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Bevezetés 

 

 

 
Irányelv Nyilatkozat és 

Alkalmazás 
 

  

 

A Bridgestone 2018-ban kidolgozta és útnak indította a Magatartási 

Kódexet. A Bridgestone Küldetés és az “Our Way to Serve” vállalásunk 

által inspirált Bridgestone Magatartási Kódex gyakorlati útmutatást nyújt 

számos olyan etikai kérdés kezelésében, melyekkel a Bridgestone 

alkalmazottjaként szembesülhet. 

 
 

 

JELEN IRÁNYELV CÉLJA 

 

A Bridgestone globális korrupcióellenes irányelve a Magatartási Kódexben 

leírtaknak megfelelően megerősíti a Bridgestone megvesztegetéshez és 

korrupcióhoz való hozzáállását. Jelen Irányelv gyakorlati útmutatásokat is 

tartalmaz, és ismerteti a Bridgestone követelményeit a korrupció 

megelőzésével kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan 

ismerjük fel a megvesztegetés kockázatát. 

 
Globális vállalatként a Bridgestone-nak meg kell felelnie az összes 

érvényben lévő korrupcióellenes törvénynek. Ezen törvények általában a 

kormánytisztviselők, valamint bármely más harmadik fél 

megvesztegetésének tilalmát, a könyveléssel és nyilvántartásokkal 

kapcsolatos követelményeket, valamint a jogsértések büntetőjogi és polgári 

szankcióit tartalmazzák. 

 

 

JELEN IRÁNYELV ALKALMAZÁSA 

 

Jelen Irányelv a világ összes Bridgestone vállalat minden alkalmazottjára 

vonatkozik, beleértve az általunk irányított vegyes vállalatokat és a 

Bridgestone nevében eljáró harmadik feleket. Ahol részt veszünk egy vegyes 

vállalat életében, de nem irányítjuk azt, arra ösztönözzük partnereinket, hogy 

adoptáljanak hasonló követelményeket a vegyes vállalatra vonatkozóan, 

továbbá, hogy saját működésük során tartsák be a jelen Irányelv alapelveit. 

A Bridgestone vállalatai rendelkezhetnek olyan helyi irányelvekkel, melyek 

tartalma átfedésben van a jelen Irányelvvel. Amennyiben egy helyi Irányelv 

kevésbé korlátozó, mint a jelen Irányelv, akkor jelen Irányelv az 

alkalmazandó. Jelen Irányelv természetesen nem terjedhet ki minden 

helyzetre. Nem helyettesíti a jó ítélőképességet és a józan észt. Javasoljuk, 

hogy amennyiben kétségei vannak valamely cselekvés törvényességével 

vagy etikusságával kapcsolatban, vagy csak meg szeretné érteni az ezzel járó 

jogi kockázatokat, vegye fel a kapcsolatot a Jogi Osztály munkatársaival. 

 

FELELŐSSÉGÜNK ALKALMAZOTTKÉNT 

 

A Bridgestone munkatársaiként mindannyiunknak: 

• Minden tettünkkel demonstrálnunk kell az integritást. 

• Meg kell ismerkednünk a Magatartási Kódex-szel, jelen Irányelvvel és a helyi 

szinten érvényben lévő további vállalati irányelvekkel, valamint be kell 

tartanunk azokat, annak érdekében, hogy biztosítsuk az összes érvényben 

lévő korrupcióellenes törvény betartását, valamint megvédjük a Bridgestone 

vagyonát és hírnevét.  

• Kapcsolatba kell lépnünk a BridgeLine-nal, vagy beszélnünk kell a 

Magatartási Kódex „Hová Lehet Segítségért Fordulni” listájában felsorolt 

bármely személlyel a Kódex és az Irányelvek esetleges megsértése vagy 

egyéb etikai aggályok miatt. 

 

BESZÁLLÍTÓKKAL VALÓ ÜGYLETEINK 

 

A jelen Irányelvben rögzített szabályok és elvárások egyben elvárásként 

szolgálnak beszállítóink felé is. Ezen túlmenően a Bridgestone külön beszerzési 

irányelvvel is rendelkezik, ideértve a Globális Fenntartható Beszerzési 

Irányelvet, amely a beszállítói működésre vonatkozóan állít fel 

követelményeket. Ne feledje, hogy beszállítóink jó hírneve és magatartása 

közvetlen hatással lehet a Bridgestone-ra. Csak olyan társaságokkal folytasson 

üzleti tevékenységet, akik betartják a törvényeket, valamint értik és 

összhangban működnek a megfelelés és az etika vonatkozásában tett 

vállalásunkkal.  

A NEM MEGFELELÉS KÖVETKEZMÉNYEI  

 

A korrupcióellenes törvények megsértése súlyos következményekkel 

járhat a Bridgestone és az érintett személyekre nézve, ideértve a 

büntetőjogi és polgári szankciókat, sőt a szabadságvesztést is. A 

Bridgestone elkötelezett a megfelelés iránt, és nagyon komolyan veszi a 

jelen Irányelv megsértését. Ha bármely alkalmazott nem tartja be a jelen 

Irányelvet, az fegyelmi eljáráshoz vezethet, s akár felmondáshoz is. 

Ezenkívül bármely olyan Közvetítővel fennálló üzleti kapcsolat, amely 

nem felel meg a jelen Irányelvnek, szerződésbontáshoz vezet.  

 

 

Jelen Irányelv élő dokumentum, és rendszeresen frissítésre kerül.
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A Bridgestone szigorúan tiltja a korrupció minden formáját. A 

Bridgestone alkalmazottja vagy a Bridgestone nevében eljáró bármely 

harmadik fél semmilyen körülmények között nem ajánlhat fel, nem 

kínálhat, és nem fogadhat el bárki számára - beleértve a 

kormánytisztviselőket is - értéket jelentő tevékenységet, üzletszerzés 

vagy –megtartás céljából, vagy bármely más helytelen előnyszerzés 

okán. 

IRÁNYELV NYILATKOZAT 

 
Az „alkalmazottak” kifejezés magában foglalja a Bridgestone 

vállalatok igazgatóit és tisztviselőit is. 

 
A „közvetítő” magában foglal minden olyan ügynököt, tanácsadót, 

disztribútort, érdekképviseletet, szállítmányozási vagy logisztikai 

szolgáltatót, vámkezelési ügynököt, brókert, valamint 

vegyesvállalati partner, vagy bármely más harmadik fél 

képviselőjét, aki a Bridgestone nevében jár el, vagy aki a 

Bridgestone-nal közösen jár el. 

Általunk Használt Kifejezések 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_hungarian.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_hungarian.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/


Általunk Használt Kifejezések 

 
 

 

 

 

 

 

Mi az a Megvesztegetés? 

 

A megvesztegetés a korrupció egy olyan formája, amely sérti a lakosság 

és ügyfeleink bizalmát, fenyegeti a gazdasági és  társadalmi fejlődést, 

és ellentétes a Bridgestone értékeivel és kultúrájával. Bár kenőpénzt 

felajánlani vagy elfogadni soha senkinek senkitől sem szabad, sok 

országban különösen ébernek kell lenni, hogy ne kerüljünk semmilyen 

megvesztegetési ügybe Kormánytisztviselőkkel. 

Ne feledje, hogy az Ön felelőssége tisztában lenni azzal, hogy valaki, 

akivel üzletel, kormánytisztviselő-e. Ha bizonytalan, kérjen segítséget a 

Jogi Osztálytól

 

 

 

 
 

„Megvesztegetés” az, ha bárkinek akár közvetlen, akár közvetett 

módon bármely értéket adunk vagy felajánlunk azért, hogy rávegyük a 

fogadó felet, hogy a pozíciójával visszaéljen, vagy bármilyen helytelen 

előnyhöz jussunk vagy megtartsuk azt. 

 
A „bármely érték” tág fogalom. Magában foglalhat gyakorlatilag 

bármilyen juttatási formát, például készpénzt vagy pénzeszköz-

egyenértékest (pl. ajándékkártyát vagy ajándékutalványt), ajándékot, 

jutalékot, étkezést és szórakozást, utazási költségtérítést, nyaraló 

használatot, szívességeket, például oktatási vagy foglalkoztatási 

lehetőségeket barátok és rokonok számára, adományokat a kijelölt 

jótékonysági szervezeteknek, kedvezményeket, kölcsönt, politikai 

közreműködést, bizonyos kormányzati intézkedés kedvező 

eredményét, vagy egy üzlet odaítéléséről vagy folytatásáról szóló 

döntést. 

A „kormánytisztviselő” fogalma ugyancsak nagyon tág. Ide tartoznak 

a kormányzati alkalmazottak (ideértve a szabályozó ügynökségek, 

minisztériumok és egyéb állami szervek, például egyetemek 

alkalmazottait), politikai pártok jelöltjei vagy alkalmazottai, állami 

tulajdonú vagy állam által irányított vállalatok alkalmazottai, 

nemzetközi közjogi szervezetek alkalmazottai (pl. Egyesült Nemzetek 

Szervezete, a Világbank vagy a Kereskedelmi Világszervezet), a 

királyi családok bármely tagja és bárki, aki hivatalos, nemzeti, állami 

vagy helyi kormányzati szerv nevében eljár.
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Ajándékok, Étkezések, 

Szórakozás, Utazás 

Általános Elvárások az 

Ajándékokkal, Étkezésekkel és 

Szórakozással Szemben 

 

Általános Elvárások az 

Utazásokkal Szemben

 
   

 

Az ajándékok, étkezések, szórakozás és az ügyfelekkel, beszállítókkal és 

más üzleti partnerekkel való közös utazás fontos része lehet a goodwill 

kiépítésének és a kapcsolatok fejlesztésének. Sok országban ez elfogadott 

és megfelelő üzleti szokás is lehet. Ez a gyakorlat azonban olykor 

megfelelési kockázatokat idézhet elő, és nem megfelelő lefolytatás esetén 

megsértheti az alkalmazandó jogszabályokat és a vállalati irányelveket. 

 
A Bridgestone-nál nem engedhetjük meg, hogy az ajándékok, étkezések, 

szórakozás vagy utazások helytelenül befolyásolják, vagy azt a látszatot 

keltsék, hogy helytelenül befolyásolják a független üzleti megítélésünket 

vagy a fogadó fél független üzleti megítélését. Ha bármely ilyen 

tevékenységben részt vesz, tisztában kell lennie azzal, hogy a vállalatnak 

vannak bizonyos követelményei és eljárásai, amelyeket be kell tartani. 

 

Ha bármikor kétsége merül fel e tevékenységek megfelelőségével 

kapcsolatban, vagy hogy megfelelnek-e a vállalati irányelveknek vagy az 

alkalmazandó jogszabályoknak, kérjen segítséget a Jogi Osztálytól. 

 ALAPKÖVETELMÉNYEK  

 
 

A kormánytisztviselőkkel folytatott ügyletekkel járó különleges 

kockázatok miatt írásbeli jóváhagyást szükséges szereznie a Jogi 

Osztálytól, mielőtt bármilyen ajándékot, étkezést, szórakozást vagy 

bármi más értéket felajánlana egy kormánytisztviselőnek. 

 
Ne feledje, más vállalatok is alkalmaznak ajándékozással, étkezéssel és 

szórakozással kapcsolatos irányelveket. Tartsa szem előtt ezeket az 

irányelveket, és mielőtt ilyen ajándékokat vagy szórakozást kínálna, 

kérdezze meg, hogy nem sértené-e a címzett vállalati irányelveit. 

Bizonyos körülmények között elfogadható lehet, hogy a Bridgestone 

utazást, ill. szállást biztosítson ügyfelek, beszállítók vagy más üzleti 

partnerek számára.

 

 

 
 

Bridgestone Globális Korrupcióellenes Irányelv 

 
Bármikor is ajándék, étkezés vagy szórakozás felajánlását, 

elfogadását vagy nyújtását fontolgatja, meg kell győződnie arról, 

hogy a következő kritériumok teljesülnek: 

• Törvényes üzleti célhoz kapcsolódik; 

• Nem gyakori, továbbá ésszerű mennyiségű az adott körülmények 

között; 

• Nincs olyan elvárás, hogy szívességért vagy indokolatlan üzleti 

előnyért cserébe adják; 

• Megfelel a Magatartási Kódexünknek, az alkalmazandó 

jogszabályoknak és a helyi irányelveknek vagy eljárásoknak; 

• Nem kínos sem a Bridgestone-nak, sem a fogadó félnek, ha a 

részletek nyilvánosságra kerülnek; és 

• Megfelelően be van jelentve és dokumentálva van a vállalat 

könyveiben és nyilvántartásaiban. 
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  ALAPKÖVETELMÉNYEK  
 

Ha bámely, utazással kapcsolatos költség térítésének felajánlását 

vagy megfizetését fontolgatja vevő, beszállító vagy üzleti partnere 

számára, győződjön meg arról, hogy a következő kritériumok 

teljesülnek: 

 

Olyan törvényes üzleti célhoz kapcsolódik, mint például a 

Bridgestone termékeinek vagy szolgáltatásainak promóciója, 

bemutatása vagy értelmezése, létesítményeink bemutatása vagy 

valamely szerződés teljesítése; 

 Nem gyakori, továbbá ésszerű mennyiségű az adott körülmények 

között; 

 Megfelel a Magatartási Kódexünknek, az alkalmazandó 

jogszabályoknak és a helyi irányelveknek vagy eljárásoknak; 

 Nem kínos sem a Bridgestone-nak, sem a fogadó félnek, ha a 

részletek nyilvánosságra kerülnek;   

 Az üzleti tevékenységen (például promóciós rendezvényeken, 

termékbemutatókon és létesítménytúrákon) való részvétel 

kötelező; 

 Napidíj nem biztosított; 

 Semmilyen, nem-üzleti jellegű mellékutazás nem kapcsolódik 

hozzá; és 

 Megfelelően be van jelentve és dokumentálva van a vállalat 

könyveiben és nyilvántartásaiban. 
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Harmadik Felekkel Való Ügyletek 

 

A Bridgestone nemcsak az alkalmazottak által felajánlott, fizetett vagy 

kapott megvesztegetésekért tehető felelőssé, hanem akkor is, ha ez 

közvetítőn keresztül történik. Fokozottan ügyeljen, ha Közvetítőket 

alkalmaz vagy velük dolgozik. A Bridgestone alkalmazottaihoz 

hasonlóan a Közvetítőknek ugyanúgy tilos felajánlani, nyújtani, átvenni 

vagy elfogadni bármely értéket bárkitől vagy bárkinek - ideértve a 

kormánytisztviselőket -, üzleti tevékenység megszerzése vagy 

megtartása céljából, vagy bármely más helytelen előnyhöz való jutásért. 

 
A megvesztegetés megelőzése érdekében mindig tisztában kell lennie a 

Közvetítők által a Bridgestone nevében végzett tevékenységekkel, és 

ébernek kell lennie a figyelmeztető jelekre, amelyek helytelen 

magatartásra utalhatnak. A Közvetítő általi korrupció kockázatának 

csökkentése érdekében gondosan kell eljárnia a közvetítők 

kiválasztásakor és értékelésekor, valamint előzetesen fel kell ismernie a 

kapcsolatból adódó esetleges korrupcióellenes aggályokat. Ez a 

„korrupcióellenes átvilágítás” kritikus eleme a korrupció elleni 

megfelelés programunknak. 

 ÁTVILÁGÍTÁS       

 

 A korrupció elleni átvilágítási eljárás során és a szerződés teljesítése 

során is fontos, hogy figyeljünk a „vörös zászlókra”, amelyek jelezhetik, 

hogy további vizsgálat indokolt-e a Közvetítő kiválasztásakor vagy a vele 

való együttműködés idején. 

 

 PÉLDÁK “VÖRÖS ZÁSZLÓRA”  

Megfelelő kötelezettségvállalásokat és célzott szerződéses 

rendelkezéseket kell alkalmazni az azonosított kockázatok 

csökkentésére, beleértve az átvilágítás során feltárt kockázatokat vagy 

egyéb releváns információkat, és a szerződéses rendelkezéseket 

rendszeresen ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy a 

Közvetítő a szerződéssel összhangban járjon el. További intézkedések és 

biztosítékok, ideértve a megfelelőségi tanúsítványokat és a képzést, 

ugyancsak felhasználhatók. Az átvilágítás kötelezettségei nem szűnnek 

meg, miután egy Közvetítő kiválasztásra és felvételre kerül. 

Körültekintően ismertetni kell a megfeleléssel kapcsolatos elvárásainkat, 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni a Közvetítő tevékenységét, és 

továbbra is figyelemmel kell lennie a „vörös zászlókra”, hogy biztosítsa 

a folyamatos megfelelést az együttműködés teljes idejére. 

 
Az átvilágítás kritikus fontosságú az új üzleti törekvések, például az 

akvizíciók és a vegyes vállalatok esetében is. Az ilyen törekvések 

megkezdése előtt konzultáljon a Jogi Osztállyal a korrupciós kockázatok 

mérsékléséhez szükséges, megfelelő átvilágításról és biztosítékokról. 

 
Ha többet szeretne megtudni a Bridgestone korrupció elleni átvilágítási 

eljárásáról, látogasson el a megfelelőség intranetes oldalára, vagy 

keresse fel a Jogi Osztályt. Ha kétségei vannak afelől, hogy ez a 

szabályzat és a korrupció elleni átvilágítási programunk hogyan 

vonatkozik egy adott üzleti törekvésre vagy valamely harmadik fél 

bevonására, vagy ha bármilyen aggodalma merül fel egy leendő vagy 

meglévő Közvetítővel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Jogi 

Osztállyal segítségnyújtásért.

 

 

 

 

 
 

 

 

Bridgestone Globális Korrupcióellenes Irányelv 

 
A Bridgestone kockázatalapú megközelítést alkalmaz a korrupció 

elleni átvilágítás során. Míg a folyamat teljesítéséhez szükséges 

idő és erőfeszítés különböző tényezőktől függ, addig a korrupció 

elleni átvilágítási eljárás általában a következőket foglalja 

magában: 

 

• A tervezett együttműködés üzleti indoklásának, szolgáltatásainak 

és javadalmazási struktúrájának értékelése; 

• Információk gyűjtése és értékelése a Közvetítőről, annak tulajdoni 

viszonyairól és menedzsmentjéről, ideértve az üzleti hátteret, 

hírnevet, képesítéseket és pénzügyi információkat; 

• A kormánytisztviselőkkel fennálló kapcsolatok értékelése; 

• Figyelmeztető jelek vagy szabálytalanságok nyomon követése; és 

• A szükséges jóváhagyások megszerzése a megbízás előtt. 
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A következőkben példákat mutatunk a “vörös zászlóra”: 

• A Közvetítő kormánytisztviselő, vagy szoros családi vagy üzleti 

kapcsolatban áll vele; 

• A Közvetítőt egy kormánytisztviselő javasolta, különös 

tekintettel arra, akinek diszkrecionális jogköre van a vállalkozás 

felett; 

• Az üzleti partnerünk által ajánlott Közvetítőnek nincs érdemi 

szaktudása vagy korábbi tapasztalata azon a munkaterületen, 

amelyre ajánlják; 

• A Közvetítő túlzó, vagy készpénzben fizetendő díjra/jutalékra 

tart igényt; 

• A Közvetítő szokatlan fizetési feltételeket igényel, például előre 

fizetendő átalányösszeget, fizetést egy másik fél nevére szóló 

számlára, fizetést olyan pénznemben, amely nem kapcsolódik a 

tranzakcióhoz, vagy harmadik országba történő fizetést, 

különösen, ha az alacsony banki átláthatósággal bíró ország; 

• A Közvetítő azt sugallja, hogy bizonyos összegre lehet szükség 

az üzlet megszerzéséhez vagy az “alku létrejöttéhez”; 

• A közvetítő rendkívüli, rosszul dokumentált vagy az utolsó 

pillanatban felmerült költségek megtérítését kéri; és 

• Az átvilágítás olyan megmagyarázhatatlan alvállalkozók vagy 

szállítók jelenlétét állapítja meg, akiket a Közvetítő meg kíván 

tartani, hogy segítsék a kormánnyal folytatott interakciókat. 
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Ügymenet-könnyítő 

Kifizetések  Politikai Közreműködés Jótékonysági Közreműködés

 
   

 

 A Bridgestone megvesztegetési tilalma minden helytelen kifizetésre 

vonatkozik, beleértve az „ügymenet-könnyítő” kifizetéseket is. Mivel az 

ilyen kifizetés a korrupció egyik formája, a Bridgestone megtiltja az 

ügymenet-könnyítő kifizetések alkalmazását, még akkor is, ha az ilyen 

kifizetések helyileg szokásosak. 

Számos ország törvényei szigorú korlátokat határoznak meg, és egyes 

esetekben tiltják a vállalatok politikai pártokban való közreműködését. A 

Bridgestone tiltja, hogy a társaság pénzeszközeit, forrásait vagy eszközeit 

bármely politikai párt vagy jelölt közvetlen vagy közvetett támogatására 

használják, hacsak a Jogi Osztály és adott esetben a Kormányzati 

Kapcsolatok Osztálya előzetesen azt jóvá nem hagyja, és feltéve, hogy 

azok szigorú összhangban vannak az Ön regionális és helyi irányelveivel. 

Vállalati társadalmi felelősségvállalásunk: az „Our Way to Serve” 

részeként a Bridgestone aktívan támogatja a karitatív célokat azokban a 

közösségekben, amelyekben szerte a világon részt vállalunk. 

 
A jótékonysági közreműködés időről időre korrupciós kockázatokat 

okozhat a Bridgestone számára. A kockázatok sokféleképpen 

felmerülhetnek, ideértve azokat az eseteket is, amikor egy jótékonysági 

szervezet valójában nem létezik, fedőcég, vagy kormányzati 

tisztviselővel áll kapcsolatban. Ennek eredményeként fontos, hogy a 

jótékonysági szervezetek kiválasztásakor kellő gondosságot tanúsítsunk 

és körültekintően járjunk el, valamint meggyőződjünk arról, hogy a 

felajánlásunkat a rendeltetésének megfelelően használják fel, és nem 

irányítják át nem megfelelő kedvezményezettekhez.

 

 

 

 

 

 

 

A Jogi Osztálynak előzetesen jóvá kell hagynia minden olyan 

jótékonysági közreműködést, amely kormánytisztviselőtől érkezik, 

valamint valamely, kormánytisztviselőhöz kapcsolódó szervezet vagy 

kormányzati szerv felé teljesítendő. 
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 ALAPKÖVETELMÉNYEK  
 

Ha jótékonysági közreműködés felajánlását vagy nyújtását 

fontolgatja, meg kell győződnie arról, hogy a következő 

kritériumok teljesülnek: 

Nem üzleti tevékenység megszerzése vagy megtartása 

céljából, vagy bármely más, helytelen előnyhöz való jutásért 

történik a közreműködés felajánlása, ígérete vagy nyújtása; 

Megfelel a Bridgestone irányelveinek, az érvényes 

jogszabályoknak és a helyi irányelveknek vagy eljárásoknak; 

Nem kormánytisztviselőnek szánják, és nincs arra utaló jel, 

hogy a hozzájárulás konkrét kormánytisztviselő személyes 

felhasználására kerül továbbításra; és 

Megfelelően be van jelentve és dokumentálva van a vállalat 

könyveiben és nyilvántartásaiban. 

 
Az “ügymenet-könnyítő kifizetés” olyan kis összegű kifizetés, 

amelyet kormánytisztviselőknek fizetnek, hogy felgyorsítsák vagy 

megkönnyítsék a rutinszerű, nem diszkrecionális intézkedéseket 

vagy szolgáltatásokat, például vízumok feldolgozását, 

engedélyeket vagy engedélyezési kérelmeket, közüzemi 

szolgáltatások biztosítását vagy rakományok be- ill. kirakodását. A 

Bridgestone tiltja az ilyen ügymenet-könnyítő kifizetéseket. 

Általunk Használt Kifejezések 



 
 

 

 

 

 

Könyvelés és 

Nyilvántartások 
Aggályok és Lehetséges 
Jogsértések Jelentése 

 
  

 

A nem megfelelő kifizetések hiányos vagy hamis dokumentációval 

történő elfedésének megakadályozása érdekében a korrupcióellenes 

törvények követelményeket írnak elő a könyvelés, a nyilvántartások és a 

megfelelő belső ellenőrzések vezetésére. Ezekkel a törvényekkel 

összhangban a Bridgestone előírja, hogy könyveinek és 

nyilvántartásainak tisztességesen és pontosan tükrözniük kell a vállalat 

tranzakcióit és az eszközökkel kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

A Bridgestone összes alkalmazottja felelős annak biztosításáért, hogy a 

szerepeikre és felelősségükre vonatkozó könyvelés, nyilvántartások és 

belső ellenőrzési követelmények be legyenek tartva. Ez magában foglalja 

a jelen Irányelv által előírt összes átvilágításnak és a vonatkozó 

jóváhagyások nyilvántartásának vezetését, valamint annak biztosítását, 

hogy minden kifizetést és kiadást tisztességesen és pontosan rögzítsenek 

a vállalat könyveiben és nyilvántartásaiban.  

Ha tudomására jutott, vagy gyanítja, hogy a jelen Irányelvet 

megsértették, vagy az hamarosan bekövetkezik, haladéktalanul jelentenie 

kell az ügyet a Jogi Osztálynak. Alternatív megoldásként jelentheti az 

ügyet a BridgeLine felületén. Ahol a törvény megengedi, a BridgeLine-

on név nélkül lehet jelentést tenni. 

 
  | A BridgeLine 

A Bridgestone tiltja a retorziót, amennyiben bizonyos üzleti magatartást 

vagy etikai problémákat jóhiszeműen jelentenek. Használja a következő 

linket a régiójához tartozó BridgeLine eléréséhez: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

 

Auditok 

 

A Bridgestone rendszeresen ellenőrzi a vonatkozó Bridgestone 

tevékenységeket, hogy segítsen biztosítani a jelen Irányelv és az 

alkalmazandó korrupcióellenes jogszabályok folyamatos betartását. 

Önnek együtt kell működnie az ilyen ellenőrzési tevékenységekkel, és 

soha nem szabad azokba beavatkozni vagy akadályozni azokat. 
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Kérdések és Válaszok 

GYIK 

K: Tudom, hogy a vállalati irányelvek tiltják az „ügymenet-könnyítő 

kifizetéseket” (a rutinszerű tranzakciók felgyorsítása érdekében 

kormánytisztviselőknek fizetett kis összegű kifizetéseket). A 

hivatalos engedélyek díjai, mint például az útlevél-megújítás vagy a 

vízumkérelmek gyorsított díjai, „ügymenet-könnyítő kifizetésnek” 

számítanak-e?  

V: A hivatalosan engedélyezett kormányzati ügynökségnek (nem 

magánszemélynek) teljesített kifizetés (például a kormányhivatal 

táblázatában felsorolt sürgősségi díjak az útlevélmegújítás vagy 

vízumkérelem feldolgozásának felgyorsítása érdekében), amelyet 

hivatalos kormányi nyugta támaszt alá, nem „ügymenet-könnyítő 

kifizetés”, és ennek megfelelően általában megengedett. Forduljon a Jogi 

Osztályhoz, ha nem biztos abban, hogy egy gyorsított eljárás kifizetése 

megfelelő és jogszerű-e. 

K: Tudom, hogy a megvesztegetés tilos, de mi van akkor, ha egy 

kormánytisztviselő (például rendőr vagy bevándorlási tisztviselő) 

azzal fenyegetőzik, hogy őrizetbe vesz vagy árt nekem, hacsak nem 

fizetek neki egy jelképes összeget készpénzben? 

V: A Bridgestone elismeri, hogy rendkívül ritka esetekben a 

munkavállaló egészsége vagy biztonsága veszélybe kerülhet, ha nem 

teljesíti az ilyen jellegű kérést. Ha úgy érzi, hogy egészsége vagy 

biztonsága közvetlen veszélyben van, és megítélése szerint a védelem 

legjobb módja a fizetés, a vállalati irányelvek nem tiltják meg Önnek az 

ilyen kifizetést. Az ilyen típusú kifizetés nem megvesztegetés. Amint 

biztonságos helyre jut, azonnal jelentse a kifizetést vezetőjének, a Jogi 

Osztálynak és adott esetben a Biztonsági Osztálynak. A kifizetést 

megfelelően be kell jelenteni és dokumentálni kell a társaság könyveiben 

és nyilvántartásaiban. 

K: Tudom, hogy törvénybe ütköznek a kormánytisztviselőknek történő 

kifizetések, de mindenki azt mondja, hogy ebben az országban ez az 

egyetlen módja az előrejutásnak. Megkerülhetem ezt azzal, hogy fogadok 

egy ügynököt, aki jutalékot fizet a tisztviselőnek? 

V: Nem. Kenőpénzt fizetni kormánytisztviselőknek törvénybe ütköző, 

függetlenül attól, hogy a kifizetést közvetlenül vagy harmadik félen keresztül 

közvetett módon hajtják-e végre. Az ilyen kifizetések következményei 

súlyosak lehetnek mind Ön, mind a vállalat számára. Nem kerülheti meg saját 

vagy a vállalat jogi felelősségét azáltal, hogy ügynököket vesz fel arra, hogy 

nem engedélyezett dolgot tegyen. Ezért az ügynöki megbízások 

mérlegelésekor megfelelő átvilágítást kell végezni annak érdekében, hogy 

gondosan fel lehessen mérni az alkalmazás indoklását, hogy a javasolt 

szolgáltatások megfelelőek-e a fizetendő díjakhoz mérten, valamint vizsgálni 

kell az ügynök hátterét, hírnevét és képesítését. Konzultáljon a Jogi 

Osztállyal, hogy többet megtudjon a Bridgestone átvilágítási folyamatáról.  

K: Egy kormánytisztviselő azt tervezi, hogy meglátogatja a 

létesítményünket, hogy rutinszerű ellenőrzést végezzen a minőség-

ellenőrzéssel kapcsolatban. Megengedett a látogatás ideje alatt étkezést 

biztosítani a tisztviselőnek? 

V: Étkezés biztosítása a vállalati létesítménybe látogató kormánytisztviselő 

számára általában megengedett, amennyiben ez ritkán fordul elő, az étkezés 

költsége ésszerű, és nem várnak cserébe bármilyen viszontszívességet. 

Magatartási Kódexünknek megfelelően semmilyen ajándékot, szórakozást 

vagy egyéb értéket nem szabad felajánlani vagy átadni 

kormánytisztviselőnek a Jogi Osztály előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 

Gondoskodnia kell arról is, hogy az összes többi vállalati irányelv és eljárás, 

ideértve a helyiket is, be legyen tartva. 

K: Az ügyfél olyan kifizetést kér, amely vesztegetésnek tűnik, de nem 

világos, hogy a helyi törvények tiltanák-e a kifizetést. Kifizethetem? 

V: Az ilyen kifizetések megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a Jogi 

Osztállyal annak megállapításához, hogy a szóban forgó fizetés 

megfelelő-e vagy sem, és hogy az ilyen kifizetések sérthetik-e a vállalati 

irányelveket, a helyi törvényeket vagy a vállalatra vonatkozó egyéb 

jogszabályokat. 

K: A Bridgestone Korrupcióellenes Irányelve csak a 

kormánytisztviselők megvesztegetésével foglalkozik, vagy a tiltásba 

más pártok megvesztegetései is beletartoznak? 

V: A Bridgestone Korrupcióellenes Irányelve előírja, hogy mindennemű 

megvesztegetés abszolút tilos. Ide tartozik a kereskedelmi 

megvesztegetés is, ahol kormánytisztviselők nem vesznek részt. A 

Bridgestone alkalmazottja vagy a Bridgestone nevében eljáró harmadik 

fél semmilyen körülmények között nem kínálhat semmilyen értéket 

semmilyen harmadik félnek, köztük kormányzati és nem kormányzati 

ügyfeleknek vagy képviselőiknek üzleti tevékenység megszerzése, 

megtartása vagy bármilyen más kereskedelmi előny céljából. Forduljon a 

Jogi Osztályhoz, ha további információra vagy útmutatásra van szüksége.

| BridgeLine További információkért az Ön helyi BridgeLine-járól látogasson el a https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ oldalára. 
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