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Bevezetés

Elkötelezett vagyunk üzleti tevékenységünk felelősségteljes
folytatása mellett, összhangban a legszigorúbb jogszabályi és
etikai követelményekkel. Az átlátható és etikus működés nem
csupán az egyetlen helyes út, amin járhatunk; ez végső soron az
üzleti érdekünk is.
Az Üzleti Magatartási és Etikai Kódexünk (a továbbiakban:
„Kódex”) kimondja, hogy
„Semmilyen
formában nem
engedélyezzük az etikátlan kifizetések (például kenőpénzek vagy
törvénytelen pénzjutalmak) közvetlen vagy közvetett felajánlását,
kifizetését, elfogadását, illetve az ilyen kifizetésekre történő
felhívást”.
Számos országban, ahol jelen vagyunk, érvényben vannak az
etikátlan kifizetéseket – így például a kenőpénzt – tiltó
jogszabályok. Ezek megsértése súlyos bűncselekménynek
minősül, és komoly polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat
maga után.

Kire vonatkozik
a jelen
szabályzat?

A jelen szabályzat az ABEL Csoport valamennyi beszállítójára
érvényes, és lefekteti az általuk minden esetben teljesítendő
minimumkövetelményeket.

Mit tekintünk
Vesztegetésnek minősül, ha bármely személy értékkel bíró dolgot
vesztegetésnek? (jellemzően pénzt, ajándékot, hitelt, jutalmat, szívességet,
jutalékot vagy szórakozási lehetőséget) ad vagy kap etikátlan
ösztönzőként vagy jutalomként egy üzleti lehetőség vagy egyéb
előny megszerzése érdekében.
A vesztegetés történhet az állami szektorban (pl. egy
köztisztviselő megvesztegetése) vagy a magánszektorban (pl.
egy ügyfél munkavállalójának megvesztegetése). Vesztegetés
lehet az is, ha egy harmadik fél etikátlan kifizetést hajt végre,
vagy ilyen kifizetést hajtanak végre rajta keresztül.
Ennek megfelelően kenőpénznek és
minősülhet(nek), de nem kizárólagosan:

csúszópénznek



az ajándékok és a túlzott mértékű vagy helytelen
szórakoztatási lehetőség, vendégszeretet, utazási és
szállásköltségek;



a munkavállalók vagy üzleti partnerek (mint pl.
ügynökök, bevezetők vagy tanácsadók) által történő
kifizetések;



a köztisztviselőknek vagy ügyfeleknek nyújtott egyéb
„szívességek”, mint például egy olyan vállalkozás
bevonása, amely egy köztisztviselő vagy ügyfél
családtagjának tulajdonában áll; illetve



Vállalati szolgáltatások, létesítmények vagy ingatlanok
használata ellentételezés nélkül.

Vesztegetés
elleni
alapelveink:
(i) Általános
tudnivalók

Minden beszállítónk számára tiltott társaságunk nevében
kenőpénz kifizetése vagy felajánlása bármilyen formában. A
társaságunkkal folytatott együttműködés ideje alatt minden
esetben tilos:




Bármilyen értékkel bíró dolog felajánlása, kifizetése
vagy nyújtása egy köztisztviselő számára abból a
célból, hogy az Asahi Breweries Europe Limited
részére üzleti lehetőséget vagy bármilyen előnyt
szerezzen etikátlan módon. A „köztisztviselő” fogalma
rendkívül
szélesen
értelmezendő,
és
tágabb
értelemben magában foglalja az állam által közvetlenül
vagy közvetetten fizetett személyeket és a közfeladatot
ellátó személyeket, beleértve az állami tulajdonú
vállalatok és az állami nemzetközi szervezetek
tisztségviselőit is.
Kísérletet tenni arra, hogy helyi vagy külföldi
köztisztviselőt
törvénytelen
vagy
etikátlan
cselekedetre rábírjanak.



Fizetni olyan személynek, akiről tudomása van –
vagy okkal feltételezi róla –, hogy a kifizetés egy
része vagy egésze egy köztisztviselőhöz kerülhet.
Fentiek alapján körültekintően kell eljárni a harmadik
felek – így például az ügynökök és tanácsadók –
kiválasztásánál (ld. a lenti iránymutatást).



Regisztrálatlan („piszkos”) számlát létrehozni
bármilyen célból.



Egyéb
módon
törvénytelen
vagy
etikátlan
eszközöket használni (beleértve a kenőpénzeket,
szívességeket, zsarolást, pénzbeli kifizetéseket,
ösztönzőket, titkos jutalékokat vagy egyéb jutalmakat)
mások cselekedeteinek befolyásolása céljából; illetve
felajánlani értékkel bíró dolgot, amikor tisztában van
azzal, hogy annak elfogadása a fogadó szervezet
szabályaiba ütközne.
Olyan cselekedetet megvalósítani, amely más
személyt e szabályok megsértésére ösztönöz,
abban segítséget nyújt vagy arra engedélyt ad.




Figyelmen kívül hagyni a kenőpénz
használatára
vonatkozó
javaslatot,
valamint elmulasztani az ilyen eset
jelentését.

A jelen Szabályzatban lefektetett specifikus tilalmak betartása
mellett a beszállítók kötelesek józan belátásuk és értékítéletük
szerint eljárni annak megítélésében, hogy egy megállapodás
korruptnak vagy egyéb módon helytelennek tekinthető-e.

(ii) Ügymenet
könnyítő
juttatások

Az ABEL alapelve, hogy az ún. „ügymenetkönnyítő” juttatások
minden esetben tiltottak. Ilyen juttatások még abban az esetben
sem nyújthatók köztisztviselőknek, ha kisösszegűek és/vagy
megszokottak egy adott országban.

(iii) Ügynökök és A beszállítók nem adhatják alvállalkozásba az ABEL részére
Alvállalkozók
végzett munkájukat olyan félnek, amelyről okkal feltételezik, hogy
kenőpénzt fognak kifizetni az ABEL nevében.
A beszállítóknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy a
bevont harmadik felek nem hajtanak végre, ajánlanak fel, kérnek
vagy fogadnak el etikátlan kifizetést az ABEL nevében. A
harmadik felek részére kifizetett valamennyi díjnak és kiadásnak
megfelelő és indokolt díjazásnak kell minősülnie, amelyet
jogszerűen nyújtandó szolgáltatásokért fizetnek ki. Kötelező
pontos pénzügyi nyilvántartást vezetni az ABEL üzleti
tevékenységével kapcsolatos valamennyi kifizetésről.
Vesztegetés
és gyanús
tevékenység
jelentése

Ha a beszállítók tudomást szereznek a jelen Szabályzat
tényleges vagy vélt megsértéséről, kötelesek jelenteni azt
megszokott ABEL kapcsolattartójuk felé, vagy amennyiben az
nem megfelelő, az ABEL jogi osztályának. Az ilyen panaszok
kivizsgálását és megfelelő kezelését biztosító eljárások
működnek.

