Nikon viselkedési szabályzata
Bevezetés
A Nikon viselkedési szabályzata (a „Viselkedési szabályzat”) a Nikon Corporation
és a világ különböző részein működő valamennyi leányvállalatának összes igazgatója, tisztségviselője és alkalmazottja („személyzete”) számára lefekteti a legfontosabb viselkedési és magatartásbeli elvárásokat.
A Nikon „Megbízhatóság és kreativitás” fémjelezte vállalati filozófiájának megvalósításakor személyzetünk minden tagja betartja Viselkedési szabályzatunkat, ami
nagyban elősegíti a Nikon mint vállalat társadalmi felelősségvállalását, valamint a
Nikon hozzájárulását a társadalom fenntartható fejlődéséhez.
Személyzetünk minden tagjának kötelessége, hogy egyenes, maximálisan korrekt
hozzáállást tükröző és professzionális magatartást tanúsítson.
A Viselkedési szabályzat útmutatónak tekintendő, mely ugyanakkor nem terjedhet
ki minden elképzelhető helyzetre. A Viselkedési szabályzat rendeltetése, hogy a
személyzetet munkája során segítse a helyes döntések meghozatalában.
Hatáskör
A Viselkedési szabályzat a Nikon személyzetének minden tagjára vonatkozik. A
„Nikon” név a Viselkedési szabályzatban a Nikon Corporationre és világszerte valamennyi leányvállalatára utal, a „mi”, „minket/nekünk” vagy „miénk” pedig a Nikon
teljes személyzetére.

1. Felelősségvállalás
[1] Felelősek vagyunk azért, hogy a Viselkedési szabályzatot és a minket alkalmazó Nikon vállalat által lefektetett, magatartásra és viselkedésre vonatkozó
összes irányelvet betartsuk, illetve mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő módon járjunk el a Nikon nevében végzett munkánk vagy a Nikon
számára teljesített üzleti tevékenységünk során. Üzleti tevékenységünket és
műveleteinket etikusan, a Nikon legjobb érdekét képviselve kell végeznünk.
[2] A Nikon valamennyi igazgatója, tisztségviselője, menedzsere és felügyelője
felelős azért, hogy objektív és tisztességes módon végezze munkáját, és
aktívan elősegítse a kommunikációt a Nikon vállalat valamennyi szintjén;
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továbbá, hogy pozitív példát mutasson másoknak, és a Nikon többi dolgozóját is a Viselkedési szabályzat betartására ösztönözze. A Nikon valamennyi
igazgatója, tisztségviselője, menedzsere és felügyelője felelős azért is, hogy
minden alkalmazottnak segítsen a Viselkedési szabályzat pontos megértésében.

2. Az emberi jogok tisztelete
[1] A Nikon aláírta az ENSZ Globális megállapodását, és mi tiszteletben tartjuk
vállalatunk iránta való elkötelezettségét. Elismerjük az emberi jogokat érintő
nemzetközi magatartási normákat is. Mindent megteszünk, hogy magatartásunk soha ne korlátozza vagy sértse az emberi jogokat.
[2] Minden ember személyiségét és egyediségét tiszteletben tartjuk, és nem
cselekszünk az egyes emberek méltóságát csorbító módon.
[3] Nem végeztetünk kényszermunkát és nem dolgoztatunk gyermekeket sem,
és ugyanezt elvárjuk a Nikon összes beszállítójától és üzleti partnerétől is.

3. A megfelelő munkahelyi környezet
[1] A Nikon minden működési országában tiszteletben tartja személyzete valamennyi tagjának alapvető jogát az egyesülés szabadságára az egyes országok vonatkozó jogszabályaival és előírásaival összhangban.
[2] Támogatjuk a sokféleséget mutató és elfogadó munkakörnyezetet. Törekszünk a vélemények és értékek sokféleségének kölcsönös elfogadására,
amennyiben azok nem sértik senki jogait. Együtt olyan munkakörnyezet
megteremtésén dolgozunk, ahol mindenki a legtöbbet hozhatja ki magából,
és ahol a zaklatás semmilyen formája nem engedhető meg semmikor.
[3] Betartjuk a személyzet Nikon számára végzett munkájának körülményeire
vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, valamint elősegítjük, hogy a személyzet minden tagja egészséges és biztonságos munkakörnyezetben dolgozhasson.
[4] A Nikon célul tűzte ki azt is, hogy személyzete minden tagjának életében
megvalósulhasson a munka és a magánélet egészséges egyensúlya.
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[5] A Nikon egyenlő munkalehetőségeket kínál mindenkinek bőrszíntől, fajtól,
etnikai vagy nemi hovatartozástól, nemzetiségtől, életkortól, vallástól, fogyatékosságtól vagy bármely más, a vonatkozó törvényekben foglalt védett tulajdonságtól függetlenül.

4. A természeti környezet védelme
[1] A Nikon a fenntartható társadalom támogatásának jegyében erősíti személyzete környezettudatosságát. Üzleti tevékenységünket a környezetet tiszteletben tartva végezzük.
[2] Arra törekszünk, hogy üzleti tevékenységünk minden szakaszában – a nyersanyagok beszerzésétől a fejlesztésen, gyártáson, logisztikán, értékesítésen,
használaton, szolgáltatásokon át egészen az ártalmatlanításig – csökkentsük
munkánk környezetre gyakorolt hatását, és környezetbarát termékeket és
szolgáltatásokat kínáljunk.
[3] A környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően végezzük
munkánkat, és aktívan küzdünk a vegyi anyagok megfelelő módon történő
használatáért és kezeléséért, valamint a hulladék csökkentéséért. Nagy gondot fordítunk a széndioxid-kibocsátás csökkentésére is, például energiahatékony berendezésekkel és energiatakarékossággal.
[4] Küzdünk erőforrásaink megőrzéséért, hatékony felhasználásukért, újbóli
használatukért és újrahasznosításukért, hogy a korlátozottan rendelkezésre
álló erőforrások használata fenntartható legyen.

5. A működést érintő gyakorlatok
(1) A megvesztegetés és a korrupció megelőzése
[1] A Nikon a zéró tolerancia elvét alkalmazza a megvesztegetéssel szemben,
és mindent elkövet annak megelőzéséért.
[2] Elkerülünk minden olyan viselkedést, amely akár a megvesztegetés látszatát
keltheti.
[3] A hatóságokkal és köztisztviselőkkel fenntartott nyílt és feddhetetlen kapcsolatunk, a vonatkozó jogszabályok és előírások betartása, illetve a korrupció

elkerülése révén elkötelezettek vagyunk, hogy felelősségteljes vállalati polgárként végezzük munkánkat minden országban, ahol vállalatunk jelen van,
és ahová üzleti tevékenységünk kiterjed.
(2) Kapcsolat a beszállítókkal és az üzleti partnerekkel
[1] Beszállítóinkat és üzleti partnereinket körültekintően és méltányosan választjuk meg – érdemeik, elismertségük és szolgáltatásaik minősége alapján. A
Nikon kapcsolata beszállítóival és üzleti partnereivel törvényes, hatékonyan
működő és méltányos gyakorlatokon alapul.
[2] Üzleti kapcsolataink terén nem használjuk ki oly módon a Nikon pozícióját,
hogy beszállítóinkra és üzleti partnereinkre nem etikus vagy kedvezőtlen feltételeket kényszerítenénk tisztességtelen tevékenységek útján vagy személyes érdekből.
[3] A Nikon valamennyi beszállítójától és üzleti partnerétől elvárja, hogy betartsa
az aláírt megállapodás szerződési feltételeit, és betartsa mindazon országok
vonatkozó jogszabályait és előírásait, melyekre tevékenysége kiterjed.
(3) Társadalmi felelősségvállalás az ellátási láncban
A Nikon valamennyi beszállítójától és üzleti partnerétől elvárja, hogy az ellátási láncon belüli társadalmi felelősségvállalás jegyében ugyanazon viselkedési és magatartásbeli normákhoz tartsa magát, amelyeket maga a Nikon is követ a Viselkedési
szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
Azt is elvárjuk beszállítóinktól és üzleti partnereinktől, hogy a jelen Viselkedési
szabályzatban foglalt legfőbb normáknak megfeleljenek, köztük a Nikon irányelveinek a vonatkozó jogszabályok követése, az emberi jogok tisztelete, a munkahelyi
környezet, a természeti környezet védelme, illetve a termékek és szolgáltatások
biztonsága és megbízhatósága terén.
(4) Reprezentációs juttatások és ajándékok
[1] A Nikonnál végzett üzleti tevékenységünk során mindenkor betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, illetve a Nikon reprezentációs juttatások
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és/vagy ajándékok átadására és/vagy elfogadására vonatkozó irányelveit
ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek és a Nikonnal más módon üzleti kapcsolatban álló felek tekintetében. Kizárólag az üzleti normáink szerint szükséges és indokolt mértékben adhatunk vagy fogadhatunk el reprezentációs juttatást és ajándékot, és ha ennek helyességét illetően kétségeink támadnak,
felettesünk véleményét kérjük.
[2] Nem adhatunk reprezentációs juttatást és/vagy ajándékot ügyfeleinknek vagy
egyéb, a Nikonnal üzleti tevékenységet folytató vagy folytatni szándékozó
feleknek segítségért vagy befolyásért cserébe, illetve azt feltételezve, hogy
ilyen jellegű segítség vagy befolyás valósult vagy valósulhat meg a Nikont
érintő bármilyen üzleti tranzakció kapcsán. Mi sem fogadhatunk el reprezentációs juttatást és/vagy ajándékot a beszállítóktól, üzleti partnerektől vagy
egyéb, a Nikonnal üzleti tevékenységet folytató vagy folytatni szándékozó
felektől olyan körülmények között, amelyek potenciálisan egy üzleti tranzakcióra vonatkozó döntést befolyásolóként értelmezhetők, mely tranzakcióban
a Nikon is érintett.
[3] Az átadott vagy elfogadott reprezentációs juttatásokat és/vagy ajándékokat
illetően jelentjük és követjük a Nikon vállalat mint munkáltatónk saját irányelvei szerinti valamennyi magatartási normát.
(5) Lobbizás és politikai támogatás
A Nikon betart minden vonatkozó jogszabályt a lobbizás és a politikai támogatás
tekintetében minden országban, ahová működése kiterjed.
(6) Tisztességes verseny és üzleti tranzakciók
[1] A tisztességes és nyílt versenyszellem elvén alapuló erős versenyt folytatunk
a piacon, de szabályzatunk értelmében azt teljes mértékben a trösztellenes
és egyéb versenytörvényeknek megfelelően végezzük mindenhol, ahol a
Nikon üzleti tevékenységet folytat.
[2] Versenytársainkkal nem kötünk olyan hivatalos vagy informális, írásbeli vagy
szóbeli megállapodást, amely a termékek vagy szolgáltatások árának rögzí-

tését, a piacok vagy ügyfelek felosztását, a verseny megszüntetését eredményezné, vagy egyéb módon indokolatlanul a kereskedelem korlátozásához
vezetne.
[3] Tiszteletben tartjuk a Nikon ügyfelekkel, beszállítókkal és üzleti partnerekkel
kötött szerződéseit, és betartjuk azok feltételeit.
[4] Elkerülünk minden érdekütközést vagy akár annak látszatát keltő gyakorlatot.
Saját magunk vagy bármely harmadik fél előnyhöz juttatása érdekében nem
veszünk részt olyan tevékenységben, amely sértheti a Nikon hírnevét vagy
pénzügyi érdekeit.
Elkerülünk minden olyan helyzetet, amelyben személyes vagy családi érdekeink ütközhetnek a Nikon érdekeivel.
(7) Import- és exportszabályozások
Hardverekhez és szoftverekhez kapcsolódó nemzetközi tranzakcióink során, például termékeink, azok összetevői vagy műszaki adatai tekintetében megfelelünk
az exportálás, újraexportálás és importálás szabályozásainak, és a megfelelő hatóság felé valós nyilatkozatot teszünk.
(8) Adózás
A Nikon felelősségteljes nemzetközi adózó polgárként betart minden, az adózásra
vonatkozó jogszabályt és előírást. Az adóhatóság és a vállalkozások közötti nyílt
és tisztességes párbeszédet támogatjuk és népszerűsítjük, és mindent megteszünk, hogy megoldjuk a saját álláspontunk és az adóhatóság véleménye közötti
különbségekből adódó problémákat.
(9) A bennfentes kereskedelem megelőzése
Nem veszünk részt az értékpapírok nyilvánosság számára nem elérhető, lényeges
információkon alapuló kereskedelmében.
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(10) A Nikon tulajdonának megfelelő használata és kezelése
Felelősséget vállalunk, hogy a Nikon tulajdonát, így létesítményeit, berendezéseit,
anyagi eszközeit, készleteit, termékeit, információit, szellemi tulajdonát és szoftvereit megfelelően használjuk és kezeljük, illetve minden észszerű lépést megteszünk, hogy a Nikon tulajdonát veszteségtől, sérüléstől, lopástól, károkozástól és
nem rendeltetésszerű használattól megvédjük. A Nikon tulajdonát saját vagy tisztességtelen célra nem használjuk.
(11) A szellemi tulajdonjogok védelme
[1] Elismerjük, hogy a Nikon szellemi tulajdona, így szabadalmai, szabadalmi
tervei, védjegyei, szerzői joga és üzleti titkai felbecsülhetetlen értéket képviselnek a Nikon számára, melyet mindenkor védelmeznünk kell. A Nikon
szellemi tulajdonát illető jogok kialakítása, védelme és használata terén teljes
együttműködést tanúsítunk. Semmilyen harmadik felet nem jogosítunk fel
arra, hogy a Nikontól kapott megfelelő felhatalmazás és licenc nélkül használja a Nikon szellemi tulajdonát.
[2] Tiszteletben tartjuk bármely harmadik fél szellemi tulajdont illető jogát, és
szellemi tulajdonát – szabadalmait, szabadalmi terveit, védjegyeit és szerzői
jogát – nem sértjük meg és nem használjuk fel helytelenül. Harmadik felektől
szellemi tulajdonjog által védett információhoz csak törvényes és jogszerű
módon jutunk hozzá.
(12) Megfelelő kommunikáció
[1] Mindent megteszünk azért, hogy a Nikon kommunikációja – közleményei,
hirdetései, marketing- és promóciós anyagai és információi – pontos, helyes
és félrevezető üzenetektől mentes legyen, és semmilyen harmadik fél jogait
ne sértse.
[2] Arra törekszünk, hogy ne hirdessünk olyan média használatával, ahol a tartalom valószínűsíthetően nincs összhangban a közrenddel és az erkölcsi
elvárásokkal, illetve a társadalomra negatív hatással lehet.

(13) Az információk megfelelő kezelése
[1] Minden észszerű óvintézkedést megteszünk, hogy a bizalmas információkat
megőrizzük. A bizalmas információk védelmének kötelezettsége a Nikonnal
fenntartott munkaviszony megszűnte után is érvényben marad. Az ilyen bizalmas információkat személyes célokra nem használjuk fel.
[2] A személyes adatokat tisztességes és törvényes, a meghatározott célnak és
a vonatkozó törvényeknek megfelelő módon dolgozzuk fel.
[3] A veszteségek és a jogosulatlan közzététel elkerülése céljából az üzleti jellegű információkat, köztük a személyes adatokat, megfelelő szintű titoktartással kezeljük.

6. A tényszerű adatok közzététele
[1] Arra törekszünk, hogy pontos információkat közöljünk a megfelelő időben.
[2] A Nikon célja, hogy a megfelelő időben adjon jelentést üzleti tevékenységéről. A tényeken alapuló könyvviteli gyakorlatok alkalmazásával, időben, megfelelő információkat teszünk közzé, illetve teszünk eleget a Nikon adózási
és egyéb, törvény által előírt kötelezettségeinek. Nem folytatunk helytelen
számviteli gyakorlatokat profit megvalósítása, értékesítési többlet elérése
vagy előirányzott kiadások teljesítése érdekében, illetve bármilyen más célból sem.

7. Értékes termékek és szolgáltatások biztosítása
[1] A Nikon célja, hogy ügyfelei elvárásainak és szükségleteinek megfelelő,
hasznos termékeket és szolgáltatásokat kínáljon.
[2] Mindent megteszünk, hogy az ügyfelek kérdéseire és kéréseire késedelem
nélkül és világosan válaszoljunk könnyen érthető, pontos információkkal, ily
módon segítve nekik, hogy megfelelő döntésre és megítélésre jussanak.
[3] A Nikon-termékek és -szolgáltatások minősége és biztonsága érdekében
maximális körültekintéssel járunk el.
[4] Célunk továbbá, hogy felhasználóbarát utasításokkal és egyéb információkkal szolgáljunk termékeink és szolgáltatásaink biztonságos használata érde-
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kében.
[5] A Nikon bármilyen biztonsági probléma felmerülése esetén haladéktalanul
megteszi a szükséges intézkedéseket, például a termékvisszahívást vagy az
eset megismétlődésének megelőzését szolgáló lépéseket.

8. Közösségi kapcsolatok
[1] Célunk, hogy megértsük és tiszteletben tartsuk mindazon közösségek kultúráját, értékeit és szokásait, amelyek országaira a Nikon üzleti tevékenysége
kiterjed.
[2] A Nikon aktív módon vesz részt a helyi közösségeket támogató és a közösség érdekeit szolgáló tevékenységekben. A Nikon a tevékenységi körébe tartozó minden országban betartja a jótékony célú adományozásra vonatkozó
törvényeket.
[3] Együttműködünk a társadalmi rend fenntartásában, és nem veszünk részt
semmilyen társadalomellenes, destruktív tevékenységben.
A szabályzat megsértésének következményei, Jelentési és konzultációs
rendszer
Felelősek vagyunk azért, hogy a Viselkedési szabályzat megsértését vagy megsértésének lehetőségét miden esetben jelentsük.
[1] Jelentési és konzultációs rendszer
A Viselkedési szabályzat megsértését vagy megsértésének lehetőségét felismerő személyzet kötelessége, hogy azt haladéktalanul jelentse vagy továbbítsa közvetlen felettesének és/vagy a Jelentési és konzultációs rendszeren
keresztül (vagy az egyes Nikon vállalatoknál érvényben lévő jelentési és konzultációs folyamaton keresztül), illetve annak a Nikon vállalatnak a kijelölt részlegénél/munkatársánál, amelynek alkalmazásában áll. Kérdés esetén felettesével és/vagy a Jelentési és konzultációs rendszerben meghatározott módon
tud konzultálni.
[2] A retorzió tilalma
A Viselkedési szabályzat megsértését vagy megsértésének lehetőségét jelentő

személyzet nem részesülhet kedvezőtlen bánásmódban vagy megtorlásban
ilyen eset jelentése miatt.
[3] Amennyiben a Nikon felé a Viselkedési szabályzat megsértését vagy megsértésének lehetőségét jelentik, a Nikon illetékes személyzete haladéktalanul
kivizsgálja a tényeket, megoldással szolgál és megteszi az eset megismétlődését megelőző intézkedéseket.
[4] A Viselkedési szabályzatban foglaltak megsértésének következményei
A Viselkedési szabályzat megsértése esetén a Nikon fegyelmi eljárást indíthat,
melynek eredménye akár az alkalmazotti jogviszony megszüntetése, vagy –
törvénysértés esetén – polgári és/vagy büntetőjogi felelősségre vonás is lehet.
A Viselkedési szabályzat adminisztratív vonatkozásai
[1] Létrehozás, átdolgozás és megszüntetés
A Nikon Corporation bármikor létrehozhatja, átdolgozhatja vagy megszüntetheti Viselkedési szabályzatát, amit a Nikon Corporation Jogkövetési bizottságának elnöke kezdeményezhet a Nikon Corporation végleges döntést meghozó
Intézőbizottsága felé benyújtott kérvénnyel. A kisebb változásokról a Nikon
Corporation Jogkövetési bizottságának elnöke dönthet.
[2] A Viselkedési szabályzat és a helyi törvények eltérése esetén a Nikon a szigorúbb követelményeket megfogalmazó szabályt követi.
Ha kétsége merül fel a helyes magatartás kapcsán, forduljon feletteséhez és
annak a Nikon-vállalatnak a kijelölt jogkövetési részlegéhez/munkatársához,
amelynek alkalmazásában áll.

