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• A Brunswick Corporation teljes elkötelezettséget vállal a tisztességes üzletvitel 
fenntartása mellett. 

• A Brunswick tiltja a korrupciót, valamint mindenfajta vesztegetés vagy csúszópénz 
fizetését, mind az állami tisztviselőkkel, mind pedig a magánszektorban tevékenykedő 
személyekkel való üzleti tevékenysége során.

• A korrupció elősegíti a szegénységet, az éhínséget, a betegségeket és a bűnözést, 
valamint megakadályozza, hogy a közösségek és az egyének teljes körűen kiaknázzák a 
bennük rejlő lehetőségeket. A gazdasági és társadalmi fejlődés egyik legfőbb akadálya a 
korrupció. Eltorzítja a jogállamiságot és azon intézményesített alapokat, amelyen a 
Brunswick is nyugszik. 

• A Brunswick elkötelezett amellett, hogy betartsa az USA külföldön történő korrupciós 
gyakorlatról (FCPA) szóló törvényben, valamint az azokban az országokban érvényes, 
korrupcióellenes törvényekben foglaltakat, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. 

Célok
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• Az összes vonatkozó korrupció és vesztegetés elleni törvénynek való megfelelés, 
korlátozás nélkül beleértve az USA külföldön történő korrupciós gyakorlatról (FCPA) 
szóló törvényét, valamint az Egyesült Királyság vesztegetés elleni törvényét valamennyi 
olyan országban, ahol Ön üzleti tevékenységet folytat a nevünkben.

• Ismerje fel azon vonatkozó törvények, szabályozások vagy az Ön azon saját 
szabályainak megsértését, amelyek hatással lehetnek az Ön és a Brunswick között 
fennálló kapcsolatra.

• Értesítse a Brunswickot minden esetleges törvényszegésről.

• Értesítse a Brunswickot, ha az ezt követően számunkra bejelentett fejlemények 
pontatlanok vagy nem teljesek.

A Brunswick Önnel szemben támasztott elvárásai
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• Üzleti partnerként függetlenül attól, hogy hol dolgozik, Önnek szigorúan tilos a 
vesztegetés vagy csúszópénz bármilyen formájának felajánlása, jóváhagyása, átadása 
vagy ígérete. 

• A Brunswick nem dolgozik együtt olyan harmadik féllel (kereskedő, forgalmazó, 
ügynök stb.), aki helytelen kifizetést ajánl fel vagy ad, miközben a nevünkben jár el. 

• Mi számít helytelen kifizetésnek?

• Valamely átadott, felajánlott vagy odaígért kifizetés vagy előny (a címzettnek nem kell feltétlenül 
elfogadnia)

• Valamilyen értékkel bíró dolog (beleértve a készpénzt, az ajándékokat, az ajándékutalványokat, az 
ingyenes termékeket, a hiteleket, az ételeket, az utazást, a szállást, a konzultációs díjakat stb.)

• Bárki számára (beleértve a magánszemélyeket, az állami tisztviselőket, az ő családjukat vagy 
barátaikat)

• Nem megfelelő előny biztosítása, üzleti lehetőség megszerzése, vagy megőrzése céljából.

Korrupció és megvesztegetés elleni szabályok



• Az USA külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvénye (FCPA) tiltja az állami 
tisztviselők számára nyújtott kifizetéseket (így például a megvesztegetések, illetve a 
csúszópénzek fizetését) valamely üzleti lehetőség megszerzésének vagy megőrzésének 
céljából. 

• Ki minősül állami tisztviselőnek?
• Egy kormány, minisztérium vagy hatóság tisztviselője, illetve alkalmazottja; minden olyan személy, aki 

hivatalos minőségben egy kormányt, minisztériumot vagy hatóságot képviselve jár el; a politikai pártok, a 
politikai pártok tisztviselői és a közhivatalok jelöltjei; az állami tulajdonban lévő vállalatok tisztviselői és 
alkalmazottjai; valamint az állami kézben lévő nemzetközi szervezetek tisztviselői és alkalmazottjai. 

• Mi tekinthető vesztegetésnek vagy kenőpénznek?
• Tiltott vesztegetés vagy kenőpénz lehet bármi, amely értékkel bír, beleértve a készpénzt, részvényeket, a 

túlzó személyes ajándékokat vagy szórakozást, nyaralást, a jövőre vonatkozó munkaajánlatokat, vagy a 
politikai hozzájárulásokat is. Nincs pénzben meghatározható küszöb; bármely összeg felfogható 
vesztegetésként vagy csúszópénzként.

Vesztegetés elleni alapelvek



• Egy helyi önkormányzati testület szavazást tart egy nagyobb felvásárlásról, továbbá 
egy vállalat termékeinek használatát mérlegeli. A vállalat, vagy a vállalat menedzsere 
ingyenes termékeket ajánl a testületi tagok részére egy, a vállalatra nézve kedvező 
szavazatért cserébe.

• Egy projektmenedzser a helyi övezet-besorolási bizottság egyik tisztviselőjének 
készpénzt ad, hogy a vállalat megkaphasson bizonyos szerződéseket.  

• Egy vállalati szerződésre ajánlatot tevő beszállító az egyik beszerzésben dolgozó 
alkalmazottnak „tiszteletdíjat” ajánl fel olyan információ átadásáért cserébe, amely 
más ajánlattevők számára nem hozzáférhető, beleértve az eddig kapott 
legalacsonyabb ajánlat összegét is.

Példák
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• Ezenkívül, Ön nem tehet helytelen, pontatlan, hiányos vagy félrevezető állításokat, illetve 
nem készíthet ilyen nyilvántartásokat a Brunswick üzleti tevékenységével kapcsolatban. 

• A Brunswick elvárja Öntől, hogy minden pénzügyi tranzakciót, beleértve azokat is, amelyeket 
Ön üzleti tevékenysége során bonyolít le a nevünkben, megfelelő időben és pontosan 
nyilvántartásba vegyen.

• A nyilvántartásoknak pontosan tükrözniük kell a szóban forgó tranzakció természetét, összegét 
és egyéb jellemzőit.

• Őrizze meg a tranzakciókat alátámasztó nyugtákat és egyéb alátámasztó dokumentumokat.

• Semmilyen célból ne hozzon létre „el nem könyvelt” (nem nyilvántartott vagy közzé nem tett) 
számlákat.

• A nyilvántartásoknak összhangban kell állniuk a dokumentumok megőrzésére és a 
nyilvántartások kezelésére vonatkozó szabályokkal.

Gondoskodjon a könyvvitel és a nyilvántartások pontosságáról



• A nyilvántartást úgy tüntetik fel, mintha a kifizetések egy bizonyos személy számára 
történtek volna, pedig valójában máshoz kerültek.

• Olyan költségjelentések benyújtása, amelyek nem tükrözik pontosan az adott költség 
valós természetét, például a vendégek hamis felsorolása a költségjelentésben 
(olyanok felsorolása, akik nem is voltak jelen), hogy a költséges étkezés 
szerényebbnek tűnjön.

• Értékesítési számla visszadátumozása, hogy az értékesítés egy korábbi negyedévben 
jelentkezzen.

Példák



• A Brunswick hírneve részben a nevünkben üzleti tevékenységet folytató harmadik felek cselekedetein alapszik, 
továbbá ezen harmadik feleknek az összes vonatkozó jogszabálynak eleget kell tenniük.

• A világ legtöbb országa rendelkezik korrupció és megvesztegetés elleni törvényekkel.

• Ne teljesítsen nem megfelelő kifizetést (semmilyen formában) üzleti célból kifolyólag.

• Minden pénzügyi tranzakciót megfelelően és pontosan nyilván kell tartani, a tranzakció összegétől függetlenül.

• A szabályzatainknak, valamint az USA-beli és a nemzetközi korrupció ellenes törvényeknek való megfelelés
kötelező. Az ezeknek való megfelelés elmulasztása a Brunswickkal fennálló üzleti kapcsolatának 
megszüntetéséhez vezethet. 

• Ha a tudomására jut bármely korrupció vagy megvesztegetés elleni törvény potenciális megszegése vagy a 
Brunswick szabályzatának megsértése, azonnal értesítse a Brunswickot a +1 877-684-5252-es telefonszámon, a 
www.bcethics.com weboldalon, az ethics.advisory@Brunswick.com e-mail címen, vagy helyi Brunswick 
kapcsolattartóján keresztül.

Integrált megközelítésmódot alkalmazunk


