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A Nematech Kft. alapvető értéke a felelősségteljes és tisztességes üzleti gyakorlat fenntartása. 
Elkötelezett az etikai normák magas szinten történő fenntartására, minden üzleti tevékenységével 
kapcsolatosan. A Nematech Kft. összes dolgozóját a
munkakörtől függetlenül!  
A Nematech Kft. zéro-tolerancia politikát követ a megvesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatosan. 
A Nematech Kft. vezetősége felelős azért, hogy a 
előírt és elvárt szabályokat. 
 
 

 
Korrupció ellenes politika alapelveink a következőek:
 
1. A vesztegetés ellenes törvények, szabá

hanem bármely más országba
2. Üzletkötéseinél a tisztességes verseny elvét köve
3. Nem engedélyezett „ügymenetkönnyítő kifizetéseket
4. Lehetővé tenni az alkalmazottak számára, hogy megértsék a kapcsoló

hatékonyan felismerjék és megelőzzék a jogsértést.
5. Tilos drága ajándékot adni vagy elfogadni és az ajándék semmilyen esetben sem befolyásolhat 

üzleti döntést. Az ajándék értékének megítélése mindenkinek saját felelőssége, de bizonytalan 
esetben mindenki a vezetőjétől segítséget kérhet. Ajándékozás csak nyilvánosan lehetséges.

6. Pénzügyi tevékenységeket áttekinthető és részletezett módon kell kezelni.
7. Biztosítani az alkalmazottaknak

a vezetőségnek vagy a Tulajdonosoknak
 
 
Ez a Korrupció ellenes politika a vállalat állandó és ideiglenes alkalmazottaira, ill. a vállalattal 
kapcsolatba hozható bármely személyre, szervezetre is vonatkozik.
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ch Kft. tulajdona, továbbadása és felhasználása
hozzájárulása nélkül tilos! 

A Nematech Kft. alapvető értéke a felelősségteljes és tisztességes üzleti gyakorlat fenntartása. 
telezett az etikai normák magas szinten történő fenntartására, minden üzleti tevékenységével 

A Nematech Kft. összes dolgozóját a cégen belül egyenlő jogok illetik meg, 

tolerancia politikát követ a megvesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatosan. 
A Nematech Kft. vezetősége felelős azért, hogy a vállalatnál dolgozó összes alkalmazott betartsa az 

olitika alapelveink a következőek: 

A vesztegetés ellenes törvények, szabályok és előírások betartása nem csak Magyarországon, 
hanem bármely más országban is, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységet folytat
Üzletkötéseinél a tisztességes verseny elvét követi 
Nem engedélyezett „ügymenetkönnyítő kifizetéseket - kenőpénzt” elfogadni vagy 

az alkalmazottak számára, hogy megértsék a kapcsoló
hatékonyan felismerjék és megelőzzék a jogsértést. 
Tilos drága ajándékot adni vagy elfogadni és az ajándék semmilyen esetben sem befolyásolhat 
üzleti döntést. Az ajándék értékének megítélése mindenkinek saját felelőssége, de bizonytalan 

etben mindenki a vezetőjétől segítséget kérhet. Ajándékozás csak nyilvánosan lehetséges.
Pénzügyi tevékenységeket áttekinthető és részletezett módon kell kezelni.
Biztosítani az alkalmazottaknak, hogy az esetleges visszaéléseket anonim módon jelenthessék

vezetőségnek vagy a Tulajdonosoknak 

a vállalat állandó és ideiglenes alkalmazottaira, ill. a vállalattal 
kapcsolatba hozható bármely személyre, szervezetre is vonatkozik. 

politika 
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sa a társaság írásos 

A Nematech Kft. alapvető értéke a felelősségteljes és tisztességes üzleti gyakorlat fenntartása. 
telezett az etikai normák magas szinten történő fenntartására, minden üzleti tevékenységével 

cégen belül egyenlő jogok illetik meg, 

tolerancia politikát követ a megvesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatosan. 
ó összes alkalmazott betartsa az 

yok és előírások betartása nem csak Magyarországon, 
n is, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységet folytat 

” elfogadni vagy adni. 
az alkalmazottak számára, hogy megértsék a kapcsolódó kockázatokat, 

Tilos drága ajándékot adni vagy elfogadni és az ajándék semmilyen esetben sem befolyásolhat 
üzleti döntést. Az ajándék értékének megítélése mindenkinek saját felelőssége, de bizonytalan 

etben mindenki a vezetőjétől segítséget kérhet. Ajándékozás csak nyilvánosan lehetséges. 
Pénzügyi tevékenységeket áttekinthető és részletezett módon kell kezelni. 

, hogy az esetleges visszaéléseket anonim módon jelenthessék 

a vállalat állandó és ideiglenes alkalmazottaira, ill. a vállalattal 


