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A Boston Scientific 
cég küldetése

A Boston Scientific cég innovatív, 

egészségjavító orvosi megoldások 

révén kíván javítani a páciensek 

életminőségén szerte a világon.

Tartalomjegyzék



A Boston Scientific cég értékei
Értékeink szilárd alapot biztosítanak, és belső iránytűként megmutatják, 

miben hiszünk. Ezenkívül világosak és egyszerűek. Az értékeink képezik 

minden tettünk alapját, a cégen belül és azon kívül is.

Törődés: Tisztességgel és együttérzéssel támogatjuk a pácienseket, 

az ügyfeleket, a közösségeinket, valamint egymást.

Sokszínűség: Pártoljuk a sokszínűséget, és értékeljük alkalmazottaink 

egyedi tehetségeit, ötleteit és tapasztalatait.

Globális együttműködés: Együttműködésen alapuló munkánk 

révén olyan globális lehetőségek nyílnak meg előttünk, amelyek 

túlmutatnak orvosi megoldásainkon.

Kiemelkedő teljesítmény: Kiemelkedő teljesítményre törekszünk 

a páciensek, az orvosok és a részvényesek érdekében.

Ésszerű innováció: Ösztönözzük a kreatív környezet kialakítását, 

ahol az új ötletekből olyan úttörő szolgáltatások és megoldások 

születnek, amelyek értéket teremtenek a páciensek, az ügyfelek 

és az alkalmazottak számára.

Győztes hozzáállás: A változásokhoz alkalmazkodva, gyorsan 

és számonkérhetően dolgozunk azért, hogy tovább javítsuk 

a betegellátás színvonalát.

A Boston Scientific cégnél Ön egy olyan 

közösség tagja, amely elkötelezett az életeket 

átformáló, áttörést jelentő technológiák 

iránt. Ügyfeleinkkel közösen a páciensek, 

az egészségügyi rendszerek és egymás 

igényeit szolgáljuk ki.

A tisztesség alapvető fontosságú a Boston 

Scientific cég számára. Az, ahogy a Boston 

Scientific cég nevében cselekszünk és 

beszélünk, befolyásolja a fogyasztók 

termékeinkről alkotott benyomását, valamint 

azt, hogy a részvényesek milyen befektetésnek 

tekintenek bennünket. Jó hírnevünk védelme 

közös felelősségünk. 

A tisztesség egyfajta ígéret, hogy helyesen 

cselekszünk. Vagyis hogy becsületesen 

járunk el, és egymást, valamint ügyfeleinket, 

pácienseinket és beszállítóinkat tisztességesen 

és méltósággal kezeljük. Így kedvező képet 

közvetítünk a cég és részlegeinek értékeiről 

és hírnevéről abban a több mint száz országban, 

ahol jelen vagyunk.

A jogszabályi megfelelésre és az ügyfelek 

elégedettségére törekedve mindig a tisztesség 

a legelső szempont, függetlenül az adott 

szerepünktől vagy funkciónktól. Az Etikai kódex, 

szabályzataink vagy a vonatkozó jogszabályok 

előírásainak figyelmen kívül hagyása veszélybe 

sodorja a bizalomra épülő kapcsolatainkat, 

megrendeléseinket és jó hírnevünket.

A Kódex érvényben lévő irányelveink és szabályaink alapjaként 

hivatott szolgálni. A Kódex:

• segítséget nyújt abban, hogy minden üzleti kapcsolatban 

érvényesüljenek az etikai elvek és a tisztesség, szem előtt 

tartva az ügyfelek messzemenő elégedettségét, valamint 

• ösztönzi az etikai kérdések megvitatását, és hozzájárul a 

mindennapi munka során tapasztalt etikai dilemmák és 

kétes helyzetek hatékonyabb megoldásához.

Mindnyájan szeretnénk mind a magunk, mind a Boston Scientific cég 

szempontjából helyesen cselekedni. Kötelesek vagyunk betartani a 

jogszabályokat, és minden kérdésben tisztességesen és becsületesen 

eljárni. Tetteinkért felelősséggel tartozunk. A tisztességes eljárás nem 

pusztán cégünk megítélésének és hírnevének védelmét, valamint 

a jogi bonyodalmak elkerülését szolgálja. A cél egy olyan hely 

fenntartása, ahol mindnyájan büszkén dolgozhatunk. 
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A tisztességes eljárás érdekében nem 

elég csupán elolvasni az Etikai kódexet, 

meg is kell élni annak szellemét. 

Ön, mint a Boston Scientific cég 

csapatának tagja, köteles követni a 

Kódex iránymutatásait. Amennyiben 

tehát olyasmit lát vagy tapasztal, ami 

aggályra ad okot, kérdezzen rá, és 

jelentse a megfelelő helyen. Mindaddig 

kérdezzen, amíg választ nem kap. 

Rendszeresen olvassa át a Kódexet, 

hogy naprakész legyen belőle.
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Mit jelent a 
tisztességes 
eljárás?



K Mit tegyek, ha nem vagyok biztos abban, 
hogy a munkakörömre melyik céges 
szabályzatok és eljárások vonatkoznak? 

V A Kódex a Boston Scientific cégnél 
dolgozó minden alkalmazott számára 
alapdokumentum. Amennyiben kérdése 

van konkrét céges szabályzatokkal és eljárásokkal 
kapcsolatban, kérjen segítséget felettesétől vagy 
a Kódex végén felsorolt egyéb helyeken.

K Olyan országban végzek munkát, amelyben 
a jogszabályok eltérnek azon ország 
jogszabályaitól, amelynek telephelyéhez 

szervezetileg tartozom. A Kódex mindkét országra 
vonatkozik?

V A Boston Scientific cég tiszteletben tartja 
mindazon országok szokásait, valamint azok 
jogszabályainak betűjét és szellemét, ahol 

jelen vagyunk. A Kódex szándékunk szerint kellően 
átfogó ahhoz, hogy valamennyi munkatársunkra 
alkalmazható legyen a világ bármely pontján, az 
egyes országok nemzeti jogszabályai azonban 
eltérőek lehetnek. Ami az egyik országban jogszerűen 
megtehető, az a másik országban törvénytelen is 
lehet. Az alkalmazottak minden esetben kötelesek 
munkájukat a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok 
és eljárások betartásával végezni. Amennyiben Ön 
feltételezi, hogy egy gyakorlat ellentmondásban állhat 
a Kódexszel, a céges szabályzatokkal és eljárásokkal, 
valamint a nemzeti jogszabályokkal vagy szokásokkal, 
kérjük, tegye meg észrevételét a Kódex végén felsorolt 
helyek valamelyikén.

A Kódex a Boston Scientific cég összes alkalmazottjára, 

tisztségviselőjére és igazgatójára vonatkozik az egész világon. 

Cégünk forgalmazóitól, ügynökeitől, alvállalkozóitól, ideiglenes 

alkalmazottaitól és beszállítóitól is elvárja, hogy betartsák a Kódex 

előírásait, amikor a cégünk nevében járnak el. A Kódexben foglalt 

előírások betartásának megkövetelése nem azt szándékozik 

jelezni, hogy a saját alkalmazottainkon kívül bármely személy 

a Boston Scientific cég alkalmazottja lenne. 

Az alábbi rendelkezés kizárólag a felső vezetőkre és igazgatókra 

vonatkozik: A felső vezetőkre és igazgatókra vonatkozóan a 

Kódex bármely rendelkezésének alkalmazása alól kizárólag az 

Igazgatótanács vagy a nem érintett igazgatókból álló igazgatósági 

bizottság adhat felmentést. A felmentést a jogszabályi előírásokkal 

összhangban közzé kell tenni.

A Kódex szellemének megélése
Az Etikai kódex kifejezi a Boston Scientific cég elkötelezettségét 

üzleti tevékenységeinek tisztességes elvégzése iránt. Elmagyarázza, 

hogyan járhatunk el minden tevékenységünk során tisztességesen 

és a Boston Scientific cég értékeivel összhangban. A Boston Scientific 

cég elvárja Öntől, hogy a cég minden ügyében a Kódex szellemének 

és betűjének betartásával járjon el. Vagyis Ön köteles: 

• Megérteni a Kódexben tárgyalt témákat, valamint 

a munkakörére vonatkozó céges szabályzatokat és 

eljárásokat, illetve jogszabályokat,

• Betartani a vonatkozó jogszabályokat azokban 

az országokban, ahol cégünk tevékenykedik,

• Olyan magatartást tanúsítani, amely megfelel a Kódex, 

a céges szabályzatok és eljárások, valamint a vonatkozó 

jogszabályok előírásainak,

• Bejelenteni, amennyiben aggályai vannak a Kódex, a céges 

szabályzatok és eljárások, valamint a vonatkozó jogszabályok 

előírásaival vagy ezek betartásával kapcsolatban,

• Felszólításra igazolni, hogy áttanulmányozta, megértette és 

betartja a Kódexben foglaltakat,

• Megérteni, hogy a Kódex betartása az Ön munkakörének 

szerves részét képezi. 

A Kódex nem adhat útmutatást minden lehetséges esettel 

kapcsolatban. Önnek józanul meg kell ítélnie az adott helyzetet, 

és ha tanácsra vagy a helyzet tisztázására van szüksége, tegyen 

fel kérdéseket. Számos helyen kaphat segítséget. Többek között 

a feletteseitől, a Globális megfelelési osztályon, a Humánerőforrás 

osztályon, a Jogi osztályon, a Globális belső ellenőrzési osztályon, 

az Advice Line telefonvonalon, illetve a Kódex végén felsorolt egyéb 

helyeken. A Kódexen kívül ismernie kell a munkakörére vonatkozó 

minden céges szabályzatot és eljárást is.

A Kódex a Boston Scientific 
cég összes alkalmazottjára, 

tisztségviselőjére és 
igazgatójára vonatkozik 

az egész világon.
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Mit jelent a tisztességes eljárás?

Kérdések és válaszok

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

A viLÁGOn BÁRHOnnAn eLÉRHeTŐ WeBOLdAL

Advice Line 
1-888-968-8425
Az eGyesüLT ÁLLAmOkBóL, kAnAdÁBóL És PueRTO RicóBóL



K Tavaly vezettem egy projektet, és akkor azt 
gondoltam, helyesen járok el. Miután részt 
vettem az adott témában tartott képzésen, 

már megkérdőjelezhetőnek tartom az eljárásomat. 
Mit tegyek?

V Számoljon be az esetről! Forduljon a feletteséhez, 
vagy a Kódex végén felsorolt lehetőségek 
valamelyikéhez. Mindannyiunk érdeke, hogy 

a tisztességgel kapcsolatos aggályokat eloszlassuk, 
még ha azok kiváltó oka a múltban történt is. 
Előfordulhat, hogy a probléma megoldható, ezenkívül, 
ha Ön hangot ad aggályának, és a jövőben hasonló 
helyzettel szembesül, azt hatékonyabban tudja 
majd kezelni.

K Megbeszéltem egy tisztességgel kapcsolatos 
aggályomat a felettesemmel, aki azt mondta, 
utánanéz az ügynek. Semmi nem történt. 

Hónapok teltek el, és az aggályomat kiváltó ok azóta 
is fennáll. Tartok attól, hogy ismét megemlítsem 
az ügyet a felettesemnek. Mit tegyek? 

V Rendszeresen hozza szóba az ügyet 
mindaddig, amíg meg nem oldódik. Ebben 
a helyzetben fontolóra kell vennie, hogy 

kapcsolatba lépjen a felettese felettesével, vagy a 
Kódex végén felsorolt lehetőségek valamelyikével. 
Lehetséges, hogy a felettese foglalkozott az 
aggályával, és úgy ítélte meg, hogy nem szükséges 
lépéseket tennie, vagy már intézkedett a probléma 
megoldásáról. Mindenesetre jobb, ha Ön erről 
meggyőződik. Előfordulhat, hogy amennyiben 
az üggyel kapcsolatban más helyen érdeklődik, 
a helyzet tisztázható.

Kérdések és észrevételek
Mindannyian kötelesek vagyunk bejelentést tenni a Kódex, a céges 

szabályzatok és eljárások, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok 

ismert vagy feltételezett megsértésével kapcsolatban. Amennyiben 

nem biztos abban, hogy mit kell tennie, tegyen fel kérdéseket és 

kérjen tanácsot. Az erre alkalmas helyeket a Kódex végén találja. 

Minden olyan esetben, ha új, nem egyértelmű vagy fontos helyzet 

elé kerül, tegye fel magának a következő kérdéseket:

• Összhangban van-e ez a Kódexszel, a céges szabályzatokkal 

és eljárásokkal, valamint a vonatkozó jogszabályokkal?

• Mi a tisztességes és becsületes eljárás ebben a helyzetben?

• Mi áll a betegellátás érdekében?

• Hogyan érezném magam, ha mindez megjelenne egy újság 

címoldalán? Hogyan éreznék magukat a Boston Scientific 

cég alkalmazottai, ügyfelei, páciensei vagy részvényesei?

• Mi a helyes eljárás?

A Boston Scientific cég megtorlásellenességi 
irányelve a Kódex egyik sarokköve, amelynek 

betartását szigorúan megköveteljük. Nem 
toleráljuk a megtorlás semmilyen formáját – 
alkalmazza azt akár vezető, munkatárs vagy 

bárki más – olyan személyekkel szemben, akik 
jóhiszeműen hangot adtak a tisztességet érintő 
aggályuknak. A cég megtorlásellenességi elve 
azokra is vonatkozik, akik közreműködnek vagy 
együttműködnek bármely tisztességet érintő 

aggály kivizsgálása vagy bejelentése során.

8  Boston Scientific Etikai kódex Boston Scientific Etikai kódex 9
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Kérdések és válaszok

Mielőtt olyan döntést 
hozna vagy olyan 

lépést tenne, amely a 
jogszabályok alapján vagy 
a tisztesség szempontjából 
megkérdőjelezhető lenne, 

beszéljen felettesével.
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Példamutatás
Mindannyian példaképül 
szolgálunk munkatársaink 
számára. A tisztességes 
eljárás terén mindenki 
példát mutathat. A közös 
munka révén fenntarthatjuk 
cégünk tisztességgel és 
számonkérhetőséggel 
kapcsolatos kultúráját. Vagyis 
Önnek:

• Minden tevékenysége 
során tisztességesen és 
becsületesen kell eljárnia,

• Gondoskodnia kell arról, hogy közvetlen alárendeltjei 
megértsék és betartsák a Kódex, a céges szabályzatok 
és eljárások, az irányadó jogszabályok és a tisztességre 
vonatkozó elkötelezettségünk elveit,

• Munkacsoportjában olyan légkört kell fenntartania, amely 
előmozdítja a tisztesség érvényesülését,

• Tudnia kell, hova fordulhat segítségért,

• Támogatnia kell azokat az alkalmazottakat, akik jóhiszeműen 
kérdéseket tesznek fel, felvetik aggályaikat, vagy 
együttműködnek a vizsgálatok során,

• Haladéktalanul be kell jelentenie a tisztességgel kapcsolatos 
aggályait, illetve a Kódex, a céges szabályzatok és eljárások, 
valamint a vonatkozó jogszabályok valós vagy feltételezett 
megsértését. 

A vezetők ezenkívül felelősek azért is, hogy alárendeltjeiknek és 
egymásnak példaképül és útmutatással szolgáljanak. Kötelesek 
a Kódexben foglaltak érvényesülését előmozdítani, és elősegíteni 
a tisztességes eljárás érvényesülését az üzleti tevékenységek során, 
azáltal hogy felhívják az alkalmazottak figyelmét a Kódex, a céges 
szabályzatok és eljárások, valamint a vonatkozó jogszabályok 
betartásának fontosságára.

K Azt hiszem, munkatársaim megszegik 
a Kódex előírásait. Kell bármit is tennem?  

V Igen. Közölje észrevételeit a felettesével 
vagy a Kódex végén található helyek 
valamelyikén. Mindannyiunk érdeke, hogy 

a tisztességtelenség minden formáját azonnal 
kiküszöböljük. Elvárjuk az alkalmazottaktól, hogy az 
ilyen ügyekről bejelentést tegyenek. Mindannyiunk 
kötelessége az Etikai kódex előírásainak betartása.
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Napi szinten érvényre juttathatja 

a tisztességet például abban, ahogy 

a céges tulajdonnal bánik, ahogy 

kerüli az összeférhetetlenségeket és 

védi a személyes adatokat, valamint 

ahogy fenntartja a munkakörnyezet 

biztonságos, egészséges és védett voltát.

Hogyan 
érvényesíthetem a 
tisztesség elveit a 
munkahelyemen? 

Mit jelent a tisztességes eljárás?

Kérdések és válaszok
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K A munkaterületemen dolgozó termékkészítők 
nem mindig tartják be a gyártási előírásokat. 
Az egyik alkalmazott rájött, hogyan 

rövidíthető le a gyártási folyamat, és másokat 
is saját módszerének használatára buzdít. Nem 
akarom, hogy a munkatársaim megtudják, hogy 
én jelentettem az esetet, de aggódom, hogy ennek 
kihatása lehet a minőségre. Mit tegyek?

V Azonnal jelentse észrevételeit az Ön 
felettesének vagy a Kódex végén található 
helyek valamelyikén. A gyártási előírások 

pontos betartása kiemelkedően fontos. Ennek 
elmulasztása esetén az előírásoknak nem megfelelő 
termékek készülhetnek, továbbá szabályozói vagy 
más komoly problémák merülhetnek fel. Az Ön által 
tett bejelentést vagy kérdést a lehető legnagyobb 
titoktartással fogjuk kezelni. Ne feledje, az Advice 
Line telefonvonalon névtelen bejelentést is tehet, 
kivéve, ha azt a nemzeti jogszabályok tiltják. Ebben 
az esetben a telefonálót más helyre irányítják.

K Javaslatom van azzal kapcsolatban, hogy a 
gyártósoromon előforduló selejtek számát 
hogyan lehetne csökkenteni. Úgy vélem, a 

megoldás növelheti a termék előállításának idejét, 
ezért nem szívesen vetem fel. Mit tegyek?

V Adja elő a javaslatát. A Boston Scientific cég 
minden dolgozói javaslatot szívesen fogad, 
amelyek tökéletesítik működésünket és üzleti 

tevékenységünket. Amennyiben az Ön elképzelése 
működőképes, a hibás termékek kiküszöbölésére 
fordított többlet idő kevesebb selejtet eredményezhet. 
Így végső soron időt takarítunk meg, és javíthatjuk 
termékeink és a betegellátás színvonalát is. Az ilyen 
javaslatokat legjobb az Ön felettesével vagy annak 
felettesével megbeszélni, de ha Ön úgy érzi, ezt nem 
tudja megtenni, forduljon a Kódex végén felsorolt 
helyek valamelyikéhez.

A minőség iránti elkötelezettség
Minőség iránti elkötelezettségünk minőségbiztosítási irányelvünkben 

testesül meg: Tökéletesítem a beteggondozás és a Boston Scientific 

cég egészének minőségét. Ez a gondolat beosztástól függetlenül 

mindenkit feljogosít 

arra, hogy részt 

vegyen a minőség 

és a jogszabályi 

megfelelés 

befolyásolására 

alkalmas döntésekben és tevékenységekben. A Boston Scientific 

cég elvárja Öntől, hogy vállaljon felelősséget a minőségért. 

Vagyis az Ön kötelessége, hogy:

• Legyen büszke a munkájára, és a feladattól függetlenül 

figyeljen oda a munka minden részletére.

• Mindig tartsa be a céges szabályzatok, eljárások és 

munkautasítások rendelkezéseit.

• Időben végezzen el minden előírt képzést. 

• Tegye meg a megfelelő lépéseket, ha a minőséggel 

kapcsolatban aggályai merülnek fel.

• Haladéktalanul tegyen jelentést a termékekkel kapcsolatos 

minden lehetséges kifogás esetén.

• Haladéktalanul tegyen jelentést minden olyan helyzetről, 

amely minőségi vagy szabályozói kérdést vethet fel.

• Munkakörében és a cég egészében keresse a minőség 

tökéletesítésének módjait.

• Mindenekelőtt legyen a minőség munkájának 

legmeghatározóbb eleme. 

A tisztességgel teljesített munka révén Ön hozzájárul ahhoz, 

hogy a Boston Scientific cég megfeleljen a jogszabályoknak, 

a szabályzatoknak, az ügyfélelvárásoknak és a páciensek 

szükségleteinek.
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Kérdések és válaszok

Hogyan érvényesíthetem a tisztesség  
elveit a munkahelyemen?

Tökéletesítem 
a beteggondozás 

és a Boston Scienti�c 
cég egészének minőségét.

K A repülőn egy olyan hölgy ült mellettem, 
akinek az orvosa egy Boston Scientific 
cég által gyártott eszközt használt 

a hölgy kezeléséhez. Elmondta, hogy az 
eszköz a közelmúltban meghibásodott, de 
a magyarázatából nem értettem, hogy mi 
történt. Ennek ellenére feljegyeztem a nevét és 
telefonszámát. Kell még valami mást is tennem?

V Igen. Kövesse a panaszbejelentési eljárás 
lépéseit. Amennyiben nem tudja, ez hogyan 
zajlik, azonnal hívja az Ügyfélszolgálatot, 

és adjon meg minden rendelkezésre álló 
információt. A Boston Scientific cég köteles az 
ehhez hasonló tapasztalatokról információkat 
gyűjteni, és meghatározni, hogy hibás-e a termék. 
Egyes esetekben a Boston Scientific cég köteles a 
terméktapasztalatokról az állami szerveket értesíteni.

Kérdések és válaszok

A tisztességgel teljesített munka révén 
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Boston Scientific 

cég megfeleljen a jogszabályoknak, 
a szabályzatoknak, az ügyfélelvárásoknak 

és a páciensek szükségleteinek.

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

A viLÁGOn BÁRHOnnAn eLÉRHeTŐ WeBOLdAL 

Advice Line 
1-888-968-8425
Az eGyesüLT ÁLLAmOkBóL, kAnAdÁBóL És PueRTO RicóBóL



Mások tisztelete
A tisztesség iránti elkötelezettségünkhöz hozzátartozik, hogy 

másokkal tisztelettel és tisztességgel bánjunk. Vagyis:

• Önnek szakmailag kifogástalan módon kell viselkednie 

minden munkával kapcsolatos tevékenység során, ideértve 

a cég által finanszírozott, telephelyen kívüli eseményeket 

és összejöveteleket is. 

• Gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottakra vonatkozó 

döntések kizárólag üzleti tényezőkön alapuljanak. Például 

a felvétellel, előléptetéssel, munkaviszony-megszüntetéssel, 

áthelyezéssel, szabadsággal és bérezéssel kapcsolatos 

döntések kizárólag a vonatkozó üzleti tényezőkön 

alapulhatnak.

• Tiszteletben kell tartania a céges tulajdont, valamint az 

ügyfelek és a munkatársak tulajdonát. 

• Soha nem bántalmazhat másokat szóban vagy fizikailag, és 

nem tanúsíthat támadó magatartást. Idetartozik a szexuális 

és a lelki zaklatás, a visszaélések, a megfélemlítő bánásmód, 

az illetlen nyelvhasználat és gesztusok, a rendzavarás, az 

erőszak és minden más olyan magatartás, amely befolyásolja 

a munkatársakat munkájuk elvégzésében.

• Követnie kell minden, a dolgozók viselkedésére vonatkozó 

szabályzatot. 

•  Soha nem készíthet semmilyen felvételt (hang- vagy 

videofelvételt) olyan munkahelyi tevékenységekről, 

folyamatokról, termékekről, a kutatás-fejlesztésről vagy 

bármilyen munkával kapcsolatos beszélgetésről, amely titkos, 

vagy amelyre nem kapott engedélyt a cégtől. Tilos a cég 

felszólítását megtagadva rögzítőeszközt a cég területén 

tartani vagy annak használatát folytatni. 
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A Boston Scientific cég elkötelezett a tisztességes munkaügyi 

gyakorlatok iránt, amelyek révén minden alkalmazott egyenlő 

elbánásban részesül. Cégünk nem alkalmaz megkülönböztetést, 

és nem enged meg zaklatást etnikai hovatartozás, bőrszín, vallás, 

fogyatékosság, nem, nemzetiség, szexuális irányultság, nemi identitás 

vagy annak kifejezése, kor, genetikai adatok, illetve katonai vagy 

bármely más jogilag védett státusz alapján. A Boston Scientific cég 

értéknek tekinti továbbá a sokszínűséget, és meggyőződése, hogy 

a munkatársak sokfélesége versenyelőnyt jelent.

K Nemrég egy fontos döntésről szóló meg-
beszélésen az egyik munkatársam nyíltan, 
mindenki más előtt szembehelyezkedett 

a véleményemmel. Szóban bántalmazott, és 
a megbeszélés alatt kiabált velem. Jelentsem 
a viselkedését? 

V Igen. A Boston Scientific cég nem tolerálja 
a fenyegető vagy sértő viselkedés semmilyen 
formáját. Jelentse az esetet az Ön felettesének, 

a felettese felettesének, a Humánerőforrás osztályon 
vagy a Kódex végén található helyek valamelyikén. 
Noha a Boston Scientific cég bátorítja a nyílt 
párbeszédet, tisztelettel kell viseltetnünk egymás iránt, 
és építő jellegű munkahelyi légkört kell fenntartanunk.

Kérdések és válaszok

A tisztesség iránti 
elkötelezettségünkhöz 

hozzátartozik, hogy  
másokkal tisztelettel és  
tisztességgel bánjunk.

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

A viLÁGOn BÁRHOnnAn eLÉRHeTŐ WeBOLdAL 

Advice Line 
1-888-968-8425
Az eGyesüLT ÁLLAmOkBóL, kAnAdÁBóL És PueRTO RicóBóL

Hogyan érvényesíthetem a tisztesség  
elveit a munkahelyemen?
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A céges tulajdon védelme
A céges tulajdon körébe sokkal több minden tartozik, mint amire 
legtöbben gondolnának. Ilyenek többek között a berendezések, 
a technológiai koncepciók, az üzleti stratégiák, az ügyféllisták és a 
céges információkat tartalmazó anyagok. A céges tulajdon használata 
vagy elérése során ügyeljen az alábbiakra:

• A céges tulajdont rendeltetésszerűen és hatékonyan 
használja.

• A céges pénzeszközökkel gazdálkodjon körültekintően.

• A céges tulajdont óvja lopástól, elvesztéstől, jogosulatlan 
használattól vagy hozzáféréstől, megsemmisüléstől és 
gondatlan felhasználástól.

• Ne csatlakozzon saját laptopjával vagy személyi 
számítógépével a Boston Scientific cég belső számítógépes 
rendszereibe jóváhagyott virtuális magánhálózat (VPN) 
használata nélkül.

• Ne használja a céges tulajdont személyes célokra. 
Ez többek között azt jelenti, hogy Ön nem használhatja fel 
a Boston Scientific cég védett információit üzleti érdekből 
a Boston Scientific cégnél végzett munkáján kívül, még 
akkor sem, ha ezeket az információkat Ön hozta létre, 
vagy részt vett a létrehozásukban. 

• A céges tulajdont az alkalmazandó szabályzatokkal és 
jogszabályokkal összhangban használja. 

Hogyan érvényesíthetem a tisztesség  
elveit a munkahelyemen?

A céges információs rendszerek alkalmanként és ésszerű keretek 

között személyes célokra is használhatók. Eközben azonban a céges 

információk védelme soha nem kerülhet veszélybe. Ne felejtse el 

azt sem, hogy a Boston Scientific cég nyomon követheti a céges 

tulajdonon tárolt összes információt (ideértve a céges információkat 

és számítógépes rendszereket is), azokhoz hozzáférhet, valamint 

áttekintheti és közzéteheti őket, kivéve, ha ezt a helyi jogszabályok 

tiltják. A cég bármikor előírhatja, hogy a céges tulajdont számára 

visszaszolgáltassák.

Ne feledje, hogy a Boston Scientific cég tulajdonának vagy védett 

információinak jogosulatlan használata törvénybe ütközhet.

K A testvérem a munkahelyi címemre 
küld e-maileket és néha a céges 
mobiltelefonomon hív. Ez elfogadható?

V A Boston Scientific cég informatikai rendszerei 
a cég tulajdonát képezik, és elsősorban üzleti 
tevékenységekre használhatók. Eseti és ésszerű 

jelleggel személyes használat is megengedett, 
kérjük azonban, hogy ennek korlátait józanul mérje 
fel. A személyes felhasználás legyen összhangban 
a Kódex, valamint a céges szabályzatok és eljárások 
előírásaival, és ne befolyásolja az Ön munkavégzését. 
Ne felejtse el, hogy minden alkalommal, amikor 
a céges e-mail fiókjából küld levelet, a címzettek 
azt gondolhatják, hogy Ön a cég nevében ad 
tájékoztatást. Ne írjon leveleket becsmérlő vagy nem 
megfelelő hangnemben, illetve olyan tartalommal, 
amely nyilvánosságra kerülése esetén nem vetne jó 
fényt a cégre. Mérlegelje gondosan, hogy az üzeneteit 
mások hogyan értelmezhetik.

K A felettesem szoros határidejű feladattal 
bízott meg, így otthonról kell dolgoznom. 
Küldhetek munkával kapcsolatos anyagokat 

a személyes e-mail fiókomból és fogadhatok ott 
ilyeneket azért, hogy a munkahelyemen kívül is 
hozzájuk férjek?

V Nem. A céges információkat tilos a Boston 
Scientific cég információs rendszerein kívülre – 
például személyes e-mail fiókba – elküldeni 

vagy feltölteni. Inkább kérje meg az IS Service 
Centert, hogy hozzanak létre Önnek egy virtuális 
magánhálózatot (VPN). A VPN segítségével Ön 
távolról is dolgozhat és elérheti a Boston Scientific cég 
informatikai környezetében tárolt dokumentumokat. 

K Néhány munkatársammal kis üzleti 
vállalkozást indítok a munkaidő lejárta 
után. A feletteseim ezzel tisztában vannak. 

A vállalkozás nem teremt versenyhelyzetet a 
Boston Scientific céggel, és megkaptuk a szükséges 
jóváhagyást azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozás 
nem jelent összeférhetetlenséget. Használhatom 
a céges mobiltelefonszámomat a vállalkozás 
elsődleges telefonszámaként?

V Nem. Önnek lehetősége van vállalkozásba 
fogni, amennyiben ezt bejelenti, nem ütközik 
a Boston Scientific cégnél végzett munkájával 

és más okból sincs megtiltva, ehhez azonban nem 
használhatja fel a céges munkaidejét, a cég tulajdonát 
vagy egyéb erőforrását. Ugyanez vonatkozik az 
Ön házastársa, élettársa, barátai vagy rokonai 
vállalkozására is. Ilyen vállalkozások képviseletében 
például nem beszélhet ügyfeleinkkel olyan termékről, 
amelyet nem a Boston Scientific cég gyártott, és nem 
is adhat nekik ilyen termékmintákat.

Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok

A céges tulajdon körébe 
sokkal több minden tartozik, 

mint amire legtöbben 
gondolnának. Ilyenek többek 

között a berendezések, 
a technológiai koncepciók, az 
üzleti stratégiák, az ügyféllisták 

és a céges információkat 
tartalmazó anyagok.

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

A viLÁGOn BÁRHOnnAn eLÉRHeTŐ WeBOLdAL 

Advice Line 
1-888-968-8425
Az eGyesüLT ÁLLAmOkBóL, kAnAdÁBóL És PueRTO RicóBóL



K A cég egyik szolgáltatója mindig küld nekem 
egy nagy kosár gyümölcsöt és csokoládét a 
karácsonyi időszakban. Elfogadhatom?

V Mivel a karácsonyi ajándékkosarak általában 
kis értékűek és Ön ritkán kap ilyeneket, 
valószínűtlen, hogy ezek miatt lekötelezettnek 

érezné magát, vagy hogy befolyásolnák a józan 
ítélőképességét. Ebben az esetben Ön továbbra is 
elfogadhatja az ajándékkosarakat. Emellett azonban 
bátorítjuk arra, hogy ossza meg a kosár tartalmát az 
osztály más dolgozóival, és ne tartsa meg magának 
az egészet.
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Az összeférhetetlenség elkerülése
Ha az Ön személyes érdekei ellenkeznek a Boston Scientific cég 

érdekeivel, felmerülhet az összeférhetetlenség. A Boston Scientific 

cég elvárja Öntől, hogy tegyen meg mindent a cég sikerének 

érdekében. Nem folytathat olyan tevékenységet, amely az Ön és a 

Boston Scientific cég érdekeinek ütközésével jár vagy látszólag ezzel 

járhat, illetve amely rontja a cég hírnevét. Néhány példa esetleges 

összeférhetetlenségre:

• Tanácsadás vagy másodállás egy versenytársnál, 

beszállítónál vagy ügyfélnél.

• Jelentős pénzügyi érdekeltség egy versenytársnál, 

beszállítónál vagy ügyfélnél.

• Olyan alvállalkozó kiválasztásával kapcsolatos döntésekben 

való részvétel, illetve olyan alvállalkozó felügyelete, amelynél 

Ön pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik, vagy amelynél az 

Ön házastársa, élettársa vagy más családtagja dolgozik.

• Személyes előnyhöz vagy nyereséghez jutás a Boston 

Scientific cég számára végzett munka során felismert 

üzleti lehetőség kihasználása révén.

• A Boston Scientific cég érdekeit sértő, versenyhelyzetet 

teremtő vállalkozás indítása, vagy üzleti tevékenység 

folytatása.

• A Boston Scientific céghez egy szolgáltató vagy ügyfél által 

ajánlott személy felvétele.

• Szoros személyes vagy romantikus kapcsolat egy 

beszállítóval vagy ügyféllel.

• Szoros személyes vagy romantikus kapcsolat egy Önnek 

beszámolási kötelezettséggel tartozó személlyel. 

• Házastárs, élettárs vagy más családtag felvétele, vagy 

bármelyikükkel beszámolási kötelezettséggel járó viszony 

kialakítása. 

•  Társadalmi, szabadidős vagy más, kikapcsolódást szolgáló 

események látogatása beszállítókkal, amennyiben 

folyamatban van egy beszállító kiválasztása vagy egy 

beszállítói megállapodásról szóló egyeztetés. 

A beszállítók, szolgáltatók, alvállalkozók, ügyfelek és 

versenytársak által felkínált ajándékok és reprezentációs 

juttatások megnehezíthetik, hogy objektívek maradjunk üzleti 

kapcsolatainkban. Tilos olyan ajándék, reprezentációs vagy személyes 

juttatás elfogadása beszállítóktól, szolgáltatóktól, alvállalkozóktól, 

ügyfelektől és versenytársaktól, amely befolyásolja az Ön üzleti 

döntéseit, vagy olyan benyomást kelthet, mintha befolyásolná 

azokat. Soha ne fogadjon el olyan ajándékot, amely:

• Készpénzből áll, vagy azzal egyenértékű (pl. lottószelvény, 

ajándékutalvány), 

• A lekötelezettség érzetét kelti Önben,

• Befolyásolja vagy látszólag befolyásolja üzleti döntéseit,

• Túlzó vagy rendszeres (például gyakori vagy fényűző 

étkezések, illetve luxuscikkek), 

•  Megsérti a Kódex, a cégünk vagy az ajándékozó cége 

szabályzatainak és eljárásainak rendelkezéseit. 

Ön köteles felettesét előre értesíteni minden lehetséges 

összeférhetetlenségi tényezőről. Felettesének pedig – a 

Boston Scientific cég szabályzataival összhangban – meg kell 

tennie a megfelelő lépéseket, vagyis többek között kapcsolatba 

kell lépnie a Globális megfelelési osztállyal, a Jogi osztállyal vagy 

a Humánerőforrás osztállyal. Amennyiben nem biztos benne, 

hogy fennáll-e összeférhetetlenség, további tájékoztatásért lépjen 

kapcsolatba a Globális megfelelési osztállyal, a Jogi osztállyal vagy 

a  Humánerőforrás osztállyal.

Kérdések és válaszok

K A Boston Scientific cég alkalmazottja vagyok, 
és a cég nevében én tartom a kapcsolatot 
egy szolgáltatónkkal. A szolgáltató nemrég 

felajánlott nekem és a családomnak jegyeket egy 
világbajnoki meccsre. Elfogadhatom őket?

V Nagyobb értéket képviselő, sporteseményekre 
szóló jegyek vagy más ajándékok elfogadása 
ügyfelektől, szolgáltatóktól vagy beszállítóktól 

tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenséghez 
vezethet, amely befolyásolhatja az Ön elfogulatlan 
ítélőképességét. Mindazonáltal ezeket a helyzeteket 
egyedileg kell megítélni, ezért forduljon feletteséhez, 
a Globális megfelelési osztályhoz vagy a Kódex 
végén felsorolt lehetőségek valamelyikéhez, hogy 
elfogadhatja-e a jegyeket.

K A Boston Scientific cég alkalmazottja 
vagyok, és adományokat gyűjtök a cég 
részvételére egy szívbetegeket támogató 

jótékonysági sétán. Kérhetek adományokat helyi 
vállalkozásoktól?

V Igen, amennyiben nem a Boston Scientific 
cég beszállítóitól, szolgáltatóitól és ügyfeleitől 
kér adományokat. Egyeztessen a Közösségi 

kapcsolatok osztállyal, mielőtt kapcsolatba lépne 
az egyes vállalkozásokkal.

Kérdések és válaszok

Ön köteles felettesét 
előre értesíteni 

minden lehetséges 
összeférhetetlenségi 

tényezőről.
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Kérdések és válaszokKérdések és válaszok

K Osztályunkon éppen szolgáltató kiválasztása folyik. 
Az egyik alkalmazottam a testvére tulajdonában lévő 
céget ajánlotta. Más forrásokból is jó véleményeket 

hallottam erről a cégről. Számításba vehetem ezt a céget annak 
ellenére, hogy az egyik alkalmazottam rokoni kapcsolatban áll 
a tulajdonossal?

V Ez a cég pályázhat a megbízás elnyeréséért, de a 
tulajdonossal rokoni kapcsolatban álló alkalmazott nem 
vehet részt a szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntések 

meghozatalában. Az alkalmazott nem vehet részt a szolgáltatóval 
kapcsolatos üzleti viszony ápolásában sem, ha végül is ez a cég 
kerül kiválasztásra. Az alkalmazottnak azt is tudomásul kell vennie, 
hogy nem közölhet a Boston Scientific cégre vonatkozó semmilyen 
bizalmas információt, és nem biztosíthat semmilyen más előnyt 
sem a testvérének, amely révén elősegíthetné, hogy a testvére 
cége nyerje el az adott megbízást. Emellett Önnek egyeztetnie 
kell felettesével az adott esetben fennálló minden tényleges vagy 
látszólagos összeférhetetlenségről, különösen, ha családtagok is 
érintettek az ügyben.

A bizalmas céges információk védelme
A Boston Scientific céges információi értékesek, és bizalmas jellegüket 

meg kell őrizni. Noha Ön jogosult a céges információkat munkaköri 

feladatainak ellátása során szükség szerint felhasználni, gondoskodnia 

kell arról, hogy az adatokat lopástól, szabályellenes közzétételtől vagy 

használattól megóvja. Vagyis:

• Kizárólag rendeltetésüknek megfelelő cél(ok)ra használja 

a céges információkat.

• Kizárólag a saját felelősségi körének megfelelő céges 

információkhoz férjen hozzá.

• Csak olyan személyekkel osszon meg céges információt, 

akiknek munkájuk elvégzéséhez arra szükségük van, és csak 

abban az esetben, ha a megosztást semmi sem tiltja.

•  Csak olyan harmadik félnek adjon át bizalmas céges 

információt, akinek arra munkája elvégzéséhez szüksége 

van, és aki vállalta az információ megfelelő védelmét.

•  Kizárólag a Jogi osztály által jóváhagyott folyamat lépései 

szerint osszon meg céges információkat olyanokkal, akik 

nem cégünk alkalmazottai. 

•  A céges információkat tartalmazó dokumentumokat 

csak akkor másolja le vagy vigye ki a munkaterületről, 

ha arra munkája elvégzéséhez szüksége van. Ilyen 

esetekben biztosítsa az információ bizalmas jellegének 

megőrzését mindaddig, amíg azon a Boston Scientific cég 

által alkalmazott általános biztonsági intézkedések nem 

érvényesülhetnek. 

• A bizalmas céges információkat biztonságos módon 

továbbítsa.

•  A céges információkat megfelelő módon semmisítse meg.

K Nemrégiben házasodtam meg, és a páromnak az 
egyik versenytárs cégében jelentős részvénycsomagja 
van, amely már a házasságunk előtt is az övé volt. Ez 

érdekütközést jelent? 

V Ez bizonyos biztosítékok megléte esetén valószínűleg nem 
jelent problémát. Beszéljen a kérdésről a Globális megfelelési 
vagy a Jogi osztállyal. Általánosságban a Boston Scientific 

cég versenytársának, szolgáltatójának vagy ügyfelének minősülő 
vállalatokba történő befektetések esetén előzetes jóváhagyás 
szükséges, kivéve, ha a befektetés valamely tőzsdén jegyzett 
cég értékpapírjainak megvásárlásával valósul meg, és értéke 
nem haladja meg az adott cég összes kibocsátott részvényeinek 
1 százalékát. Ne beszéljen senkinek a Boston Scientific cég védett 
információiról, függetlenül attól, hogy az Ön házastársának 
vannak-e részvényei egy versenytársunknál.

K Ajánlatot kaptam egy részmunkaidős állásra, amelynek 
keretében hétvégén egy barátom vállalkozásának 
szaktanácsadást nyújtanék. A cég nem az orvosi eszközök 

piacán tevékenykedik. Kifogásolható ez? 

V Habár a barátja vállalkozása nem orvosi eszközökkel kapcsolatos 
tevékenységet folytat, egyeztessen felettesével, és győződjön 
meg róla, hogy ez nem jelent-e összeférhetetlenséget. 

Fontos tudni, hogy az adott vállalkozás gyárt-e termékeket vagy 
nyújt-e szolgáltatásokat a Boston Scientific cégnek vagy bármely 
versenytársának, ügyfelének, beszállítójának vagy szolgáltatójának. 
Az is lényeges, hogy a részmunkaidős állás ne befolyásolja a Boston 
Scientific cég felé fennálló kötelezettségei teljesítését.

K A férjem vállalkozása a Boston Scientific cég termékeivel 
versenyhelyzetben nem álló terméket értékesít ugyanannak 
az ügyfélkörnek, amellyel a Boston Scientific cégnél 

kapcsolatban állok. Beszélhetek a termékéről az ügyfeleknek és 
hagyhatok náluk termékmintákat, amikor a Boston Scientific cég 
megbízásából felkeresem őket? Bemutathatom a férjemet az 
ügyfeleimnek? 

V Nem. Nem folytathat üzleti tevékenységet más személy vagy 
szervezet nevében, amikor cégünk megbízásából keresi fel 
az ügyfeleket, még akkor sem, ha az adott termék nem áll 

versenyhelyzetben a Boston Scientific cég egyetlen termékével sem. 
Az, hogy Ön a Boston Scientific cég ügyfelekkel kialakított kapcsolatát 
felhasználva árusít termékeket – még ha azok nem is állnak 
versenyhelyzetben cégünk termékeivel –, tényleges vagy látszólagos 
összeférhetetlenséget eredményezhet Ön vagy az ügyfél számára.

K Mi minősül bizalmas céges  
információknak? 

V Minden, a Boston Scientific cégre vonatkozó 
és a nyilvánosság számára általában nem 
elérhető információ bizalmasnak minősül. 

Idetartozik minden információ, függetlenül annak 
formájától, legyen az írásos, elektronikus, vizuális 
vagy szóbeli. Ennek körébe tartozik továbbá minden 
olyan információ, amelyet cégünk hoz létre, vásárol 
vagy licencbe vesz, valamint az olyan információk, 
amelyeket másoktól, például beszállítóktól vagy 
ügyfelektől kapunk.

K A kávézóban sorban állva hallottam, hogy 
két alkalmazott hangosan beszélt a másnap 
nyilvánosságra hozandó értékesítési 

adatokról. Elfogadható ez?

V Nem. Habár az alkalmazottak munkájuk 
során szükség szerint megvitathatják a céges 
információkat, bizalmas céges információkról 

hangosan vagy nagy nyilvánosság előtt nem 
beszélhetnek. A kávézók, a folyosók, az előcsarnokok 
és cégünk épületeinek egyéb nyilvános terei általában 
véve nem alkalmasak bizalmas megbeszélésekre. 
Ilyen esetben esetleg felhívhatja az alkalmazottak 
figyelmét, hogy hallja, miről beszélnek. A helyzettől 
függően Ön felveheti a kapcsolatot a Kódex végén 
található lehetőségek valamelyikével. A nyilvános 
helyeken különös figyelmet kell fordítani a bizalmas 
céges információk megóvására. Akár értékpapírjogi 
következményei is lehetnek annak, ha valaki nem 
a nyilvánosságnak szánt információkról beszélget 
másokkal. További információért olvassa el a Kódex 
részvénykereskedési szabályokra vonatkozó fejezetét.

Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

A viLÁGOn BÁRHOnnAn eLÉRHeTŐ WeBOLdAL 

Advice Line 
1-888-968-8425
Az eGyesüLT ÁLLAmOkBóL, kAnAdÁBóL És PueRTO RicóBóL

Hogyan érvényesíthetem a tisztesség  
elveit a munkahelyemen?



K A Boston Scientific cégnél megszüntetem a 
munkaviszonyom, hogy egy másik cégnél dolgozzak. 
A titoktartási kötelezettségem a cégtől való távozásom 

után is fennáll? 

V Igen. Azt követően, hogy megszűnik cégünkkel a 
munkaviszonya, Ön a továbbiakban nem használhatja, nem 
őrizheti meg és nem teheti elérhetővé a Boston Scientific 

cég bizalmas információit. A cégtől való távozáskor nem készíthet 
másolatot a Boston Scientific cég érzékeny, védett vagy üzleti 
titokkal kapcsolatos dokumentumairól, akkor sem, ha Ön hozta létre 
őket. A másolatkészítés akár törvénybe is ütközhet.

K Országos értékesítési konferencián veszek részt, és egy 
fontos e-mailt kell küldenem az egyik kiemelt ügyfélnek, 
de a levélfiókom megtelt, és emiatt nem tudom elküldeni 

az üzenetet. Megadhatom a bejelentkezési adataimat a 
felettesemnek, aki felajánlotta, hogy segít törölni néhány régi 
e-mailemet? Mindketten be szeretnénk tartani az ügyfél által 
megszabott sürgető határidőt. 

V Nem. Ön soha nem oszthatja meg felhasználónevét és 
jelszavát senkivel, még a felettesével és kritikus körülmények 
között sem. A felhasználónevek és jelszavak révén 

biztosítható a Boston Scientific cég információs rendszereinek 
biztonsága. Ezen információkat soha ne ossza meg senkivel. 
Felhasználónevét és jelszavát nem oszthatja meg másokkal, 
találhat azonban más módot a probléma megoldására. Például 
lediktálhatja az e-mailt valakinek, aki elküldheti azt az Ön nevében, 
vagy elmondhatja telefonon az üzenetet az ügyfélnek, és később 
küldhet neki egy e-mailt.

K Olyan országba utazom, amelyet a Boston Scientific cég 
„magas kockázatúnak” minősített. Hogyan biztosítsam 
a bizalmas céges információk védelmét?

V Mielőtt ilyen „magas kockázatúnak” minősített országba 
utazna, értesítse az IS Service Centert. Tőlük olyan eszközöket 
kap, amelyekkel biztosítható készülékei védelme az utazás 

alatt (például előfordulhat, hogy kap az útra egy külön laptopot).

K Mit tegyek, ha a laptopomat, mobiltelefonomat, 
táblagépemet vagy egyéb eszközömet, amely a 
Boston Scientific cég tulajdonában áll, vagy amelyen a 

Boston Scientific céghez kapcsolódó információ található, ellopták 
vagy azt gyanítom, hogy hozzáfértek az azon tárolt adatokhoz?

V Ilyen esetben haladéktalanul értesítse az IS Service Centert 
vagy az Ön helyi IS-képviselőjét. Az IS dokumentálja az 
esetet, megszünteti az Ön eszközének távoli elérhetőségét, 

és értesíti a cég biztonsági szolgálatát. A biztonsági szolgálat 
megállapítja, hogy sérült-e bármely információ bizalmas jellege, 
és megteszi a megfelelő intézkedéseket. Minden információról 
számoljon be, amely az eszközön volt – beleértve az ügyfelekre 
és páciensekre vonatkozó adatokat is –, hogy a cég az adatok 
lehetséges megsértésére vonatkozó valamennyi törvényi előírásnak 
eleget tehessen. Ezenkívül mindig tárolja biztonságosan laptopját 
és egyéb mobileszközeit. Például a szállodai széfben, ha őrizetlenül 
hagyja őket a szobájában, vagy letakarva és nem látható helyen, 
amennyiben az autójában hagyja ezeket; ha a járműben céges 
berendezés van, a járművet biztonságosan le kell zárni.

K Az egyik régi kollégám felhívott, és megkért, hogy 
adjam meg neki a cég alelnökeinek nevét, valamint 
az alá- és fölérendeltségi viszonyaikat bemutató ábrát. 

Az alkalmazott korábban a cégünknek dolgozott, újra nálunk 
akart dolgozni, és a céges vezetőségi rendszer jelenlegi 
felépítését szerette volna megismerni. Megadhatom neki ezen 
információkat? 

V Nem. Az alkalmazottakra és a szervezeti felépítésre 
vonatkozó adatok bizalmas jellegűek. Bizalmas információk 
kizárólag olyan személyeknek adhatók meg, akik erre belsős 

munkatársként vagy külsős személyként jogosultak. Nem adhat 
ki semmilyen információt, kivéve, ha biztos benne, hogy helyesen 
teszi és felhatalmazást kapott rá. Ez érvényes minden céges 
információra és termékre. Ebben a helyzetben azt kell mondania 
régi kollégájának, hogy az információ bizalmas, és Ön nem 
adhatja ki.
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Kérdések és válaszok A páciensek, ügyfelek és alkalmazottak 
magánéletének tiszteletben tartása
Üzleti tevékenysége során a Boston Scientific cég orvosi és 

egyéb személyes információkat kap pácienseiről, ügyfeleiről és 

alkalmazottairól. Ezt a területet szigorú jogi előírások szabályozzák. 

Az ilyen személyes információkat bizalmasan kezeljük, és lépéseket 

teszünk megfelelő védelmük érdekében. Öntől is elvárjuk, hogy 

az információkat bizalmasan kezelje. A páciensekre, ügyfelekre és 

alkalmazottakra vonatkozó információk kizárólag üzleti célokra 

használhatók fel. Az információk kizárólag akkor oszthatók meg 

másokkal, ha azokra az adott személyeknek munkájukhoz szükségük 

van, és az adatok átadása nem tiltott. Továbbá a Boston Scientific 

cégen kívül az adatokat csak titkosítva lehet továbbítani (pl. titkosított 

pendrive-on vagy e-mailben stb.). Mint minden egyéb esetben, 

kövesse a Kódex, a céges szabályzatok és eljárások, valamint 

a vonatkozó jogszabályok előírásait.

K Van egy listám olyan páciensekről, akik 
egy Boston Scientific cég által gyártott 
eszközt kaptak. Néhányan remekül vannak, 

és nagyszerű tapasztalatokról számoltak be. 
Tájékoztathatom a sikerről e-mailben a területi 
vezetőmet, és megnevezhetem a pácienseket?

V Nem. A páciensek neve védett egészségügyi 
információ, amelyet csak meghatározott 
célokra lehet felhasználni, és kizárólag 

felhatalmazással rendelkező személyeknek lehet 
kiadni. Ön kizárólag a csapata pácienseket kezelő 
tagjának küldhet a páciens adatait tartalmazó 
üzeneteket, és kizárólag engedélyezett célokból. 
A védett egészségügyi információk közé tartozik még 
a páciens címe, betegkartonszáma, telefonszáma, 
e-mail címe, társadalombiztosítási azonosítója, kora 
és bármely egyéb adat, amely egy személy fizikai 
vagy mentális egészségi állapotához, egészségügyi 
ellátásához vagy egészségüggyel kapcsolatos 
kifizetéseihez kötődik.

K A Boston Scientific cég egy korábbi 
alkalmazottja felhívott, és megkért, hogy 
küldjek el neki néhány szabványműveleti 

előírást és szabályzatot, amelyeknek a 
kidolgozásában ő is részt vett, amikor még 
a cégnél dolgozott. Megtehetem?

V Nem. Ez védett információnak minősül, 
amelyet tilos kiadni, akkor is, ha eredetileg 
a korábbi alkalmazott hozta létre a 

dokumentumokat.

Kérdések és válaszok
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A nyilvántartások gondos kezelése
Cégünk minden alkalmazottja felelős azért, hogy a céges 
nyilvántartások pontosak és teljes körűek legyenek. Vezesse gondosan 
a nyilvántartásokat, mindig kétszer ellenőrizze az adatbevitelt, és tartsa 
be a vonatkozó dokumentációs szabályzatokat. A Boston Scientific 
cég nyilvántartásait senki nem hamisíthatja meg és senki nem 
módosíthatja helytelenül. Amennyiben nincs meggyőződve valamely 
információ pontosságáról, ne bocsátkozzon találgatásokba. Tegyen 
meg mindent, hogy megtalálja a helyes információt, vagy beszélje 
meg a helyzetet felettesével. További információkért olvassa át a 
helyes dokumentációs gyakorlatról szóló útmutatót. 

Az üzleti nyilvántartások pontosságát és teljességét biztosító 
helyes gyakorlatok részeként vezesse pontosan munkaidő- és 
költségnyilvántartását, gondosan tüntesse fel a tranzakciókat, és adjon 
meg minden szükséges információt. Ezenkívül ne írjon alá semmit 
más nevében – például valamely ügyfél vagy kolléga nevében – 
ne „fehérítsen ki” semmilyen információt a céges nyilvántartásokban, 
és ne dátumozzon vissza semmilyen eseményt. 

Ismerkedjen meg az Ön birtokában vagy ellenőrzése alatt levő 
céges adatokra vonatkozó adatmegőrzési szabályzattal és ütemezési 
előírásokkal. A céges nyilvántartásokat a Boston Scientific cég 
dokumentummegőrzési szabályzatának előírásai szerint őrizze meg 
és semmisítse meg. A peres eljárásokkal vagy állami vizsgálatokkal 
kapcsolatos nyilvántartások és iratok nem semmisíthetők meg 
mindaddig, amíg az adott ügyet véglegesen le nem zárják. Ha 
kérdései vannak a dokumentumok megőrzéséről és besorolásáról, 
vegye fel a kapcsolatot a Kódex végén található lehetőségek 
valamelyikével. 

Cégünk eljárásrendszere és számviteli ellenőrzési rendszere 
révén biztosítjuk nyilvántartásaink pontosságát és jogszabályi 
megfelelőségét. Ön köteles a pénzügyi információkkal kapcsolatos 
jelentéstételre és közzétételre vonatkozó céges eljárások előírásait 
betartani, és szükség szerint köteles együttműködni a belső 
ellenőrzések során. Ha kérdése van a pénzügyi nyilvántartásról, 
vegye fel a kapcsolatot cégünk kontroller munkatársával.

K A Marketing osztály alelnöke elküldött az 
értékesítőinknek egy prezentációt, amelyben 
friss szakfolyóiratokból vett tudományos 

adatokkal támasztják alá termékünk hatékonyságát 
versenytársunk termékéhez viszonyítva. A 
prezentáció „Bizalmas” és „Kizárólag belső 
használatra” megjelölést kapott.  Elküldhetem 
a prezentációt néhány orvosnak, akiket fel 
szoktam keresni, és akik a Boston Scientific cégnek 
tanácsadást végeznek?

V Nem. A Boston Scientific cég valamennyi 
„Bizalmas” és/vagy „Kizárólag belső használatra” 
megjelölésű dokumentumát tilos a cégen 

kívül megosztani, még akkor is, ha Ön úgy véli, hogy 
azzal előmozdítaná üzleti sikerünket. Amennyiben 
belső használatra szánt vagy bizalmasként kezelendő 
anyagot szeretne a cégen kívül használni, lépjen 
kapcsolatba az anyag létrehozójával, és kérje 
meg, hogy a megfelelő folyamat lépései szerint 
tanulmányoztassa át az anyagot, és engedélyeztesse 
a külső használatot.

K Megkértek, hogy írjak alá egy olyan pénzügyi 
jelentést, amely meggyőződésem szerint 
pontatlanságokat tartalmaz. Mit tegyek?

V Beszéljen felettesével, és magyarázza 
el, miért gondolja, hogy a jelentés 
pontatlanságokat tartalmaz. Amennyiben 

a jelentésben pontatlanságok vannak, azokat ki kell 
javítani. Amennyiben Ön ezek után úgy véli, hogy 
felettese nem tette meg a szükséges lépéseket, ne 
hagyja annyiban az ügyet, és tájékoztassa a Kódex 
végén felsorolt lehetőségek valamelyikét.

K Nemrég hallottam, hogy néhány 
munkatársam egy kifejlesztés alatt álló 
eszközről beszélget. Közzétehetem ezt az 

információt az általam használt közösségi portálon?

V Nem. Tilos a Boston Scientific cég bizalmas 
vagy védett információit közösségi portálon 
vagy bármely más nyilvános fórumon (például 

blogokon vagy csevegőszobákban) közzétenni. 
Ezenkívül amennyiben ilyen oldalakon tesz közzé 
hozzászólásokat, tegye egyértelművé, hogy nem 
a cég nevében nyilatkozik, hacsak nem ez a feladata.

Kérdések és válaszok

Az üzleti nyilvántartások 
pontosságát és teljességét 

biztosító helyes gyakorlatok 
részeként vezesse 

pontosan munkaidő- 
és költségnyilvántartását, 
gondosan tüntesse fel a 

tranzakciókat, és adjon meg 
minden szükséges információt.

A páciensek, ügyfelek és alkalmazottak 
magánéletének tiszteletben tartása folytatás
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A biztonságos és egészséges 
munkakörnyezet fenntartása
Cégünk minden munkatársa felelősséggel tartozik a biztonságos és 
egészséges munkakörnyezet fenntartásáért, a környezet védelméért 
és a természeti erőforrások megőrzéséért. Ne veszélyeztesse saját 
vagy más alkalmazottak biztonságát feladatai elvégzése során. 
Akárcsak a minőségért, a Boston Scientific cégnél mindannyian 
felelősek vagyunk saját és munkatársaink biztonságáért. Vagyis 
Ön köteles:

• Minden vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági előírást betartani, 

•  Munka közben, a cég üzleti ügyeinek intézésekor, a cég 
által szponzorált vagy fizetett rendezvényeken, és a cég 
képviselete során a drog- és alkoholfogyasztásra vonatkozó 
jogszabályokat és céges előírásokat betartani,

• A nem biztonságos munkakörülményeket a helyi 
rendszereken keresztül (pl. biztonsági visszajelző kártyákon, 
ötlettáblákon) vagy felettesének jelezni,

• Amennyiben biztonságos és helyénvaló, a nem biztonságos 
munkakörülményeket kiküszöbölni,

• Minden veszélyes anyagot megfelelő módon kezelni,

• A hulladékot a céges szabályzatok és a jogszabályok szerint 
ártalmatlanítani,

• Cégünk létesítményeinek és információs rendszereinek 
biztonságáról gondoskodni,

• A biztonsági előírásokat betartani,

• Az erőforrásokat hatékonyan hasznosítani,

• Amikor csak lehetséges, élni az újrahasznosítás 
lehetőségével.

A munkakörnyezet védelmének 
fenntartása
A Boston Scientific cég alkalmazottjaként Ön köteles fenntartani 
munkakörnyezetünk védelmét. A Boston Scientific cég nem tolerálja 
a bárki által vagy ellen a cég területén elkövetett munkahelyi erőszak 
semmilyen formáját, beleértve az alábbiakat:

• Erőszak, vagy erőszakkal nyíltan vagy burkoltan való 
fenyegetés, bármilyen formában nyilvánuljon is meg 
(pl. levelekben, e-mailekben, közösségi médián, 
fényképekben, szóban stb.).

• A Boston Scientific cég alkalmazottja vagy a céggel 
kapcsolatban álló személy (pl. független alvállalkozó, 
szolgáltató vagy forgalmazó) által vagy ellen elkövetett 
fenyegető nyelvhasználat vagy az agresszió, az erőszak és a 
fizikai megfélemlítés bármely más formája, függetlenül annak 
kommunikációjától és attól, hogy az eset a cég területén vagy 
azon kívül, rendes munkaidőben vagy azon kívül történik-e.

• Cégünk, ügyfeleink, szolgáltatóink, látogatóink vagy 
alkalmazottaink tulajdonának szándékos vagy véletlen 
megsemmisítése, elcsúfítása vagy megrongálása erőszakos 
cselekménnyel való fenyegetés, vagy magának az erőszakos 
cselekménynek az elkövetése közben.

A Boston Scientific cég alkalmazottai kötelesek hozzájárulni 
létesítményeink folyamatos biztonságához. Vagyis Ön nem 
engedhet be a Boston Scientific cég épületébe senkit, aki nem 
húzta le belépőkártyáját. Ha valaki követi Önt és az illetőnek nincs 
belépőkártyája, küldje az épület bejáratánál található biztonsági 
pulthoz, és haladéktalanul jelentse az esetet a biztonsági szolgálatnak.

Ön köteles tájékoztatni a Globális biztonsági osztályt, ha – akár a 
magánéletében – olyan helyzetbe keveredett, amely Önt vagy 
a Boston Scientific cég más alkalmazottait veszélybe sodorhatja 
(pl. távoltartási végzést adtak ki valaki ellen, aki megpróbálhat bejutni 
az Ön Boston Scientific cég területén lévő munkahelyére). A Globális 
biztonsági osztály bizalmasan kezeli az ügyet, és minden szükséges 
intézkedést megtesz az Ön és a munkaterületünkön dolgozók 
védelme érdekében.

A Boston Scientific 
cég alkalmazottai 

kötelesek hozzájárulni 
létesítményeink 

folyamatos biztonságához. 
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Hogyan érvényesüljön 
a tisztesség a 
cégen kívüli 
üzleti kapcsolatok 
ápolása során?

A tisztességes eljárás keretében 

a Boston Scientific cég 

csapatának tagjai tisztességesen 

és becsületesen bánnak 

másokkal, és megfelelnek 

valamennyi vonatkozó 

jogszabályi és kormányzati 

előírásnak. A tisztesség az alapja 

valamennyi jó kapcsolatunknak 

(pl. ügyfeleinkkel, a kormány 

képviselőivel, szolgáltatókkal 

és más harmadik felekkel), 

és mindennek, amit 

cégünkben és azért teszünk.

A Boston Scientific cég 
alkalmazottjaként Ön köteles 

fenntartani munkakörnyezetünk 
védelmét.

28  Boston Scientific Etikai kódex



Hogyan érvényesüljön a tisztesség a cégen kívüli 
üzleti kapcsolatok ápolása során?

Bizalmon alapuló ügyfélkapcsolatok 
kialakítása
A tartós ügyfélkapcsolatok a tisztességen és a bizalmon alapulnak. 
A Boston Scientific cég elvárja, hogy minden terméktájékoztató a 
valóságnak megfelelő, pontos, teljes körű, átfogó és tisztességes 
legyen, és a termék jóváhagyott címkézésével, valamint a vonatkozó 
jogszabályi előírásokkal összhangban álljon. Az értékesítési és 
marketinganyagokban foglaltaknak tényeken és dokumentált 
kutatások eredményein kell alapulniuk. Az ilyen anyagokban 
szerepelnie kell a vonatkozó jogszabályokban előírt minden 
tájékoztatásnak, és a bennük foglaltak kizárólag a céges szabályzatok 
és eljárások szerinti jóváhagyást követően kerülhetnek közzétételre. 

Soha ne áldozza fel a tisztességet az értékesítés érdekében azokban 
az országokban, ahol cégünk jelen van. Cégünk marketing és 
értékesítési tevékenységei nem indíthatják ügyfeleinket vagy azok 
képviselőit arra, hogy személyes érdekeiket a munkaadók vagy a 
páciensek érdekei elé helyezzék. Minden értéket képviselő tárgynak, 
kifizetésnek és üzleti szívességnek – beleértve az étkezéseket is – 
összhangban kell lennie:

• A jogszabályi előírásokkal, az általánosan elfogadott etikai 
elvekkel, valamint a fogadó fél szervezeti normáival,

• Megfelelés valamennyi vonatkozó, a cégünk tevékenységével 
érintett országokban érvényes céges szabályzat előírásainak.

• A Boston Scientific cég tisztesség iránti elkötelezettségével. 

Egyes orvosok és más egészségügyi szakemberek nemcsak 
ügyfelei cégünknek, hanem értékes szolgáltatásokat is nyújtanak 
a Boston Scientific cég számára. Például előfordulhat, hogy 
termékeinkkel kapcsolatban kutatásokat végeznek, kiemelkedően 
fontos észrevételeket tesznek a termékfejlesztés során, és segítenek 
más szakemberek továbbképzésében, hogy azok cégünk termékeit 
biztonságosan és hatékonyan tudják használni. Az egészségügyi 
szakemberekkel folytatott minden együttműködés szigorú 
kormányzati és közigazgatási ellenőrzés tárgya lehet. A minden 
helyzetben betartandó céges szabályzatok útmutatóul szolgálnak 
az ilyen esetekre.
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K A Boston Scientific cég egyik külsős ügynöke 
kérvényezte, hogy jutalékát egy másik, más 
országban bejegyzett cégnek fizessük ki. 

Ez megengedhető?

V Nem. Általánosságban kizárólag olyan 
cégeknek teljesíthetünk kifizetéseket, amelyek 
a Boston Scientific cégnek terméket vagy 

szolgáltatásokat értékesítenek, és csak azokban az 
országokban, ahol az értékesítés megtörtént. Egy ilyen 
megállapodás tisztességtelen eljárásra utalhat, ugyanis 
alkalmas lehet megvesztegetésre használt alap 
létrehozására, a pénzek tisztességtelen kifizetésekre 
való átirányítására, a tranzakciók eltitkolására és/
vagy adóelkerülésre. A Boston Scientific cég 
általánosságban tiltja az ilyen megállapodásokat. 
Előfordulhat, hogy van olyan jogos, megalapozott 
és dokumentált ok, amely indokolhat ilyen 
megállapodást, ezekben az esetekben azonban a Jogi 
osztálynak előzetesen jóvá kell hagynia a kifizetést. 

K A Boston Scientific cég által gyártott termékek 
érkeztek az országomba a cég egyik írországi 
gyártóüzeméből. A termékek országom egyik 

vámraktárában vannak, de a kiadásuk  
csúszik. A Boston Scientific cégnél én felelek a helyi 
logisztikáért, és az egyik itteni vámtisztviselő azt 
mondta, hogy nagyon elfoglalt, de ha készpénzben 
fizetek neki egy kis „zsebpénzt”, az segítene 
felgyorsítani termékeink vámvizsgálatát. Fizethetek 
neki?

V Nem. A Boston Scientific cég nem fizet külön 
kormányzati szolgáltatásokért, és nem teljesít 
nem hivatalos, nem engedélyezett kifizetéseket 

közhivatalnokoknak feladatuk ellátásával kapcsolatban. 
Ezek a kifizetések, amelyeket „ügymenetet könnyítő 
kifizetésnek” is neveznek, nincsenek összhangban 
a Boston Scientific cég etika és tisztesség iránti 
elkötelezettségével, és a legtöbb országban 
törvénybe ütköznek.

K Értékesítő vagyok, és összebarátkoztam 
a hozzám tartozó régió egyik orvos 
ügyfelével. Elképzelhető, hogy a munkán 

kívüli kapcsolattartás során egyszer romantikus 
kapcsolatba kerülünk egymással. Kell-e szólnom 
erről valakinek? 

V Igen. Amennyiben szoros személyes vagy 
romantikus kapcsolata van kialakulóban 
valamely ügyféllel vagy lehetséges ügyféllel, 

Önnek erről haladéktalanul be kell számolnia 
felettesének vagy a Humánerőforrás osztálynak. A 
cég megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek az 
ügyféllel kapcsolatos tényleges vagy látszólagos 
összeférhetetlenség elkerüléséhez szükségesek. 
Önnek azt is tudnia kell, hogy a Boston Scientific 
cég alkalmazottai nem végezhetnek a jelenlegi 
vagy fejlesztés alatt álló céges termékekkel, 
szolgáltatásokkal vagy technológiákkal kapcsolatos 
marketing, értékesítési és promóciós tevékenységet, 
illetve ezekre kísérletet sem tehetnek, amennyiben 
az ezen tevékenységekkel megcélzott meglévő 
vagy lehetséges ügyféllel rokoni vagy romantikus 
kapcsolatban állnak. Az ilyen értékesítések után az 
alkalmazott közvetett vagy közvetlen módon sem 
kaphat jutalékot. 

Kérdések és válaszokKérdések és válaszok A harmadik felekkel való üzleti 
kapcsolatok ápolása
A beszállítókkal, alvállalkozókkal, szaktanácsadókkal, forgalmazókkal, 
ügynökökkel vagy más harmadik féllel való kapcsolattartás során:

• Adjon esélyt a harmadik félnek, hogy tisztességes keretek 
között pályázzon megbízásunkra.

• Ne bízzon meg harmadik felet, hogy bármilyen illegális vagy 
nem megfelelő dolgot tegyen. Nem kérhetünk meg másokat 
olyan dolgok megtételére, amelyeket mi magunk sem 
tehetünk meg.

• A harmadik fél igénybevétele előtt gondolja át, hogy ez nem 
jelenthet-e összeférhetetlenséget.

• Kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező, minőségi 
munkájáról és tisztességéről ismert harmadik felet válasszon.

• Győződjön meg róla, hogy a harmadik féllel létrejött 
megállapodások összhangban vannak-e cégünk szabályzataival.

A külső személy vagy cég alkalmazása során figyeljen arra, hogy 
vannak-e tisztességtelen vagy egyéb nem megfelelő eljárásra 
utaló jelek. Amennyiben kérdései vagy fenntartásai vannak, kérjen 
útmutatást felettesétől vagy a Kódex végén felsorolt lehetőségek 
valamelyikétől. 

Termékek és szolgáltatások beszerzése esetén a Boston Scientific 
cég kizárólag a termék vagy szolgáltatás beszállítójának fizet. A 
termékek vagy szolgáltatások adásvételével kapcsolatos valamennyi 
számlán pontosan és átláthatóan fel kell tüntetni a beszerzett vagy 
értékesített tételeket, valamint azok árát, az árengedmény vagy 
visszatérítés mértékét, illetve az ingyenes termékeket. Amennyiben 
az árengedmény vagy a visszatérítés mértéke az adásvételkor nem 
ismert, kérjen útmutatást az előírásokkal kapcsolatban a Jogi vagy 
a Globális megfelelési osztályoktól. Ezenkívül – a Jogi osztály által 
előzetesen jóváhagyott ritka esetektől eltekintve – a Boston Scientific 
cég a termék vagy a szolgáltatás beszállítója felé csak azokban az 
országokban teljesíthet kifizetéseket, ahol az adott szolgáltatónak 
székhelye vagy telephelye van, vagy ahol az a szolgáltatást teljesítette.

Megfelelés valamennyi 
vonatkozó, a cégünk 

tevékenységével érintett 
országokban érvényes céges 

szabályzat előírásainak.
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K Egy európai állami kórház egyik orvosa 
most lesz 50 éves. Jegyeket ajándékoznék 
neki a labdarúgó-világbajnokság városában 

tartandó döntőjére. Azt hiszem, közvetlenül neki 
nem adhatom a jegyeket, de odaadhatom-e őket a 
feleségének? 

V Nem. Nem adhatunk senkinek ajándékot, 
ha joggal feltételezhető, hogy azt egy 
közalkalmazotthoz fogják eljuttatni. A 

közszférában dolgozó orvosok és egészségügyi 
szolgáltatók sok országban közalkalmazottnak 
minősülnek. Az ajándékokra általánosságban 
korlátozások vonatkoznak. Tekintse át a Boston 
Scientific cég szabályzatainak ajándékokra vonatkozó 
rendelkezéseit.

K Egy tanácsadó 50 000 amerikai dollár 
megbízási díjat kért az egyik országban 
szükséges hatósági engedélyek 

beszerzéséért. Elmondása szerint a pénzzel 
„felgyorsítható lenne az engedélyezési eljárás”. 
Nem tudom, hogy a pénzt pontosan mire fordítaná. 
Kifogásolható ez?

V Igen. A helyzet igencsak megkérdőjelezhető. 
A cég nem teljesít olyan kifizetést, amely 
megvesztegetésként lenne értelmezhető. 

Derítse ki, a tanácsadó pontosan milyen 
szolgáltatásokra fordítaná az összeget, és milyen 
esetleges kifizetéseket teljesítene a Boston Scientific 
cég nevében. Ha erre nézve nem kap pontos 
tájékoztatást, a kifizetés célja megkérdőjelezhető. 
Mielőtt válaszolna a tanácsadó felvetésére, vegye fel a 
kapcsolatot a Jogi és a Globális megfelelési osztállyal. 
A tanácsadónak átlátható szerződést kell kötnie, 
részletes számlákat kell benyújtania és dokumentálnia 
kell az elvégzett szolgáltatásokat.

Kérdések és válaszok

Körültekintő eljárás a kormányzati 
szervekkel való kapcsolattartás során
A Boston Scientific cég világszerte rendszeresen lép kapcsolatba 
kormányzati tisztviselőkkel és közalkalmazottakkal. Sok országban 
a kormányzati tisztviselőkkel és a közalkalmazottakkal folytatott 
kapcsolattartásra nagyon szigorú előírások vonatkoznak. Az 
ilyen érintkezések esetén ezeket a szabályokat be kell tartani, és 
tisztességes módon kell eljárni. Tilos bármi olyat tenni, amely azt 
a benyomást keltheti, hogy Ön megpróbálja tisztességtelenül 
befolyásolni a döntéshozatalban a kormányt, annak tisztségviselőit 
vagy a közalkalmazottakat. Ne ajánljon fel semmi olyat, ami értéket 
képvisel és megvesztegetésnek vagy lefizetésnek tűnhet. Ne felejtse 
el: a megvesztegetés nemcsak pénz átadásával valósul meg, hanem 
ideértendő az ajándék, szórakoztatás, utazás vagy szívesség ígérete 
vagy tényleges átadása, illetve nyújtása is. Amennyiben valamely 
kormánytisztviselő vagy közalkalmazott ilyen előnyt kér vagy követel, 
Ön ezt haladéktalanul jelentse a Kódex végén felsorolt lehetőségek 
valamelyikének.

K Az osztályomon meghirdettünk egy pozíciót. 
Az egyik jelentkező egy olyan magas rangú 
kormánytisztviselő lánya, akinek a kapcsolatai 

előnyösek lennének a Boston Scientific cég 
számára. Felvehetjük ezt a jelentkezőt? 

V A Boston Scientific cégnél bármely pozíció 
betöltésekor minden jelentkezőt objektíven 
kell megítélni az adott pozícióra kidolgozott 

feltételek alapján. Ön nem hozhat létre munkakört, 
illetve nem vehet fel senkit azért, hogy alkalma 
nyíljon befolyásolni vagy megjutalmazni egy 
kormánytisztviselőt, vagy hogy egy egészségügyi 
szakember vagy ügyfél megbízását vagy jóindulatát 
elnyerje. Egyeztessen a Jogi és a Globális megfelelési 
osztállyal, mielőtt eldöntené, hogy felveheti-e 
az illetőt.

Kérdések és válaszok

Sok országban a kormányzati 
tisztviselőkkel és a 

közalkalmazottakkal folytatott 
kapcsolattartásra nagyon 

szigorú előírások vonatkoznak. 
Az ilyen érintkezések esetén 

ezeket a szabályokat be 
kell tartani, és tisztességes 

módon kell eljárni.
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Tisztességes bánásmód mindenkivel 
szemben
Cégünk elvárja, hogy Ön mindenkivel tisztességesen bánjon. 

Vagyis tilos félrevezetni bárkit is fontos tények valótlan színben 

való feltüntetésével vagy azok említésének elmulasztásával, 

illetve bármely más tisztességtelen üzleti gyakorlat révén. Ön 

semmilyen esetben nem adhatja ki magát másnak, és nem 

titkolhatja el személyazonosságát. A Boston Scientific cég 

támogatja az egyenlő feltételek mellett folytatott tisztességes és 

élénk versenyt. A trösztellenes, tisztességes versenyre vonatkozó 

és monopóliumellenes jogszabályok elősegítik a tisztességes 

versenyt a visszaélésre irányuló gyakorlat visszaszorításával. 

Versenytársainkról gyűjtünk ugyan információkat, ám kizárólag 

jogilag és etikailag elfogadható módon, például nyilvánosan elérhető 

dokumentumokból. Ha tudomására jutnak más cégekkel kapcsolatos 

bizalmas információk, azokat nem hozhatja nyilvánosságra, 

és másokat sem ösztönözhet arra, hogy ilyet tegyenek. Ezen 

túlmenően tilos más cégekről pletykákat terjeszteni, illetve termékeik 

minőségével kapcsolatban tisztességtelen feltételezésekkel élni. 

Az ilyen területeken még a látszatát is el kell kerülni a törvénytelen 

vagy etikátlan magatartásnak. Vagyis:

• A Boston Scientific cégen kívül senkivel és semmilyen céggel 

ne folytasson megbeszélést „érzékeny témákról” anélkül, 

hogy előzetesen kikérte volna a Jogi osztály véleményét. 

Az „érzékeny témák” közé tartozik a termékárazással, az 

üzleti feltételekkel, termékpiacokkal, termékfejlesztéssel, 

marketing és értékesítési tervekkel és a kiemelkedően fontos 

ráfordításokkal, így a kutatás-fejlesztéssel vagy munkaerő-

bérezéssel kapcsolatos témák minden vetülete.

• Ha egy versenytárs érzékeny témát érint, azonnal vessen 

véget a beszélgetésnek. Ezek után dokumentálja, hogy nem 

volt hajlandó részt venni a beszélgetésben, és értesítse a 

Jogi osztályt.
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K Területi vezetőként dolgozom, és egy 
kórház vezetője legutóbbi találkozásunkkor 
átadta nekem egy versenytársunk 

teljes terméklistáját és árképzési információit. 
Elküldhetem ezeket a vezetőségnek?

V Nem, ne fogadja el és ne is tekintse át az 
adatokat. A tisztesség és a bizalmas információk 
védelme iránti elkötelezettségünk még 

versenytársunk bizalmas információinak védelmére 
is kiterjed, az ilyen helyzetekben is, amikor nem Ön 
kéri azok kiadását. Ilyenkor egyszerűen adja vissza a 
kórház vezetőjének az adatokat, és mondja meg neki, 
hogy nem fogadhatja el őket. Abban az esetben, ha 
elektronikusan kap ilyen információt, törölje azt a 
gépéről, erről tájékoztassa a feladót, és közölje vele, 
hogy máskor ne küldjön Önnek ilyen adatokat.

K Az egyik beosztottam korábban egy 
versenytársnál dolgozott. Elmondta, hogy 
birtokában van a versenytárs nem nyilvános 

minőségügyi szabályzata, és megkérdezte, hogy el 
akarom-e olvasni. Szeretném elolvasni. Mit tegyek?

V Ne fogadja el és ne is tekintse át az anyagot. 
A Boston Scientific cégnek ehhez nincs joga. 
A tisztesség iránti elkötelezettségünkkel 

összhangban nem olvasunk el ilyen anyagokat, 
még akkor sem, ha a birtokunkba kerülnek. Segítsen 
beosztottjában tudatosítani előző munkáltatója 
iránt fennálló kötelezettségeit. Amennyiben 
beosztottjának a versenytársunk bizalmas információi 
vannak a birtokában, Ön vegye fel a kapcsolatot 
a Jogi osztállyal.

Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok

A szellemi tulajdon védelme
A Boston Scientific cég védelmezi a szabadalmakkal, kereskedelmi 

nevekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal, üzleti titkokkal és egyéb 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos szellemi tulajdonjogát. Cégünk 

tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait is. Ha kérdése van 

a licencbe vett tulajdon – például szoftverek vagy kiadványok – 

használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Jogi osztállyal. 

Amennyiben úgy véli, hogy a Boston Scientific cég megsérti mások 

szellemi tulajdonjogát, vagy mások sértik meg cégünk szellemi 

tulajdonjogát, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Jogi osztállyal. 
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A Boston Scientific cég 
védelmezi a szabadalmakkal, 

kereskedelmi nevekkel, 
védjegyekkel, szerzői jogokkal, 

üzleti titkokkal és egyéb 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
szellemi tulajdonjogát. Cégünk 

tiszteletben tartja mások 
szellemi tulajdonjogait is.
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Munkánkat szigorúan szabályozott 

környezetben végezzük. Kiemelkedően 

fontos, hogy Ön a munkakörére 

vonatkozó minden előírást ismerjen. 

Ezek lefedhetik klinikai kutatásainkat, 

termékfejlesztéseinket, a gyártási 

folyamatot, a termékek promócióját, 

az ügyfelekkel való kapcsolattartást, 

valamint a termékeink és kapcsolódó 

szolgáltatásaink kiszámlázását. 

Vannak olyan Önre esetlegesen 

vonatkozó jogszabályok, amelyek 

más tevékenységekről rendelkeznek, 

például a behozatali és kiviteli előírások, 

a részvénykereskedési szabályok, 

valamint a politikai tevékenységeket 

és hozzájárulásokat szabályozó 

előírások. Előfordulhat, hogy tudnia kell, 

hogyan kommunikáljon a médiával, 

a kormánnyal vagy külső jogászokkal. 

Az összes vonatkozó előírás ismerete 

és betartása alapvető fontosságú 

a munkahelyi tisztességben és 

minőségbiztosításban.
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Milyen további 
jogszabályokat 
vagy előírásokat 
kell betartanom 
a tisztességes 
eljárás iránti 
elkötelezettség 
keretében?

A Boston Scientific cég támogatja 
az egyenlő feltételek mellett 

folytatott tisztességes és élénk 
versenyt. 
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K Mit tegyek, ha egy egészségügyi szolgáltató 
a Boston Scientific cég valamely termékét az 
előírásoktól eltérő módon akarja felhasználni?

V Ha Önt erről kérdezik, tájékoztassa az 
egészségügyi szolgáltatót, hogy ezen 
felhasználás kockázatairól és hatékonyságáról 

nincsenek ismereteink, és közölje vele, hogy a cég 
nem támogatja termékeinek előírásoktól eltérő 
alkalmazását. Válaszoljon az igazságnak megfelelően, 
ne próbálja népszerűsíteni a terméket, valamint 
ne szorgalmazza a beszélgetés folytatását és az 
előírásoktól eltérő alkalmazást. Az előírásoktól 
eltérő felhasználásról való beszélgetés – akkor is, 
ha azt az orvos kezdeményezi – az előírásoktól 
eltérő felhasználás promóciójaként értelmezhető. 
A beszélgetés során olyan információkra 
összpontosítson, amelyeket cégünk ellenőrzött az 
egészségügyi szolgáltatók bevonásával lefolytatott 
engedélyeztetési eljárás során.

K Meghívtam néhány alkalmazottat és ügyfelet 
egy üzleti vacsorára, ahol túlléptem a 
reprezentációs keretet. Mit tegyek?

V Pontosan tüntesse fel a vacsora minden egyes 
résztvevőjét, és tájékoztassa a felettesét, hogy 
túllépte a reprezentációs keretet. Semmi esetre 

se írja át a számlát, adjon hozzá neveket a résztvevők 
listájához, hogy megpróbálja csökkenteni az egy főre 
jutó költségeket, és más módon se szolgáltasson 
pontatlan információt a vacsorával kapcsolatban. 

Kérdések és válaszok A részvénykereskedési szabályok 
ismerete
Amennyiben Ön a tőzsdén kereskedik a Boston Scientific cég 

értékpapírjaival, ügyeljen arra, hogy ne folytasson „bennfentes 

kereskedelmet”. A bennfentes kereskedelem a cég értékpapírjaival 

való kereskedést – például a cég részvényeinek megvételét vagy 

eladását – jelenti a céggel vagy annak értékpapírjaival kapcsolatos 

„nem nyilvános, jelentős információk” ismeretében. A következő 

kérdések megválaszolásával eldönthető, hogy az adott bizalmas 

információ „nem nyilvános, jelentős információnak” minősül-e:

• Egy ésszerűen gondolkodó befektető fontosnak ítélné 

az adott bizalmas információt befektetési döntése 

meghozatalakor?

• Az információ nyilvánosságra hozatala valószínűsíthetően 

befolyásolná a Boston Scientific cég értékpapírjainak 

árfolyamát?

Tilos továbbá „tippeket” adni bárkinek – például munkatársának, 

családtagjának vagy barátjának –, hogy az a nyilvánosság számára 

el nem érhető információk alapján a Boston Scientific cég 

értékpapírjaival tőzsdei kereskedést folytasson. 

Ne feledje, hogy ezen szabályok nem csak a Boston Scientific cég 

értékpapírjaira és adataira vonatkoznak. A bennfentes kereskedelem 

fogalmába beletartozik a versenytársak és más vállalkozások 

értékpapírjaival való kereskedés is. A fentiekből következően kérjük, 

hogy a bennfentes kereskedelemre vonatkozó óvintézkedéseket azon 

információk esetében is tegye meg, amelyekről harmadik felekkel 

kapcsolatban értesül a Boston Scientific cégnél végzett munkája 

során. Kérjük, olvassa át a cég részvénykereskedési szabályzatát, 

mielőtt a cég értékpapírjaival bármilyen tranzakciót végrehajtana. 

Kérdés esetén forduljon a Jogi osztályhoz.

A klinikai, szabályozói és az 
egészségügyi programokra 
vonatkozó előírások ismerete
A Boston Scientific cég termékei világszerte kormányszervek, 
egészségügyi minisztériumok és más szabályozói szervezetek szigorú 
felügyelete alatt állnak. A Boston Scientific cég elvárja Öntől, hogy 
a klinikai és szabályozói rendelkezések, valamint az egészségügyi 
programok minden előírását betartsa azon országokban, ahol 
cégünk tevékenykedik. Az orvosi eszközöket gyártó cégekre 
vonatkozó jogszabályok és előírások folyamatosan változnak. Önnek 
ismernie kell a munkakörére vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. 
Ha kétségei támadnak, forduljon feletteséhez, illetve a Globális 
megfelelési vagy Jogi osztályokhoz. 

A Boston Scientific cég az Amerikai Egyesült Államokban végzett 
munkánk keretében nem alkalmaz és nem bíz meg olyan 
személyeket, akik nem jogosultak az Amerikai Egyesült Államok 
kormányának egészségügyi és más programjaiban való részvételre. 
A Boston Scientific cég az Amerikai Egyesült Államok kormányának 
vonatkozó adatbázisaiban ellenőrzi a személyek jogosultságát. 
Amennyiben bármely, az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott 
személy nem jogosult ilyen programokban való részvételre, vagy 
tudomást szerez arról, hogy jogosulatlanná válhat, ezt köteles 
azonnal bejelenteni a Globális megfelelési osztályon.

K Nem tudom biztosan, hogy mit jelent a 
„nem nyilvános, jelentős információ” kifejezés. 
Miből tudhatom, hogy a rendelkezésemre 

álló adat ilyen-e?

V Általánosságban az információ jelentős, ha 
nyilvánosságra hozatala valószínűsíthetően 
befolyásolná a cég értékpapírjainak árfolyamát 

vagy egy ésszerűen gondolkodó befektetőnek az 
értékpapírok adásvételével kapcsolatos döntését. 
A jelentős információk körébe tartoznak többek 
között a pénzügyi eredményekre, a felső vezetésben 
történt változásokra, a kormányzati vizsgálatokra, 
cégfelvásárlásokra és -értékesítésre, valamint 
termékvisszahívásra vonatkozó adatok. Az információ 
akkor minősül nem nyilvánosnak, ha a cég még nem 
adott ki sajtóközleményt, és más módon sem tette az 
információt nyilvánosan elérhetővé. Amennyiben nem 
biztos abban, hogy az Ön birtokában lévő információ 
nem nyilvánosnak és jelentősnek minősül-e, forduljon 
feletteséhez vagy a Jogi osztályhoz, mielőtt a tőzsdei 
tranzakciót lebonyolítaná.

Kérdések és válaszok
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K  Ismerek egy másik cégnél valakit, akit 
megkeresett az Egyesült Államok Élelmiszer- 
és Gyógyszerhatóságának (FDA) egyik 

tisztviselője egy konferencia során. A tisztviselő 
részletesen kikérdezte a munkakörével és a céggel 
kapcsolatban, ami kényelmetlenül érintette. Mit 
tegyek, ha ez velem fordul elő?

V Kérje meg a tisztviselőt, hogy azonosítsa 
magát és adja meg az elérhetőségeit, 
majd közölje vele, hogy először is szeretne 

egyeztetni cégünkkel, és irányítsa a Boston Scientific 
cég megfelelő képviselőjéhez, aki majd válaszol a 
kérdéseire. Ezután haladéktalanul forduljon a Jogi 
osztályhoz. Cégünk együttműködik a kormány 
képviselőivel. A Jogi osztálynak azonban tisztában 
kell lennie a helyzettel, mielőtt bármilyen céges 
információt kiadnak, és ők gondoskodnak arról is, 
hogy a Boston Scientific cég megfelelő képviselői 
kommunikáljanak a kormányzattal.

Kérdések és válaszok

A behozatali, kiviteli és bojkottellenes 
jogszabályok ismerete
A cégünk tevékenységével érintett sok országban a technológia, 

a személyes információk, az orvosi eszközök és az egyéb termékek 

behozataláról és kiviteléről jogszabályok rendelkeznek. Ezenkívül a 

kormányok időről időre kereskedelmi korlátozásokat vezetnek be 

egyes országok, cégek és személyek ellen. Legyen tisztában az Ön 

munkakörére vonatkozó céges behozatali és kiviteli szabályzatok 

összes rendelkezésével. Ha kérdése van, forduljon a Jogi osztályhoz. 

Egyes országokban más országokkal való kereskedelmet tiltó 

jogszabályokat fogadtak el. Ezeket közkeletű fogalommal bojkottnak 

nevezzük. Amennyiben a Boston Scientific céget felkérik, hogy 

vegyen részt bojkottban, azt haladéktalanul jelenteni kell a Jogi 

osztálynak. Ezen túlmenően azt is jelenteni kell, ha a bojkottal sújtott 

országokkal való kapcsolatainkról érdeklődnek. A jogszabályok 

értelmében cégünk köteles a kormányzatnak bizonyos kérésekről 

tájékoztatást adni. Ha kérdései vagy aggályai lennének, forduljon 

a Jogi osztályhoz.

Ha kérdése van a politikai 
hozzájárulásokkal, illetve 

a behozatali, kiviteli 
vagy bojkottellenes 

jogszabályokkal 
kapcsolatban, forduljon 

a Jogi osztályhoz.

Kommunikáció a médiával, 
a kormányzattal és a jogászokkal
Fontos tudnia, hogy a médiától, a kormánytól vagy külső jogászoktól 

érkező megkeresés esetén mit kell tennie. A sajtóközlemények 

kiadására, valamint a hírmédiával, az értékpapír-elemzőkkel vagy 

befektetési bankárokkal való kapcsolattartásra kizárólag a felső 

vezetés felhatalmazott tagjai és cégünk Médiakapcsolatok és 

vezetőségi kommunikációk, Kormányzati kapcsolatok és Befektetői 

kapcsolatok osztályai jogosultak. A kormányzatot vagy külső 

jogászokat is érintő kommunikációba a Jogi osztályt is be kell vonni. 

Az irányelvek a következők:

• Cégünk üzletmenetével kapcsolatban soha ne nyilatkozzon, 

ne erősítsen meg és ne cáfoljon semmit, hacsak nem kapott 

erre felhatalmazást a cégtől.

• Amennyiben megkeresi Önt a hírmédia egyik képviselője, 

irányítsa a Médiakapcsolatok és vezetőségi kommunikációk 

osztályhoz.

• Amennyiben Önt megkeresi egy elemző, egy hitelminősítő 

vagy befektetési bankár, irányítsa a Befektetői kapcsolatok 

osztályhoz. 

• Amennyiben Önt céges ügyekben megkeresi egy külső 

jogász vagy kormánytisztviselő, forduljon a Jogi osztályhoz.

• Amennyiben a cég ügyeivel kapcsolatban Ön idézést, jogi 

panaszt, tanúidézést vagy hasonló jogi dokumentumot kap, 

haladéktalanul kérjen tanácsot a Jogi osztálytól. Ezenkívül 

kövesse a vonatkozó helyi céges szabályzatokat.

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  
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Hallassa a hangját. Ha 

bármikor úgy érzi, hogy etikai 

elvei vagy tisztessége csorbát 

szenved, beszéljen a felettesével. 

Ezenkívül támogassa azokat, 

akik jóhiszeműen bejelentést 

tesznek és együttműködnek 

a vizsgálatok során. A helyes 

döntés meghozatalára való 

képessége fejlesztésével Ön 

nagyban hozzájárul ahhoz, 

hogy a tisztesség mindennap 

érvényesüljön.

Mit tegyek, ha 
kérdésem vagy 
észrevételem 
van?

A politikai tevékenységekkel és 
hozzájárulásokkal kapcsolatos 
korlátozások ismerete
Mindenki szabadon részt vehet a politikai életben. Ennek során 

azonban Ön nem keltheti azt a benyomást, hogy a Boston Scientific 

cég nevében nyilatkozik vagy cselekszik, kivéve, ha a cég Kormányzati 

kapcsolatok osztályán dolgozik. 

Ön köteles betartani a politikai hozzájárulásokra vonatkozó minden 

jogszabályt. Bármilyen jellegű hozzájárulásnak összhangban kell 

lennie a Kódex és a vonatkozó szabályzatok elveivel. A Boston 

Scientific cég nem nyújthat pénzbeli, időbeli, szolgáltatásokkal vagy 

tulajdon átadásával járó hozzájárulást semmilyen politikai jelöltnek 

vagy pártnak, kivéve, ha azt a helyi jogszabályok megengedik, az 

valamely meghatározott politikai szervezeten keresztül történik, 

és ha azt egy vezérigazgató-helyettes vagy annál magasabb 

rangú személy engedélyezte. Ha kérdései vannak a politikai 

hozzájárulásokkal kapcsolatban, további útmutatásért forduljon 

a Boston Scientific cég Kormányzati kapcsolatok osztályához.
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Ön köteles betartani a politikai hozzájárulásokra 
vonatkozó minden jogszabályt. Bármilyen 

jellegű hozzájárulásnak összhangban 
kell lennie a Kódex és a vonatkozó 

szabályzatok elveivel.

Advice Line
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Milyen további jogszabályokat vagy előírásokat kell betartanom 
a tisztességes eljárás iránti elkötelezettség keretében?



Kérdések és észrevételek jelzése
Tisztességgel kapcsolatos aggályok még a legjobb szándékkal eljáró 

személyek esetében is előfordulhatnak. Esetenként igen nehéz 

megállapítani, hogy mi a helyes. Amennyiben nem biztos ebben, 

kérjen tanácsot.

• Beszéljen a felettesével vagy felettese felettesével.

• Hívja fel a Globális megfelelési osztályt, a Humánerőforrás 

osztályt, a Jogi osztályt, a Globális belső ellenőrzési osztályt, 

a Globális biztonsági osztályt vagy a Kódex végén felsorolt 

egyéb helyeket.

• Hívja a mindenki által a nap 24 órájában és a hét minden 

napján ingyenesen hívható Advice Line telefonszámát. 

• Az Advice Line az interneten keresztül a  

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com 

címen érhető el.

Az Advice Line telefonvonalon számos nyelven érkezett hívást 

tudnak fogadni. Az Advice Line telefonvonalon felteheti kérdéseit, 

útmutatást kérhet vagy bejelentést tehet egy megkérdőjelezhető 

eseményről. Az ingyenesen hívható szám: 1-888-968-8425. 

Mindannyian kötelesek vagyunk azonnali bejelentést tenni a Kódex, 

a céges szabályzatok és eljárások, valamint a vonatkozó jogszabályok 

ismert vagy feltételezett megsértésével kapcsolatos észrevételeinkről. 

Amennyiben nem biztos abban, hogy mit kell tennie, tegyen fel 

kérdéseket és kérjen tanácsot.

Mit tegyek, ha kérdésem  
vagy észrevételem van?
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K Felhívhatom névtelenül az Advice Line 
telefonvonalat?

V Igen. Az Advice Line telefonvonalon névtelenül 
is tehető bejelentés, kivéve, ha a helyi 
jogszabályok ezt tiltják. Ebben az esetben 

a telefonálót más helyre irányítják. Ha azonban a 
bejelentéskor nem adja meg a nevét, nem biztos, 
hogy szükség esetén később további információkat 
tudunk szerezni. Ilyen jellegű bejelentés esetén nehéz 
lehet Önt a lehetséges megoldásról és a megoldás 
végrehajtásáról tájékoztatnunk. Amennyiben 
Ön úgy dönt, hogy megadja a nevét és felfedi 
személyazonosságát, az adatokat a lehető legnagyobb 
titoktartással fogjuk kezelni.

Kérdések és válaszok

K A felettesemnek szóltam egy tisztességgel 
kapcsolatos aggályomról, majd nem sokkal 
ezután gyenge teljesítményértékelést 

kaptam. Azt gondolom, hogy ez megtorlás lehet 
az észrevételem felvetése miatt. Mit tegyek? 

V Forduljon a Humánerőforrás osztályhoz 
vagy a Kódex végén található helyek 
valamelyikéhez. Annak megítéléséhez, hogy 

ez megtorlásnak tekinthető-e, további adatokra lenne 
szükségünk. Azonban az Ön, az Ön felettese és a 
cég szempontjából is lényeges, hogy foglalkozzunk 
azzal, ha lehetséges megtorlást észlel vagy ilyennel 
kapcsolatban aggálya van. Amennyiben valóban 
megtorlás történt, a cég megteszi a megfelelő 
korrekciós intézkedést. 

Kérdések és válaszok

A jóhiszeműen kérdéseket felvető vagy 
aggályaiknak hangot adó személyek 
támogatása
A Boston Scientific cég nem tolerálja az azon személyek elleni megtorlás 
semmilyen formáját, akik a Kódexszel, a céges szabályzatokkal és 
eljárásokkal, vagy tisztességgel kapcsolatosan jóhiszemű észrevételeket 
tesznek. Nem alkalmazható megtorlás olyan személyek ellen sem, 
akik részt vesznek a bejelentés kivizsgálásában. Ilyen bejelentésnek 
minősül a Boston Scientific cégnek, a kormánynak vagy valamely 
kormánytisztviselőnek tett vagy az ezek által kivizsgált bejelentés. A 
Boston Scientific cég ezen túlmenően nem tolerálja az alkalmazandó 
jogszabályok által tiltott megtorlás semmilyen formáját sem.

A vizsgálatok során tanúsítandó 
együttműködés
A cég azonnali jelleggel és pártatlanul reagál a feltételezett 
szabálysértésekkel kapcsolatos minden kérdésre, észrevételre és 
bejelentésre. A vizsgálatokat a lehető legbizalmasabb módon 
folytatják le. Mindannyiunk kötelessége teljes körűen együttműködni 
a Boston Scientific cég által lefolytatott vizsgálatok során.

Tisztességgel kapcsolatos aggályok még 
a legjobb szándékkal eljáró személyek 

esetében is előfordulhatnak. 

Advice Line 
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A kérdések 
feltevésére és 
az észrevételek 
megtételére szolgáló 
lehetőségek 

A következmények ismerete
A Boston Scientific cég komolyan veszi a Kódex, a céges szabályzatok 

és eljárások, valamint az irányadó jogszabályok megsértését. 

A cég szükség szerint azonnali korrekciós intézkedéseket 

hoz, amelynek során a munkaviszony megszüntetésére is sor 

kerülhet. Ilyen intézkedéseket más okból is tehetünk, így abban 

az esetben is, ha Ön:

• Másokat az Etikai kódex, a céges szabályzatok és eljárások 

vagy vonatkozó törvények megszegésére szólít fel,

• Tudomással bír valamely tényleges vagy feltételezett 

szabálysértésről, és arról nem tesz bejelentést,

• Nem követi nyomon elég hatékonyan beosztottjainak 

tevékenységét,

• Nem működik együtt egy céges ellenőrzés vagy vizsgálat során,

• Nem vesz részt egy előírt képzésen,

• Megtorlást alkalmaz olyan személy ellen, aki jóhiszeműen 

tisztességgel kapcsolatos észrevételt tett, vagy részt vett 

az ilyen bejelentések kivizsgálása során,

• Nyilvánosságra hoz olyan információt, amelynek egy belső 

vizsgálat során jutott birtokába.

A korrekciós vagy fegyelmi eljárás a szabálysértés jellegétől, 

súlyosságától és előfordulásának gyakoriságától függ. A helyi 

jogszabályoktól függően ez változó lehet. A jogszabályok vagy 

a  Kódexben említett kormányzati előírások megszegői magukat 

és a céget is jelentős polgári jogi kártérítési szankcióknak, valamint 

büntetőjogi felelősségre vonásnak – akár börtönbüntetésnek – 

tehetik ki.

Mit tegyek, ha kérdésem  
vagy észrevételem van?
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A Boston Scientific cég 
komolyan veszi a Kódex, 
a céges szabályzatok és 

eljárások, valamint az 
irányadó jogszabályok 

megsértését. Advice Line 
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  

A viLÁGOn BÁRHOnnAn eLÉRHeTŐ WeBOLdAL



Honnan kaphatok segítséget?
Először forduljon feletteséhez vagy felettese feletteséhez. Egyes esetekben azonban talán szívesebben beszélne mással. Alább 
láthatja a bejelentésre rendelkezésre álló lehetőségeket. 

Az egyik lehetőség az Advice Line, amely egy mindenki által a nap 24 órájában és a hét minden napján ingyenesen hívható 
telefonszám. Az Advice Line telefonvonalon számos nyelven érkezett hívást tudnak fogadni. Az Advice Line telefonvonalon felteheti 
kérdéseit, útmutatást kérhet vagy bejelentést tehet egy megkérdőjelezhető eseményről.

• Az Egyesült Államokból, Kanadából és Puerto Ricóból tárcsázza a következő számot: 1-888-968-8425

• A többi országban, ahol a Boston Scientific cég jelen van, használja a Kódex végén megadott telefonszámokat.

• Az Advice Line az interneten is elérhető a nap 24 órájában és a hét minden napján a  
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com weboldalon.

Ezenkívül fordulhat többek között a Globális megfelelési, a Humánerőforrás, a Jogi, a Globális belső ellenőrzési és a Globális biztonsági 
osztályokhoz.

Az Advice Line telefonvonal hívása
Az Egyesült Államokból, Kanadából és Puerto Ricóból az Advice Line a következő számon hívható: 1-888-968-8425. 
Minden más országból az alábbiak szerint telefonáljon. Egyes országokban a tárcsázást követően Önnek egy adott 
számot is meg kell adnia. Ebben az esetben tárcsázza az 1-888-968-8425 telefonszámot. A mindenkori legfrissebb 
lista elérhető a https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html címen.

Ha a lent megadott számon nem éri el az Advice Line-t, illetve ha nem látja országát a listán, hívja fel a helyi 
telefonszolgáltatót, és hárítsa a hívás költségeit a következő számra: 503-906-8418. Említse meg, hogy a Boston Scientific 
cég alkalmazottja. 

Amennyiben szívesebben használná interneten az Advice Line-t, ezt a www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com 
weboldalon teheti meg, bárhonnan, bármely nyelven és bármikor. Felhívhatja a Globális megfelelési osztályt is (508-382-9444) 
vagy írhat nekik e-mailt (GlobalCompliance@bsci.com).

A kérdések feltevésére és az észrevételek 
megtételére szolgáló lehetőségek
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Tanácskérés és a tisztességre vonatkozó 
aggályokkal kapcsolatos bejelentés

Egyéb lehetőségek

Humánerőforrás 
osztály

Jogi osztály 

Globális megfelelési 
osztály

Advice Line
(888-968-8425)

Globális belső 
ellenőrzési osztály

Globális biztonsági 
osztály

Alkalmazott

Felettes

Felettes felettese

Telephelyi, regionális, 
osztályszintű vagy 

funkcionális vezetőség

Vállalati felső vezetés

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com  
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Advice Line 
1-888-968-8425
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Argentína  
(angolul)

0-800-444-8084

Argentína  
(spanyolul)

0-800-555-0906

Ausztrália 1-800-339276

Ausztria 0800-291870

Belgium 0800-77004

Brazília 0800-8911667

Chile 1230-020-5771

Costa Rica 0800-0121386

Cseh Köztársaság 800-142-550

Dánia 80-882809

Dél-Afrika 080-09-92604

Egyesült Királyság 0800-032-8483

Finnország 0800-1-14945

Franciaország 0800-902500

Fülöp-szigetek 1-800-1-114-0165

Görögország 00800-12-6576

Görögország 00800-12-6576

Hollandia 0800-0226174

Hongkong 800-964214

India 000-800-001-6112

India 000-800-100-1071 

Írország 1-800615403

Izrael 1-809-21-4405

Japán/JP (angolul) 0066-33-112505

Japán/JP (japánul) 00531-121520

Kína (déli régió) 10-800-120-1239

Kína (északi régió) 10-800-712-1239

Kolumbia 01800-9-155860

Korea (Dél)  
(koreaiul) 

00798-14-800-6599

Korea/KO  
(angolul)

00308-110-480

Korea/KO  
(angolul)

00798-1-1-009-8084

Lengyelország 0-0-800-1211571

Libanon 426-801 (Bejrúton belül) 
01-426-801 (Bejrúton kívül)
Ha szükséges, üsse be az 
Advice Line számát:
888-968-8425

Magyarország 06-800-17199

Malajzia 1-800-80-8641

Mexikó (ÚJ)  
(angolul)

001-866-737-6850

Mexikó (ÚJ)  
(spanyolul)

001-800-840-7907

Németország 0800-1016582

Norvégia 800-15654

Olaszország 800-786907

Oroszország 8-10-8002-6053011

Portugália 8008-12499

Spanyolország 900-991498

Svájc 0800-562907

Svédország 020-79-8729

Szingapúr 800-1204201

Tajvan 00801-13-7956

Thaiföld 001-800-12-0665204

Törökország 0811-288-0001 
Ha szükséges, 
üsse be az Advice 
Line számát: 
888-968-8425

Új-Zéland 0800-447737

A kérdések feltevésére és az észrevételek 
megtételére szolgáló lehetőségek
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