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A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta 
az integritás, a becsületesség, a tisztességes 
üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan 
betartása jellemzi. A Nestlé munkatársai 
világszerte támogatják és vállalják ezt az 
elkötelezettséget a kezdetektől fogva mindennapi 
feladataik végzése során, így a Nestlé jó hírneve 
napjainkban is a Társaság egyik legkiemelkedőbb 
értéke.

A Nestlé Üzleti Alapelvek előírnak bizonyos 
értékeket és elveket, amelyek iránt a Nestlé 
világszerte elkötelezte magát. Jelen Üzleti Etikai 
Kódex részletezi és elősegíti az Üzleti Alapelvek 
folyamatos megvalósítását azáltal, hogy bizonyos 
megkérdőjelezhetetlen minimum viselkedési 
követelményeket határoz meg a kulcsfontosságú 
területeken.

A jelen Kódex jellegéből adódóan nem térhet 
ki valamennyi lehetséges élethelyzetre. Abból 
a célból készült, hogy viszonyítási alapot 
biztosítson, amelyhez minden tevékenységünket 
hozzá kell mérni. Amikor a munkatársaknak 
egy adott helyzetben kétségeik merülnek fel a 
helyes eljárást illetően, útmutatást kell, hogy 
keressenek ebben a Kódexben, mivel végső 
soron az egyes munkatársak felelőssége, hogy 
„helyesen cselekedjenek” és ezt a felelősséget 
nem háríthatják át másra. 

A munkatársaknak mindig az alábbi alapelvekkel 
összhangban kell eljárniuk:

–  el kell kerülniük az olyan magatartást, amely 
árthat vagy kockázatot jelenthet a Nestlére vagy 
a Nestlé jó hírnevére

– jogszerűen és becsületesen kell eljárniuk
–  a Társaság érdekeit kell előtérbe helyezniük az 

egyéni vagy egyéb érdekekkel szemben.

A jelen kódex alkalmazásában a „munkatársak” 
megnevezés magában foglalja a Nestlé S.A. és 
leányvállalatainak munkatársait,  tisztségviselőit 
és igazgatóit.

Bevezető

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe
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Mindig tiszteletben tartjuk a jogszabályokat.

A Nestlét és munkatársait kötik a jogszabályok. 
Az érvényben lévő összes jogszabályt és előírást 
maradéktalanul be kell tartani. A munkatársaknak 
ezenkívül az adott helyzetnek megfelelően be kell 
tartaniuk a belső szabályokat és előírásokat is. E 
belső szabályok jellemzőek az adott Társaságra és 
szigorúbbak lehetnek a jogszabályi előírásoknál.

Mindig a Nestlé legfőbb érdeke szerint járunk 
el.

Érdekkonfliktus akkor merül fel, amikor a 
munkatárs személyes érdekei vagy egy harmadik 
személy érdekei szembekerülnek a Nestlé 
érdekeivel. Ilyen esetekben nehézséget okozhat 
a munkatárs számára, hogy teljes mértékben a 
Nestlé legfőbb érdekének megfelelően járjon el.

A munkatársaknak, amennyire csak lehetséges, 
kerülniük kell az érdekkonfliktusokat.

Ha érdekkonfliktus merült fel vagy valamely 
munkatárs olyan helyzetbe kerül, amely 
érdekkonfliktust okozhat vagy ahhoz vezethet, 
a munkatársnak ezt közölnie kell a közvetlen 
felettesével és/vagy a Humánerőforrás-, illetve 
a Jogi osztállyal, illetve a compliance-ért felelős 
személlyel, hogy tisztességes és átlátható módon 
lehessen megoldást találni a helyzetre.

A jogszabályok, szabályok és előírások 
betartása 

Érdekkonfliktus (Összeférhetetlenség) 

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe
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Büszkék vagyunk a Nestlé jó hírnevére és külső 
elkötelezettségeink és tevékenységeink során 
is figyelembe vesszük a Nestlé érdekeinek 
elsődlegességét.

A munkatársak a Nestlén kívül nem folytathatnak 
olyan tevékenységet, amely kedvezőtlenül 
befolyásolja a Nestlé iránti elkötelezettségüket 
vagy kockáztatja a Nestlé jó hírnevét, vagy ha ez 
bármilyen más módon ütközik a Nestlé érdekeivel.
Ha kétség merül fel egy tevékenység 
megengedhetőségét illetően, akkor a 
munkatársaknak egyeztetni kell a Humánerőforrás 
osztállyal, a Jogi osztállyal, illetve a complience-ért 
felelős személlyel.
A következő beosztások betöltése, illetve 
tevékenységek végzése csak akkor elfogadható, 
ha a Nestlé S.A. igazgatóságának egyik tagja azt 
előzetesen engedélyezte:

–  igazgatósági tag 
–  tisztségviselő
–  munkatárs
–  partner
–  tanácsadó

Az engedély megtagadható, ha a beosztás, illetve 
a tevékenység összeütközésbe kerülhet a Nestlé 
érdekeivel vagy a munkatárs munkaköréből fakadó 
feladataival.

A tőzsdén jegyzett társaságokban betöltendő 
igazgatósági tagsághoz a Nestlé S.A. 
vezérigazgatójának és – a Nestlé S.A. igazgatói 
tanácsának tagjai esetén – a Nestlé S.A. elnökének 
előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben nem a Társaság kéri bizonyos 
beosztás vagy tevékenység vállalását, akkor a 
Nestlé munkatársai kizárólag szabadidejükben, 
saját kockázatukra és költségükre vállalhatnak 
külső tevékenységeket és tisztségeket.

A munkaerő felvétele és fejlesztése során 
tisztességes és objektív döntéseket hozunk.

A munkatársak közeli hozzátartozóit és élettársát 
dolgozóként vagy tanácsadóként csak abban 
az esetben lehet felvenni, ha a kinevezés a 
képzettségen, a teljesítményen, a szakértelmen és 
a szakmai tapasztalatokon alapul, feltéve, hogy a 
munkatárs és közeli hozzátartozó illetve élettársa 
között sem közvetlen, sem pedig közvetett alá-
fölérendeltségi viszony nincs. 

A tisztességes foglalkoztatás fent említett 
alapelvei érvényesek a foglalkoztatás minden 
területén, beleértve a díjazást, az előléptetést 
és az áthelyezést is, valamint az olyan eseteket 
is, amikor az említett kapcsolat az illető 
munkatársnak az adott Társasághoz való belépése 
után jön létre.

A szakmai gyakorlatok, a képzési időszakok, 
a szünidei munkák és a hasonló időszakos 
alkalmazások tekintetében az egyaránt alkalmas 
pályázók közül elsőbbségben lehet részesíteni a 
Nestlé munkatársainak gyermekeit.

Külső igazgatói tisztségek és 
egyéb külső tevékenységek

Családtagok és rokoni kapcsolatok

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe
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Elkötelezettek vagyunk a Nestlé üzleti fejlődése 
iránt.

A munkatársak nem lehetnek a Társaság 
konkurensei. Nem használhatják ki saját céljaikra 
azokat az üzleti lehetőségeket, amelyeket 
munkájuk során fedeznek fel, hacsak a Társaság 
kifejezetten le nem mond saját érdekeiről az adott 
lehetőség kiaknázását illetően. 

Ha a munkatárs szeretne kihasználni egy, 
a Társaság számára előnyösnek tűnő üzleti 
lehetőséget, akkor erről tájékoztatnia kell 
közvetlen felettesét, aki kikéri a vezetőség 
döntését arról, hogy a Társaság élni kíván-e az 
adott lehetőséggel vagy sem. Ha a Társaság úgy 
dönt, hogy nem használja ki a lehetőséget, akkor a 
munkatárs saját nevében élhet az alkalommal, de 
csak abban az esetben, ha ez nyilvánvalóan nem 
jelent közvetlen vagy közvetett konkurenciát a 
Társaság működésével.

A Nestlé értékpapírjainak vétele vagy eladása 
során figyelembe vesszük és betartjuk a 
bennfentes kereskedelemre vonatkozó 
szabályokat.

A Nestlé tiltja részvényeinek, illetve 
értékpapírjainak vételét és eladását olyan, 
nyilvánosságra még nem hozott információk 
alapján, melyek a részvényárfolyamokkal 
potenciálisan kapcsolatba hozhatók. Ennek be 
nem tartása nemcsak fegyelmi eljárást, hanem 
büntetőjogi következményeket is maga után 
vonhat. 

Ha kétség merül fel a bennfentes kereskedelemre 
vonatkozó szabályok értelmezésével vagy 
alkalmazásával kapcsolatban, akkor a 
munkatársaknak egyeztetniük kell a jogi osztállyal, 
illetve a compliance-ért felelős személlyel.

Üzleti lehetőségek

Bennfentes kereskedelem

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe
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Hiszünk a szabad verseny fontosságában.

A Nestlé felkészült és a jövőben is mindig 
felkészült lesz arra, hogy sikeresen versenyezzen 
korunk üzleti környezetében az érvényben lévő 
verseny- és tisztességes üzletvitelre vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartásával. Éppen 
ezért munkatársainak mindig be kell tartaniuk az 
alábbi szabályokat:

–  Kereskedelmi politikánkat és árainkat önállóan 
szabjuk meg, versenytársainkkal vagy más 
tőlünk független felekkel közvetve vagy 
közvetlenül, formálisan vagy informálisan soha 
nem egyeztetünk;

–  A vevőkört, az értékesítési területeket, illetve 
a termékpiacokat a Nestlé soha nem osztja fel 
versenytársaival, az mindig tisztességes verseny 
eredményeképp alakul ki;

–  A vásárlókkal és a beszállítókkal tisztességesen 
kereskedünk.

Valamennyi munkatársnak, de különösképp 
azoknak, akik a marketing, az értékesítés 
és a beszerzés területén dolgoznak, illetve 
azoknak, akik rendszeresen kapcsolatban állnak 
versenytársainkkal, nagy a felelősségük abban, 
hogy mindig tájékozottak legyenek a hatályos 
versenyjogi szabályokban. Ha kétségük merül 
fel, akkor egyeztetniük kell a jogi osztállyal, hogy 
az tanácsot vagy oktatást nyújtson a versenyjogi 
szabályokkal kapcsolatban.

Értékeljük és megvédjük cégünk bizalmas 
információit, valamint tiszteletben tartjuk 
mások bizalmas információit.

A bizalmas információk közé nem nyilvános 
vagy még nem nyilvános információk tartoznak. 
Tartalmazhatnak üzleti titkokat, üzleti-, marketing- 
vagy szolgáltatási terveket, bepillantást 
engedhetnek vevőkörünkbe, technológiai, 
illetve gyártási ötletekbe, termékreceptekbe, 
formatervekbe, adatbázisokba, iratokba, 
bérezéssel kapcsolatos információkba vagy más, 
nem publikált pénzügyi vagy egyéb adatokba.

A Nestlé folyamatos sikere bizalmas 
információinak kezelésén múlik, illetve azon, 
hogy a bizalmas információk harmadik 
személyek kezébe ne kerüljenek. Hacsak 
jogszabály nem írja elő vagy vezetőségünk nem 
engedélyezi, akkor a munkatársak nem adhatják 
ki a bizalmas információkat, illetve nem tehetik 
lehetővé ezek kiadását. Ezen kötelezettségük 
munkaviszonyuk megszűnését követően is fennáll. 

A munkatársaknak továbbá mindent el kell 
követniük és fokozott gondossággal kell eljárniuk 
annak érdekében, hogy a bizalmas információk 
tárolása, illetve továbbítása során a véletlenszerű 
nyilvánosságra kerülés elkerülhető legyen.

A Nestlé tiszteletben tartja, hogy harmadik 
feleknek is hasonló érdekük fűződik a bizalmas 
információk megvédéséhez. Abban az esetben, 
ha harmadik fél, például vegyesvállalati 
partner, beszállító vagy vásárló bizalmas 
információkat oszt meg a Nestlével, akkor ezeket 
az információkat ugyanolyan gondossággal 
kell kezelni, mintha a Nestlé saját bizalmas 
információi lennének. A munkatársaknak 
ugyanebben a szellemben kell védeniük a korábbi 
foglalkoztatásuk során birtokukba jutott bizalmas 
információkat.

Versenyjogi előírások és tisztességes üzletvitel

Bizalmas információk

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe
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Ragaszkodunk a becsületességhez, és 
tiszteletben tartjuk a társaság vagyonát és 
tulajdonát.

A munkatársak soha nem tanúsíthatnak 
csalárd vagy bármilyen más tisztességtelen 
magatartást a Nestlé vagy egyéb harmadik fél 
tulajdonával,vagyonával,pénzügyi beszámolójával 
vagy könyvvitelével kapcsolatban. Ennek 
megszegése nem csak fegyelmi eljárást, hanem 
büntetőjogi következményeket is maga után 
vonhat.

A Nestlé pénzügyi adatai a társaság üzletvitelének 
és a különböző partnerei felé fennálló 
kötelezettségek teljesítésének alapja. Ennek 
érdekében minden pénzügyi adatnak pontosnak 
és a Nestlé könyvviteli alapelveivel összhangban 
állónak kell lennie.

A munkatársaknak óvniuk kell a Nestlé tulajdonát, 
amelyet csak megfelelő módon és hatékonyan 
használhatnak. Valamennyi munkatársnak 
törekednie kell arra, hogy megvédje a Nestlé 
vagyontárgyait az elvesztéstől, a sérüléstől, a 
nem rendeltetésszerű használattól, a lopástól, a 
csalástól, a sikkasztástól és a megsemmisüléstől. 
Ezek a kötelezettségek az ingó és az ingatlan 
vagyontárgyakra egyaránt kiterjednek, ideértve a 
védjegyeket, a know-how-t, a bizalmas és a védett 
információkat, valamint az informatikai rendszert is.

A hatályos jogszabályok által engedélyezett 
mértékben a Társaság fenntartja magának a jogot, 
hogy ellenőrizze és megfigyelje a vagyontárgyak 
munkatársak általi használatát, beleértve a 
Társaság számítógépes hálózati rendszerein 
tárolt valamennyi e-mail, adat és adatállomány 
ellenőrzését.

A megvesztegetés és a korrupció minden 
formáját elítéljük.

A munkatársak közvetlenül vagy közvetve sem 
kínálhatnak fel vagy ígérhetnek semmilyen 
személyes, illetve jogtalan pénzügyi- vagy más 
előnyöket annak érdekében, hogy harmadik 
féltől üzleti vagy más előnyt szerezzenek 
vagy megtartsanak, akár vállalkozásról, akár 
magánszemélyről van szó. A munkatársak 
harmadik fél kedvezményben részesítése fejében 
sem fogadhatnak el semmilyen előnyt. Tartózkodni 
kell továbbá minden olyan tevékenységtől 
vagy viselkedéstől, amely alkalmat adhat ilyen 
magatartás vagy arra irányuló kísérlet látszatára 
vagy gyanújára.

A munkatársaknak tudatában kell lenniük annak, 
hogy nem megengedhető előnyök felkínálása vagy 
nyújtása a másik fél döntésének befolyásolása 
céljából - még ha nem is hivatalos személyről 
van szó - nem csak fegyelmi eljárást, hanem 
büntetőjogi következményeket is maga után 
vonhat. A nem megengedhető előny bármi lehet, 
amely értéket jelent a másik fél számára, beleértve 
a munkaszerződést vagy tanácsadói szerződések 
lehetőségét a vele közeli kapcsolatban álló felek 
számára.

A munkatársaknak tudatában kell lenniük 
annak, hogy számos országban a választási 
törvények általánosságban megtiltják, hogy a 
cégek a politikai pártok vagy jelöltek részére 
politikai célú hozzájárulásokat adjanak. A Nestlé 
olyan politikát fogadott el, miszerint nem nyújt 
ilyen hozzájárulásokat, ez alól csak a Nestlé 
anyavállalata a kivétel, az anyaországban. Minden 
ilyen hozzájárulást és az ezen politikától való 
eltérést a Nestlé S.A. vezérigazgatójának és az 
elnökének kell jóvá hagynia.

Csalárdság, a Társaság vagyonának védelme, 
könyvvitel

Megvesztegetés és korrupció

9.

10.
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Az üzleti versenyben való részvételünk és az 
üzletvitelünk kizárólag a minőségen és a szakmai 
hozzáértésen alapul.

A munkatársak nem hagyhatják magukat 
befolyásolni szívességek elfogadásával, és 
másokra sem próbálhatnak helytelen módon 
befolyást gyakorolni azáltal, hogy szívességet 
tesznek. A munkatársak csak észszerű mértékű 
étkezéseket, illetve jelképes ajándékokat 
ajánlhatnak fel vagy fogadhatnak el az adott 
körülményeknek megfelelően, azonban 
nem fogadhatnak el és nem ajánlhatnak fel 
ajándékokat, étkezéseket vagy vendéglátást, 
amennyiben ezzel azt a benyomást kelthetik, hogy 
helytelen módon kívánják befolyásolni  az adott 
üzleti kapcsolatot.

Valamely helyzet fentiek szerint történő 
megítélésekor a munkatársaknak tájékozódniuk 
kell az adott piacon érvényben lévő szabályokról. 
Ha nem áll rendelkezésre ilyen szabályzat, akkor 
a legszigorúbb helyi gyakorlatot kell alkalmazniuk, 

annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
helytelen eljárásnak még a látszata is. Kétség 
esetén a munkatársaknak egyeztetniük kell a 
közvetlen felettesükkel, illetve a jogi osztállyal 
vagy a compliance-ért felelős személlyel.

A munkatársak harmadik félnek nem adhatják, 
illetve harmadik féltől nem fogadhatják el az 
alábbiakban felsorolt ajándékok semmilyen 
formáját, értéktől függetlenül:

–  pénz
–  kölcsön
–  jutalék
–  egyéb pénzügyi előnyök.

Elfogadjuk a munkatársaink közötti 
különbözőséget és tiszteletben tartjuk emberi 
méltóságukat.

A Nestlé tiszteletben tartja minden munkatárs 
emberi méltóságát, magánéletét valamint 
személyiségi jogait, és elkötelezi magát a 
diszkrimináció- és zaklatásmentes munkahely 
biztosítása tekintetében. A Nestlé munkatársai 
származásuk, nemzetiségük, vallási 
meggyőződésük, faji hovatartozásuk, nemük, 
életkoruk vagy szexuális beállítottságuk miatt nem 
kerülhetnek diszkriminatív helyzetbe, illetve nem 
lehetnek kitéve szóbeli vagy fizikai zaklatásnak a 
fent említett, vagy egyéb, más okok miatt.

Azokat a munkatársakat, akik úgy érzik, hogy 
munkahelyük nem felel meg a fent említett 
elveknek, bátorítjuk arra, hogy aggályaikat 
közöljék a Humánerőforrás osztállyal. 

Ajándékok, étkezések, reprezentáció

Diszkrimináció és zaklatás

11.

12.
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A Kódexet tanulmányozzuk, az abban előírtak-
nak eleget teszünk, és szükség esetén útmuta-
tást kérünk.

Valamennyi munkatárs kötelessége, hogy 
gondoskodjon a jelen Kódex előírásainak 
maradéktalan betartásáról, valamint szükség 
esetén útmutatást kérjen közvetlen felettesétől, 
a Humánerőforrás- illetve a Jogi osztálytól, 
illetve a compliance-ért felelős személytől. 
Minden munkatárs személyes, másra át nem 
hárítható felelőssége, hogy munkája során 
„helyesen cselekedjen”, és biztosítsa a tisztesség 
legmagasabb szintjét.

Kérdéses esetekben munkatársainknak a jelen 
Kódex bevezetőjében lefektetett alapelveknek 
megfelelően kell eljárniuk.

A jelen Kódexben foglaltak nemteljesítése 
fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely 

elbocsátást, bizonyíték esetén jogi eljárást, vagy 
büntetőjogi következményeket is eredményezhet.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy mindannyi-
an, minden helyzetben tisztességesen járunk el.

A munkatársaknak jelenteniük kell közvetlen 
felettesüknek, a Humánerőforrás-, a Jogi osztály 
felelős és illetékes tagjainak, illetve  
a compliance-ért felelős személynek minden 
olyan gyakorlatot vagy cselekedetet, amelyről 
úgy vélik, hogy nem felel meg a jelen Kódexben 
foglaltaknak, vagy adott esetben jogszabályba 
ütközik. Ha úgy tűnik helyesnek, és  
a bejelentett esemény természetéből ez adódik, 
a szabályok megszegését közvetlenül a felsőbb 
szintű vezetésének, például a Nestlé csoport 
vezérigazgatójának és/vagy  a compliance-ért 
felelős vezetőjének kell jelenteni.

Ahol erre lehetőség van, ott a panaszok 
bejelenthetők bizalmas módon, vagy  
a munkatársak részére biztosított  
„forró dróton” keresztül.

Minden panasz megfelelő módon kivizsgálásra 
kerül. A Nestlé tiltja a jóhiszemű bejelentő elleni 
megtorlást, ugyanakkor a megvádolt személy 
jogait is védi.

A Kódex előírásainak be nem tartása

A törvénysértő vagy nem megfelelő 
magatartás bejelentése

13.

14.
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11.

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe

„A Nestlé a megvesztegetés és korrupció minden 
formáját elítéli. Termékeinket az értékük, minősé-
gük, áruk, versenyképességük és fenntarthatóságuk 
alapján, nem pedig helytelen előnyökkel mozdítjuk 
előre.”

Ez a dokumentum többlet és kiegészítő iránymuta-
tással szolgál Az üzleti etikai kódexének két pontjá-
hoz, melyek sarokkövek a Nestlé megvesztegetés 
és korrupció elleni elkötelezettségében: a „Meg-
vesztegetés és korrupció” (10. pont) és „Ajándé-
kok, étkezések, reprezentáció” (11. pont). Ezeket 
a pontokat minden piaci területen alkalmazni kell, 
akkor is, ha a helyi szabályozás enyhébb, engedé-
kenyebb követelményeket támaszt. Ha szigorúbb 
a helyi szabályozás vagy eljárás, akkor ezek mindig 
elsőbbséget élveznek, és helyi piaci és/vagy üzleti 
szabályok kerülhetnek bevezetésre annak érdeké-
ben, hogy részletezzék a speciális helyi korlátokat 
és eljárásokat. 

A korrupció elleni harc
A megvesztegetés és korrupció állandósítják a 
szegénységet, aláássák a gazdasági fejlődést és 
torzítják a versenyt. A Nestlé elkötelezett a meg-
vesztegetés és korrupció elleni nemzetközi harc-
ban és részt vesz az ENSZ Globális Megállapodá-
sában, ami egyesíti az összes releváns társadalmi 
szereplőt.
A Nestlé elkötelezett a szigorú, erős munkamorál 
mellett, és szigorúan tiltja munkavállalói, szolgálta-
tói és ügynökei számára a megvesztegetésben és 
korrupcióban történő részvételt, ahogyan minden 
olyan magatartást is, amely látszatát vagy gyanú-
ját keltheti ilyen tiltott tevékenységeknek. 
A megvesztegetés meghatározása a következő: el-
fogadni vagy felajánlani bármilyen ajándékot, jutta-
tást, díjat vagy egyéb előnyt egy személynek vagy 
személytől olyan indítékkal, amely tisztességtelen, 
törvénytelen, vagy a vállalkozás üzleti tevékenysé-
ge iránti bizalom megsértését eredményezi. 

Ajándékok
A harmadik személyeknek (pl. vásárlók, viszont-
eladók, kereskedők, szolgáltatók, kormánytisztvi-
selők, orvosok, vagy más szakemberek) felkínált 
ajándékoknak mindig ésszerűnek, szerénynek 
és megfelelőnek kell lenniük a körülményekhez 
viszonyítva, és nem kelthetik a látszatát helytelen 
befolyásolásnak vagy törvénytelen előnynek. 
Az ajándékokat mindig csak a szokásos üzlet 
és kulturális események keretében lehet szokás 
felajánlani és az sosem lehet készpénz vagy azzal 
egyenértékű dolog. Ennek a követelménynek be-
tartása érdekében a kormánytisztviselőknek szánt 
nem Nestlé termék ajándékot előzetesen jóvá 
kell hagyni a Market Head által vagy más kijelölt 
felsővezetőnek. Semmiféle ajándékot nem lehet 

felajánlani annak természetétől függetlenül az 
érintett hatóság vagy kormánytisztviselő részére 
a Nestlét érintő, folyamatban vagy függőben lévő 
határozata esetén. 

Ajándékok, étkezések és reprezentáció
A Nestlé csak ésszerű és helyénvaló étkezéseket 
és elszállásolásokat kínálhat fel harmadik szemé-
lyek részére, akik olyan üzleti megbeszéléseken, 
konferenciákon vagy eseményeken vesznek részt, 
amelyeket a Nestlé támogatott vagy szponzorált, 
feltéve, hogy elősegítik és arányosban állnak a 
mögötte meghúzódó jogos érdekkel, céllal. 
Ésszerű és helyénvaló szórakozás, helyi túrák, kul-
turális és sportesemények és hasonlók csak abban 
az esetben kínálhatóak fel harmadik személyek 
részére, ha azok kapcsolatban állnak azzal a törvé-
nyes üzleti találkozóval, konferenciával vagy ese-
ménnyel, amit a Nestlé szponzorált / támogatott. 
Önálló alapon sosem lehet ilyeneket szervezni.
 
Ügymenetkönnyítői juttatás 
A Nestlé munkavállalói sosem fizethetnek vagy 
kérhetnek harmadik személyeket arra, hogy fizes-
senek nem hivatalos juttatást kormánytisztviselők-
nek vagy munkavállalóiknak annak érdekében, 
hogy biztosítsák vagy felgyorsítsák a rutin hivatali/
adminisztrációs munkavégzést, mint pl. vámkeze-
lés, vízumok, engedélyek. 

Ösztöndíjak, támogatások, jótékonysági hozzájá-
rulások és nem kereskedelmi célú szponzorálás
A Nestlé annak érdekében ajánlhat fel ösztöndí-
jakat, támogatásokat, jótékonysági hozzájárulá-
sokat  és nem kereskedelmi célú szponzorálást, 
hogy támogassa az előrelépést, haladást az olyan 
ismeretekben, mint a tudomány, táplálkozás, 
egészség, vagy egyéb társadalmilag hasznos célok 
tekintetében. Soha nem lehet a támogatottakat 
arra késztetni, hogy helytelen előnyt biztosítsanak 
a Nestlé számára, és nem tehetjük a támogatást 
függővé attól, hogy egy személy vagy szervezet 
beleegyezik-e a Nestlé termékek ajánlásába vagy 
népszerűsítésébe.
Amikor egy üzlet vagy vállalkozás ilyen jellegű 
gazdasági támogatást nyújt, megfelelő vizsgálati 
és jóváhagyási eljárásokat alkalmaz, ideértve a ja-
vasolt támogatandó személy hírnevének, eredmé-
nyeinek, a rendeltetési célra való alkalmasságának 
és a táplálkozás, tudomány, az orvostudomány 
és a közjólét szempontjából társadalmilag felelős 
előnyeinek értékelését.
A Corporate Affairs-ért felelős személyeket be kell 
vonni a kiválasztási és vizsgálati eljárásokba. Min-
den anyagi ösztöndíjat, támogatást, jótéknysági 
hozzájárulást és nem kereskedelmi célú szponzo-
rálást írásban jóvá kell hagyni a Market Head által 
vagy más kijelölt felsővezetőnek.

Irányelv a Nestlé megvesztegetés  
és korrupció elleni elkötelezettségéről

Függelék

A Nestlé Csoport üzleti etikai kódexe
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Politikai közreműködés
A Nestlé olyan általános szabályzatot fogadott el, 
amely tiltja a Nestlé leányvállalatainak, hogy poli-
tikai közreműködésben vegyenek részt különböző 
pártokkal vagy jelöltekkel. Az ettől az általános 
szabálytól való eltérést minden esetben jóvá kell 
hagynia a Nestlé elnökének és vezérigazgatójának, 
az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és 
a helyes vállalatirányítás elveinek megfelelően.
Ez az általános szabály nem zárja ki, hogy a Nestlé 
leányvállalatai olyan politikai bizottságokat szer-
vezzenek és irányítsanak, amelyeket a Nestlé alkal-
mazottai alapítottak / finanszíroznak az alkalmazad-
nó jogszabályokkal való teljes összhangban.

Harmadik fél általi megfelelés és  
a Nestlé átvilágítása
A Nestlé ügyel a harmadik felekkel való kapcsola-
taira, ügyleteire, és sosem használja őket megvesz-
tegetésre, vagy korrupcióban való részvételre.  
A Nestlé megköveteli a beszállítóitól, szolgálta-
tóitól, viszonteladóitól és egyéb, nevében eljáró 
harmadik felektől, hogy tisztességesen járjanak el 
és betartsák a vesztegetésellenes jogszabályokat.
Egy meghatározott szállítótól történő vásárlásról, 
egy szolgáltató bevonásáról, vagy egy kereskedel-
mi ügynök vagy forgalmazó kijelöléséről szóló dön-
tés előtt megfelelő átvilágítási eljárást kell követni, 
amely összhangban áll a vállalati irányelvekkel.
Ha fény derül rá, vagy úgy tűnik a harmadik féllel 
való kapcsolat folyamán, hogy a harmadik fél 
helytelen vagy tiltott gyakorlatokban vesz részt, 
haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a Jogi 
Osztállyal, vagy a Compliance-ért felelős sze-
méllyel annak érdekében, hogy iránymutatással 
szolgáljanak.

Nyilvántartások és dokumentáció
A korrupció elleni belső ellenőrzés részeként a 
Nestlé minden üzleti tranzakció és pénzügyi moz-
gás esetében megköveteli a pontos nyilvántartást, 
osztályozást és dokumentációt, beleértve a vállalat 
által nyújtott ajándékokat, vendéglátást, utazáso-
kat, szórakozást, ösztöndíjakat, támogatásokat és 
jótékonysági hozzájárulásokat.
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