, és csak általánosságban utal más országok
korrupcióellenes törvényeire, amelyekben a Kennametal működik, és amelyekben az
alkalmazottak, tisztviselők, igazgatók és harmadik felek élnek és dolgoznak. Míg
minden egyénre azon országok korrupcióellenes törvényeiben foglalt tilalmak is
vonatkoznak, amelyekben élnek és dolgoznak, lehetséges, hogy ezek a törvények nem
vonatkoznak egyetemesen minden alkalmazottra ugyanúgy, mint az FCPA és az
Egyesült Királyság vesztegetési törvénye.
A globális korrupcióellenes törvények betartása különösen fontos azokban az
országokban, ahol a vesztegetés és korrupció kockázata nagy. Ezen országok listáján
szerepelnek azok, ahol (i) az állami és a magánszektor tisztviselői gyakran vesznek
részt kereskedelmi és pénzügyi tevékenységekben, (ii) a korrupció és ehhez
kapcsolódó problémák gyakoriak, és (iii) a jogi szabályozás és végrehajtási eljárások
fejlődnek, de gyakran nem világosak és nem következetesen alkalmazzák őket. Ilyen
esetekben fontos a különös éberség, hogy biztosítsuk a globális korrupcióellenes
törvények betartását.
III.

A
KÁRPÓTLÁSRA
KORLÁTOZÁSOK

ÉS

ÜZLETI

SZÍVESSÉGEKRE

VONATKOZÓ

A. Az üzleti döntések befolyásolására tett erőfeszítések általános korlátozása.
1. „Bármilyen érték” kifizetése: Kivéve, ha az Eljárás másként nem
rendelkezik, tilos mindenféle ajánlat, fizetési ígéret vagy engedély, ajándék vagy
bármilyen érték adása a Vállalat által vagy nevében bármilyen szervezet bármely
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alkalmazottjának,
ügynökének,
képviselőjének
vagy
hivatalnokának,
akár
magánvállalat, akár állami tulajdonban lévő (még ha csak részben is), politikai párt vagy
bármely más entitás, szervezet vagy egyén. Míg jelen Eljárás általánosságban megtiltja
bármilyen érték adását magán- és állami szervezetek képviselőinek valamely üzleti
döntés befolyásolása céljából, az FCPA és sok más ország törvénye szigorúbban
szabályozza a kifizetést vagy bármilyen érték adását vagy erre irányuló kísérletet az
állami tisztviselőknek.
A következő cselekedetek tilosak, amikor magán- vagy állami vállalatok
tisztviselőivel állunk üzleti kapcsolatban:
(i) Az ilyen személy vagy fél bármely cselekedetét vagy döntését hivatalos
minőségében befolyásolni;
(ii) Rábírni egy ilyen személyt vagy felet, hogy tegyen vagy ne tegyen meg
valamit, ami ellentétben áll annak a személynek vagy félnek törvényes
kötelességével; vagy
(iii) Arra indítani egy ilyen személyt vagy felet, hogy befolyást gyakoroljon
egy külföldi kormányra vagy szervezetre, hogy annak bármely
tevékenységét vagy döntését befolyásolja.
Az „állami hivatalnok” olyan tisztviselő vagy alkalmazott, aki egy külföldi állam (az
Egyesült Államokon kívüli állam) vagy annak bármely szervezeti egysége vagy szerve,
vagy nyilvános nemzetközi szervezet alkalmazásában áll, vagy bármely személy, aki
hivatalos minőségében ezek számára vagy nevében jár el. Például egy állami
tulajdonban lévő vagy közszférába tartozó vállalat alkalmazottja a globális
korrupcióellenes törvények értelmében „állami hivatalnoknak” minősül.
2. A törvénysértéshez szükséges ismeretek szintje: Nem kell, hogy az elkövető
tudjon az elkövetés tényéről ahhoz, hogy megsértse a globális korrupcióellenes
törvényeket. Amennyiben egy egyén tudja, vagy oka van tudni, hogy valószínűleg
törvénysértő cselekedet fog történni, ez jelentheti egy vagy több globális korrupcióellenes
törvény megszegését. Az ismeret szándékos elkerülése, szándékos vakság vagy ilyen
ismeret tudatos figyelmen kívül hagyása azzal a következménnyel járhat, hogy mind a
Vállalat, mind az egyén úgy tekinthető, hogy tudott a törvénysértő ügyletről.
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B. Ügymenetet könnyítő kifizetések.
Az „ügymenetet könnyítő kifizetés” (más szóval „kenőpénz”) egy kisebb
összeg, amelyet egy állami tisztviselőnek vagy hivatalnoknak fizetnek elsősorban abból
a célból, hogy meggyorsítsa vagy biztosítsa egy megkülönböztetésmentes állami
feladat lebonyolítását. Az ügymenetet könnyítő kifizetések bizonyos korrupcióellenes
törvények szerint törvénytelenek, és ezért a Kennametal megtilt mindenféle
ügymenetet könnyítő kifizetést, az ebben a dokumentumban felsorolt, korlátozott
eseteket kivéve. Néhány példa olyan helyzetekre, ahol az ügymenetet könnyítő
kifizetések gyakoriak, bár tilosak a feladat gyorsabb elintézése érdekében:
(i)engedélyek vagy utazási vízumok megszerzése; (ii) elektromos- vagy
telefonszolgáltatás bevezetése; és (iii) rendőri védelem megszerzése.
Az egyetlen kivétel a csúszópénzfizetés tilalma alól az olyan személyes
vészhelyzet, amikor közvetlen veszély fenyegeti az alkalmazott vagy más vállalati
képviselő vagy családtagjai egészségét vagy biztonságát. Ilyen helyzetben a kifizetést
és annak okát lehetőség szerint haladéktalanul jelenteni kell az alkalmazott vagy a
vállalati képviselő felettesének és a Jogtanácsosi Irodának. Az FCPA számviteli
rendelkezéseinek értelmében a csúszópénzt megfelelően el kell számolni a Vállalat
könyvelésében és nyilvántartásában a törvényesség biztosítása érdekében.
C. Ajándékok és vendéglátás.
A Kennametal ellenzi az ajándékozást és vendéglátást, mint pl. szállodai szoba,
utazás, étkezés és szórakozás kifizetése („vendéglátás”) mind az állami, mind a
magáncégek tisztviselői számára. Azonban korlátozott körülmények között bizonyos
vendéglátás és névleges ajándékok megengedettek lehetnek. Minden ilyen
vendéglátásnak és névleges ajándéknak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
•

Közvetlenül kapcsolódjon a Vállalat üzletmenetéhez;

•

Ésszerű mértékű és jóhiszeműen adott legyen;

•

Csak a Vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak reklámozása,
bemutatása vagy népszerűsítése, vagy egy külföldi állammal vagy annak
valamely szervével kötött szerződés végrehajtására vagy teljesítésére
céljából ajánlhatók fel;
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•

Az adott ország helyi törvényei szerint megengedett legyen;

•

Ritka és gondosan figyelemmel kísért legyen, ugyanis a gyakori
vendéglátás és névleges ajándékok magukban rejthetik a helytelen
magatartás kialakulásának veszélyét.

A vendéglátásnak és a névleges ajándékoknak az alábbi, további irányelveknek is meg
kell felelniük:
•

Tisztviselők vagy alkalmazottak látogatása vagy hasonló tevékenysége
esetében írásos meghívót vagy útvonaltervet kell készíteni és elküldeni az
állami tisztviselőknek, hogy meg tudják beszélni a felettesükkel és
engedélyt kérni tőle, illetve, hogy legyen lehetőségük visszautasítani.

•

A frissítőknek, étkezéseknek és tárgyi emlékeknek ésszerű értékűnek és
máskülönben is jelen Eljárásnak megfelelőnek kell lenniük.

•

A munkaebédeknek és -vacsoráknak ésszerű értékűnek kell lenniük, és a jó
hír érdekében tartott étkezéseknek és szórakozásoknak is ésszerűnek kell
lenniük, összhangban a helyi üzleti gyakorlattal, és megfelelően nyilvántartva a
Kennametal költségelszámolási/visszatérítési eljárásában; valamint

•

A Vállalat logójával díszített ajándékoknak vagy más tárgyaknak csekély
anyagi értékűnek kell lenniük, és azokat reklám vagy emlék céljából kell adni.

A készpénzajándékok vagy bármiféle kifizetések semmilyen körülmények között
nem megengedettek.
Végezetül, megfelelő belső, vállalati engedélyt kell szerezni, mielőtt ilyen
kiadásokba bocsátkozunk, és követni kell a belső jelentési és dokumentummegőrzési
eljárásokat. Fontos megjegyezni, hogy nincs minimális érték, amely kivételt képez
jelen törvények keretében, ami azt jelenti, hogy akár egy apró anyagi értékű kiadás
megsértheti a globális korrupcióellenes törvényeket.
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IV.

KMT-US-OGC-0004

SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

Minden Kennametal bankszámlát és nyilvántartást megfelelő részletességgel kell
vezetni, hogy pontosan és tisztességesen tükrözzék mind a külföldi, mind a hazai
pénzügyi ügyleteket. Semmilyen célból nem létesíthető titkos vagy nem nyilvántartott
alap vagy számla. Példák arra, hogyan sérthetik a nyilvántartási ügyek a globális
korrupcióellenes törvényeket:
•

Olyan nyilvántartás, amelyben nem szerepelnek a szabálytalan ügyletek
(pl. könyvelésen kívüli ügyletek); valamint

•

Olyan nyilvántartás, amelyet meghamisítottak,
szabálytalan ügyletek bizonyos vonatkozásait.

hogy

eltüntessék

a

Számviteli ellenőrzési rendszert kell fenntartani, hogy kellő mértékben biztosítva
legyenek az alábbiak:

V.

•

Az ügyletek a vezetőség engedélyével összhangban történnek;

•

Az ügyleteket nyilvántartásba veszik, hogy lehetőség legyen pontos
pénzügyi
kimutatások
készítésére
és
az
eszközökkel
való
elszámoltathatóság fenntartása;

•

Az eszközökhöz való hozzáférés csak a vezetőség engedélyével
összhangban történhet; valamint

•

A megfelelő könyvvizsgálati feladatok ellátásra kerülnek.

TRANZAKCIÓK HARMADIK FELEKKEL

Bizonyos körülmények között a Kennametal és igazgatói, tisztviselői és
alkalmazottai felelőssé tehetők harmadik felek cselekedeteiért, akik felajánlanak valamit
bármekkora értékben, hogy szabálytalanul befolyásoljanak egy döntést, amikor a
Vállalat vagy annak termékei vagy szolgáltatásai nevében vagy azok képviseletével
kapcsolatban jár el.
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Ezért fontos a kellő éberség a harmadik feleket illetően, mind a kapcsolatot
megelőzően, mind annak során. A Kennametal nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a
tényeket, amelyek annak valószínűségét jelzik, hogy harmadik fél szabálytalanul valami
értékeset kínál fel, vagy más módon szabálytalanul jár el a Vállalat nevében. Ezen
kockázat csökkentése érdekében bármilyen, harmadik féllel történő kapcsolat létesítése
előtt szigorú értékelési normákat kell figyelembe venni.
A Kennametal kellő éberség eljárása megköveteli, hogy minden harmadik fél
megfeleljen a következő előírásoknak, és a harmadik fél kiválasztásáért felelős vállalati
tisztviselőnek meg kell őriznie a megfelelő dokumentációt az eljárás betartásának
bizonyítása érdekében:
(i) Jó hírű - megfelelő tapasztalat és szakértelem;
(ii) Megbízható - kérjünk üzleti referenciát;
(iii) Pénzügyileg stabil - megfelelő források a vállalások elvégzéséhez;
(iv) Elkötelezettség a törvény betartására - a harmadik fél beleegyezik, hogy
minden alkalmazandó törvényt betart és nem eszközöl helytelen
kifizetéseket; valamint
(v) Tudomásulvétel - készítsenek tudomásulvételi és megegyezési dokumentumot
jelen Eljárás betartásáról.
A harmadik fél részére történő bármilyen kifizetésnek összhangban kell lennie
az elvégzett munkával, nem pedig olyan szinten, ami arra ösztönözhetné a harmadik
felet, hogy szabálytalanul járjon el, vagy ami olyan benyomást teremthet, hogy
szabálytalan eljárás történt. A kifizetéseket vagy bármi értékes dolog nyújtását
harmadik félnek gondosan át kell tekinteni, a fenti irányelvekkel összhangban, mielőtt
odaadják, és el kell utalni a Kennametal jogtanácsosi irodájához, ha a felülvizsgálat
fényt derít bármilyen kedvezőtlen információra, vagyis „vörös zászlóra”.
Továbbá, megfelelő és ésszerű erőfeszítéseket kell tenni a Kennametal
harmadik feleinek oktatására a jelen Eljárás törvényességi előírásairól, valamint a
megőrzési kötelezettségről. A jelen záradékban foglalt törvényesség betartásának
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kötelezettsége azt a vállalati tisztviselőt terheli, aki a harmadik fél kiválasztásáért és az
üzleti kapcsolat irányításáért felelős.
VI.

JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A. Alkalmazottak: Az alkalmazottaknak haladéktalanul jelenteniük kell az
alkalmazandó törvények vagy előírások minden vélt vagy valós megsértését (akár
személyes tudomásukon alapul, akár nem) a Kennametal Jogtanácsosi Irodájának. A
bejelentéssel az alkalmazott egyben arra is kötelezettséget vállal, hogy frissítse a
bejelentését, amint új információ birtokába jut. Az ilyen információ jelentése semmi
körülmények között nem szolgálhat a bejelentést tevő alkalmazott elleni megtorló
intézkedések alapjául, amennyiben az alkalmazott jóhiszeműen járt el.
B. Harmadik felek: Minden harmadik féltől elvárjuk, hogy jelentsen bármilyen vélt
vagy valós törvénysértést (akár személyes tudomásán alapul, akár nem) a Kennametal
üzleti kapcsolattartójának vagy a Kennametal Jogtanácsosi Irodájának.
C. Kennametal Jogtanácsosi Iroda: Bejelentés céljából a Kenametal Jogtanácsosi
Irodája az alábbi címen érhető el:
Jogtanácsosi iroda
1600 Technology Way
Latrobe, PA U.S.A. 15650-0231
Telefon: (724) 539-4031; Fax: (724) 539-3839
E-mail: K-corp.ethics@kennametal.com
Vagy ingyenesen hívhatja a segélyvonalat (SEGÉLYVONAL, 1-877-781-7319), melyet
a Kennametal Etikai és Törvényességi Irodája üzemeltet, és névtelenül és bizalmasan
használható.
VII.

BÜNTETÉSEK

Mind a vállalat, mind az egyének jelentős büntetést kaphatnak a globális
korrupcióellenes törvények megsértéséért. A következőkben példákat olvashatnak
lehetséges büntetésekről az FCPA és az Egyesült Királyság vesztegetési törvénye
értelmében:
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FCPA

Egyesült Királyság
vesztegetési törvénye

Vállalatok
• Akár kétmillió dollárra rúgó pénzbüntetés
minden törvénysértésért.
• Állami szerződésekből való kizárás
• Export kiváltságok elvesztése
• Független törvényességi megfigyelő
kinevezése
• Számviteli rendelkezések - 2,5 millió dollárra
rúgó pénzbüntetések minden
törvénysértésért

Vállalatok
• Korlátlan pénzbüntetések
• Nyilvános szerződésektől
való eltiltás
• Vagyonelkobzási eljárások

Egyének
• Korlátlan pénzbüntetések
• Akár tíz évig terjedő börtönbüntetés

Egyének
• Akár százezer dollárra rúgó pénzbüntetés
minden törvénysértésért.
• Akár öt évig terjedő börtönbüntetés minden
törvénysértésért
• Számviteli rendelkezések - tízmillió dollárra
rúgó pénzbüntetések és tízéves
börtönbüntetés
VIII.

KENNAMETAL REFERENCIÁK
• Üzleti etikai és magatartási kódex
• Globális nyilvántartás-kezelési eljárás
• Nem megtorlás és beszámolási kötelezettségi eljárás
• Összeférhetetlenségi útmutató
• Ajándékok és üzleti szívességek útmutatója
• Kiadások engedélyezési eljárása
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