Útmutató a követendő
üzleti magatartáshoz
Legrand Csoport

A NÉV KÖTELEZ

A követendő üzleti
magatartás útmutató
megjelenése egyben azt
is jelenti, hogy ügyfeleink,
szállítóink és kereskedelmi
partnereink fontosak
számunkra és tiszteletben
tartjuk őket

Az etikus magatartás Csoportunk
egyik alapértéke. Tetten érhető
ez abban is, hogy Csoportunk
minden tagja a követendő üzleti
magatartást tiszteletben tartva
végzi a munkáját.

Mindannyiunknak oda kell figyelnie
ezek betartására mind kollégáink,
mind partnereink körében.

A Versenykódex életbe léptetésével
Csoportunk elismerte az
egészséges és tisztességes üzleti
verseny fontosságát – a jelen
útmutatóban pedig pontosítani
kívánja az Alapkódexben
megfogalmazott, kívánatos
kereskedelmi gyakorlat szabályait.

Szeretném, ha minden
munkatársunk megértené a
jelen útmutatóban foglaltak
jelentőségét, egyúttal köszönöm az
itt leírtak betartását.

Kérdés esetén a HR igazgatóság
és a jogi képviselő ajtaja mindig
nyitva áll.

Együttműködésükben bízva,

A követendő üzleti magatartás
útmutató megjelenése egyben
azt is jelenti, hogy ügyfeleink,
szállítóink és kereskedelmi
partnereink fontosak számunkra.
Nem tesszük ki például őket olyan
kereskedelmi gyakorlatnak, mely
ellentétes lenne az etikus üzleti
magatartással.
A Legrand Csoport állásfoglalása
tehát egyértelmű a korrupció
és a csalás tekintetében: azok
semmilyen formáját nem
tolerálja. Ebből következik, hogy a
Csoport minden munkatársának
tiszteletben kell tartania a jelen
útmutatóban leírt elveket.

Gilles Schnepp
Elnök-vezérigazgató

Útmutató a követendő
üzleti magatartáshoz
Legrand Csoport

Tartalom

Az útmutató használata
Az útmutató célja

5
6

2. Tiltott gyakorlatok
A korrupció:
- Korrupció a hatóságokkal fenntartott kapcsolatokban
- Korrupció az ügyfelekkel, szállítókkal és partnerekkel
fenntartott kapcsolatokban
A csalás
A pénzmosás
A gazdasági és pénzügyi szankciók, embargók és
feketelisták megsértése

10
10
12
13
14

3.A helyi jogi környezet vagy a körülmények függvényében törvényesen
alkalmazható gyakorlatok
Csúszópénzek fizetése
Lobbizás és politikai szerepvállalás
Ajándékok és szívességek
Étkezések
Szabadidős programok
Adományok karitatív szervezetek részére

17
18
18
19
20
21

4.Gyakorlati tanácsok: konkrét helyzetek, melyek fokozott
figyelmet igényelnek
Együttműködés kereskedelmi partnerekkel
Esetlegesen érdekellentétet teremtő helyzetek

23
24

5. Összefoglalás

25

3

TARTALOM

1. Bevezetés

n

1. Bevezetés

Az útmutató használata

A követendő üzleti gyakorlat útmutatója
a korrupció megelőzésére és a csalás
elleni harcra helyezi a hangsúlyt. Az
útmutató az Etikai kódex egy tematikus
kibővítése: jogi ajánlásokkal és hasznos
tanácsokkal szolgál, melyek segítségével
a munkatársak sikeresen kezelhetik az
esetleges kockázatot rejtő helyzeteket.
A Csoport követendő üzleti gyakorlatának
terjesztése és betartatása minden egyes
szervezeti egység igazgatóságának a
felelőssége. Az útmutatóban leírtak a
Csoport és leányvállalatainak minden
munkatársára ugyanúgy vonatkoznak, mint
a Csoport nevében eljáró megbízottakra,
tanácsadókra és bármely harmadik félre,
illetve ugyanígy a szállítókra, partnerekre
és azon felekre is, akikkel a Csoport üzleti
kapcsolatban áll.
A Csoport minden munkatársa köteles – a
hierarchiában elfoglalt helyétől függetlenül
– felelősségének és hatáskörének
megfelelően az alább részletezett
szabályokat alkalmazni, illetve felügyelni,
hogy a csoportjába vagy a felügyelete alá
tartozó személyek szintén alkalmazzák
azokat.

Végül megemlítendő, hogy a jelen
útmutatóban szereplő szabályok
némelyike törvényi kötelezettségből
ered, így ezen szabályok megsértése a
munkatárs és/vagy a Csoport polgári, vagy
akár büntetőjogi felelősségre vonását
eredményezheti.
Az útmutató nem tekinthető azonban
teljeskörű tájékoztatásnak: a benne
meghatározott szabályok az adott esettől
függően és a helyi jogi viszonyoknak
megfelelően alkalmazandók.
Kérjük a munkatársakat, hogy az útmutató
bármely részével kapcsolatos kérdés
esetén a követendő állásfoglalásért
forduljanak a közvetlen felettesükhöz, a HR
igazgatósághoz vagy a jogi képviselőhöz.
A jelen útmutató rendelkezései és az egyes
helyi szokások között fennálló eltérés
esetén az útmutató rendelkezései
az irányadóak.
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Az útmutató hasznos
tanácsokkal szolgál,
melyek segítségével
a munkatársak
sikeresen kezelhetik az
esetlegesen kockázatot
rejtő helyzeteket

A követendő
kereskedelmi
gyakorlat betartása
része a Csoport
nemzetek feletti
szervezetek
felé tett vállalásainak is
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Az útmutató célja

A törvények és a társadalmi normák
által támasztott követelmények
A követendő kereskedelmi gyakorlat
írásba foglalása és szigorú betartása a
Csoport egészén belül összhangban áll
az etikai alapelveinkkel, illetve az elmúlt
tíz év során megjelent új, az átlátható
és etikus üzleti magatartásra irányuló
követelményekkel is.
Mindez része a nemzetek feletti
szervezetek felé tett vállalásainknak is, a
hivatkozási alapként szolgáló nemzetközi
dokumentumoknak megfelelően, különös
tekintettel az alábbiakra:
- a nemzetközi üzleti kapcsolatokban
a külföldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni küzdelemről
szóló OECD Egyezmény,
- az OECD Irányelvek multinacionális
vállalkozások számára,
- az Egyesült Nemzetek Korrupció Elleni
Egyezménye,
- az Egyesült Nemzetek Globális
Megállapodása, melynek 10. alapelve a
korrupcióellenes harcra vonatkozik,
- különböző nemzetközi vagy helyi,
korrupcióellenes harcra vonatkozó jogi
normák.
A jelentős számú ország által ratifikált,
„A nemzetközi üzleti kapcsolatokban
a külföldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni küzdelemről
szóló OECD Egyezmény”, és az „Egyesült

Nemzetek Korrupció Elleni Egyezménye”
révén a nemzetközi korrupció
számos országban vált üldözendő
bűncselekménnyé.
Napjainkban a követendő kereskedelmi
gyakorlatra, és különösen a
korrupcióellenes harcra vonatkozó helyi
és nemzetközi normák megsértése
súlyos büntető- és polgári jogi
szankciókat róna a Csoportra, annak
vezetőire és képviselőire.
Ilyen esetben a Csoport
munkatársai pénzbüntetéssel vagy
szabadságvesztéssel büntethetők,
melyeken túl – az adott jogi környezettől
függően – mellékbüntetések (például
közügyektől eltiltás) is kiszabhatók.
Nem csak a büntetőjogi felelősségre
vonás a tét: a vállalat kereskedelmi
szankcióval is sújtható
A fent említett normák megsértése
esetén a Csoporttal szemben is
alkalmazhatók kereskedelmi, gazdasági
vagy közigazgatási szankciók.
Egy korrupcióban bűnös vállalkozás
kizárható a közbeszerzési pályázatok
résztvevői közül. Egy ilyen vállalkozástól
megvonhatják a közösségi támogatásokat
(például COFACE hitelbiztosítás és egyéb
garanciák), a banki hiteleket, valamint
eltilthatják a nemzetközi szervezetek
(Világbank, Regionális Fejlesztési
Bank) által finanszírozott projektekben
való részvételtől, vagy a nyilvános

Másfelől, az általunk érintett piacok
szereplői – a kereskedelmi kapcsolat
létrejöttének feltételeként – szintén
igénylik az etikai és átláthatósági
garanciákat. Az ügyfelek igénylik, hogy a
vállalat betartsa a korrekt üzletvezetés
szabályait, ide értve a korrupcióellenes
szabályokat is. A befektetők kérhetik
a szervezet erre irányuló átvilágítását
összeolvadás vagy felvásárlás során.
A normáktól eltérő magatartás, vagy egy
egyszerű átláthatósági hiányosság így
jelentős piacokat zárhat el a Csoport elől.
Kiemelt kockázat a vállalkozás
hírnevére nézve
Egy kitudódott korrupciós vagy csalási
ügy nagy mértékben veszélyezteti a
vállalkozás imázsát és jóhírét. Amint
a bűntettre vonatkozó feltételezések
napvilágra kerülnek, még jogerős
ítélet hiányában is azonnali és
visszafordíthatatlan károkat okoznak.
A korrupció gyanúja már önmagában is
képes megingatni a befektetők, a bankok,
az ügyfelek és a szállítók bizalmát, és így
rontani a Csoport teljesítményét.
Egy korrupció- és csalásellenes
politika életbe léptetése tehát alapvető
jelentőségű a Csoport hosszú távú
érdekeinek szempontjából: ennek
szigorú betartása adhat értéket az
ügyfél- és partnerkapcsolatoknak, ezzel

erősíthető a piacon kialakított vállalati
imázs, és csökkenthető a Csoport és a
munkatársak jogi felelősségrevonása.
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2. Tiltott
gyakorlatok

A korrupció:

Aki jogtalanul, folytatólagosan,
közvetlen vagy közvetett módon
(képviselő, tanácsadó, vele szerződéses
viszonyban álló vagy más, nevében
eljáró személy felhasználásával)
bármilyen ajánlatot, ígéretet, adományt,
ajándékot vagy előnyt azért ajánl fel
magán- vagy közalkalmazott részére,
hogy az valamely hatáskörébe tartozó
cselekményt elvégezzen, vagy ne
végezzen el, korrupciót követ el.
Szintén korrupciót követ el az, aki a fenti
feltételek mellett jelentkezőt bármilyen
előnyhöz juttatja.
A törvény szintén bünteti a befolyással
üzérkedést (aki valamilyen számára
kedvező döntés meghozatala érdekében
mást, vélt vagy valós hatalmával történő
visszaélésre rábírni törekszik), és a
zsarolást (aki jogtalan haszonszerzés
végett oly módon köti feltételekhez
egy üzlet, szerződés, vagy hatósági
döntés létrejöttét, hogy a befolyásolt
vállalkozásnak az ügy lezárására más

lehetősége ne nyílhasson).
A korrupció tehát egyaránt kiterjedhet a
kereskedelmi partnerekkel és a hivatalos
személyekkel fenntartott kapcsolatokra.
Egyes jogrendek csak a közszféra
vonatkozásában értelmezik a korrupciót,
azonban a Csoport korrupcióellenes
politikája kiterjed a magánszférára is.
A korrupció megvalósítható tehát
közvetlen módon, vagy harmadik fél
közbenjárásával, bűnrészességével. A
korrupcióra való felhívás, vagy az abban
való bűnrészesség azonos megítélés alá
esik a korrupcióval.
E bűncselekmények pénzbüntetéssel
vagy szabadságvesztéssel büntetendők.

Az elvárt magatartás
Az ügyletek közben felmerülő etikai vagy jogi probléma esetén minden
munkavállalónak konzultálnia kell közvetlen felettesével, a HR
igazgatósággal vagy a jogi képviselővel.
Így minden munkavállaló lehetőséget ad a Csoportnak a probléma
kivizsgálására és az eset orvoslására, mielőtt még bűncselekmény
valósulna meg.
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A kenőpénzek, a törvénytelen
juttatások és kifizetések,
a csalási ügyletek, a
pénzmosás és az export
ellenőrzésére, embargókra
vagy feketelistákra vonatkozó
törvények megszegése a
legsúlyosabb jogsértésnek
minősülnek

A kenőpénzek
fizetése
szigorúan tilos

Tiltott gyakorlatok
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• Korrupció a hatóságokkal fenntartott
kapcsolatokban
A Csoport tevékenységének nemzetközi
természetéből fakadóan egyes
munkatársak hivatalos személyekkel
vagy közalkalmazottakkal tarthatnak
fenn kapcsolatot. A helyi szabályozás
lehet az alábbi szabályoknál korlátozóbb
jellegű.
Általános szabályként minden körülmény
között tilos közfeladatot ellátó személy
részére közvetlenül vagy közvetítő útján
bármit felajánlani valamilyen kedvező
bánásmódért cserébe.
Fontos megjegyezni, hogy a – részben
vagy egészben – állami, önkormányzati
irányítás alatt működő szervezetek,
gazdasági társaságok, egyetemek,
közjogi egységek alkalmazottai egyaránt
hivatalos személynek minősülhetnek. Az
ilyen személyekkel való kapcsolatfelvétel
során fokozott éberségre van szükség.
A hivatalos, vagy hasonló megítélésű
személyekkel fenntartott kapcsolatokra
vonatkozó hatályos szabályok
megismerése és azok helyes
alkalmazása végett fontos konzultálni
a HR igazgatósággal vagy a jogi
képviselővel.
- A kenőpénzek
Kenőpénznek nevezünk bármilyen,
értéket képviselő dolgot, amelyet egy
hivatalos személy részére, vagy egy
adott döntés befolyásolása érdekében
átadnak. A kenőpénz fizetésével többek

között valaki arra ösztönözhető, hogy
egy üzletet egy bizonyos személynek
juttasson, vagy továbbra is neki
juttasson, illetve befolyásolható az
ellenőrző vagy felügyelő hatóság
által végzett vizsgálat vagy ellenőrzés
eredménye.
Számos ország jogszabálya bünteti
a közalkalmazottak korrumpálását
és tiltja a kenőpénzek juttatását.
A szankciók a természetes és jogi
személyek tekintetében egyaránt igen
komolyak lehetnek, e cselekmények akár
szabadságvesztéssel is büntethetők.
• Korrupció az ügyfelekkel, szállítókkal
és partnerekkel fenntartott
kapcsolatokban
- Törvénytelen juttatások és kifizetések
Minden vállalkozás saját érdekében
köteles az ügyleteket törvényes úton,
a hatályos jogi szabályozásnak teljes
körűen megfelelve végrehajtani. Legyen
szó szállítókról, alvállalkozókról,
közvetítőkről vagy ügyfelekről, a
kereskedelmi kapcsolatoknak tisztáknak
és alaposan definiált, a kereskedelmi
kapcsolatok szabályait teljes körűen
tükröző szerződéses alapokon
nyugvóknak kell lenniük (általános
vagy különleges feltételek, speciális
szerződés...)
A homályos eredetű juttatások és a
törvénytelen kifizetések határozottan
tilosak a Csoport keretein belül.

A korrupció
bármilyen,
aktív vagy passzív
formája
tilos
a Legrand Csoportban

Továbbá minden kifizetés a számla
bemutatása után történik, melyet
a kifizetésért felelős érvényesített.
A kifizetés elsődlegesen a partner
bankszámlájára való banki átutalás
útján, a számlán szereplő összegnek és a
szerződésben foglaltaknak megfelelően
történik.
Kerülendők az olyan társaságok részére
történő kifizetések, akik nem a termékek
közvetlen vásárlói vagy a szolgáltatások
teljesítői, hasonlóképpen a vásárló
vagy szolgáltató társaság országától

különböző országba történő kifizetéshez.
Bármilyen árengedmény vagy
visszafizetés kizárólag kereskedelmi
érdekből, az érintett szervezeti egység
kereskedelmi politikája szerint, a
Csoport eljárásainak megfelelően
és alaposan definiált, kereskedelmi
szerződéses keretek között (általános
vagy különös eladási szabályok, speciális
kereskedelmi egyezmény...) történhet.
Fontos megjegyezni, hogy az e részben
foglaltak alkalmazandók a javak és
szolgáltatások mind vásárlását, mind
eladását érintő ügyletek vonatkozásában
is.

Az elvárt magatartás
A harmadik fél kifizetésének minden esetben valamilyen ténylegesen
teljesített szolgáltatás ellenében kell történnie. A kifizetésnek ésszerűnek
és arányosnak kell lennie.
Hogy minden harmadik fél részére történő vagy harmadik féltől érkező
fizetés igazolható legyen, rendkívüli körültekintéssel kell eljárni a
szerződések által előidézett járulékos előnyök vagy kiegészítő kiadások
tekintetében. A fizetéseknek igazoltaknak és nyomon követhetőknek kell
lenniük.
A csekkel vagy készpénzzel történő fizetéseket a helyi jogi szabályozásnak
megfelelően kell végrehajtani, és csak kivételesen alkalmazhatók. Az ilyen
fizetéseket a megfelelő hierarchiai szinten engedélyeztetni kell.
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A fentieknek megfelelve, kizárólag
valós és a törvény által engedélyezett
juttatások fizethetők ki. A kifizetés
minden esetben valamilyen ténylegesen
teljesített szolgáltatás ellenében
történhet és nem lehet aránytalan.

A csalás bármilyen
formája tilos a Legrand
Csoportban
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A csalás:

Aki mást jogtalan haszonszerzés vagy
törvényi kötelezettség alóli mentesülés
végett szándékosan tévedésbe ejt,
csalást követ el. A csaló magatartása
tehát egy tiltott cselekmény szándékos
eltitkolásában nyilvánul meg.
A gyakorlatban a csalás megvalósulhat
aktív cselekvéssel vagy mulasztással.
A csalás leggyakrabban iratok
meghamisításával történik, és jellemzően
sikkasztással, hűtlen kezeléssel
vagy hamis adatok illetve könyvelés
felhasználásával valósul meg.
A tisztességtelen ügyleteket a törvény
minden esetben bünteti,
különböző bűncselekményeknek
minősítve azokat:
lopás, csalás, sikkasztás, visszaélés
társadalmi javakkal vagy bizalommal,
hamisítás és hamisítvány használata,
bizonyíték vagy jövedelem eltitkolása.
A csalás megvalósulhat egy harmadik
félnek bűncselekmény elkövetéséhez
– a tények teljes tudatában –
nyújtott támogatással is, például:
fiktív számlakibocsátással, leltár
meghamisításával, valamely ügylet
idejének, helyének vagy céljának
eltitkolásával.

E bűncselekmények pénzbüntetéssel
vagy szabadságvesztéssel büntetendők. A
csalás bármilyen formája tilos a Legrand
Csoportban.
Minden csalási ügylet az alkalmazandó
nemzetközi és/vagy helyi jogszabályok
és a Csoport belső szabályai szerinti
szankciókat vonja maga után.

n

A pénzmosás:
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A pénzmosás bűncselekmény, amely
illegális tevékenységből származó javak
eltitkolását vagy átváltását jelenti.

Tiltott gyakorlatok

A Csoport belső ellenőrzési eljárásokat
vezetett be, melyek célja, hogy a Csoport
által végzett kereskedelmi ügyletek
pénzmosásra illetve terrorizmus
finanszírozására ne legyenek
felhasználhatók. Ezen eljárások lehetővé
teszik a törvénytelen folyamatokba
keveredés kiszűrését és megelőzését.

Az elvárt magatartás
Minden alkalmazottnak ismernie és alkalmaznia kell a Csoport hivatali
és pénzügyi belső ellenőrzési eljárásait, és jeleznie kell minden
gyanús műveletet, hogy a Csoport még egy esetleges bűncselekmény
megvalósulása előtt közbe tudjon lépni.
A Csoport minden szervezeti egységének ismernie és alkalmaznia kell a
„Know Your Customer” eljárást, amely tilt bármilyen ügyletet az Egyesült
Államok (OFAC Sdn, OFAC PLC, 311. szakasz) vagy az Európai Unió
feketelistáin szereplő természetes vagy jogi személyekkel.

A Csoport kötelessége
felügyelni a kivitel
törvényességét

Tiltott gyakorlatok
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n Az export ügyletek felügyeletére
vonatkozó jogszabályok megsértése:
A Csoport, mint globális piaci szereplő,
köteles felügyelni a kivitelt, ellenőrizni a
licenszek meglétét, és a szállítási vagy
behozatali dokumentumokra vonatkozó
nemzetközi jogszabályokat szigorúan
betartani.
Figyelnie kell tevékenységeinek
törvényességére, különösen a kivitel
vonatkozásában: ellenőriznie kell, hogy
termékeinek jellege, rendeltetése vagy
használata nem esik korlátozás vagy
tiltás hatálya alá.
n Gazdasági és pénzügyi szankciók,
embargók és feketelisták megsértése:
A kivitel felügyeletére vonatkozó
jogszabályokon túl előfordul, hogy
bizonyos országokkal, illetve speciálisan
bizonyos egységekkel vagy egyénekkel
szemben szankciókat alkalmaznak
(embargók, bizonyos egységekkel
szemben hozott egyéni szankciók…). Ezek
lehetnek ENSZ-határozat vagy európai
uniós rendelet formájában létrejövő
többoldalú szankciók, vagy egyes államok
által deklarált, egyoldalú szankciók.
A szankciók megjelenhetnek

korlátozások vagy tiltások formájában, a
következőkre vonatkozóan:
• behozatali vagy kiviteli műveletek a
szankcióval sújtott országgal,
• beutazás vagy kiutazás a szankcióval
sújtott országba vagy országból,
• új beruházások a szankcióval sújtott
ország területén,
• pénzügyi tranzakciók és tárgyalások a
szankcióval sújtott ország bevonásával.
A fenti szankciók alkalmasak arra,
hogy a Csoport üzleti értelemben
vett cselekvőképességét bizonyos
országokban, illetve egységek vagy
személyek vonatkozásában korlátozzák.
Például egy szankcionáló
intézkedés feltételként kötheti
ki egy előzetes szállítói engedély
megszerzését, vagy kiviteli tilalmat
írhat elő a termék jellegétől, az
ügyfél személyazonosságától, a
végfelhasználástól vagy a termék
célországától függően.
Egy harmadik országbeli kereskedelmi
partner bevonásával létrejövő projekt
keretében, amely jelenthet például
tanácsadást, termékfejlesztést, tervezést
vagy informatikai fejlesztést, fontos
meggyőződni arról, hogy a projektben

Az elvárt magatartás
Bármilyen kereskedelmi tevékenység során – különösen a kivitelre
vonatkozóan – minden szervezeti egységnek meg kell győződnie a kivitel
felügyeletére vonatkozó belső ellenőrzési szabályok betartásáról.

A fenti jogszabályok megsértése a
Csoportot és az érintett munkatársakat
súlyos szankciókkal fenyegeti, úgy mint
pénzbüntetés, szabadságvesztés vagy az
exportjogok felfüggesztése.

Az egyes országokban alkalmazandó
szankciók rendkívül szigorú rendszeréből
fakadóan a Csoport országos listákat
alkalmaz, melyeken pontosítja a
tevékenységeihez kötött korlátozásokat.
Másfelől, a Csoport semmilyen ügyletben
nem vesz részt olyan személyekkel
vagy csoportokkal, amelyek az
Egyesült Államok vagy az Európai Unió
feketelistáin szerepelnek.

Az elvárt magatartás
A Legrand Csoport elhatározta, hogy az országkockázatok csökkentése
érdekében belső eljárási szabályokat vezet be. Ezek azokat a lépéseket
foglalják írásba, melyek fő célja, hogy a Csoport tevékenységét az Egyesült
Államok és az Európai Unió gazdasági és pénzügyi szankciórendszerével
összhangban végezze.
Ezeket az eljárásokat minden szervezeti egységnek be kell tartania.
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résztvevő harmadik fél – legyen az
szervezeti egység vagy természetes
személy –, nem áll szankció, embargó
vagy feketelista hatálya alatt. A fentiek
hatálya alatt álló harmadik felet ki kell
zárni a projektből.

Néhány gyakorlat a helyi jogi
környezettől vagy a körülményektől
függően minősülhet legálisnak vagy
illegálisnak is.
Tehát a fennálló helyi szabályokra
vonatkozóan minden esetben szükséges
kikérni a hatóságok véleményét.
Amennyiben a tevékenységek magukba
foglalhatják valamilyen előny juttatását,
lehetséges, hogy azok alanya nem lehet
hivatalos, vagy hasonló megítélésű
személy. Győződjön meg róla, hogy
ismeri az alkalmazandó jogszabályokat!
n Csúszópénzek fizetése:
Ezeket a kifizetéseket arra használják,
hogy megkönnyítsék vagy meggyorsítsák
az eljárásokat és a kötelező
adminisztratív formaságokat, melyeket
elvileg a közalkalmazottaknak hivatalból,
a törvényes úton kéne elvégezniük. Az
ilyen kifizetések számos jogrendszerben
szigorúan tilosak, míg másokban –
rendkívül szigorú feltételek között –
megtűrtek.

Néhány példa a fenti, kötelező
adminisztratív formaságokra:
• engedélyek vagy vízumok kiállítása,
• áruk vámkezelése,
• hatósági dokumentumok feldolgozása.
Soha nem szabad kifizetést eltitkolni!
A követendő eljárás alkalmazása
érdekében javasolt a jogi képviselővel
felvenni a kapcsolatot: ő adhat
felvilágosítást egy-egy csúszópénznek
minősíthető tétel kifizetésének
törvényességéről.
A törvényességi ellenőrzést követően
minden kifizetést előzetesen jóvá kell
hagynia az érintett országigazgatónak is.
Végül a kifizetést megfelelően könyvelni
kell.

Az elvárt magatartás
Minden szolgáltatáshoz – különösen a közigazgatási és vámigazgatási
eljáráshoz – kapcsolódó kifizetés törvényességét ellenőrizni kell.
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Győződjön meg
róla, hogy ismeri
az alkalmazandó
jogszabályokat!

3. A helyi jogi környezet vagy a körülmények
függvényében törvényesen alkalmazható gyakorlatok

Különös figyelemmel
kell eljárni az üzleti
kapcsolatok keretein
belüli ajándékok vagy
szabadidős programok
tekintetében!
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n Lobbizás és politikai szerepvállalás:
Minden olyan szakpolitikai
állásfoglalást, amely jelentős hatással
lehet a Csoportra, vagy annak
nemzeti, nemzetközi viszonylatban
vizsgált tevékenységére, a Csoport
Igazgatóságának előzetesen jóvá kell
hagynia.
A kormányokkal, törvényalkotó
testületekkel vagy nemzetközi
szervezetekkel (mint amilyen az Európai
Unió is) való kapcsolattartást, a lobbizást
vagy a politikai szerepvállalást a Csoport
Igazgatósága előzetesen jóváhagyja és
koordinálja.
n

Ajándékok és szívességek:

Az ajándékok és a különböző szívességek
szolgáltatása vagy elfogadása az
udvariasság ismérvei, melyek erősítik a
kereskedelmi kapcsolatokat. Ismeretes,
hogy bizonyos kultúrákban az üzleti
kapcsolatok kölcsönös ajándékozással
vagy szívességnyújtással járhatnak.
Mindemellett a korrupcióellenes
törvények tiltják az ajándékok,
szívességek vagy bármilyen értékkel

bíró dolog jogtalan előnyszerzés vagy
kereskedelmi, illetőleg más ügyletre
vonatkozó döntés befolyásolása végett
történő juttatását. Hasonlóképpen
tiltják az ajándékok, szívességek
vagy bármilyen értékkel bíró dolog
elfogadását jogtalan előny juttatásáért
vagy kereskedelmi, illetőleg más
ügyletre vonatkozó döntésért cserébe.
Általában az ajándékok és szívességek
felajánlásának, szolgáltatásának vagy
elfogadásának eleget kell tennie a
következő elveknek:
• a helyi törvényeknek megfelel,
• az ajándék vagy szívesség megfelel a
kereskedelmi szokásoknak, ésszerű és
alkalomhoz, körülményekhez illő,
• kivételes marad, nem állandósul,
• a körülmények és az ajándék vagy
szívesség értéke alapján nem merül fel
érdekellentét gyanúja,
• az ajándék vagy szívesség felajánlása,
szolgáltatása vagy elfogadása nem
jogtalan előnyszerzés vagy kereskedelmi,
illetőleg más ügyletre vonatkozó döntés
befolyásolása végett történik.
Kivételes elővigyázatossággal kell

Az elvárt magatartás
Minden lobbitevékenység, ideértve a törvényhozásra kiterjedő lobbizást és a
politikai szerepvállalást, a helyi és nemzetközi törvényi szabályozás szigorú
betartásával, teljesen átlátható módon és a Csoport Igazgatóságának előzetes
hozzájárulásával történik.

Szigorúan tilos ajándék vagy szívesség
szolgáltatása olyan hivatalos vagy
hasonló megítélésű személy részére, aki
a vállalat érdekkörébe tartozó ügyletre
nézve döntési jogkörrel, vagy befolyással
rendelkezik.
Minden ajándékkal és szívességgel
kapcsolatos kiadásnak teljesen átlátható
módon szerepelnie kell a könyvelésben.

n

Étkezések:

Ismeretes, hogy az üzleti étkezések
elterjedtek az egész világon.
Általában nincs kizárva egy kereskedelmi
partner étkezésre történő meghívása,
vagy egy ilyen meghívás elfogadása, a
következő feltételek mellett:
• az étkezés célja a szakmai
információcsere,
• az étkezések gyakorisága nem lépi túl
a szakmai értelemben indokolt szintet,
• az étkezések értéke ésszerű kereteken
belül marad, a körülmények és a helyi
szokások függvényében.

Az elvárt magatartás
El kell utasítani és udvariasan elmagyarázni a Csoport szabályait minden olyan
ügyfélnek vagy szállítónak, aki olyan ajándékot ajánl vagy kér, amelynek értéke
vagy jellege nem felel meg a korábbiakban leírt szabályoknak.
Ugyanígy szükséges az adott ország Igazgatóságával történő egyeztetés
bármilyen ajándék vagy szívesség juttatása, illetve elfogadása előtt.
Hasonlóképpen fontos ügyelni arra is, hogy a partner vállalat belső szabályait se
sértsük meg.
Ha protokolláris vagy udvariassági okokból egy munkatársnak el kell fogadni,
vagy fel kell ajánlani egy, a fenti szabályoktól eltérő étkezést, fontos, hogy
előzetesen kérje ki felettese véleményét a meghívás elszámolhatóságával
kapcsolatban.
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eljárni, ha a megajándékozott személy
döntési jogkörrel, vagy a vállalat
érdekkörébe tartozó ügyletre nézve
befolyással rendelkezik. Tájékoztatásul
az alábbi ügyletek tartozhatnak
leggyakrabban a vállalat érdekkörébe:
• engedély megadása,
• szerződés aláírása,
• pályázat, tender elbírálása.
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n

Szabadidős programok:

Számos kultúrában a szabadidős
tevékenységek (például koncertek,
sportesemények) az üzleti élet szerves
részét képezik, és lehetővé teszik a
szakmai kapcsolatok megerősítését.
Általában egy szabadidős programra
történő meghívás elfogadható, a
következő feltételekkel:
• Jóhiszeműen feltételezhető, hogy
olyan találkozóról vagy összejövetelről
van szó, amelynek célja az üzleti témák
megvitatása, vagy a kereskedelmi
kapcsolatok szorosabbra fűzése,
• Értéke ésszerű határokon belül marad,
• A kereskedelmi partner maga is részt
vesz az eseményen,
• Egyszeri, és helyi viszonylatban
beleillik az üzleti szabadidős programok
körébe,

ügyletek tartozhatnak leggyakrabban a
vállalat érdekkörébe:
• engedély megadása,
• szerződés aláírása,
• pályázat, tender elbírálása.
A Csoportban a hivatalos, vagy hasonló
megítélésű személyek meghívása
szabadidős programra főszabály szerint
tilos. Kivételes módon mégis lehetséges,
a szervezeti egységek belső eljárási
szabályainak megfelelően.
Szigorúan tilos olyan hivatalos vagy
hasonló megítélésű személy esetében,
aki döntési jogkörrel, vagy a vállalat
érdekkörébe tartozó ügyletre nézve
befolyással rendelkezik.
Minden szabadidős programmal
kapcsolatos kiadásnak teljesen átlátható
módon szerepelnie kell a könyvelésben.

• A helyi törvényeknek megfelel.
Kivételes elővigyázatossággal kell
eljárni, ha a megajándékozott személy
a vállalat érdekkörébe tartozó ügyletre
nézve döntési jogkörrel, vagy befolyással
rendelkezik. Tájékoztatásul az alábbi

Az elvárt magatartás
Figyelmesen és a fenti szabályokat betartva kell eljárni ezen
tevékenységekkel összefüggésben.

A karitatív szervezetek
részére
nyújtott adományok is
szabályozás alá esnek

Adományok a következő feltételek
mellett adhatók:

Adománynak minősül minden olyan
értékkel bíró dolog, amelyet egy
vállalat karitatív szervezetek részére
támogatásként nyújt, anélkül, hogy
a vállalat bármilyen kereskedelmi
előnyt vagy egyéb kompenzációt várna
el cserébe. A Legrand rendszeresen
adományoz az "Electriciens sans
frontières" (Villanyszerelők határok
nélkül), egy főként az energiaszektor
fejlesztését célzó nemzetközi
szolidaritási civil szervezet javára.

• átadásuk olyan személyek vagy
szervezetek részére történik,
amelyek célja a Csoport Alapelveivel
összhangban van.
• az átláthatóság követelményeinek
teljes mértékben megfelelnek: tilos a
készpénzben vagy magánszámlára való
utalással történő adományozás.

A korrupcióra vonatkozó szabályok
értelmében törvénytelen az adomány,
ha annak célja hivatalos ügy
befolyásolása, vagy jogtalan előny
biztosítása.

Az elvárt magatartás
A rendszeres adományoknak szerepelniük kell az éves költségvetésekben.
Rendkívüli adományozáshoz minden esetben szükséges a Csoport
Igazgatóságának előzetes engedélye.
Előnyt élveznek adományozás szempontjából a humanitárius és az oktatás
területén tevékenykedő szervezetek.
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n Adományok karitatív szervezetek
részére:

Néhány, az alábbiakban részletezett
szituáció olyan helyzetet teremthet,
amelyben a Csoport, vagy annak
munkatársai, szembe kerülhetnek a
jogszabályokkal.

nevében eljáró harmadik felet helytelen
magatartásra bátorít, vagy ezt számára
engedélyezi, megsérti a Csoport
szabályait, és esetlegesen áthágja a
hatályos korrupcióellenes törvényeket is.

Az ilyen szituációkban mindenkinek
fokozott figyelemmel és az alábbiakban
részletezett szükséges óvintézkedések
megtételével kell eljárnia, továbbá a
követendő magatartást illető kétely
esetén felettese segítségét kell kérnie.

Mindezek alapján gondosan meg
kell válogatnunk a kereskedelmi
partnereinket, és figyelemmel kell
kísérnünk a működésüket. Minden
partnerünk köteles betartani és
alkalmazni a Csoport belső szabályait.

n Együttműködés kereskedelmi
partnerekkel:

A kereskedelmi szolgáltatóknak vagy
közvetítőknek kifizetett összegnek
minden esetben igazodnia kell a
ténylegesen elvégzett szolgáltatásért
járó díjazáshoz. Semmilyen kifizetés
nem történhet készpénzben, vagy
megfelelő módon jóváhagyott szerződés
hiányában. A kifizetések abban az
országban történnek, ahol a közvetítő
vagy szolgáltató működik, vagy ahová
azt bejegyezték. E kifizetéseknek
továbbá szerepelniük kell a Csoport
könyvelésében.

A korrupcióellenes törvények általában
nem tesznek különbséget egy vállalat
és az annak nevében vagy megbízásából
eljáró személyek cselekményei
között. Gyakran a vállalatoknak kell
viselniük a felelősséget alkalmazottaik,
megbízottaik vagy kereskedelmi
partnereik tetteiért.
A Csoport számos tevékenységét
kereskedelmi partnerekkel együtt végzi –
fontos tehát annak észben tartása,
hogy ne tegyünk semmi olyat harmadik
fél közbenjárásával, amit közvetlenül
mi magunk nem tehetnénk meg. Ha
egy alkalmazottunk egy, a Csoport

Az elvárt magatartás
Rendkívül fontos a belső ellenőrzési szabályok betartása a kereskedelmi
partnerek kiválasztása és ellenőrzése során.
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FOKOZOTT FIGYELMET IGÉNYELNEK

Fokozott figyelemmel
és a szükséges
elővigyázatossággal
járjon el a kereskedelmi
partnerekkel szemben

4. Gyakorlati tanácsok:
konkrét
helyzetek, melyek
fokozott figyelmet igényelnek
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n Lehetséges érdekellentétet teremtő
helyzetek:
Érdekellentét jelentkezik, ha egy
munkatárs olyan tevékenységben vesz
részt, vagy úgy érvényesíti az érdekeit,
hogy azzal a Csoportnak kárt okoz.
Az érdekellentét kialakulásának
elkerülése érdekében a munkatársaknak
körültekintően kell eljárniuk minden
olyan helyzetben, ahol a szakmai
döntéseik objektivitása veszélybe
kerülhet. Különösen érvényes ez a
következőkre:
• Harmadik féllel fenntartott
kapcsolatok

döntést hozna – tájékoztatnia kell
felettesét, és tartózkodnia kell a döntési
folyamatban való részvételtől.
• Vállalaton kívüli tisztségek,
munkaviszonyok, tevékenységek
Bármilyen versenytársat, szállítót vagy
ügyfelet is érintő befektetést – legyen
az tulajdonszerzés vagy szakmai
tevékenység – előzetesen jelezni kell a
felettes felé. Valójában az ilyen szituációk
veszélyt jelenthetnek az objektivitásra
nézve, amelynek megőrzése a Csoport
tagjaként tevékenykedve minden
munkatárs kötelessége.

Minden munkatárs kerülhet olyan
helyzetbe, hogy egy hozzá közel álló
személy magánérdeke a Csoport
tevékenységét is érinti. Olyan esetekben,
amikor valamely munkatárs döntésének
objektivitása megkérdőjelezhető, a
munkatársnak – még mielőtt bármilyen

Az elvárt magatartás
Minden munkatársnak kötelessége a Csoport érdekeit szolgáló döntéseket
hozni, a személyes, egyéni érdekek követése helyett.
Az általános gyakorlat szerint minden munkatárs minél hamarabb jelzi a
felettesének, ha érdekellentét látszatát vagy tényét tapasztalja. Így időben
kezelni tudjuk a kockázatokat, és megtehetjük a szükséges intézkedéseket
még az esetleges kár keletkezése előtt.

5. Összefoglalás

Az útmutatóban megjelenő kívánatos
gyakorlat a nemzetközi szerződésekben
– különösen a korrupcióellenes harc
vonatkozásában – támasztott új jogi
követelményeknek megfelelően
került kialakításra. Mindemellett az
esetleges speciális jogi helyzeteknek
és a helyi szinten meghatározott
politikáknak megfelelően a szervezeti
egységeknek a Csoport Alapelveinek
és jelen Útmutatónak tiszteletben
tartásával lehetőségük van a követendő
gyakorlat szabályait a helyi környezetnek
megfelelően alkalmazni, különösen
szigorúbb helyi szabályozás esetén.
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összefoglalás

Jelen Útmutató a követendő üzleti
magatartásról meghatározza azt
az etikai keretet, melyen belül a
továbbiakban tevékenységünket folytatni
kívánjuk. Az értékek egy olyan szintézisét
képezi, mellyel a Csoport minden
munkatársának egyet kell értenie, és
melyet munkája során minden nap szem
előtt kell tartania. Rögzíti a Csoporton
belüli magatartásra és az ügyfeleinkkel,
szállítóinkkal és általában véve a
külvilággal fenntartott kapcsolatainkra
vonatkozó alapelveket és szabályokat.
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