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GLOBÁLIS AJÁNDÉKOZÁSI ÉS 
SZÓRAKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 
 
I. BEVEZETÉS 
 
Az üzleti ajándékok és szórakoztatás szerény mértékű alkalmazása általános 
gyakorlat az üzlettársak közötti jószándék és munkakapcsolat elősegítésére. 
Alkalmankénti étkezések, kisebb céges emlékeztetők, sport- és kulturális 
eseményekre szóló jegyek adása és elfogadása helyénvaló lehet bizonyos 
körülmények között. Alkalmanként helyénvaló lehet az üzlettársakkal együtt, 
üzleti eseményekre való utazásra vonatkozó ajánlat felkínálása vagy elfogadása. 
Amennyiben azonban az üzleti ajándékok, szórakoztatás vagy utaztatás gyakori 
vagy jelentős értékű, akkor ez látszólagos vagy valódi érdekütközést vagy 
jogellenes kifizetést idézhet elő. 
 
Az Eaton azért dolgozta ki ezt a szabályzatot, hogy a nevében üzleti 
tevékenységet folytató alkalmazottainak segítsen az ajándékok, a szórakoztatás 
és az utaztatás felajánlása vagy elfogadása iránti helyes döntés 
meghozatalában. A szabályzat a következőkre vonatkozik: 
 

 Ajándékok elfogadása 

 Szórakoztatás elfogadása 

 Utazás elfogadása 

 Ajándék adása:  
o nem állami tisztviselőknek 
o állami tisztviselőknek 

 Szórakoztatás 
o nem állami tisztviselőknek 
o állami tisztviselőknek 

 Utaztatás állami tisztviselőknek 

 Ajándékozási és szórakoztatási közzétételi eljárás 
 
II. ÉRVÉNYESSÉG  
 
Ez a szabályzat vonatkozik az Eaton vállalat minden munkavállalójára, 
tisztségviselőjére és igazgatójára, valamint minden részlegére és 
leányvállalatára világszerte. Az Eaton üzleti egységei belátásuk szerint csak 
szigoríthatják, de nem enyhíthetik az országra vonatkozó korlátokat 
 
III. SZABÁLYZAT 

 
Ajándékok elfogadása  
 
Az Eaton elismeri, hogy egyes beszállítói, vevői és egyéb üzletfelei alkalmanként 
kisebb ajándékokat adnak a vele üzleti kapcsolatban állók számára. Fontos 
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azonban, hogy ezek az ajándékok sem látszólag, sem valójában ne befolyásolják 
az alkalmazottak üzleti döntéseit. Ezeknek megfelelően az Eaton 
alkalmazottainak nagyon óvatosaknak kell lenni, amikor ajándékok elfogadásáról 
van szó. 
Általános szabály, hogy az Eaton alkalmazottai elfogadhatnak a beszállítóktól, 
vevőktől és az Eaton vállalaton kívüli üzletfelektől ajándékokat, amennyiben az 
ajándék:  
  

 nem kelti azt a látszatot, (vagy hallgatólagos kötelezettséget) hogy az 
ajándékozó különleges elbánásra, egy üzlet odaítélésére, kedvezőbb 
árakra vagy eladási feltételekre jogosult;  

 nem hozná zavarba az Eatont vagy az ajándékozót, ha nyilvánosságra 
hoznák; 

 ha becsült értéke 100 dollár vagy annál magasabb (még akkor is ha 
promóciós jellegű), akkor jelentik az ajándékban részesülő személy 
első és második szintű felettesének, aki azt jóváhagyja, és közzéteszik 
az Eaton Ajándék közzétételi és jelentési eszköz útján; 

 nem haladja meg a helyi menedzsment által meghatározott korlátokat; 
és; 

 nem akadályozza az elfogadót abban, hogy egy Eaton üzletet az 
ajándékozó valamely versenytársának ítélje oda. 

 
A következő ajándékok sohasem helyénvalóak: 

 

 készpénz vagy készpénznek megfelelő ajándékok (pl. ajándékkártyák 
vagy ajándékutalványok); 

 a helyi törvény által tiltott ajándékok ; 

 olyan ajándékok, amelyeket megvesztegetésként, lefizetésként vagy 
kenőpénzként adnak (például azért, hogy üzletet szerezzenek vagy 
megtartsanak, vagy, hogy nem helyénvaló előnyt biztosítsanak, mint 
például kedvező adóelbírálást); 

 olyan ajándékok, amelyekről az ajándékot elfogadó tudja, hogy tiltva van 
az ajándékozó szervezete által;  

 szolgáltatások vagy más nem készpénz formájában adott előny (például: 
alkalmazás ígérete), és 

 olyan ajándékok, amelyeket az Eaton hasonló körülmények között nem 
tudna viszonozni. 
 

A halmozott teljes évi értéke annak az ajándéknak, amelyet egy alkalmazott 
kaphat egy ajándékozótól, nem haladhatja meg a 250 dollárt, hacsak nincs 
engedélyezve az Eaton Ajándék közzétételi és jelentési eszköz útján és 
jóváhagyva az erre kijelölt regionális elnök, ill. Észak-Amerikában a funkcionális, 
területi vagy az üzleti egység alelnöke által. 
 
Azok az alkalmazottak, akik egy ünnepélyes eseményen kapnak ajándékot 
(például egy vásárlói kirándulás vagy egy üzleti tranzakcióról való 
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megemlékezés), amely lehet, hogy nem helyénvaló ezen iránymutatók 
értelmében, de kivitelezhetetlen vagy sértő lenne, ha visszautasítanák, 
elfogadhatják az ajándékot, majd ezt haladéktalanul jelentsék a felettesüknek. Az 
alkalmazott és a felettes megbeszélhetik a megfelelő választ. 
 
Az Eaton alkalmazottai értéktől függetlenül soha nem kérhetnek ajándékot, 
hálapénzt vagy mást, amelyből személyes hasznuk származik. Az 
alkalmazottaknak megfelelően kell elbírálni, amikor beszállítóktól, vevőktől és az 
Eaton vállalaton kívüli üzletfelektől fogadnak el ajándékot. Az alkalmazottaknak a 
felettesüktől kell megkérdezni, ha kétségük van azzal kapcsolatban, hogy egy 
ajándék helyénvaló-e.  

 
Szórakoztatás elfogadása  
 

Üzleti szórakoztatás (például étkezések, színházi és sporteseményekre szóló 
jegyek) fontos szerepet játszhatnak az üzletfelek közötti kapcsolat erősítésében. 
Ennek megfelelően az Eaton alkalmazottai elfogadhatnak jogszerű üzleti célra, 
például a vevők és eladók közötti jószándék és kapcsolat erősítésére felajánlott 
üzleti szórakoztatást. Ezeknek azonban az előírásoknak kell megfelelni. 
Különösen, az Eaton beszállítóitól, vevőitől, vagy az Eaton vállalaton kívüli egyéb 
üzletfeleitől szórakoztatási elfogadása csak akkor megengedett, ha ez 
 

 az Eaton Globális utazási és költségszabályzata alapján 
megengedhető, 

 nem gyakori; 

 jogszerű üzleti célt szolgál (mint például egy vevő vagy beszállító 
elkísérése helyi színházi vagy sporteseményre, illetve üzleti étkezésen 
való részvétel); 

 nem megvesztegetésként, lefizetésként vagy kenőpénzként adják 
(például azért, hogy üzletet szerezzenek vagy megtartsanak, vagy 
hogy nem helyénvaló előnyre tegyenek szert); 

 nem kelti azt a látszatot (vagy hallgatólagos kötelezettséget), hogy az 
ajándékozó kedvezményes elbánásra, egy üzlet odaítélésére, 
kedvezőbb árakra vagy eladási feltételekre jogosult;  

 ízléses, és megfelelő üzleti helyszínen történik; 

 ésszerű és helyénvaló az üzleti alkalom összefüggésében; 

 sem valójában, sem látszólag nem befolyásolja az Eaton 
alkalmazottjának arra vonatkozó képességét, hogy az Eaton legjobb 
érdekében cselekedjék; 

 nem haladja meg a helyi menedzsment által meghatározott korlátokat; 
 
A következők soha nem helyénvalóak: 

 

 olyan szórakoztatás, amely túlzottnak tekinthető az üzleti alkalom 
keretében; 
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 „felnőtt” szórakoztatás, vagy olyan esemény, amely meztelenséget 
vagy buja viselkedést von maga után;  

 olyan szórakoztatás, amelyről a fogadó fél tudja, hogy az adónak nincs 
megengedve; és 

 olyan szórakoztatás, amelyet egyébként tilt a helyi menedzsment 
 

Az alkalmazottaknak a felettesükkel kell megbeszélni, amikor nem biztosak 
abban, hogy egy esemény, helyszín vagy kiadás helyénvaló-e. 

 
Végül vegye figyelembe, hogy ezek a szórakoztatási irányelvek olyan 
helyzetekre vonatkoznak, ahol a vendéglátó jelen van. Azok az Eaton 
alkalmazottainak adott, kulturális vagy sporteseményekre szóló jegyek, ahol a 
vendéglátó nincs jelen, igazából „ajándékok”, nem pedig „szórakoztatások”, és 
az ajándékokra vonatkozó fenti előírások szerint tekintendők.  
 
Utazás elfogadása  
 

Ritka esetben elfogadható lehet, ha vevők, beszállítók és az Eatonon kívüli 
egyéb üzletfelek utazáshoz kapcsolódó költségeket fizetnek ki az Eaton 
alkalmazottainak. Mivel ezek a helyzetek ritkák, ezért ha egy harmadik fél 
felajánlja, hogy fizet utazásért, vagy kapcsolódó költségekért, akkor a) ezt az 
első és második szintű felettesnek kell megvizsgálnia és jóváhagynia és, b) az 
Ajándék közzétételi és jelentési eszköz útján közzé kell tenni. 
 
Az utazási kérelem elbírálásánál az első és második szintű felettesnek a 
következő feltételeket kell megfontolnia: 
 

 az utazás elsődleges célja üzlettel kapcsolatos; 

 az utazási osztály megfelel az üzlet jellegének; 

 a javasolt költségvetés megfelel az Egyesült Államok törvényeinek és 
a helyi törvényeknek; és 

 az útiterv csökkenti a kitérőket, és elkerüli a turista- és 
nyaralóhelyeket.  

 
Vegye figyelembe, hogy az Eaton soha nem fogja jóváhagyni a gyerekek és 
házastársak utazási költségeit, és sohasem fog olyan utazást jóváhagyni, amely 
úgy tűnik, hogy egy üzlet fejében adták, vagy nem helyénvaló előny.  
 
Ajándék adása (nem állami tisztviselőknek) 
 
Alkalmanként helyénvaló lehet külső félnek ajándék felajánlása a kapcsolat 
erősítése vagy a helyi szokások betartása céljából. Ezekben az esetekben az 
Eaton megengedi ezeket az ajándékokat, amennyiben ezek eleget tesznek az 
előírásoknak. Ezek szerint az Eaton alkalmazottai felajánlhatnak olyan ajándékot 
beszállítóknak, vevőknek és más, az Eaton vállalaton kívüli üzletfeleknek, 
jogszerű üzleti célokra, például a jószándék és a munkakapcsolat erősítésére. 
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(pl. üdülés vagy ünnepi bemutatók, szolgálati évfordulók vagy nyugdíjazás), 
amennyiben az ajándék: 
  

 becsült értéke 100 dollár alatti (főleg ha ez promóciós jellegű és rajta 
van az Eaton vállalati üzlet weboldalán) 

 amennyiben 100 dollár vagy e feletti akkor, jóváhagyja az ajándékot 
adó első és második szintű felettese, és az ajándék költsége megfelel 
az Eaton globális ajándékozási és szórakoztatási szabályzatának; 

 nem hozná zavarba az Eatont vagy az ajándékot kapót, ha 
nyilvánosságra hoznák; 

 nem haladja meg a helyi menedzsment által meghatározott korlátokat; 
 A következő ajándékok soha sem helyénvalóak: 

 

 készpénz ajándékok vagy készpénznek megfelelők (mint például 
ajándékkártyák vagy ajándékutalványok); 

 olyan ajándékok, amelyeket megvesztegetésként, lefizetésként vagy 
kenőpénzként adnak (például azért, hogy üzletet szerezzenek vagy 
tartsanak meg, vagy hogy nem helyénvaló előnyt biztosítsanak);  

 olyan ajándékok, amelyeket tilt a helyi törvény; 

 olyan ajándékok, amelyekről az ajándékot elfogadó tudja, hogy az 
ajándékozó szervezete tilt;  

 szolgáltatások vagy más, nem készpénz formájú ajándékok 
(például: alkalmazás ígérete); és 

 vevők, beszállítók és az Eaton vállalaton kívüli más üzletfelek 
családtagjainak adott ajándékok. 

 
A halmozott teljes évi értéke annak az ajándéknak, amelyet egy alkalmazott 
kaphat egy ajándékozótól, nem haladhatja meg a 250 dollárt, hacsak nincs 
engedélyezve az Eaton Ajándék közzétételi és jelentési eszköz útján és 
jóváhagyva az erre kijelölt regionális elnök, ill. Észak-Amerikában a funkcionális, 
területi vagy az üzleti egység alelnöke által. 
Az alkalmazottaknak józan ítélőképességet kell gyakorolniuk, ha beszállítóknak, 
vevőknek vagy az Eaton vállalaton kívüli üzletfeleknek ajándékot ajánlanak fel. 
Az alkalmazottaknak a felettesükkel kell megbeszélni, amikor kételkednek 
abban, hogy egy esemény, helyszín vagy költség helyénvaló-e.  
  
Ajándék adása (állami tisztviselőknek) 
 

Az Eaton alkalmazottainak különös óvatossággal kell eljárni, amikor állami 
tisztviselőknek ajánlanak fel ajándékot. Mivel az Amerikai Egyesült Államok és 
legtöbb más állam törvényei megtiltják, hogy bármilyen értékkel rendelkező 
dolgot ajándékozzanak állami tisztviselőknek azért, hogy üzletet szerezzenek, 
vagy hogy nem helyénvaló előnyre tegyenek szert, fontos, hogy az ezen 
egyéneknek adott ajándékokat ne lehessen megvesztegetésnek tekinteni. 
Továbbá az állami tisztviselőknek gyakran tiltja törvény ajándékok elfogadását, 
ezért az ajándék felajánlása kellemetlen helyzetbe hozhatja az állami tisztviselőt.  
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Ki „állami tisztviselő”? 
 
Az „állami tisztviselő” kifejezés széles jelentésű. Magában foglalja a kormány 
minisztériumai vagy ügynökségei minden szintű alkalmazottait, függetlenül attól, 
hogy végrehajtók, törvényhozók vagy az igazságszolgáltatás alá tartoznak. 
Azoknak a cégeknek a tisztviselői vagy alkalmazottai, amelyek az állam 
tulajdonában vannak, vagy állami ellenőrzés alatt állnak, szintén állami 
tisztviselőknek számítanak. Ily módon ez a kifejezés nemcsak a választott 
tisztségviselőkre, vám- és adóellenőrökre, illetve állami beszerzési 
hivatalnokokra, hanem az állam tulajdonában levő vállalkozások alkalmazottaira 
is vonatkozik. 
 
Mi helyénvaló? 
 
Alkalomadtán az állami tisztviselőnek való ajándék adása (például ünnepi 
ajándékként) helyénvaló lehet a jószándék és a munkakapcsolat erősítése 
érdekében. Ebben az esetben az állami tisztviselőnek való ajándékadás csak 
akkor megengedett, ha: 
 

 az ajándék névleges értékű (100 dollár alatt van), és tartalmazza az 
Eaton lógót (például, egy ruhadarab vagy toll stb.). Bármilyen árucikk 
helyénvaló, amely az Eaton vállalati üzlet weboldalán található, és 
becsült értéke 100 dollár alatt van. Azok az ajándékok, amelyek nem 
tartalmazzák az Eaton lógót, VAGY értékük a névleges érték (100 
dollár) felett van, csak előzetes írásos beleegyezéssel adhatók az erre 
kijelölt területi elnök által vagy Észak-Amerikában a funkcionális, a 
földrajzi illetve az üzleti egység alelnöke által . 

 a helyi törvények megengedik a tisztviselőnek az ajándék elfogadását, 
és 

 az ajándékot az Eaton Ajándék közzétételi és jelentési eszköz alapján 
bejelentettek.  

 
A halmozott teljes évi értéke annak az ajándéknak, amelyet egy alkalmazott 
kaphat egy ajándékozótól, nem haladhatja meg a 250 dollárt, hacsak nincs 
engedélyezve az Eaton Ajándék közzétételi és jelentési eszköz útján és 
jóváhagyva az erre kijelölt regionális elnök, ill. Észak-Amerikában a funkcionális, 
területi vagy az üzleti egység alelnöke által  
 
A következő ajándékok soha nem helyénvalóak: 

 

 készpénz ajándékok, vagy készpénznek helyénvalóak (mint például 
ajándékkártyák vagy ajándékutalványok); 

 szolgáltatások vagy más nem készpénz formájában adott segély 
(például: alkalmazás ígérete). 
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 olyan ajándékok amelyeket megvesztegetésként, lefizetésként vagy 
kenőpénzként adnak (például azért, hogy üzletet szerezzenek vagy 
megtartsanak, vagy hogy nem helyénvaló előnyt biztosítsanak, mint 
például a kedvezményes adóelbánás);  

 olyan ajándékok, amelyeket tilt a helyi törvény, vagy amelyet a 
tisztviselő nem fogadhat el; 

 tisztviselők családtagjainak adott ajándékok. 
 
Szórakoztatás (nem állami tisztviselők) 
 
Az üzleti szórakoztatás (például, étkezések, színházi és sporteseményekre szóló 
jegyek) fontos szerepet játszhatnak az üzletfelek munkakapcsolatának 
erősítésében. Ennek megfelelően az Eaton engedélyezi az olyan üzleti 
szórakoztatást, amelyeket jogszerű üzleti célra szánnak, így a jószándék és 
kapcsolat erősítésére a vevőkkel és beszállítókkal. Ezeknek azonban a jelen 
irányelveknek meg kell felelniük. Különösen, a beszállítók, vevők és az Eaton 
vállalaton kívüli üzletfelek szórakoztatása csak akkor megengedett, ha ez a 
szórakoztatás 
 

 megfelel az Eaton Globális utazási költségszabályzatának ; 

 nem megvesztegetés, lefizetés vagy kenőpénz (például, hogy üzletet 
szerezzenek vagy megtartsanak, vagy hogy nem helyénvaló előnyre 
tegyenek szert.); 

 nem kelti azt a látszatot, hogy az Eaton kedvezményes kezelésre 
jogosult,  

 ízléses és megfelelő üzleti helyszínen történik; és 

 ésszerű és helyénvaló az üzleti alkalom összefüggésében; 

 nem haladja meg a helyi menedzsment által meghatározott korlátokat. 
 

A következők soha nem helyénvalóak: 
 

 olyan szórakoztatás, amely egy objektív külső szemlélő számára 
túlzottnak tekinthető; 

 “felnőtt” szórakoztatás vagy olyan fajta esemény, amely meztelenséget 
vagy buja viselkedést von magával;  

 olyan szórakoztatás, amelyről a vendéglátó tudja, hogy a fogadó félnek 
nincs megengedve; és 

 olyan szórakoztatás, amelyet egyébként tilt a helyi menedzsment. 
 

 

Az alkalmazottaknak a felettesükkel kell megbeszélni, amikor nem biztosak 
abban, hogy egy esemény, helyszín vagy költség helyénvaló-e. 

 
Végül is vegye figyelembe, hogy ezek a szórakoztatási szabályok olyan 
helyzetekre vonatkoznak, ahol az Eaton alkalmazottai jelen vannak. Az Eaton 
által nyújtott kulturális vagy sporteseményekre szóló jegyek szállítók, vevők és 
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más, az Eaton vállalaton kívüli üzletfelek számára úgy, hogy az Eaton 
alkalmazottai nincsenek jelen, igazából ”ajándékok”,nem pedig 
„szórakoztatások”, és ezek szerint az előírások szerint tekintendők. 
 
Szórakoztatás (állami tisztviselők) 
 
Az ajándékhoz hasonlóan potenciálisan a szórakoztatás is megvesztegetésként 
tekinthető. Ezért az alkalmazottaknak óvatosan kell eljárniuk, amikor állami 
tisztviselőket szórakoztatnak.  
 
Vannak olyan helyzetek, amikor az állami tisztviselők szórakoztatása helyénvaló 
lehet. Erre példa egy étkezési meghívás egy Eaton telephely meglátogatása 
után, vagy egy tisztviselő elkísérése egy alkalmi sport- vagy kulturális 
eseményre. Állami tisztviselők szórakoztatása csak akkor megengedett, ha: 
 

 nem túlzott vagy fényűző; 

 nem és nem is kelti annak a látszatát, hogy megvesztegetés, lefizetés 
vagy kenőpénz (például azért, hogy üzletet szerezzenek vagy 
megtartsanak, vagy hogy nem helyénvaló előnyre tegyenek szert); 

 Ízléses és megfelelő üzleti helyszínen történik; és 

 az Eaton Ajándék közzétételi és jelentési eszköz alapján bejelentettek; 
 

A következők soha nem helyénvalóak: 
 

 Olyan szórakoztatás, amely nem felel meg az Eaton Globális utazási 
és költség szabályzatának, vagy egy tárgyilagos külső szemlélő 
számára túlzottnak tekinthető; 

 „felnőtt” szórakoztatás, vagy olyanfajta esemény amely meztelenséget 
vagy buja viselkedést von magával;  

 olyan szórakoztatás, amelyet az Eaton nem ajánlhat fel, és a 
tisztviselő nem fogadhat el a helyi törvény értelmében; 

 olyan tevékenység, amelyet a helyi menedzsment kifejezetten tilt.  
 
 

Az alkalmazottaknak a felettesükkel kell megbeszélni, amikor nem biztosak 
abban, hogy egy esemény, helyszín vagy költség helyénvaló-e. 

 
Ezek a szórakoztatási szabályok olyan helyzetekre vonatkoznak, ahol az Eaton 
alkalmazottai jelen vannak. Az Eaton által nyújtott kulturális vagy 
sporteseményekre szóló jegyek állami tisztviselők számára úgy, hogy az Eaton 
alkalmazottai nincsenek jelen, igazából „ajándékok”, nem pedig 
„szórakoztatások”, és a fenti ajándék irányelvek alapján tekintendők.  
 
Állami tisztviselők utaztatása 
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Az ajándékhoz és a szórakoztatáshoz hasonlóan, az állami tisztviselők 
utaztatását is óvatosan kell tekinteni. Az ajándéktól és a szórakoztatástól 
eltérően az utazási költségek ritkán „névleges” értékűek. Ennek eredményeként 
állami tisztviselők utazási költségei kifizetésére irányuló kérelmeket csak 
egyedileg lehet vizsgálni.  
 
Az állami tisztviselő számára történő utazási vagy utazással kapcsolatos 
költségek kifizetéséhez a Jogi Osztály előzetes jóváhagyására van szükség. Ha 
ezt kéri egy állami tisztviselő, akkor a Jogi Osztállyal kell kapcsolatba lépni. 
 
Az utazási kérelem elbírálásához a Jogi Osztály több tényezőt vesz figyelembe, 
mint például: 
 

 az utazás elsődleges célja üzlettel kapcsolatos; 

 az utazási osztály helyénvaló és elfogadható árú; 

 a javasolt költség megfelel az amerikai és a helyi törvényeknek és 
szokásoknak; és 

 az útvonal csökkenti a kitérőket, és elkerüli a turista- és 
nyaralóhelyeket. 

 
Vegye figyelembe, hogy az Eaton rendszerint nem hagyja jóvá az állami 
tisztviselők családtagjainak utazási költségeit, és soha nem fog olyan utazást 
jóváhagyni, amelynek célja szemmelláthatóan egy üzlet megszerezése vagy 
megtartása, vagy, hogy nem helyénvaló előny tegyenek szert. 
 
Ajándékközlési és jelentő eszköz 
 
Az Eaton ajándékközlési és jelentő eszköz a JOE intranet oldalon az 
Alkalmazások és Eszközök legördülő menüből érhető el. Azok az alkalmazottak, 
akiknek nincs hozzáférésük az Ajándékközlési és jelentő eszközhöz, keressék 
meg a felettesüket, amennyiben jelenteni való információjuk van. 
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FÜGGELÉK 
 

Ajándékok, szórakoztatás és utazás elfogadása 
 

A következő példákat arra tervezték, hogy segítsenek az alkalmazottaknak és a 
feletteseknek tájékozott döntések meghozatalában, hogy helyénvaló-e egy 
ajándék, szórakoztatás vagy utazás elfogadása illetve elutasítása.  
 
Helyes: Egy alkalmazott megnyeri „a zászlórúdhoz legközelebbi” versenyt egy 
beszállító golf kirándulásán, és egy golfütő-felszerelést kap, amelynek becsült 
értéke 600 dollár. Mivel nem akarja megbántani a vendéglátót,az alkalmazott 
nyilvánosan elfogadja az ütőket, majd megbeszéli ezt a felettesével. Közösen 
úgy döntenek, hogy az ütők értéke miatt helyes lenne visszaküldeni azokat a 
beszállítónak.  
 
Helytelen: A fenti esetben, az alkalmazott megtartja és egy családtagnak adja az 
ütőket. 
 
Helyes: Az Eaton jelenleg ideiglenes munkásokat vesz fel X országban a 
TempoCo, Inc. céggel kötött szerződése alapján, amely egy hónapon belül lejár. 
A TempoCo cég területi menedzsere meghívja az Eaton helyi HR vezetőjét egy 
szakmai szövetség fogadására, ahol X ország munkaügyi minisztere számol 
majd be a helyi munkatörvények változásairól. Az esemény nyitott a szakmai 
szövetség tagjai számára; a jegyek ára mintegy 100 dollár. A HR vezető 
elfogadja a meghívást, és közli a fogadáson való részvételt az Eaton Ajándék 
közzétételi és jelentési eszköz útján.  
 
Helytelen: A fenti esetben az esemény nem fogadás, hanem egy tízszemélyes 
zártkörű vacsora. A HR vezető megtudja, hogy a TempoCo cég a beszédért díját 
fizetett a munkaügyi miniszternek, amely több mint 10,000 dollár volt, de ennek 
tudatában is elmegy az eseményre, anélkül, hogy erről a felettesét értesítené.  
 
Helyes: Egy Georgia állambeli, atlantai székhelyű beszállító az Eaton egyik 
részlegét hibás termékekkel látta el. A részleg ellátási lánc menedzserének 
együtt kell működnie a beszállítóval, hogy megállapítsa a hiba kiváltó okát, és 
helyesbítő lépéseket tegyen. Ennek elősegítése érdekében a felettes azt 
javasolja, hogy kifizeti az ellátási lánc menedzserének repülőjegyét és 
hotelszámláját, hogy meglátogassa a telephelyet. Az ellátási lánc menedzsere 
ezt megbeszéli az első és második szintű feletteseivel, akik jóváhagyják az 
utazást. 
 
Helytelen: A fenti esetben a beszállító később megkeresi az ellátási lánc 
menedzserét, és felajánlja neki a tartózkodási idő meghosszabbítását az egész 
hétvégére, hogy el tudjanak menni golfozni (a beszállító költségén). Az ellátási 
lánc menedzsere elfogadja a hosszabbítást, ahelyett, hogy megbeszélné a 
meghívást a felettesével. 
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Ajándékok adása, szórakoztatás és utaztatás nem állami tisztviselők 
részére 
 
A következő példák célja, hogy segítsenek az alkalmazottaknak és a 
feletteseknek tájékozott döntések meghozatalában, hogy helyénvaló-e egy 
ajándék, szórakoztatás vagy utaztatás.  
 
Helyes: Egy Eaton telephely meglátogatása és a gyártási folyamat megtekintése 
után a vevőt meghívják a helyi zenekar esti hangversenyére. 
 
Helytelen: Egy Eaton telephely meglátogatása és a gyártási folyamat 
megtekintése után a vevő ragaszkodik ahhoz, hogy éjszakai programra és ezen 
belül a város férfi klubjaiba is elvigyék. 
  
Helyes: Az Eaton egy jelentős szerződést kötött egy új vevővel. Az aláírási 
ceremónia során a helyi Eaton menedzser a vevőnek egy kézzel faragott sakk-
készletet ajándékoz, amelynek értéke 200 dollár. Az ajándékot jóváhagyta a 
menedzser első és második szintű felettese. 
 
Helytelen: A fenti esetben az Eaton helyi menedzsere tudja, hogy a vevő 
cégének szabályzata tiltja a beszállítóktól bármilyen ajándék elfogadását, mégis 
ajándékot ad.  
 
Helyes: Egy fontos vevő 35 éves szolgálati évfordulót ünnepel. Az Eaton 
ügyfélfelelőse egy üveg bort a helyi borgazdaságból és egy az alkalmazottak 
által aláírt lapot ajándékoz a vevőnek.  
 
Helytelen: Bor helyett az ügyfélfelelős egy 100 dollár értékű ajándékkártyát ajánl 
fel a vevőnek. 
 
 
Ajándékok adása, szórakoztatás és utaztatás állami tisztviselők részére 
 
A következő példák célja, hogy segítsenek az alkalmazottaknak és a 
beosztottaknak annak az eldöntésében, hogy helyénvaló-e ajándék adása, 
szórakoztatás vagy utaztatás állami tisztviselők részére. 
 
Helyes: Abban a városban ahol egy Eaton üzem található, a polgármester 
ellátogat a telephelyre. A látogatás után az Eaton alkalmazottaival ebédel. Az 
ebéd alatt az üzem menedzsere egy pamutpulóvert ajándékoz neki, amelyen az 
Eaton lógója található, és amelynek értéke nem haladja meg a 100 dollárt. 
 
Helytelen: A fenti pamutpulóver helyett a menedzser két jegyet ad a 
polgármesternek (egyet neki, egyet a férjének) egy labdarúgó-döntőre. 
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Helyes: Egy kínai tartomány kormányzója meghívja a tartományában található 
Eaton üzem menedzserét baráti látogatásra. A helyi szokások azt írják elő, hogy 
az Eaton ünnepi ajándékot adjon a kormányzónak, például egy 150 dollár értékű 
kristályvázát. Az üzemvezető felhívja az Eaton Kínáért felelős elnökét, hogy 
megbeszéljék ezt. 
 
Helytelen: A telephelyre való megérkezéskor, a fenti példában szereplő 
kormányzó kéri a mindössze 150 dolláros utazási költségeinek megtérítését. Az 
üzemvezető beleegyezik ebbe, anélkül, hogy megbeszélné az ügyet a Jogi 
Osztállyal. 
 
Helyes: A szokásos azt írják elő (és a helyi törvény engedélyezi), hogy egy régió 
állami tisztviselők szünidei ajándékokat kapjanak a joghatóságukban működő 
vállatoktól. A helyi Eaton menedzserek megbeszélik a területi elnökkel, hogy 
milyen ajándékok lennének helyénvalóak, ha bármit is adnak. 
 
Helytelen: A fenti esetben, a helyi menedzserek úgy döntenek, hogy az állami 
tisztviselőknek egy helyi üzletben beváltható 150 dolláros ajándékkártyát adnak.  
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GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK 
 
Hogyan tudja az alkalmazott az általa kapott ajándék értékét meghatározni?  
 
Használja a józan eszét és ítélőképességét, amikor meghatározza az ön által 
kapott ajándékok/szórakoztatások értékét. Ha bizonytalan ebben, akkor kérdezze 
meg egy üzletben, vagy nézze meg az interneten a hasonló cikkek árát. 
Amennyiben még mindig bizonytalan, akkor kövesse a jelentési és közzétételi 
eljárást.  
 
Honnan tudja az alkalmazott, hogy az ajándék tiltva van az ajándékozó 
szervezete által? 

 
Nem szükséges ezt nyomozni, de az ajándékot nem szabad elfogadni, ha 
nyilvánvaló, hogy az ajándék tiltva van az ajándékozó szervezete által. 
Amennyiben az ajándékozáskor nem keresztülvihető az ajándék visszautasítása, 
akkor fogadja el, és rögtön beszélje meg a felettesével, hogy mit csináIjon vele. 
 
Egy szívesség ajándéknak tekinthető-e? 
 

Attól függ. A beszállítóktól, vevőktől és az Eaton vállalton kívüli üzletfelektől való 
szívesség elfogadása ténylegesen vagy látszólag befolyásolhatja az alkalmazott 
ítélőképességét, és valóságos vagy látszólagos ellentmondást okozhat az 
alkalmazott személyes érdeke és az Eatonhoz való hűsége között. Beszélje meg 
a kérdéses szívességeket és az erre adandó válaszokat a felettesével. 
 
Hol van az Eaton vállalati üzlet weboldala? 
 
Az Eaton vállalati üzlet a JOE-n található. 
 
Elrendelhetnek-e a menedzserek szigorúbb irányelveket csoportjaik 
számára (például, hogy csökkentik az engedélyezett ajándékok értékét)? 
 
Igen, de azoknak a menedzsereknek, akik ezt akarják tenni, közölniük kell az 
irányelveket és az elvárásokat a csoportjukkal. 
 
Helytelenül jelentettem egy ajándékot az Ajándék közzétételi és jelentési 
eszköz segítségével. Hogyan javíthatom a bevitt adatot? 
 
Kérésével lépjen kapcsolatba az Etikai és megfelelőségi irodával az alábbi 
címen: Giftadmin@Eaton.com.  

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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Az egy személyre jutó ajándékok értékére vonatkozó 250 dolláros határ egy 
naptári évre vagy egy 12 hónapos időszakra vonatkozik? 
 
Az ajándékok adására és elfogadására vonatkozó 250 dolláros határ egy 12 
hónapos időszakra vonatkozik. 
 
Lehet ugyanolyan ajándékokat, amelyeket több vevőnek is elküldtek, nem 
egyesével feltölteni a rendszerbe? 
 

Kérésével lépjen kapcsolatba az Etikai és megfelelőségi irodával a 
Giftadmin@Eaton.com címen 
 
Utolsó módosítás: June 2013 
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