KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK
ELLENI TÁJÉKOZTATÓ
Az Arriva Hungary Zrt. az ArrivaBus Kft. és a Bus Service Kft. („Magyar Arriva Vállalatok”) – az
anyavállalatuk az Arriva Plc. Igazgatótanácsának („AMB”) döntése alapján és azzal összhangban –
elkötelezettek amellett, hogy tisztességesen, nyíltan és feddhetetlenül folytassák üzleti
tevékenységüket a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett.
Elkötelezettek azért is, hogy tevékenységük során ők is és partnereik (ideértve az eljáró képviselőket is,
munkakörre és beosztásra való tekintet nélkül) betartsák a vonatkozó jogi és etikai normákat és zéró
toleranciát hirdetnek a vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban.
Korrupciós bűncselekménynek tekintendő minden olyan magatartás, amely a magyar Büntető Törvénykönyv
(2012. évi C. törvény) XXVII. fejezetében (290. §-300/A.§) tényállásai alapján annak minősül.
A Magyar Arriva Vállalatok határozott fellépést hirdetnek a korrupció mindennemű formájával szemben, így
korrupciós bűncselekmény alapos gyanúja esetén rendőrségi feljelentést tehetnek, továbbá a jogszabályban
előírt módon és mértékben a hatóságokkal együttműködnek.
Egyben tájékoztatjuk valamennyi partnerünket, hogy az Arriva Plc. anyavállalat Igazgatótanácsa (AMB)
elkötelezte magát amellett is, hogy a megvesztegetés és a korrupció megelőzése és kiküszöbölése érdekében
biztosítsa a 2010. évi brit korrupcióellenes törvény („Bribery Act 2010”) betartását is. A brit törvény hatálya
extraterritoriális jelleggel és egyetemes joghatósággal bír, így lehetővé teszi és megalapozhatja az Egyesült
Királyság hatóságai és bíróságai előtti eljárást és felelősségre vonást akár abban az esteben is, ha a
bűncselekmény elkövetése Magyarországon vagy más az Egyesült Királyság területén kívül eső területen
történt.
Az Európa Unió 2004. évi közbeszerzési direktívája és szankciórendszere szintén közvetlenül alkalmazható a
jogszabályban előírt esetekben.
Fenti célkitűzések megvalósulása érdekében, a Magyar Arriva Vállalatok képviselői és alkalmazottai nem
fogadhatnak el és nyújthatnak ajándékokat harmadik feleknek vagy felektől egyszeri, egyedi ajándék esetén
50 eurót (vagy a helyi pénznemben kifejezett egyenértékű összeget), rendszeres, ismétlődő vendéglátás
esetén 100 eurót (vagy a helyi pénznemben kifejezett egyenértékű összeget) meghaladó értékben a közvetlen
felettesük jóváhagyása nélkül. A kapott vagy adott ajándék, illetőleg a nyújtott vagy igénybe vett szolgáltatás
jóváhagyástól függetlenül, semmilyen módon sem irányulhat bárki más megvesztegetésére, jogellenes előny
nyújtására, nem lehet célja, eszköze vagy következménye korrupciós bűncselekmény elkövetésének.

