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Kőbánvai Y aqĺ o nkezelő Zĺt. ANTIKORRUPCIOS SZAB ALYZAT
Kiadiĺs diituma: 2020. 10.05 01. kiadás

I. BEVEZETES

Az Antikoľľupcĺós Szabáiyzat alapelve és célja

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Vagyonkezelő) alapelve, hogy
határozottan ellenzi a komrpció minden formźljtłt, egyúttal zérő tolerancia elvét vallja
a korrupcióval szemben, azonťeltil elkotelezetten torekszik a legmagasabb szintű
etikai normák kovetésére. A Vagyonkezelő Budapest Főváros X. kertilet Kőbányai
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 Yo-os tulajdonában ál1ó
gazdasági társaság, amely tevékenységét - annak jellegéből adódóan _ részben
hivatali keľeteknek való megfelelés, ľészben pedig a piaci viszonyok
torvényszeniségei szerint látja el.

A jelen szabtiyzat célja, hogy rogzítse a helyes magatartási noľmákat a
Vagyonkezelőn belül esetlegesen előforduló vesztegetési ügyek minimálisra
csokkentésének érdekében, valamint segítsen munkatársaknak kovetni a
Vagyonkezelő etikai értékeit és a komrpcióellenességgel kapcsolatos szabtiyait.

) Előzmények és jogszabályi alapok

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 349l20L9. (XI. Żr.) sztlmu
hatärozatának 3. pontjźlban a felkérte az onkormanyzat többségi tulajdonában tilő
gazdasźryi társaságok igy a vagyonkezelő vezetőit, hogy miiködésük
vonatkozásában alkossák meg a gazďasági társaság antikomrpciós szabályzatźń, és
azt a Képvi sel ő-testül eti általi j óváhagyását követően tegy ék kozzé.

A komrpciós bűncselekményeket és kovetkezményeit a Btintető Torvénykonyvről
szőlo 2012. évi C. torvény XXVII. Fejezetének (290-300/A' $) rendelkezései
tartalmazzźlk'

A'szabáiyzat hatálya

A szabtiyzat személyi hatźiya a Vagyonkezelő teljes foglalkoztatotti állomttnytlra
kiterjed.

4. Definíciók

Vesztegetés: jogosulatlan előny nyújtása Vagy elfogadása ill' az ebben való
megállapodás, amely lehet anyagi vagy bármilyen más előny és annak céĘa, hogy
befolyásoĘa valakinek a cselekedeteit azuz|eti vagy a koľmányzati szektorban, uzleti
előny megszerzése érdekében.

F ogl alko ztatott : A Vagyonkezel ő vezetői, munkaváll al ói, megb ízásos j ogvi szonyb an
állók.

Ajandék: bármilyen éľtékkel bíró harmađik félnek adott vagy haľmadik féltől kapott
dolog. Ilyen pl. akészpénz" ajándékutalvany,logózott tárgyak (naptár, to11), egy üveg
boľ, ajándékkosáľ, belépőjegy valamilyen eseményre (elsősorban abban az esetben,
ha a meghivolajźndékoző féI nem VesZ részt az eseményen, annak tehát nincsen
kapcsol atépítési célj a).
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Meghívas: tägan értelmezhető, azonban célja mindig a céges kapcsolatépítés és
mindig a meghívó/meghívott fél (vagy képviselőjének) társaságttban torténik. Ilyen
pl. a céges étkeztetés (ľeggeli, ebéd vagy vacsora)' események (pl. belépőjegy egy
sporteseményre' koncertre vagy konfeľenciára)' italmeghívás, szállás vagy utazás
biaosítása ill. bármilyen hasonló helyzet.

II. RESZLETES SZABALYOK

A Vagyonkezelő egyértelműen kinyilvttnit1a a zérő toleranciát a korrupció báľmilyen
formájával szemben. A korrupció elleni jogszabály és a jelen szabźĺlyzatban foglaltak
megszegése súlyos foglalkoztatotti kÖtelezettségszegésnek minősül, amely megfelelő
munkáltatóilmegbizoi intézkedéseket, illetve btintető j ogi felj elentést von maga után.

5. Elfogadhatatlan magataľtások

Aktív vesztegetés (felaj ánlás)

Tilos bárkinek (magán és a közszférában is) pénzt vagy bármilyen értékkel bíró
dolgot, előnyt igérni, ajánlani vagy adni annak érdekében, hogy az a személy
helytelentil cselekedjen' Helytelen az e|jźłrás, ha valaki ellenérték fejében nem az
előírásoknak' elvárásoknak megfelelően végzi a munkáját, tevékenységét, illetve
visszaél jogkoľével'

Passzív vesztegetés (elfogadás)
Tilos pénzt vagy báľmilyen értékkel bíró dolgot, előnyt kérni, elfogadni vagy abban
megállapodni, amelynek célja, hogy bátorítsa vagy jutalmazza a helytelen,
j ogszenitlen elj árást.

5.1
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Ajándókok és meghívások

Altalános kockázat

Felmenilhet akockázata annak, hogy a céges ajándékok és meghívások a vesztegetés
egy formájaként jelenjenek meg. A korrupciós kockázat csokkentése érdekében csak
olyan ajándékot, meghívást szabad nyújtani és elfogadni, amely ésszerű mértékű,
arányos és a normál tizleti kapcsolat része.

A Vagyonkezelő szigoruan megtiltja foglalkoztatottjai számára, hogy bármilyen
ajándékot Vagy meghívást kérjenek vagy koveteljenek, ajándékként készpénzt
adj anak vagy elfogadj anak a feladatellátásuk ellentételezéseként'

Magas ko ckázatu tevékeny ségek

Projekt ťolyamathoz és szerződéskotéshez kapcsolódó egyeztetések magas
kockázatúnak mi nősül nek korrupci ós szempontb ó1.

A kocktzat csokkentése éľdekében kerulni kell az ajándékok és meghívások
nyújtását vagy elfogadásźlt" folyamatban levő pĺojektek, szerződéses egyeztetések
során, illetve az ezeket közvetlenu| megelőző időszakban. az éríntett partnerekkel
kapcsolatosan. Abban az esetben" ha ebben az ĺdőszakban véletlenril előťordulna
valamilyen kisebb értékű meghívás (pl. ebéd egy szerződés egyeztetése során) ugy az
alka|mazottak vagy a Vagyonkezelő képviseloi viseljék a koltségek rájuk eső részét.

6.Ż
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Fontos, hogy az ajándékok és meghívások soha nem befolyásolhat az uz|eti
dontéshozatalt Vagy eredményezhetik azt, hogy mások ilyen befolyásolást
gyanítsanak' Ezért azon alkalmazottak, akik kulcsszeľepet töltenek be az
alvállalkozókkal' beszállítókkal kapcsolatos folyamatokban, semmilyen előnyt nem
fogadhatnak el, az izleti életben szokásos kis értékű, logózott termékek vagy
élelmiszerek (pl. bor, csokoládé) kivételével.

7 A koľľupció megakadályozása éľdekében főbb elvárásoko kłivetendő eljáľások

A Vagyonkezelőnél a korrupciós kockázatokhoz alkalmazkodva kialakított
folyamatok célja a korrupció és vesztegetés minden formájának megakadályozása és
az etikus üzleti kultura támogatása.

Vezetői elkotelezettség

A Vagyonkezelő minden vezetője elkotelezett a koľrupció elleni programmal
kapcsolatosan és az etikus viselkedési kultúra mellett'

Kommunikáció

A jelen szabźtlyzatot a Vagyonkezelő minden foglalkoztatottja koteles megismerni és
az abban foglaltakat betarlatni, illetve betartatni.

A Vagyonkezelő vezetősége a munkavállalók és az .jzleti partnerek felé rendszeres
kommuniktrcioval, világos és félľeérthetetlen Ĺizenetekkel biztosítja' hogy a
Vagy onkezel ő szervezete m egfel elj en a szab á|y zat el őí rásai nak.

Incidensek j elentése

A Vagyonkezelő foglalkoztatottainak kötelessége' hogy haladéktalanul, de legkésőbb
a tudomásra jutásról szćlmitott 1 munkanapon belĺil jelentsék a koľrupció ellenes
jogszabályban és a jelen szabźĺlyzatban rogzitett követelmények, ľendelkezéseknek
b ármilyen megszegését.

A jelentett eseteket a Vagyonkezelő Yezérigazgatőja megvizsgáĘa és azok után dont
a további szükséges intézkedésekről.
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