
KORRUPCIÓ ELLENI NYILATKOZAT 

KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM 

 

MI A KORRUPCIÓ? 

A korrupció visszaélés a birtokolt hatalommal pénzügyi és nem-pénzügyi előnyszerzés 
céljából. Eltereli az erőforrásokat a rendeltetésszerű használattól, torzítja a versenyt, és 
hatalmas egyenlőtlenségeket teremt a magán- és közszférában is. A korrupció 
vesztegetés, vesztegetésre való felhívás, zsarolás formájában is felmerülhet. (Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara 2013) 

A korrupció súlyos gondot és fenyegetést jelent a társadalmak stabilitására és 
biztonságára, aláássa a demokrácia intézményeit és a demokratikus értékeket, az erkölcsi 
értékeket és az igazságosságot.  

A korrupció veszélyezteti a fenntartható fejlődést és a jogállamiságot, továbbá a 
korrupció alkalmas a bűnözés egyéb formáinak, különösen a szervezett és a gazdasági 
bűnözés, köztük a pénzmosás összefonódására. 

ANTI-KORRUPCIÓS NYILATKOZATUNK 

A Jelen Nyilatkozat kiadásával az ALTEO Csoport törekszik arra, hogy belső 
eljárásrendjeivel elősegítse a korrupció hatékonyabb és hatásosabb megelőzését és 
felszámolását. 

Az ALTEO Csoport elutasítja a korrupció minden formáját (beleértve a vesztegetést, a 
hivatalos személyeknek adott csúszópénzt, a visszaosztást, a zsarolást, a hatalommal való 
visszaélést személyes előnyszerzés céljából, a befolyásolási szándékkal biztosított 
jogtalan előnyöket és ajándékokat). Ha ezek bármelyike az ALTEO Csoport tudomására 
jut, zéró toleranciát alkalmazunk. 

MIT TESZÜNK? 

• Juttatások elutasítása, ajándékok elfogadásának korlátozása 

A Csoport nevében eljárva semmiféle juttatást nem kérünk az üzleti partnereinktől. 
Biztosítjuk, hogy az ajándékokat és meghívásokat ésszerűen és arányosan, a normál 
üzleti kapcsolatok részeként fogadjunk csak el. Ezek minden esetben esetei jelleggel 
történhetnek, és nem befolyásolhatják döntéseinket, vagy kelthetik annak látszatát. 

• Összeférhetetlenség ellenőrzése, bejelentési kötelezettség előírása 



Összeférhetetlenség esetén személyi vagy üzleti érdekeltségek akadályozzák az objektív 
döntéshozatalt, és fennáll a veszélye, hogy ténylegesen vagy látszólag részre hajló 
döntések születnek. Bármilyen összeférhetetlenség az ALTEO értékeivel ellentétes, és 
felelős vállalatként elkötelezettek vagyunk ezen helyzetek megelőzése és 
megszüntetése iránt. 

 

• Előminősítési eljárás alkalmazása 

Beszerzési eljárásainkat a belső szabályainknak megfelelően, átlátható módon folytatjuk 
le. A lehetséges beszállítóinkat előminősítési eljárás alapján értékeljük 
(fenntarthatósági, pénzügyi, jogi szempontok figyelembevételével). 

• Bejelentő vonal kialakítása, üzemeltetése 

A korrupció, csalás bejelentésére „forró drótot” (whistleblowing) üzemeltetünk. 

• Oktatások szervezése, tájékoztatók kiadása 

Munkavállalóinkat rendszeresen etikai oktatás keretében és tájékoztatók kiadásával 
oktatjuk  

 


