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I. CÉL 

 Ez az irányelv megerősíti a Modine elkötelezettségét a Vállalatra alkalmazandó  
korrupcióellenes jogszabályok betartása mellett, beleértve az USA külföldi korrupciós 
gyakorlatokról szóló törvénye („FCPA”), az Egyesült Királyság vesztegetésről szóló 2010. 
évi törvénye (a „Vesztegetésről szóló törvény”) és/vagy bármely más korrupcióellenes 
törvény (együtt a „Törvények”) rendelkezéseit. Az üzleti körülményektől függően e 
Törvények alkalmazhatók az egész világon folyó tevékenységeinkre azon tény ellenére, 
hogy a törvényt az egyik ország léptette hatályba, a tevékenységek pedig egy másik 
országban folynak. 

 

A Törvények megsértése a következőket vonhatja maga után: 

 súlyos bírságok a Modine vállalattal, igazgatóinkkal, tisztségviselőinkkel és 
munkavállalóinkkal szemben;  

 Az ilyen magatartást tanúsító természetes személyek szabadságvesztése; és 

 Jelentős kár a Modine jó hírneve és üzleti tevékenysége tekintetében. 
 

II. HATÓKÖR 

Ez az Irányelv minden Modine Félre alkalmazandó, és átfogóan kell értelmezni a Modine 
vagy a Modine 3. Fele közötti tranzakciókra, és egyébként a vele kapcsolatban nem álló 
harmadik fél tekintetében is, többek között a kormányzati típusú szervezetek 
„tisztségviselőit” vagy képviselőit is. 
 

III. IRÁNYELVBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG 

A Modine irányelve az, hogy minden üzleti eljárásunk kizárólag az ésszerű üzleti 
döntéseken és a tisztességes eljáráson alapul. Ezért minden igazgatónk és 
munkavállalónk (együttesen a „Modine Felek”), valamint forgalmazóink, megbízottaink, 
képviselőink, tanácsadóink, vegyesvállalati partnereink és a Modine nevében eljáró 
bármely harmadik fél, a leányvállalataink és/vagy kapcsolt vállalataink (együttesen a 
„Modine 3. Felek”) tekintetében elvárjuk a legszigorúbb etikai elvek és üzleti etikai kódex 
betartását, beleértve a Törvények előírásainak maradéktalan betartását is. Minden egyes 
Modine Fél és Modine 3. Fél kötelessége a Törvények betartása és bármilyen gyanított 
szabálysértés haladéktalan jelentése. 
 
Minden Modine Fél és Modine 3. Fél köteles teljesíteni a Modine eljárásait az ezen Irányelv 
folyamatos betartásának előmozdítása érdekében. Feleket ezen Irányelvről és a Modine 
eljárásairól. A Modine Felek tartózkodnak az üzleti tevékenységtől bármilyen olyan jelenlegi 
vagy javasolt Modine 3. Féllel, amely nem tartja be, vagy nem hajlandó betartani, vagy 
vonakodik betartani ezt az Irányelvet és/vagy a Modine eljárásait. 
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A. Tiltott tranzakciók 

Általánosságban az FCPA tiltja a vállalatok és képviselőik részéről bármilyen értékes dolog 
átadását külföldi (azaz nem USA) kormánytisztviselőnek vagy hasonló személynek üzlet 
megszerzése vagy megtartása céljából. 

A vesztegetésről szóló törvény ennél átfogóbb; mindenki számára tiltja, hogy felajánljon, 
ígérjen vagy nyújtson pénzügyi vagy más „előnyt” azért, hogy kölcsönösségi alapon a 
címzettől nem megfelelő előnyhöz jusson. Az FCPA-tól eltérően a címzettnek nem kell 
feltétlenül külföldi tisztviselőnek lennie. Az sem számít, hogy az ajánlatot, ígéretet vagy 
előnyt közvetlenül vagy harmadik félen keresztül nyújtják. A vesztegetésről szóló törvény 
azt is jogellenesnek minősíti, ha bárki kér, beleegyezik, hogy elfogad vagy ténylegesen 
elfogad bármilyen előnyt azzal a szándékkal, hogy viszonzásul előnyt nyújtson az 
ajánlattevőnek. Itt sem számít, hogy bármely érintett fél tud-e róla, vagy hiszi-e, hogy a 
funkció betöltése vagy a tevékenység ellátása jogszabályba ütközik. 
 
Ezen Irányelv alkalmazásában az „előny” többek között magában foglalja az ajándékot, 
bármilyen jellegű fizetést, szórakoztatást és utazást is. 
 
A vesztegetésről szóló törvény rendelkezik a külföldi tisztviselők vesztegetése céljából 
történő külön  szabálysértésről is; tiltja az ilyen személyek számára előny felajánlását, 
ígéretét vagy nyújtását. 

 

A Modine bármilyen üzleti tevékenységével kapcsolatban a Modine tiltja bármilyen és 
minden Modine Fél és Modine 3. Fél esetében a következőket  
 

1. Pénzügyi vagy más előny ajánlása, ígérete vagy nyújtása a címzettől nem 
megfelelő előny szerzése érdekében. Ez magában foglalja a kormánytisztviselőket 
és a nem kormányzati tisztviselőket is. Tiltja a közvetlenül vagy harmadik felek 
révén nyújtható ajánlatokat, ígéreteket vagy előnyöket; 

2. Előny kérését, beleegyezést az előny elfogadásába vagy elfogadását az ajánlattevő 
számára viszonzásul előny nyújtása szándékával. Nem számít, hogy a kérés 
közvetlenül vagy harmadik félen keresztül történt-e, vagy hogy bármely érintett fél 
tud-e róla vagy hiszi-e, hogy a funkció betöltése vagy a tevékenység ellátása 
jogszabályba ütközik; és/vagy  

3. Bármilyen fizetés teljesítése a rutinszerű kormányzati funkciók meggyorsítása 
céljából (más néven „kenőpénz” vagy „csúszópénz”). Ha e tilalom ellenére ilyen 
fizetés történik, az ilyen kenőpénzt vagy csúszópénzt fizető személy köteles 
haladéktalanul jelenteni a fizetést a szakmai vezetőjének. A szakmai vezető köteles 
haladéktalanul értesítést adni az ilyen fizetés után: 

a. a megfelelő ügyfélmenedzsernek és utasítani az ügyfélmenedzsert, hogy a 
fizetést vegye nyilvántartásba „kenőpénz” fizetéseként; és 

b. A Modine Üzleti Etikai Bizottsága az alábbiakat ismertető jelentést készít: 
i. a fizetés körülményei (nap, időpont, ország, iroda)  
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ii.  a cselekményben résztvevő felek  
iii. erőszak hatására történt-e, és milyen jellegű cselekményről van szó  
iv. megkíséreltek-e alternatív fizetési lépéseket  
v. a kifizetett összeg  
vi. kinek jelentették a fizetést és mikor  

  
B. A helyi szokások/tradíciók követése kivételt képez 

Mivel a Modine globális tevékenységet fejt ki, elismert, hogy a helyi szokások vagy 
tradíciók következtében elvárhatják a névleges értékű ajándékok cseréjét. Az ilyen helyi 
szokások követése kivételt képezhet a fenti tilalmak alól.  
 
AZONBAN az ilyen ajándékok nyújtása vagy elfogadása csak úgy történhet, ha 
nyilvánvaló, hogy az ilyen ajándékok kizárólagos szándéka a helyi szokások 
követése, NEM pedig viszonzásul nem megfelelő előny nyújtása vagy elfogadása. 
Ha kormányzati tisztviselőknek vagy a kormányzat nevében eljáró alkalmazottaknak 
adnak ajándékokat, az ilyen ajándékok egyértelműen olyan jellegűek legyenek, 
hogy azok nem a tisztségviselő vagy az alkalmazott arra irányuló befolyásolását 
szolgálják, hogy a kormányzati funkcióját vagy a munkaviszonyában betöltött 
funkcióját érvényesítse, és nem szolgálhatja üzlet vagy üzleti előny megszerzését 
vagy megtartását. Gyakori ajándékozás névleges értékű ajándékokkal (akár adják, 
akár kapják) ezen irányelv megsértését képezheti.  
 
Minden reklámköltséghez hasonlóan a Modine felek vagy a Modine 3.  Felek 
részéről a névleges értékű ajándékokat költségként kell a nyilvántartásban 
szerepeltetni (lásd az alábbiakban a III. (C) pontot).  

 
Ha kérdéseik vannak akár a helyi szokásokról/tradíciókról, hogy mikor alkalmazandók a 
kivételek, kérjük, forduljanak a Jogi Osztályhoz, mielőtt elfogadnak vagy adnak ilyen 
ajándékokat. 
 
C. Nyilvántartás vezetési/számviteli követelmények 

A Modine előírja, hogy a könyveit és a nyilvántartásait ésszerű részletezettséggel, 
pontosan kell vezetni úgy, hogy tisztességesen tükrözzék a Modine minden tranzakcióját. 
Ezért minden tranzakció: 
 

 Feleljen meg a vezetés engedélyének. 

 Úgy legyen nyilvántartva, hogy lehetővé tegye a pénzügyi kimutatások készítését 
az alkalmazandó elvek (nevezetesen az általánosan elfogadott számviteli elvek) 
szerint 

 Rögzítse a Modine eszközmozgásait a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. 

 Ésszerű időközönként legyen felülvizsgálva. 
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E kimutatások közül egyik sem kíván a Modine jelenleg hatályos számviteli irányelveinek 
helyébe lépni. 
 
D. Esetleges „Figyelmeztető jelzések” 

A Modine elvárja, hogy a Modine Felek és a Modine 3. Felek kapjanak „Figyelmeztető 
jelzéseket” arra nézve, melyek lehetnek a megkérdőjelezhető tranzakciók. Az ilyen 
Figyelmeztető jelzések a következők lehetnek: 

 

 Szokatlan fizetések vagy pénzügyi intézkedések, például: 
o Fizetések számozott (azaz névtelen) bankszámlára. 
o Fizetések más országokban vezetett számlákra, nem ott, ahol a Modine 3.  

Felek működnek vagy ahol a tevékenységüket kifejtik. 
o Készpénzben teljesítendő fizetések. 
o Az úgynevezett „kerek dollár” fizetések, amelyek az olyan fizetéseket 

jelentenek, mint például 10 000 dollár. 

 Szokatlanul nagy jutalék. 

 Az ország, ahol a fizetés történik, korrupciós előzményei. 

 A megbízott vagy tanácsadó megkérdőjelezhető jó híre. 

 A Modine 3.  Fél részéről az együttműködés megtagadása, amikor a Modine 
erőfeszítéseket tesz a Modine 3. Fél részéről a jogszabályok betartatására. 

 A számviteli nyilvántartásban a költségek átláthatatlansága. 

 Inflálódott számlák. 

 Kapcsolat a Modine 3. Fél, és kormányzati tisztviselő között 

 A kért/ajánlott szolgáltatás nyújtására a meglévő vagy ajánlott Modine 3. Fél részéről 
a szakképzettség vagy a források nyilvánvaló hiánya, ami ésszerű kérdéseket vet fel 
arról, hogy a Modine miért tartana fenn, illetve miért létesítene kapcsolatot ilyen 
meglévő vagy ajánlott Modine 3. Féllel. 

 Határozott „ajánlások” kormányzati szerv vagy tisztviselő részéről, arra, hogy a 
Modine együttműködjön egy adott Modine 3. Féllel. 

 Kérések jótékonysági szervezetek számára történő befizetésekre egy tranzakció 
megkötésekor vagy azt megelőzően. 

 
 

IV. SZABÁLYKÖVETÉSI FELELŐSSÉG 

Minden munkavállaló felelősséggel tartozik az ezen irányelvben foglalt elvek betartásáért, 
valamint azért, hogy a munkatársakkal együtt folyamatosan ellenőrizze a Vállalat részéről a 
szabályok betartását. A vezetés szerepmodellt nyújt ezen elvek betartására, és felelősségi 
területén felel ezen irányelv betartási szintjének ellenőrzéséért.  
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