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A MOL-CSOPORT ÜZLETI PARTNERI ETIKAI KÓDEXE 
 

Tisztelt Üzleti Partnerünk! 
 
A MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexe a MOL-csoport Etikai Kódexének kivonata, 
azokat az etikai normákat tartalmazza, amelyeket üzleti kapcsolatainkban különösen 
fontosnak tartunk, és amelyek betartását üzleti partnereinktől is elvárjuk. Üzleti partnernek 
tekintjük a MOL-csoport beszállítóit, vevőit és egyéb szerződéses partnereit.  
 

1. Termékek és szolgáltatások - A MOL-csoport beszállítóival szembeni elvárás, hogy 
minőségi és biztonságos terméket és szolgáltatást nyújtsanak, ezekről megfelelő 
időben adjanak igaz, elégséges, pontos és érthető információkat.  

2. Kommunikáció - Üzleti partnereink a szóbeli és írásos kommunikációban a 
legszigorúbb magatartási elvárásokat kövessék. Bizalmasan kezeljék az üzleti 
partnerekkel kapcsolatos információkat.  

3. Kimutatások, jelentések - Ne hamisítsák meg a pénzügyi, számviteli kimutatásokat, 
jelentéseket.  

4. Eszközök - Vállaljanak felelősséget a MOL-csoport tulajdonában lévő eszközök 
épségéért, azok célszerű és takarékos használatáért.  

5. Szellemi termékek - Tartsák tiszteletben, hogy a MOL-csoportban keletkező értékes, 
nem közcélú ötletek, stratégiák és egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában 
vannak, egyes esetekben ezen eredmények szellemi tulajdoni oltalom alatt állnak. 

6. Bennfentes kereskedelem - Ne használjanak fel jogszerűtlenül bennfentes 
információkat anyagi előnyszerzés céljából.  

7. Emberi jogok – A MOL-csoport partnerei tartsák tiszteletben munkavállalóik 
vallásszabadsághoz való jogát, gyülekezési jogát, pihenéshez, szabadidőhöz és 
rendszeres fizetett szabadsághoz való jogát, és   kötelezzék el magukat a méltányos 
és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatás és bérezés elve mellett. 

8. A hátrányos megkülönböztetés – A MOL-csoport üzleti partnerei nem 
diszkriminálhatnak a nem, a családi állapot, az életkor, az etnikai származás, a 
bőrszín, a vallási és politikai meggyőződés, a fogyatékosság, a szexuális orientáció 
alapján.  

9. Zaklatás – A Csoport üzleti partnereivel szembeni elvárás, hogy ne viselkedjenek 
úgy, hogy azt bárki erőszakosnak, megfélemlítőnek, gyűlölködőnek, rossz 
szándékúnak vagy sértőnek tekinthesse.  

10. A kikényszerített és a gyermekmunka – a MOL-csoport üzleti partnere nem 
tolerálja a kényszer-, a kikényszerített, a rabszolgamunka és a gyermekmunka 
semmilyen formáját. 

11. Egészségvédelem, munkabiztonság és környezetvédelem– A MOL-csoport üzleti 
partnere betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi 
elvárásokat és előírásokat.  

12. Korrupció – A MOL-csoport üzleti partnere elkötelezi magát a korrupció és 
megvesztegetés mentes üzlet mellett, beleértve az alkalmazottak vagy szervezetek 
számára vagy részéről elhangzó, tisztességtelen fizetségre irányuló ajánlatok 
elutasítását is. 

13. Összeférhetetlenség – A MOL-csoport üzleti partnereként nem alkalmazza a MOL-
csoport vállalatával kapcsolatban álló munkavállalóját, nem teszi lehetővé 
vállalatában való tulajdonszerzését. 

14. Tisztességes verseny - Tevékenységét a tisztességes verseny normáival 
összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi. Nem 
támogatja a lánctartozás etikátlan gyakorlatát. 

A MOL-csoport üzleti partnerei gondoskodnak arról, hogy a fenti elvárásokról és azok 
alkalmazásáról minden érintett személy információt kapjon. Az üzleti partnerek 
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haladéktalanul tájékoztatják a MOL-csoportot a kódex előírásainak megszegéséről, és a 
javító intézkedések elvégzéséről.  
 
Amennyiben a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexének előírásai tartósan és jelentős 
mértékben sérülnek, a MOL-csoport megszünteti az üzleti kapcsolatot az érintett üzleti 
partnerrel. 
A fenti normák betartása mellett elvárt továbbá a MOL-csoport üzleti partnereitől a MOL-
csoport honlapján (www.mol.hu) elérhető Etikai Kódex - teljes tartalmának megismerésére 
és betartására való törekvés, az egyébként irányadó szerződéses jogkövetkezmények 
alkalmazása nélkül. A MOL-csoport arra ösztönzi üzleti partnereit, hogy a fenti 
rendelkezéseket a saját beszállítói és alvállalkozói, üzleti partneri láncuk egészében 
alkalmazzák.  
 
Amennyiben Önnek etikai jellegű kérdése vagy panasza van, illetve jelenteni kíván egy 
etikátlan magatartást, kérjük, lépjen kapcsolatba a MOL-csoport Etikai Tanácsával. 

Cím: MOL-csoport Etikai Tanács 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
Email: ethicscouncil@mol.hu 
24 órás üzenetrögzítős telefon: (+36 1) 464-1725 (külső vonalról) vagy 21-725. 

 
 
 
Kérjük, hogy támogassa az etikus üzlet iránti törekvésünket! 
 
 
MOL-csoport 
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