KORRUPCIÓELLENES ÉS VESZTEGETÉSELLENES IRÁNYELVEK
Elkötelezettek vagyunk, hogy üzletpolitikánkban az etika és a tisztesség legszigorúbb szabályait
tartsuk fent.
Tevékenységünk során betartjuk a jogszabályokat.
A vesztegetés és a korrupció jogellenes cselekménynek minősül. Üzleti tevékenységünk során az
ilyen cselekményekre vonatkozó jogszabályokat megsértő személyek ellen büntetőeljárást indítunk.
Komolyan kezelünk minden esetet, ahol felmerül a csalás, a vesztegetés vagy a korrupció gyanúja.
Üzleti partnereinktől is elvárjuk, hogy ugyanígy járjanak el.
Megfelelünk az Egyesült Királyság 2011 júliusában hatályba lépett UK Bribery Act
2010 vesztegetésellenes törvényének, valamint az ENSZ Globális Megállapodás 10. irányelvének.
A vesztegetések elleni fellépés
Társaságunk vezetőségének és a megbízott jogászoknak feladata, hogy biztosítsák a
jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést
Társaságunk vezetősége és középvezetői megfelelő képzésben részesültek annak érdekében, hogy
felismerjék és megértsék a vesztegetés és a korrupció potenciális kockázatát. Az ő feladatuk
figyelemmel kísérni a felmerülő kockázatokat, amelyet aztán rendszeresen a Belső Ellenőrzés is
vizsgál.
Az esetleges kockázatokat azonosításuk után kiértékeljük, hogy megállapítsuk azok valószínűségét
és lehetséges hatását. Ahol magas a nettó kockázat, ott további lépéseket teszünk, például
átvilágítási eljárásokat hajtunk végre a kockázat kezelése érdekében.
A külső felekkel való szerződéskötéseknek
szabályzatunknak való megfelelés.

is

alapkövetelménye

a

korrupcióellenes

Figyelemfelhívás Társaságunk egészében
A Társaság vezetősége felhívta az illetékes munkatársak figyelmét, hogy a vesztegetés és a korrupció
mindennemű formájával szembeni zéró toleranciát tanúsítunk.
Szabályzataink és irányelveink elérhetők a Társaság belső iktatórendszerén.
A vesztegetések elleni képzést ismeretfrissítő képzésekkel és értékelésekkel támogatjuk.
Jelentéstétel és vizsgálat
Minden munkatársunknak felelőssége, hogy megelőzze és felismerje a vesztegetést és a korrupciót,
valamint jelentse az ezekkel kapcsolatos aggodalmait. A felmerülő gyanú bizalmas formában
jelenthető a Titkárságon keresztül anonim módon.

Társaságunk Vesztegetési és Korrupciós Szabályzatának megsértésére vonatkozó gyanút és
feltételezést azonnal jelenteni kell az ügyvezető igazgatónak, aki gondoskodni fog az ügy alapos
kivizsgálásáról.
A vesztegetés megelőzésért és biztonságért felelős ügyvezető igazgató évente készít jelentést
a Vesztegetési és Korrupciós Szabályzatára vonatkozóan. Ezek a jelentések tartalmazzák az aktuális
megfigyelési gyakorlatokkal és a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések részleteit, minden olyan
esetet, amikor súlyosan megsértették a szabályzatunkat, illetve azokat az előrelépéseket, amelyek a
szabályzatunkra és annak teljesítésére vonatkoznak.
VESZTEGETÉSELLENES ELKÖTELEZETTSÉG FŐBB ÍRÁNYELVEI
1. Üzleti tevékenységünket tisztességesen, nyíltan és őszintén végezzük.
(Pl.: átlátható fizetési feltételek, feddhetetlenség)
2. Társaságunk a saját helyzetét folyamatos kockázatelemzéssel, költséghatékonysági elemzésekkel
felméri, ennek során megállapítja, hogy milyen eszközöket és folyamatokat kell alkalmazni a
megelőzéshez.
3. Társaságunk folyamatosan vizsgálja és megbízott ügyvédekkel felülvizsgálja partnereivel kötött
szerződéseit, ennek keretében ellenőrzi hogy a fizetési feltételek és jutalékok összhangban vannake az adott szolgáltatással.
Vizsgáljuk belső utasítási rendnek megfelelően a belső szerződés előkészítő és szerződéskötési
folyamatokat, például a beszerzési folyamatokat, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó szerződési
feltételeket.
2. Nem ajánlunk fel vesztegetési díjat üzleti előnyök megszerzése érdekében, elzárkózunk a
nevünkben történő felajánlásoktól.
(Pl.: közvetítők nem fizethetnek vesztegetési pénzt)
3. Nem fogadunk el az üzlet befolyásolása céljából felajánlott vesztegetési díjat és ellenezzük annak
nevünkben történő elfogadását.
(Pl.: a sikerdíjak kifizetésének szigorú felügyelete)
4. Ellenőrizzük beszállítóinkat, partnereinket és vásárlóinkat, melynek során a lehetőségeink szerint
felmérjük, hogy a velük meglévő vagy megkötésre kerülő gazdasági kapcsolat és szerződések nyíltak
és átláthatóak-e.
Kerüljük az üzleti kapcsolatot azokkal, akik nem fogadják el értékrendünket vagy hírnevünket
csorbíthatják.
(Pl.: az üzleti partnerek megválogatása)
6. Fokozott figyelmet fordítunk azokra, akik Társaságunk nevében járnak el. Ellenőrizzük egyéb
gazdasági kapcsolataikat és Társaságunk tevékenységével azonos vagy összefüggő tevékenységüket,
összeférhetetlenségüket általánosságban és a konkrét szerződéskötés tekintetében is.
5. Eljárásrendünket a direkt és indirekt vesztegetéseket kerülve, értékrendünkhöz igazodva
alakítjuk. Támogatásain során a Civil törvény rendelkezéseit betartjuk.
(Pl.: támogatásokhoz kapcsolódó előzetes vizsgálatok )

6. átlátható és naprakész nyilvántartást, iktatást vezetünk.
7. Biztosítjuk, hogy vállalkozásunk minden tagja és minden üzleti partnerünk ismerje
irányelveinket és mindazokat a jogszabályi előírásokat, melyet a jogszerű működés feltételeit
megteremtik és kiküszöbölik a törvénysértő joggyakorlatot.
(Pl.: hatékony kommunikáció és képzések )
8. Belső utasításainkat, szabályzatainkat és folyamatainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség
szerint frissítjük.

