Az AUTO MOTO PARK s.r.o.
Korrupcióellenes Program Politikája
Bevezetés
Mi, az AUTO MOTO PARK s.r.o. (továbbá cég), elfogadtunk egy korrupcióellenes programot,
amely magába foglalja a korrupció javítását és a korrupció elleni küzdelemhez való csatlakozást.
Elkötelezzük magunkat ezen korrupcióellenes program betartására annak érdekében, hogy
megteremtsük a korrupció megszüntetésének feltételeit a szervezetünkben.
A cég semmilyen formában nem tolerálja a korrupciót.
Kötelezettség
A korrupcióellenes program kötelező érvényű a cég minden alkalmazottjára és mindenkire, aki a
cég nevében jár el, vagy üzleti kapcsolatban áll.
Tilos a munkavállalók és üzleti partnerek korrupciója.
Prioritások
Elsődleges prioritásunk a korrupció lehetőségeinek teljes kiküszöbölése vagy annak lehető
legnagyobb mértékű korlátozása, valamint ezek felszámolásuk vagy a minimálisra csökkentése
érdekében hatékony intézkedések megtétele. Hangsúlyt helyezünk a korrupció megelőzésére,
felderítésére és alapos felülvizsgálatára, valamint átlátható környezet kialakítására a nyilvánosság
és a saját alkalmazottaik számára.
A korrupció társadalmilag elfogadhatatlan, megbízhatatlanságot idéz elő és aláássa a saját
alkalmazottai bizalmát.
Korrupcióellenes programeszközök
A korrupcióellenes program prioritásainak és célkitűzéseinek elérése érdekében olyan belső
ellenőrzési rendszert, mechanizmusokat és folyamatokat építettünk ki, amelyek hatékony védelmet
nyújtanak a munkavállalók és harmadik felek általi korrupció ellen.
A hatékony ellenőrzés magába foglalja a munkavállalók felvételét és ellenőrzését, az üzleti
partnerek ellenőrzését, a jóváhagyási mechanizmust, a pénzügyi ellenőrzést.
Viselkedés szabályai
A cégben senki sem gyakorolja a korrupciót semmilyen formában – pl. soha nem ígér pénzt,
jutalmat, jótékonysági tevékenységet vagy előnyöket bármelyik ügyfélnek vagy tisztviselőnek annak
érdekében, hogy az illető viselkedését vagy ítéletét tisztességtelenül befolyásolja.
A vezető képviselő, cégvezető, alkalmazottak vagy bármely, a cég nevében eljáró harmadik személy:
- nem kínál fel semmilyen megvesztegetést/lefizetést
- nem fogad el senkitől megvesztegetést/lefizetést
- nem gyakorol semmiféle közvetett megvesztegetést, amelyben harmadik személy által bármilyen
lefizetést kínál vagy fogad
- nem gyakorol/keletkeztet összeférhetetlenséget.

A korrupciónak nem csak adott pénzösszeg szolgáltatása számít, hanem más anyagi eszközök,
szolgáltatások vagy információk nyújtása is.
A feltételezett korrupció vagy etikátlan magatartás bejelentése
A cég teljes körű támogatást nyújt mindazoknak, akik nem hajlandóak a megvesztegetésre,
függetlenül az elszenvedett kényelmetlenségtől, az üzleti lehetőségek elvesztésétől vagy a
megnövekedett költségektől.
Ha gyanítja, hogy a cég vezető képviselője, vezető állású munkavállalója, alkalmazottja , vagy bárki
más aki a cég nevében jár el, sértené a Korrupcióellenes Programot, azonnal értesítenie kell a
céget.
Semmilyen munkavállaló vagy harmadik személy nem büntethető vagy nem helyezhető hátrányba a
megvesztegetés gyanújának bejelentéséért.
A lehetséges korrupció vagy etikátlan magatartás gyanúját az alábbi kommunikációs csatornákon
keresztül lehet bejelenteni:
Elektronikus cím: dovera@stksturovo.sk
Levelezési cím: Nánanská cesta 72/3373, 943 01 Štúrovo
Levélgyűjtő láda: levél formájában elhelyezhető a cég várótermében található levélgyűjtő ládaba
Személyesen: a cégvezetőnél
Ezt a Korrupcióelleneses Program Politikát a cégvezető képviselői 2020. december 10 -én fogadták
el Párkányban.
A cégvezető képviselőinek aláírasai:
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Ferenc Kristóf

