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Előszó
A Festo egy sokéves hagyományokkal rendelkező, nemzetközileg aktív családi cég, amelynek
legfőbb célja, hogy megőrizze integritását és felelősséget vállaljon az emberekért és a
környezetért. A Festo olyan magas színvonalú és etikailag megkérdőjelezhetetlen tevékenységet
vár el önmagától és partnereitől, ami a vonatkozó törvényeknek és szabályoknak megfelel. Jelen
Etikai Kódex útján a Festo kinyilvánítja ezen elkötelezettségét és elismeri felelősségét az üzleti és
társadalmi környezete, valamint a világ minden táján dolgozó munkatársa és bármely más érintett
iránt.
1. Cél és alkalmazási kör
Az Etikai Kódex kötelező erejű útmutatást nyújt a Festo üzleti partnerei számára a napi üzleti
ügyeik intézése során. Egy minimum-követelményt fogalmaz meg, amely a Festo értékeinek
kiegészítéseként meghatározza azokat a viselkedési elveket, amelyeket a Festo megfelelőnek és
követendőnek tekint.
Az Etikai kódex a Festo minden üzleti partnerére kötelezően vonatkozik a világ bármely részén,
még abban az esetben is, ha bizonyos országokban a hivatalos szervek és a nyilvánosság
megköveteli, elvárja vagy elnézi az Etikai Kódexnek ellentmondó viselkedési vagy üzleti
gyakorlatot. Ha egy adott országban szigorúbb szabályok vagy viselkedési normák vannak
érvényben, mint az Etikai Kódexben meghatározottak, akkor ezeket a szigorúbb szabályokat kell
alkalmazni.
2. Felelősségteljes viselkedés és fenntarthatóság az üzleti folyamatokban
2.1 A jogszabályoknak, az emberi jogoknak és az egészségvédelemnek / biztonságnak
való megfelelés
Bármely országban tevékenykednek is üzleti partnereink, be kell tartaniuk az összes, helyben
érvényes jogszabályt és előírást, az ipari sztenderdeket, továbbá biztosítani kell a helyi
adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az üzleti partnernek biztosítani kell az általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) ún. kötelező erejű védelmi szintjének való megfelelését, különösen
akkor, ha az uniós természetes személyek adatait egy EU-n kívüli országba továbbítják.
A Festo elvárja üzleti partnereitől, hogy tartsák tiszteletben az ENSZ Nemzetközi Emberi Jogi
Kódexében foglalt értékeket, beleértve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 30 cikkét, az
SA 8000 Társadalmi Felelősségi Tanúsítványát a nyolc alapvető egyezménnyel együtt, és a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Nyilatkozatát a Munkahelyi Alapvető Elvekről és Jogokról,
konkrétan az egyesülési szabadsághoz és a kollektív tárgyaláshoz való jog tényleges elismerését,
a kényszermunka vagy a kötelező munka minden formájának felszámolását, a gyermekmunka
tényleges megszüntetését, és a foglalkoztatásból eredő hátrányos megkülönböztetés
felszámolását.
Üzleti partnereink kötelesek betartani az elvárható gondosságból adódó kötelezettségeket a
nyersanyagok, különösen a 3 TG vagy bizonyos ércek, ásványok vonatkozásában. A Festo elvárja
üzleti partnereitől, hogy tartsák be konfliktusövezetből származó ásványokra vonatkozó
előírásokat.

2.2 Tolerancia és esélyegyenlőség
Globálisan aktív vállalatként a Festo különféle nemzetiségű, kulturális hátterű, és életfilozófiai
szemléletű munkatárssal és üzleti partnerrel dolgozik együtt. Az egymással való munkát a
tisztelet, a tolerancia, a megbecsülés, a tisztesség és a nyitottság jellemzi.
A Festo elvárja üzleti partnereitől, hogy kivétel nélkül utasítsák el a hátrányos megkülönböztetés,
a zaklatás, a megaláztatás vagy a tisztességtelen elbánás minden formáját. Különösen a faji vagy
etnikai származás, vallás vagy hit, testi fogyatékosság, életkor vagy szexuális orientáció és a
politikai vélemény alapján történő megkülönböztetés tilos az esélyegyenlőség elve és az egyenlő
bánásmódról szóló uniós irányelvek alapján, szigorúan tilos továbbá a munkahelyi zaklatás
minden formája. A fentiek alapján nincs jelentősége annak, hogy az érintett személy képes-e
elkerülni a szóban forgó magatartást, vagy hogy az ezen elvet megszegő személy elfogadhatónak
tekinti saját magatartását.
2.3 Fenntarthatóság és környezetvédelem
A Festo a fenntarthatóság és a környezetvédelem alapelvei szerint cselekszik. Tudatában vagyunk
az erőforrások szűkösségének és a jövő generációival szembeni felelősségünknek, ezért egy
környezetközpontú irányítási rendszert vezettünk be, amely a nemzetközi ISO 14001 szabványon
alapszik.
Mind a Festo, mind az üzleti partnerek számára magától értetődő az a kötelezettség, hogy az
összes alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályt betartják, ideértve az adott ország helyi
rendelkezéseit, és törekednek a társadalomra és a környezetre való hatásuk folyamatos
javítására.
2.4 Tisztességes verseny
A Festo elismeri a piacgazdaság és a nyílt, tisztességes verseny szabályait, mind a nemzeti, mind
nemzetközi szinten. A Festo ezért azt várja üzleti partnereitől, hogy a versenyjogi elveket tartsák
be, és tartózkodjanak a piacbefolyásoló megállapodásoktól, különösen a versenytársakkal kötött
megállapodásoktól. Tilos az árakra, a kapacitásokra, a verseny elkerülésére vonatkozó
megállapodás, és ugyanígy az egyes szállítók vagy vevők bojkottálása, vagy annak támogatása;
tilos hamis árajánlatok benyújtása a pályázatok során, vagy a vevők, piaci területek, gyártási
programok felosztásáról szóló egyezség is.
2.5 Vesztegetés vagy korrupció tilalma
A Festo nem tolerálja a korrupció semmilyen formáját, határozottan elutasítja a vesztegetést, és
szigorúan betartja az ENSZ Korrupcióellenes Egyezményét. Arra kéri üzleti partnereit, hogy
utasítsák el és tartózkodjanak attól, hogy előnyöket kínálnak, ígérnek vagy nyújtanak üzleti
partnerek, azok alkalmazottai vagy képviselői, köztisztviselők, politikusok vagy ezen csoportok
hozzátartozói vagy tagjai számára - áruk vagy szolgáltatások beszerzése során tanúsított
kedvezményes elbánásért cserébe. Ezzel összefüggésben a Festo elvárja üzleti partnereitől, hogy
a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) korrupcióellenes iránymutatásai (1998-as kiadás),
valamint az Egyesült Államok ún. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) és az Egyesült Királyság
2010. évi ún. Bribery Act. szabályainak megfelelően járjanak el.
2.6 Juttatások és javadalmazás

A Festo elvárja, hogy üzleti partnerei ne kínáljanak, ne készítsenek, ne kérjenek és ne fogadjanak
el közvetlen vagy közvetett előnyöket és ajándékokat az üzleti tevékenységük során. Ez nem
vonatkozik az alkalmi vendéglátásra vagy olyan üzleti ajándékra, amelynek nincs jelentős
pénzügyi értéke és megfelel az üzleti etikett és a helyi kultúra által megengedett szintnek és a
jogszabályoknak.
Az üzleti vendéglátás vagy ajándék felkínálása és elfogadása nem sérthet semmilyen jogszabályt,
és semmilyen hatást nem gyakorolhat az üzleti döntésekre. Pénz üzleti ajándékként való átadása,
kérése és elfogadása szigorúan tilos.
Harmadik fél, így az értékesítési képviselők, brókerek, tanácsadók vagy egyéb közvetítők részére,
elsősorban jutalékok formájában nyújtott ellenszolgáltatásnak arányban kell állnia az elvégzett
munkával. Írásban és teljeskörűen kell dokumentálni ezeket az ügyeteket, különösen a díjazott
tevékenység tárgyát és a juttatás időpontját. A kifizetéseknek olyan mértékűnek kell lenniük, hogy
ne valósítsák meg tiltott előnyök nyújtásáról szóló, hatályos jogszabályok megkerülését, és ennek
a gyanúját se keltsék.
2.7 Fizetések
A szállított árukért és nyújtott szolgáltatásokért járó kifizetések minden esetben közvetlenül az
érintett szerződéses partner részére teljesítendők, mindig a szerződő partner bejegyzett székhelye
szerinti országban (a joghatályos átruházási szerződés és a kötelező visszaváltás esetét kivéve).
Tilos a készpénzes fizetés, kivéve, ha az ügylet 100 euró vagy kisebb értékű, és szabályszerűen
aláírt átvételi elismervényt állítanak ki róla.
2.8 Üzleti Partnerek megválasztása
A Festo kizárólag objektív és gazdasági jellegű kritériumok alapján választja ki üzleti partnereit;
tisztességes és pártatlan módon vizsgálja beszállítóinak ajánlatait. Tilos a beszállítók nem
szakmai szempontú előnyben részesítése vagy hátrányba hozása, különösen személyes okból.
Pályázati felhívások esetén a szerződéseket a legköltséghatékonyabb pályázónak kell odaítélni,
kivéve, ha egyéb okok (minőség, szolgáltatás, hosszú távú üzleti kapcsolat, hitelképesség stb.)
más döntést indokolnak. Ilyen esetben az ügydöntő szempontokat úgy kell dokumentálni, hogy
harmadik fél a ez alapján ne élhessen követeléssel.
2.9 Külkereskedelemre, exportellenőrzésre és vámilletékre vonatkozó szabályok
A Festo köteles betartani a külkereskedelemre, az embargóra, a vámilletékekre és a terrorizmus
elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat, valamint az ezekhez kapcsolódó, a fizetési műveletekre
vonatkozó szabályokat, amelyek érvényben vannak az adott országban, ahol a Festo az üzleti
tevékenységét folytatja. A Festo ugyanezt elvárja üzleti partnereitől is.
3. Zárszó
A Festo elvárja minden üzleti partnerétől, hogy elfogadja a jelen Etikai Kódexben kifejtett
értékeket, és tiszteletben tartja azokat az üzleti ügyek intézése során. A jogsértés, vagy az erre
való buzdítás nem tolerálható és minden esetben a megfelelő jogi lépések megtételéhez vezet,
minden rendelkezésre álló jogi eszköz felhasználásával, ideértve az üzleti kapcsolat
megszüntetését is.
Az Etikai kódex megsértését fel kell tárni. Ezt a compliance@festo.com és / vagy a Festo hivatalos
honlapján, a www.festo.com/group címen lehet megtenni.

