
 

 

 
Third Party: 
Address: 
 
 
Date: 

 
Dear Contact: 
 
 
e-rendszer.hu Kft is committed to ethical business 
practices and has a zero-tolerance approach to bribery 
and corruption. The laws that apply to e-rendszer.hu Kft 
around the world require that we demand the same of our 
business partners.  
 
 
As part of our ongoing efforts to comply with those laws, 
we are conducting a review of our existing third-party 
relationships. I would be grateful if you would assist by 
completing the attached questionnaire, which requests 
certain information about your business. Please let me 
know if you have any queries. 
 
 
As a result of our review, we may ask you to agree certain 
anti-corruption terms with us, if those terms are not 
already part of our existing contract with you. The terms 
will not affect any other part of our business with you and 
are designed solely to ensure that e-rendszer.hu Kft is in 
compliance with applicable anti-corruption laws and 
regulations. As an intermediate step, I ask that you 
review, sign and 
return a copy of the attached e-rendszer.hu Kft anti-
corruption policy statement. 
 
 
 
During the course of our review, our processing of 
accounts payable may be delayed in some cases. We ask 
you to bear with us while we complete this process. Our 
relationship with you is important to us, and we appreciate 
your assistance in this important matter. 
 
 
If you have any questions about e-rendszer.hu Kft’s 
commitment to ethical business, best practices in 
anticorruption compliance, or about e-rendszer.hu Kft’s 
ongoing third-party review system, please do not hesitate 
to contact me. 
 
 
 
Regards, 
 
Zoltan Molnar 
 
CEO 
 
 

 
Külső fél: 
Cím:  
         
 
Dátum:  
 

Tisztelt Kapcsolattartó! 
 
 
Az e-rendszer.hu Kft az etikus üzleti gyakorlatok mellett 
kötelezte el magát, és a zéró tolerancia elvét vallja a 
vesztegetésre és a korrupcióra vonatkozóan. A 
világszerte az e-rendszer.hu Kft működésére vonatkozó 
jogszabályok szükségessé teszik, hogy ugyanezt 
megköveteljük az üzleti partnereinktől is.  
 
A jogszabályi előírásoknak való megfelelés iránti 
folyamatos törekvésünk részeként jelenleg áttekintjük a 
meglévő külső kapcsolatainkat. Hálás lennék, ha Önök is 
segítenének azzal, hogy kitöltik a mellékelt kérdőívet, 
amelyben az Önök vállalatáról kell megadniuk bizonyos 
információkat. Kérdések esetén szívesen állok 
rendelkezésére. 
 
A felülvizsgálat végén előfordulhat, hogy arra kérjük majd 
Önt, hogy írja alá a megállapodásunkat bizonyos 
korrupcióellenes feltételekről, amennyiben azokat az 
Önökkel kötött szerződésünk nem tartalmazza. Ezek a 
feltételek nem befolyásolják az Önökkel folytatott üzleti 
tevékenységünk egyéb részeit, és Önöknek ezzel csupán 
azt kell biztosítaniuk, hogy az e-rendszer.hu Kft betartja a 
vonatkozó korrupcióellenes jogszabályokat. Köztes 
lépésként arra kérem Önt, hogy szíveskedjen a 
mellékelt e-rendszer.hu Kft korrupcióellenes 
szabályzati nyilatkozatot átolvasni, és aláírva egy 
példányban visszaküldeni. 
 
A vizsgálat folyamán előfordulhat, hogy a szállítói 
számlák feldolgozása egyes esetekben késik. Kis 
türelmet kérünk Önöktől a folyamat lezárásáig. Az 
Önökhöz fűződő üzleti kapcsolat rendkívül fontos 
számunkra, és nagyra értékeljük az Önök segítségét 
ebben a lényeges ügyben. 
 
Amennyiben kérdései merülnek fel az e-rendszer.hu Kft 
etikus üzleti iránti elköteleződésével, a korrupcióellenes 
megfelelésben bevált legjobb gyakorlatokkal, vagy az e-
rendszer.hu Kft folyamatban levő partner-felülvizsgálati 
rendszerével kapcsolatban, kérem, forduljon hozzám 
bizalommal. 
 
 
Tisztelettel, 
 
Molnár Zoltán 
 
ügyvezető 
 
 



 

e-rendszer.hu Kft Anti-Corruption Expectations for 
Business Partners 
 
 
 
e-rendszer.hu Kft has a moral and ethical responsibility to 
act with integrity in how we conduct our business. We owe 
this duty to the communities in which we operate, and we 
take this duty seriously. 
 
In addition to our ethical responsibilities, e-rendszer.hu Kft is 
subject to laws that prohibit bribery and corruption. These 
laws require e-rendszer.hu Kft to take steps to ensure that 
our business partners also act in an ethical manner. 
 
 
e-rendszer.hu Kft endeavours to meet our ethical obligations 
and to abide by both the spirit and letter of applicable laws 
wherever we operate. To that end, it is our policy that E-
rendszer.hu Kft will not tolerate bribery or corruption in any 
form, whether by our employees or any third parties who act 
on our behalf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What is bribery? 
 
A bribe is anything of value given or offered with the intent 
that the recipient acts in an improper way in response to it. 
Most bribes are money payments - whether a gift, kickback, 
excessive commission or other payment - but the offer or gift 
of nearly anything can be a bribe. Some examples are 
nonmonetary gifts, excessive travel and entertainment 
expenses, non-market-standard discounts, and offers of 
employment. 
 
 
 
 
What must I do to meet e-rendszer.hu Kft’s 
expectations? 
 
You will meet E-rendszer.hu Kft’s expectations if you abide 
by all applicable anti-corruption laws, as well as E-
rendszer.hu Kft’s own policy as summarised in this 
document. This includes but is not limited to keeping and 
maintaining accurate and reasonably detailed books and 
financial records in connection to your business with E-
rendszer.hu Kft. 
 
 
What is prohibited? 
 
Acting on e-rendszer.hu Kft’s behalf, you must not: 
 

services or goods; 

e-rendszer.hu Kft korrupcióellenes elvárások az üzleti 
partnerek részére 
 
 
 
Az e-rendszer.hu Kft partneri etikai kódex vázolja az e-
rendszer.hu Kft üzleti partnereivel szemben fennálló 
korrupcióellenes elvárásait. 
 
 
Az e-rendszer.hu Kft erkölcsi és etikai felelősséget vállal az 
iránt, hogy becsületesen járjon el az üzleti tevékenysége 
során. Ezzel a kötelességgel tartozunk azoknak a 
közösségeknek, melyekben működünk, és a 
kötelességünket komolyan vesszük. 
 
Az etikai felelősségvállalás mellett az e-rendszer.hu Kft 
olyan jogszabályok keretében folytatja tevékenységét, 
melyek tiltják a vesztegetést és a korrupciót. Ezek a 
jogszabályok megkövetelik, hogy a e-rendszer.hu Kft 
lépéseket tegyen annak biztosítása érdekében, hogy az 
üzleti partnereink is etikus módon folytatják 
tevékenységüket. 
 
Az e-rendszer.hu Kft törekszik az etikai kötelezettségei 
betartására, és a vonatkozó jogszabályok szellemiségének 
és tartalmának tiszteletben tartására működésünk minden 
helyszínén. Ennek érdekében a szabályzatunk szerint az e-
rendszer.hu Kft nem tolerálja a vesztegetés vagy a korrupció 
semmilyen formáját sem az alkalmazottaink, sem a 
nevünkben eljáró külső felek részéről. 
 
Mi a vesztegetés? 
 
A vesztegetés olyan, értékkel bíró eszköz, amelyet azzal a 
szándékkal adnak át vagy ajánlanak fel, hogy a 
megajándékozott cserében nem megfelelő módon járjon el. 
A vesztegetés leggyakrabban pénzösszeg kifizetésének 
formájában történik – ez lehet ajándék, kenőpénz, túlzott 
jutalék vagy egyéb kifizetés – de szinte bárminek a 
felajánlása vagy ajándékba adása lehet vesztegetés. Ilyen 
lehet például a nem pénzbeli ajándék, a túlzott 
reprezentációs kiadások, a piaci standardoktól eltérő 
engedmények, illetve a munkaviszony felajánlása. 
 
 
Mit kell tennem, hogy megfeleljek az e-rendszer.hu Kft 
elvárásainak? 
 
Ön azzal tud megfelelni az e-rendszer.hu Kft elvárásainak, 
ha betartja az összes vonatkozó korrupcióellenes 
jogszabályt, valamint az e-rendszer.hu Kft saját 
szabályzatát, melynek összefoglalását a jelen dokumentum 
tartalmazza. Ez többek között azzal jár, hogy pontos és 
megfelelően részletezett könyvelést és pénzügyi 
nyilvántartást kell vezetni az e-rendszer.hu Kft-vel folytatott 
üzleti tevékenységgel kapcsolatban. 
 
Mi az, ami tilos? 
 
Az e-rendszer.hu Kft képviseletében eljárva Önnek tilos: 
 

a nem jóhiszeműen nyújtott szolgáltatásokért vagy 
árukért pénzösszeget ajánlani vagy fizetni; 



 

 
uce a public official to do anything by 

offering or giving anything of value to her/him personally or 
to a family member, friend or business associate; 
 
 

“facilitation” or “grease” payment to a public 
official, intended to expedite government 
action; 
 

by offering or giving anything of value to her/him personally 
or to a family member, friend or business associate; 
 

e-rendszer.hu 
Kft to another person without the approval of e-rendszer.hu 
Kft; 
 
 

above actions by anyone other than yourself; 
 
 

ail to report to e-rendszer.hu Kft any material changes in 
the performance of your agreement with us, including the 
involvement of any public official; or 
 
 

e-rendszer.hu Kft any suspicion that any 
of the above actions have taken place. 
 
 
I acknowledge these expectations, and my Company agrees 
to meet them. 
 
 
______________________________ 
Signature  
 
 
Company name __________________________ 
 
 
Tax code: __________________________ 
 
 
Title __________________________ 
 
 
Date __________________________ 
 

  

 

valamire valamely érték személyesen neki, vagy egy 
családtagja, barátja vagy üzlettársa részére történő 
átadásáért vagy felajánlásáért cserében; 
 

„elősegítő” összeget, csúszópénzt átadni egy 
köztisztviselő részére azzal a szándékkal, hogy meggyorítsa 
a kormányzati lépéseket; 
 

bármely személy üzleti döntéseinek befolyásolására 
kísérletet tenni valamely érték személyesen neki, vagy egy 
családtagja, barátja vagy üzlettársa részére történő 
átadásáért vagy felajánlásáért cserében; 
 

az Ön e-rendszer.hu Kft felé vállalt kötelezettségeit 
alvállalkozásba adni vagy delegálni más személynek az e-
rendszer.hu Kft jóváhagyása nélkül; 
 

a fenti tevékenységek bármelyikében részt venni, arra 
más személynek ösztönzést adni vagy azt egyéb módon 
elősegíteni; 
 

elmulasztani a velünk kötött megállapodásának 
teljesítésében bekövetkező lényeges változás e-rendszer.hu 
Kft felé történő közlését, beleértve a köztisztviselők 
bevonását; vagy 
 

 elmulasztani a fenti tevékenységek bármelyikének 
fennállásáról szóló gyanújának e-rendszer.hu Kft felé történő 
közlését. 
 
Az elvárásokat tudomásul veszem, és a Vállalatom vállalja 
azok betartását. 
 
 
______________________________ 
Aláírás 
 
 
Cégnév __________________________ 
 
 
Adószám __________________________ 
 
 
Beosztás __________________________ 
 
 
Dátum __________________________ 

 

 


