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Kazalo vsebine



Sporočilo vodstva
Verjamemo, da je naša zaveza etičnemu ravnanju ena od najbolj ključnih komponent 
delovanja Skupine MOL, trdni etični temelji Skupine MOL pa so rezultat teh 
prizadevanj. V Skupini MOL smo zavezani poslovanju na pravi način na osnovi 
kulture etike in skladnosti z zakoni. Izpolnjevanje socialnih potreb je ključno za naše 
poslovanje.  

Dolgoročno se lahko uspešno soočamo z izzivi konkurenčnega tržnega okolja s 
sprejemanjem nujnosti moralne odgovornosti, tako kot posamezniki in kot podjetje. 
Zagotavljamo lahko zaupanje naših zaposlenih, strank, delničarjev, poslovnih 
partnerjev, skupnosti in vsake interesne skupine ter varujemo ugled podjetja z etičnim 
ravnanjem in polno skladnostjo z zakonodajo. 

Ponosni smo na svojo zgodovino. Etično ravnanje ima dolgo tradicijo in zgodovino 
v podjetjih Skupine MOL; ta kultura pa se je trdno ukoreninila. Prvi Etični kodeks je 
bil predstavljen leta 1992 in vse od takrat je bil deležen več posodobitev, povezanih z 
našim razvojem. Naša odgovornost ni omejena na korporativne okvirje. Skupina MOL 
se popolnoma zaveda odgovornosti do vseh svojih internih in zunanjih interesnih 
skupin, zato se nenehno trudimo naše ključne vrednote posredovati tudi drugim 
stranem.

Neetično ravnanje, ravnanje v nasprotju z zakonodajo in celo navidezno neetično 
ravnanje, ki se nanaša na naše poslovanje, lahko zelo enostavno ogrozijo zaupanje 
v Skupino MOL. Zatorej sta naša trdni namen in zaveza, da ima vsaka kršitev 
standardov, predpisanih v Kodeksu etike in poslovnega ravnanja, neizogibne posledice 
z realnimi pravnimi sredstvi. V Skupini MOL imamo ničelno toleranco do korupcije, 
kartelnih dogovorov, kršitev človekovih pravic in kršitev pravil na področju zdravja, 
varnosti in varovanja okolja. 

Imamo jasen skupni interes in cilj, da okrepimo in varujemo etične temelje našega 
poslovanja in da zaščitimo naše ključne vrednote. Zavezani smo k promociji in 
spodbujanju etičnega ravnanja z osebnim vodenjem. 

Skupina MOL bi rada bila energija pozitivne spremembe, zato pričakujemo, da se vse 
interesne skupine in vsak posameznik pridružijo našim naporom pri doseganju tega 
skupnega cilja!

Zsolt Hernádi 
Izvršni	predsednik	
Skupine	MOL	

József Molnár
Izvršni	direktor	
Skupine	MOL

Oszkár Világi
Izvršni	direktor	divizije	
Poslovnih	inovacij	in	
Storitev	v	Skupini	MOL
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V Skupini MOL smo 
zavezani poslovanju 
na pravi način na 
osnovi kulture etike in 
skladnosti z zakoni.
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I.
NAŠA 
ODGOVORNOST



Etično ravnanje je 
temelj zaupanja 
v poslovanju in 
družbi. 
Krisztina Szegedi
Predsednica	Sveta	
za	etiko	Skupine	MOL
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v poslovanju in družbi. Z namenom zagotavaljanja zaupanja smo v Skupini MOL z našimi 
internimi interesnimi skupinimi (delničarji, vodstvom, zaposlenimi, sindikati) in zunanjimi 
interesnimi skupinami (kupci, dobavitelji, pogodbeniki, agenti, posredniki, tekmeci, 
zakonodajnimi in političnimi organi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, 
naravnim okoljem in družbo na splošno) odločeni ravnati odkrito in pošteno, prav tako pa 
enako pričakujemo s strani vseh interesnih skupin v naši celotni poslovni verigi in socialni 
skupnosti. Naši napori so kredibilni samo v primeru, da ravnamo v skladu z zakoni, odgovorno, 
pošteno, s spoštovanjem, odkrito, pravično, skrbno, zanesljivo in prevzemamo odgovornost za 
svoja dejanja. 

Zavedamo se, da ima Skupina MOL kot vodilno energetsko podjetje, ključno vlogo v življenju 
družbe in gospodarstva ter da gre za poslovanje z visokim tveganjem. To ni samo kompleksno 
pravno okolje, tudi pričakovanja delničarjev in investitorjev vplivajo na ustrezno upravljanje 
omenjenih tveganj. Naš Kodeks predstavlja smernice, povezane s skladnostjo z zakonodajo, 
človekovimi pravicami in etičnostjo, skupaj z našo zavezo etičnemu in družbeno odgovornemu 
poslovanju. Korporativno družbeno in okoljevarstveno odgovornost jemljemo kot sinonim 
za trajnost. Za nas trajnostni razvoj pomeni korporativno zavezo uravnoteženi integraciji 
ekonomskih, okoljevarstvenih in družbenih dejavnikov v naše vsakodnevno poslovanje. 
Namen naše odgovornosti je ustvariti največjo dolgoročno vrednost za delničarje in varovati 
družbeno okolje Skupine MOL za poslovanje. Stremimo h kreiranju gospodarske vrednosti, 
medtem ko izpolnjujemo pomembne družbene cilje, kot so zmanjšanje revščine, podpora 
gospodarski rasti, povečanje blaginje lokalnih skupnosti prek dobrih služb in kakovostne 
izobrazbe, izboljšanje varnosti in zaščite okolja ter odprave neenakopravnosti in kršitve 
človekovih pravic. 

Zavedamo se, da se kot energetsko podjetje soočamo z visokimi tveganji na področju zdravja, 
varnosti in varovanja okolja (ZVO) ter da Skupina MOL deluje tudi na področjih, kjer so lahko 
vprašanja človekovih pravic osrednja skrb. Kot dodatno pa so tu še karakteristike naftne in 
plinske industrije, kot so izvajanje poslovanja na razvijajočih se trgih, pogosta in kompleksna 
pogodbena razmerja z vladnimi in političnimi interesnimi skupinami, partnerstva v skupnih 
naložbah, dobavitelji in ostalimi pogodbeniki ter močno zanašanje na rezultate, še posebej 
pri tveganjih, kjer se osredotočamo na boj proti korupciji in skladnost s pravičnostjo trga. Ne 
dopuščamo nobene tolerance pri korupciji, kartelnih dogovarjanjih, večjih kršitvah človekovih 
pravic ter kršitvah na področju zdravja, varnosti in varovanja okolja. Zavezani smo k etičnemu 
ravnanju, tudi če bi ta zaveza Skupino MOL postavila v nekonkurenčen poslovni položaj ali celo 
prispevala k izgubi pri poslovanju.

Verjamemo, da mora biti naša odgovornost razširjena tako, da pokriva vse aktivnosti in 
naše interesne skupine. Z namenom, da vključimo naše etične vrednote v naše vsakodnevno 
poslovanje, smo vzpostavili celovit etični upravljalni sistem. Osnova slednjega je naš Kodeks 
etike in poslovnega ravnanja ter njegova skrajšana verzija za naše poslovne partnerje, 
Etični kodeks za poslovne partnerje. Njegovi nadaljnji elementi so še neodvisni Svet za etiko, 
Funkcionarji za etiko na ravni Skupine in lokalno-etični komunikacijski programi, etična 
izobraževanja, etični nadzorni sistem, etično ocenjevanje tveganja in etične revizije. Intenzivni 
etični programi ter programi za skladnost z zakonodajo nam pomagajo promovirati poštenost 
in preprečiti neskladnosti z zakonodajo. Upravni odbor je odgovoren za področji etike in 
skladnosti z zakonodajo, vključno z odgovornostmi za njuno implementacijo, nadzor in revizijo.

Etično ravnanje je temelj zaupanja
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SMERNICE	
KODEKSA

II.



Naš Kodeks etike in poslovnega ravnanja predstavlja načela, vedenja in 
ravnanja, ki ustvarijo etično kulturo in poslovanje skladno z zakonodajo 
in internimi pravilniki. Pomagal vam bo prepoznati situacije, ki se lahko 
pojavijo na vašem delovnem mestu in lahko predstavljajo kršitev naše 
korporativne etike. Prav tako boste lahko s pomočjo Kodeksa odgovorili 
na vprašanje, kaj storiti, če se vam porajajo vprašanja o tem, kaj velja za 
etično ravnanje ali pa se srečate z etično kršitvijo.

Kodeks vsebuje praktična vprašanja in odgovore (‘V ‘ in ‘O’) kot primere, 
vendar pa ne more in ne podaja smernic na vsako možno situacijo 
oziroma ne vključuje izčrpnih informacij za vsako temo. Zakoni in 
pravilniki, relevantni za Skupino MOL, prav tako predpisujejo zahteve 
in podajajo smernice na določene teme, obravnavane v Kodeksu. 
Zgolj branje tega Kodeksa ne more nadomestiti delovanja v skladu z 
zakonodajo in pravilniki podjetja. Kjer se uporabljajo tako notranji kot 
zunanji pravilniki in določila Kodeksa, ima v vsakem primeru prednost 
strožje pravilo – tako se, če Kodeks predpisuje strožje zahteve kot 
pravila v določeni državi, uporabijo določila Kodeksa v okviru lokalne 
zakonodaje. 

V primerih, kjer so pričakovanja glede specifičnega tipa ravnanja 
nejasna, se zaprosi za usmeritve, kot je to opisano v nadaljevanju. 
Kodeks primarno regulira vrste ravnanj, pričakovane v okviru izvajanja 
poslovanja, vendar pa Skupina MOL hkrati pričakuje, da vsi zaposleni 
tudi zunaj delovnega časa in zasebno kot posamezniki ravnajo in 
komunicirajo v skladu s Kodeksom. 

Kodeks stopi v veljavo s 1. marcem 2017
Revizijsko obdobje: Letne revizije relevantnosti oziroma pogosteje, če je to zahtevano.
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Če se srečate s težjo etično odločitvijo,  si za določitev 
korakov, ki jih je treba opraviti, odgovorite na 
naslednja vprašanja: 

Kaj je težava? Zakaj me ta situacija zadeva? Ali 
zares ne vem, kaj naj storim ali samo nimam volje 
storiti to, kar v resnici smatram, da bi bilo prav 
storiti?
Na koga bo moja odločitev še imela vpliv? Kakšne 
so potencialne posledice moje odločitve za mojega 
vodjo, sodelavce, delničarje, kupce, dobavitelje, 
lokalne skupnosti, nadaljnje zunanje interesne 
skupine in celotno Skupino MOL?
Kako se bom počutil po sprejetju takšne 
odločitve? Lahko odkrito in z dobro vestjo delim 
svojo odločitev z družino, prijatelji in sodelavci?
Lahko podam obrazložitev za svojo odločitev, če 
bo to potrebno?
Kakšno bi bilo moje počutje, če bi enako odločitev 
sprejel nekdo drug in bi vplivala name?
Kakšno bi bilo moje počutje, če bi se moja 
odločitev pojavila v medijih?
Kako je problem reguliran v Kodeksu, zakonih in 
pravilnikih? 

Če ste še vedno v dvomih kontaktirajte Lokalnega 
etičnega funkcionarja ali SpeakUp! linijo (kontaktne 
podrobnosti v nadaljevanju). 
Vsak je odgovoren spregovoriti, če se sooča z nečim 
nevarnim, neetičnim, potencialno škodljivim ali v 
neskladju z zakoni in pravilniki.

II.1. 
OBSEG – KOMU JE KODEKS NAMENJEN? 
     

Vsi vodje in zaposleni članic Skupine MOL, torej MOL 
Hungarian Oil and Gas Public Limited Company 
(MOL Plc.) kot matičnim podjetjem in vsa podjetja 
pod neposrednim ali posrednim nadzorom MOL Plc, 
morajo ravnati v skladu s Kodeksom. Zagotovljeno 
mora biti, da vsi zaposleni na bencinskih servisih 
Skupine MOL poznajo in ravnajo v skladu s 
Kodeksom etike in poslovnega ravnanja. V vseh 
podjetjih, kjer ima MOL Plc v lasti delnice, vendar 
ni večinski lastnik, moramo nenehno vlagati svoj 
trud k zagotovitvi, da se sprejmejo naši etični 
standardi ali enakovredni predpisi in kultura. 
Prav tako zahtevamo, da vsi naši dobavitelji, 
izvajalci, distributerji, pogodbeniki, partnerji, ki jih 
sponzoriramo ali podpiramo ter vsi ostali deležniki, 
ravnajo v skladu s Kodeksom.

1.

2. 

3.

  
4.  

5. 

6. 
 
7. 
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II.2. 
KAKO RAVNATI V SKLADU S KODEKSOM? – 
OSNOVNE ODGOVORNOSTI NAŠIH ZAPOSLENIH
     

• Preberite in se seznanite s Kodeksom.

• Potrdite in se pisno strinjajte, da boste delovali v skladu s Kodeksom. 

• Opravite etično e-izobraževanje ali tečaj in rešite vprašalnik. 

• Ravnajte na načine, ki so etični in skladni z ustreznimi zakoni in 
smernicami, vrednotami Skupine MOL, pravilniki in našimi cilji.

• Postavite vprašanja in pomisleke, če ste v kakršnih koli dvomih ali če 
ste odkrili potencialno kršitev zakonov, pravilnikov ali Kodeksa.

•  V celoti sodelujte pri podajanju odgovorov v etični preiskavi ali 
reviziji skladnosti.

• Poskrbite, da bodo naši partnerji seznanjeni z etičnimi pričakovanji 
Skupine MOL.

II.3. 
KAKO RAVNA VODJA? – 
DODATNE ODGOVORNOSTI VODIJ
     

•  Osebno se zaveže podpirati vrednote pri vsaki odločitvi in osebnem 
obnašanju.

•  Z lastnimi primeri spodbuja etično ravnanje in delovanje v skladu 
z zakoni in pravilniki z namenom razvoja in vzdrževanja kulture 
etičnega poslovanja. 

•  Vlaga ves trud k zagotovitvi pravilnega razumevanja Kodeksa in 
njegovih zahtev, vključno z izvedbo letne etične predstavitve svoji 
ekipi. 

• Nenehno nadzoruje skladnost z etičnimi načeli.

•  Podpira zaposlene, ki v dobri veri izpostavijo vprašanja in pomisleke. 

•  Zagotavlja, da zaposleni, ki opozori na določene zadeve ali težave, 
nikoli ne bo izpostavljen kakršnemu koli povračilnemu dejanju.  

•  Pri ocenjevanju uspešnosti svojih zaposlenih upošteva standarde 
etičnega delovanja.  

• Nemudoma prijavi zadeve glede etične skladnosti, za katere je 
potrebna preiskava.
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Če imate kakršno koli vprašanje, prosimo 
kontaktirajte linijo SpeakUp! Vsi vodje v Skupini 
MOL se zavezujejo, da bodo prijavili vsakršno etično 
kršitev, s katero so seznanjeni.

II.4. 
KAJ PRIČAKUJEMO OD ZUNANJIH 
INTERESNIH SKUPIN? – OSNOVNE 
ODGOVORNOSTI NAŠIH INTERESNIH 
SKUPIN (NPR. POSLOVNIH PARTNERJEV, 
KUPCEV, PODIZVAJALCEV, 
ORGANIZACIJ, KI JIH SPONZORIRAMO, 
ITD.)
     

• Da poznajo vsebino Kodeksa.

• Da ravnajo v skladu z Etičnim kodeksom Skupine 
MOL za poslovne partnerje.

• Da stremijo k temu, da bodo imeli svoj lasten 
kodeks, ki bo obravnaval etična ravnanja.

• Da ravnajo v skladu s temi vrednotami in z 
lastnimi ukrepi zagotavljajo skladnost z njimi.

• Da uveljavljajo takšna vedenja znotraj lastne 
verige vrednot. 

 

II.5. 
NIČELNA TOLERANCA DO POVRAČILNIH 
UKREPOV
     

Skupina MOL ne bo tolerirala nobenih povračilnih 
ukrepov proti osebam, ki prijavijo neskladnosti ali 
z dobrimi nameni izpostavijo pomisleke. Domneve 
glede povračilnih ukrepov je treba prijaviti. Svet 
za etiko bo opravil preiskavo tovrstnih obtožb in 
izvršil ustrezne ukrepe. Vsak, ki izvaja povračilne 
ukrepe proti posameznikom, ki so prijavili 
domnevno neetično ravnanje, ravnanje neskladnosti 
z zakoni ali pravilniki ter poslovno tveganje, bo 
podvržen disciplinskim ukrepom. Če sumite, da 
ste vi ali kdo drug žrtev povračilnih ukrepov, 
nemudoma kontaktirajte vašega Lokalnega etičnega 
funkcionarja ali linijo SpeakUp!

II.6. 
ETIČNA ORGANIZACIJA
     

Svet za etiko je organizacija, ki deluje neodvisno od 
Skupine MOL.

9 članov (5–15): 
• zunanji predsedujoči
• 7 najvišjih vodij
• predstavnik zaposlenih

S pomočjo Oddelka za skladnost 
z zakonodajo in etiko poroča 
Nadzornemu odboru in Komisiji 
trajnostnega razvoja upravnega 
odbora.

LOKALNI	ETIČNI	
FUNKCIONAR

LOKALNI	ETIČNI	
FUNKCIONAR

LOKALNI	ETIČNI	
FUNKCIONAR

ODDELEK	ZA	SKLADNOST	Z	
ZAKONODAJO	IN	ETIKO 

V	SKUPINI	MOL

FUNKCIONAR	ZA	
ETIKO	SKUPINE	MOL

PRIPRAVLJALNA	
SKUPINA

SVET ZA ETIKO 
SKUPINE MOL

LOKALNI	IZVRŠNI	
DIREKTOR

PRAVNA	SLUŽBA	
SKUPINE	MOL
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II.7. 
SPEAKUP! – MEHANIZEM ETIČNIH PRITOŽB
     

Poročanje o pomislekih in postavljanje vprašanj nam pomaga varovati 
našo kulturo poštenosti in etike, nadalje pa tudi ugled in finančno 
stanje našega podjetja in naših poslovnih partnerjev, nenazadnje tudi 
delovnih mest zaposlenih in dobrobit naših skupnosti. Naš skupni cilj 
je preprečiti in odkrivati etične kršitve in kršitve zakonodaje. Še več, 
neporočanje neetičnega ravnanja lahko ogroža našo družbeno dovoljenje 
za poslovanje in je lahko samo po sebi obravnavano kot kršitev. 
Zagotavljamo varne in dostopne kanale, s pomočjo katerih lahko notranje 
in zunanje interesne skupine pridobijo nasvet ali izrazijo pomisleke (t.i. 
»žvižgač« oz. «whistle-blowing«). Prijave je mogoče oddati anonimno in 
te bodo obravnavane kot zaupne, brez tveganj za povračilne ukrepe.

Če ugotovite kakršno koli možno kršitev Kodeksa, se lahko obrnete na 
Funkcionarja za etiko Skupine MOL prek SpeakUp! linije:
  Speak Up! Spletna stran molgroup.info ali mol.hu 
  +36 1 464 1725 centralna linija (deluje 24/7 prek telefonskega 

odzivnika) 
  Prek pošte:  1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
  Ali prijavo neposredno naslovite na Funkcionarja za etiko Skupine MOL 

ali vašega Lokalnega etičnega funkcionarja.

1
prejem 
pritožbe

2 

seznanitev s primerom
in podaja informacij o postopku 
interesnim skupinam

7
odločitev sveta za etiko (če 
so bili navedeni etični vidiki 
primera)

8

komunikacija odločitve 
in priporočil interesnim 
skupinam

6
odobritev 
preiskovalnega poročila
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SpeakUp! je podvržen veljavni zakonodaji Madžarske 
o zaščiti »žvižgačov« oz. “whistle-blower-jev”.

Če imate kakršne koli dvome, kako ravnati v določeni 
situaciji ali imate kakršno koli vprašanje glede 
Kodeksa, lahko s pomočjo orodja SpeakUp! zaprosite 
za praktične usmeritve.

Vsak neskladnostni incident, prijavljen s pomočjo 
orodja SpeakUp! bo preverjen, in če bodo kriteriji 
izpolnjeni, bo v skladu z Izvršilnim postopkom 
etičnega kodeksa (priloga Kodeksa) opravljena 
preiskava, kot je navedeno v nadaljevanju:

Podrobnejše opise etičnih postopkov in odprave 
neetičnih vedenj lahko najdete v Izvršilnem 
postopku etičnega kodeksa, ki je priloga Kodeksa in 
je na voljo tudi na spletni strani mol.si.

Posledice etičnih kršitev se določajo znotraj ustrezne 
zakonodaje in so lahko različne; od ustnih opozoril 
do prekinitev pogodb o zaposlitvi ali poslovnih 
sodelovanj.

V
O  

VPRAŠANJE Bojim	se,	da	je	moj	neposredni	
vodja	kršil	standarde	Kodeksa.	Bojim	se,	
da	se	bom	ob	prijavi	soočil	s	škodljivimi	
posledicami.	Kaj	naj	storim?

ODGOVOR	Uporabite	naše	etične	kanale	za	
prijave,	kjer	postopki	zagotavljajo	zaupnost	
in	ustrezno	zaščito.	Skupina	MOL	ne	tolerira	
nobenih	povračilnih	ukrepov	proti	osebam,	ki	
v	dobri	veri	prijavijo	kršitev.	Še	več,	vsakogar	
spodbujamo,	da	ravna	odgovorno	in	prijavi	
etične	pomisleke,	ko	odkrije	tovrstne	težave.

Vsakršno namerno ali malomarno dejanje, ravnanje 
ali opustitev, ki je v nasprotju z opisanimi ključnimi 
vrednotami in standardi vedenja, se obravnava 
kot etična kršitev. Etične kršitve imajo lahko 
za posledico sankcije, vključno s prekinitvijo 
pogodbenih razmerij.  

4
dodelitev odgovornosti 
kompetentni organizaciji

5 

preiskava primera v skladu z 
obstoječimi postopki

9
nadzor nad implementacijo 
korektivnih ukrepov

komunikacija odločitve 
in priporočil interesnim 
skupinam

10

poročanje in objava anonimne 
študije primera v izogib podobnim 

primerom v prihodnosti

3
ocena narave 
problema
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III.
ETIČNE	VREDNOTE	
SKUPINE	MOL



Skupina MOL je odločena delovati v dobri veri znotraj ustreznega zakonodajnega okvirja. 
Držimo se pravil, pravilnikov in zakonodaje, vključno z zakonodajnimi zahtevami, 
industrijskimi kodeksi in organizacijskimi standardi, povezanimi z našimi poslovnimi 
aktivnostmi. Na regulativne ukrepe gledamo kot na osnovo. Naša etika sega višje od 
zakonodajne skladnosti, integrirane norme dobrih korporativnih upravljanj, najboljših 
praks in pričakovanj skupnosti.

Skupina MOL je odgovorna za vpliv na lastno poslovanje in upošteva potrebe in 
pričakovanja naših notranjih in zunanjih deležnikov, vključno z našimi sodelavci, 
delničarji, poslovnimi partnerji, dobavitelji, partnerji v skupnih naložbah, kupci, 
konkurenco, vladnimi in političnimi deležniki, nevladnimi organizacijami in lokalnimi 
skupnostmi. Z vključitvijo trajnostnega pristopa ravnamo odgovorno na način, ki 
vključuje gospodarstvo, družbo in okolje. 

Zaupanje drugih si lahko zaslužimo s poštenostjo, ki pomeni skladnost med mislimi, 
besedami in aktivnostmi. To vključuje postavitev strokovnih etičnih standardov pred 
individualne in celo organizacijske cilje. Vzdrževanje poštenosti pogosto zahteva moralni 
pogum, voljo da delamo prav in živimo po etičnih načelih navkljub velikim pritiskom, da bi 
delali drugače.

Vsakogar obravnavamo s spoštovanjem. Spoštujemo dostojanstvo ljudi, avtonomijo, 
zasebnost, pravice in interese vseh. Držimo se zlatega pravila, ki pravi, da druge 
obravnavamo na način, na katerega bi radi, da drugi obravnavajo nas. Spoštovanje je 
osnova našega ekipnega duha in partnerstva.

Pri komunikaciji in aktivnostih smo iskreni. Odločeni smo, da je iskrenost temelj našega 
vzajemnega zaupanja, na katerem gradimo in varujemo dober ugled Skupine MOL in 
moralo podjetja. Zvesti smo organizaciji in ljudem, s katerimi delamo znotraj okvirjev 
drugih etičnih načel.  

Delamo pravično in pošteno, tudi takrat, ko je govora o konkurenci. Zavezani smo 
pravičnosti, enakovredni obravnavi in priložnosti posameznikov in poslovnih partnerjev, 
toleriramo in sprejemamo raznolikost. Naši odnosi temeljijo na vzajemnem zaupanju in 
spoštovanju, z našimi poslovnimi partnerji pa poslujemo na pošten način. 

Razumemo koncept interesnih skupin kot širok pristop in vedno stremimo k razumevanju 
poslovnih, socialnih, okoljevarstvenih, zdravstvenih, psihičnih in čustvenih posledic 
dejanj na vse interesne skupine. Stremimo k doseganju poslovnih ciljev na način, ki 
povzroča najmanj škode in ima najboljše učinke na našo Skupino,  v naši verigi vrednot, v 
naših skupnostih in na splošno v družbi ter okolju. 

Nenehno sledimo odličnosti  pri vseh stvareh in si prizadevamo povečati znanje in 
zaupanje ter nuditi zanesljivo kakovost proizvodov in storitev. Vključitev naših vrednot 
v vedenje ljudi, ki delajo za in z našo organizacijo na vseh ravneh, je ključnega pomena. 
Odločeni smo se držati dogovorov in vlagati ves trud za delovanje v skladu s tem, kar smo 
obljubili in čemur smo se zavezali. 
 
Želimo biti transparentni in odgovorni. Priznavamo in sprejemamo korporativno in 
osebno odgovornost za etično kakovost naših dejanj in dela. Od vseh vodij in zaposlenih 
zahtevamo delovanje v skladu s Kodeksom etike in poslovnega ravnanja. Če vemo ali 
sumimo, da nekdo krši naše vrednote, moramo imeti pogum in smo dolžni spregovoriti o 
tem.  

SPOŠTOVANJE 
ZAKONOV. 

LAW ABIDING.	

ODGOVORNOST.
RESPONSIBILITY.	

 

POŠTENOST. 
INTEGRITY.	

SPOŠTOVANJE 
DRUGIH. 

RESPECT	FOR	OTHERS.	

ISKRENOST. 
HONESTY.	

PRAVIČNOST.
FAIRNESS.	

 

SKRBNOST. 
CARING.	

ZANESLJIVOST.
RELIABILITY.	

DOLŽNOST. 
ACCOUNT	ABILITY.	
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IV.
NAČELA	ETIČNEGA	
POSLOVNEGA 
RAVNANJA



IV.1.
TRAJNOSTNI RAZVOJ
     

Skupina MOL je zavezana Trajnostnemu razvoju; trenutne zahteve 
uresničujemo, ne da bi ogrožali potrebe prihodnjih generacij. Da bi to 
dosegli, združujemo ekonomske, okoljevarstvene ter socialne dejavnike in 
sprejemamo odločitve z namenom povečanja dolgoročne vrednosti delnic 
in varovanja našega dovoljenja za poslovanje.

Trajnostni razvoj vključuje proaktivno upravljanje tveganj in priložnosti, 
ki se nanašajo na dolgoročna gospodarska, okoljevarstvena in socialna 
vprašanja.

Zato:

• Uporabljamo načela trajnostnega razvoja v vsakodnevnem poslovanju;

• Nenehno zagotavljamo relevantne informacije družbi in ostalim 
deležnikom;

• Razvijamo procese, ki Skupini MOL omogočajo izboljšanje svojega 
poslovanja v skladu z najboljšimi mednarodnimi praksami in rednimi 
ocenjevanji trajnostnih vprašanj.

   STORITE

• Uporabljajte načela trajnostnega razvoja pri svojih odločitvah in pri 
svojem vsakodnevnem delu, zavedajte se najbolj pomembnih dejstev o 
situacijah in posledicah. 

• Zagotovite vključitev trajnostnih elementov v vsako strateško 
odločitev.

• Zagotavljajte odgovorne inovacije, ki upoštevajo tako družbena kot 
etična vprašanja.

   NE STORITE

• Nikoli ne ignorirajte ciljev trajnostnega razvoja.

• Ne obravnavajte trajnostnega razvoja kot zgolj zadevo, namenjeno 
ugledu podjetja.
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IV.2.
ČLOVEKOVE PRAVICE
     

V Skupini MOL smo zavezani spoštovanju človekovih 
pravic vseh interesnih skupin in od njih zahtevamo 
spoštovanje drugih. Te pravice vključujejo niz 
civilnih, političnih, ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic, med drugim:

• Pravico do človeškega dostojanstva; 

• Pravico do življenja;
 
• Pravico do svobode in varnosti ljudi; 

• Pravico dostopati do najvišjega možnega 
zdravstvenega standarda;

• Pravico do pravičnih in ugodnih delovnih razmer; 

• Pravico do pravičnih plač in dostojnega življenja;

• Pravico do ustreznega življenjskega standarda;

V Skupini MOL smo 
zavezani spoštovanju 
človekovih pravic 
vseh interesnih 
skupin.
Péter Ratatics
Operativni	direktor	za	
potrošniške	in	industrijske	storitve
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• Pravico ustanoviti in pridružiti se sindikalnim 
združenjem in kolektivnim pogajanjem; 

• Prepoved vsakršne oblike prisilnega ali 
obveznega dela;

• Prepoved otroškega dela;

• Prepoved diskriminacije;

• Pravico do svobodnega izražanja mnenja. 

Spoštovanje človekovih pravic med drugim vključuje 
skladnost s korporativnimi pravili, ustreznimi 
zakoni in pravilniki, sodelovanje z interesnimi 
skupinami in prispevanje k splošnemu dobrobitu 
skupnosti in družbe, v kateri poslujemo.
Naš cilj ni samo podpiranje človekovih pravic, 
ampak tudi njihovo aktivno promoviranje s pomočjo 
naše verige vrednot in prispevanje k pozitivnemu 
vplivu na družbo s spoštovanjem človekovih pravic. 
Podpiramo zaščito in obsojamo vsakršno zlorabo 
človekovih pravic.

S presojo vplivov svojih dejanj zagotavljamo 
spoštovanje človekovih pravic. Posebno pozornost 
namenjamo svojim zaposlenim, dobaviteljem in 
lokalnim skupnostim, kakor tudi ranljivim skupinam 
avtohtonega prebivalstva, ženskam, nacionalnim 
ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, 
otrokom, invalidom in delavcem migrantom ter 
njihovim družinam. Zagotavljamo varovanje pravic 
plemenske populacije in avtohtonega prebivalstva, 
na katere vpliva naše poslovanje, vključno z 
izogibanjem prisilnim preselitvam. 

Z namenom preprečiti vsakršno kršitev človekovih 
pravic pri njihovem delu, posebno pozornost 
posvečamo izvajalcem varnostnih storitev, ki 
delujejo v imenu Skupine MOL. 

S pomočjo pritožbenega mehanizma na ravni 
podjetja, postavljamo na pomembno mesto 
zagotavljanje učinkovitih pravnih sredstev 
vsakršnim vplivom na človekove pravice, ki bi se 
lahko pojavili. 

VPRAŠANJE	Načrtovan	projekt	ima	lahko	
vpliv	na	oskrbo	z	vodo	v	lokalni	skupnosti.	Če	
pridobim	vsa	dovoljenja	s	strani	pristojnih	
organov,	lahko	potem	takem	predvidevam,	
da	to	ni	naša	odgovornost	in	da	bodo	
pristojni	organi	že	ukrepali	v	primeru,	da	se	
pojavi	kakšna	težava?

ODGOVOR	Ne,	ne	smete.	Upoštevati	in	
spoštovati	moramo	pravice	ljudi,	na	katere	
vpliva	naše	poslovanje,	širše	kot	samo	
zagotoviti	zakonodajno	skladnost.	Prijavite	
vaše	pomisleke	vašemu	neposrednemu	vodji	
ali	kontaktirajte	SpeakUp!

   STORITE

• Vedno spoštujte človekove pravice.

• Sodelujte na izobraževanjih, povezanih s 
človekovimi pravicami in jih posredujte tudi 
poslovnim partnerjem. 

• Izvajajte skrbne preglede področja človekovih 
pravic v času poslovanja, med drugim poslovni 
razvoj, raziskovalne in proizvodne projekte, 
izbor poslovnih partnerjev, dobaviteljev in 
pogodbenikov ter javne zadeve. 

• Komunicirajte in sodelujte z našimi interesnimi 
skupinami o tem, kako obravnavamo vsakršne 
vplive na človekove pravice. 

• Ukrepajte, da preprečite in ublažite škodljive 
vplive na človekove pravice.

• Zagotavljajte ustrezna pravna sredstva in tudi 
od naših poslovnih partnerjev pričakujte, da 
spoštujejo človekove pravice.

• Prijavite kakršno koli kršitev človekovih pravic 
v okviru našega poslovanja v naši oskrbovalno-
nabavni verigi ali vsakršno kršitev, povezano z 
našim poslovanjem.

   NE STORITE

• Nikoli se ne obrnite stran, če ima kateri koli načrt, 
aktivnost ali ravnanje, možne škodljive vplive na 
človekove pravice.  

• Ne smatrajte spoštovanja človekovih pravic kot 
izključno dolžnost vlade, odgovornost drugih 
organizacij ali drugih enot Skupine MOL.

• Ne tolerirajte zlorabe človekovih pravic.V
O

24 Kodeks etike in poslovnega ravnanja Skupine MOL



IV.2.1. 
ZDRAVJE, VARNOST IN VAROVANJE 
OKOLJA (ZVO) TER VAROVANJE LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
     

Zavedamo se, da se Skupina MOL kot vodilno 
energetsko podjetje sooča z velikimi tveganji, 
povezanimi z varnostjo, ki imajo lahko neposredne 
ali posredne vplive na okolje. Tako vedno strožji 
pravni pristop skupaj s pričakovanji delničarjev in 
investitorjev,  vplivajo na to, kar se obravnava kot 
primerno upravljanje s tveganji.

Tako kot spoštujemo človekove pravice, smo zavezani 
k temu, da ne škodujemo ljudem, ogrožamo oziroma 
škodujemo okolju in da odpravljamo ZVO tveganja, 
ki izhajajo iz naših dejavnosti. Zavezani smo h 
kreiranju zdravih delovnih pogojev in k nenehnemu 
izboljševanju uspešnosti pri okoljevarstvenem 
upravljanju, tako s tehnično ustreznimi obrati in 
opremo, sposobnimi ljudmi in aktivno ZVO kulturo.

Zavezani smo h 
kreiranju zdravih 
delovnih pogojev 
in k nenehnemu 
izboljševanju uspešnosti 
pri okoljevarstvenem 
upravljanju. Ferenc Horváth

Izvršni	predsednik	
Downstreama	v	Skupini	MOL



   STORITE

• Vedno spoštujte pravico do življenja, svobode 
in varnosti ljudi, pravico dostopati do najvišjih 
standardov zdravstva ter pravico do pravičnih in 
ugodnih delovnih pogojev.

• Pri vsaki odločitvi, ki jo sprejmete, vedno 
upoštevajte tudi varnostne vidike.

• Na vašem delovnem mestu vedno delujte v 
skladu z ZVO in varnostnimi zahtevami, sledite 
navodilom ZVO in varnostnega osebja ter se 
udeležujte izobraževanj.

• Prekinite z dejavnostjo, ki postane nevarna ali 
tvegana in to takoj prijavite vašemu nadrejenemu.

• Izvajajte dela, za katera ste usposobljeni, 
kompetentni, zdravstveno sposobni, dovolj 
spočiti in pozorni za izvedbo.

• Vašemu nadrejenemu nemudoma prijavite vsako 
nesrečo, poškodbo, bolezen, nevarne ali nezdrave 
pogoje, incidente, potencialne ali skorajšnje 
incidente, razlitje ali izpust okolju škodljivih 
substanc.  

V skladu s to zavezo:
• Nenehno sodelujemo v okoljevarstvenih pobudah 

s sponzoriranjem celovitih programov zaščite 
narave po vsem svetu, kjer delujemo; 

• V vseh naših dejavnostih se držimo vseh 
ustreznih tehnoloških in ekoloških smernic;

• Promoviramo sprejem najbolj strogih pravil in 
standardov, ustvarjenih z namenom zmanjšanja 
tveganj škodljivih vplivov na okolje;

• Vsem ljudem, ki delujejo v našem imenu, 
zaposlenim in vsem, ki izvajajo aktivnosti na 
naših lokacijah in prostorih z našim dovoljenjem, 
zagotavljamo varno delovno okolje, kjer nihče ni 
izpostavljen nepotrebnim tveganjem; 

• Javnosti in delavcem zagotavljamo ustrezne, 
merljive, preverljive in pravočasne informacije o 
potencialnih okoljevarstvenih, zdravstvenih in 
varnostnih vplivih aktivnosti Skupine MOL;

• Za naše zaposlene in skupnosti v vseh regijah, v 
katerih delujemo, zagotavljamo okoljevarstveno 
zaščito in programe izboljšanja zdravja; 

• Spodbujamo razvoj in uvajanje okolju prijaznih 
tehnologij;

• Javnost redno obveščamo o uspešnosti in 
rezultatih na področju ZVO in trajnostnega 
razvoja. 

Zavezani smo k zagotavljanju varnosti posameznikov 
na naših sredstvih in zaščiti sredstev Skupine MOL, 
vključno z zaščito zaposlenih, tehnologije, fizičnih 
sredstev in informacij, povezanih s poslovanjem 
Skupine MOL in njenega ugleda v povezavi z 
varnostnimi grožnjami.
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• Na lokacije in v prostore Skupine MOL je 
prepovedano prinašati strelno orožje (razen za 
pooblaščeno osebje v okviru njihovih zadolžitev).

VPRAŠANJE	Kot	partner	bencinskega	
servisa	v	Skupini	MOL	sem	prejšnji	vikend	
čistil	bencinski	servis,	pri	čemer	se	mi	je	
prostovoljno	pridružilo	nekaj	zaposlenih.	
Eden	od	njih	se	je	malo	poškodoval,	po	
nekaj	dneh	zdravstvene	oskrbe	pa	je	že	
bil	nazaj	na	delovnem	mestu,	zato	tega	ni	
bilo	potrebno	prijaviti	Skupini	MOL.	Je	bil	to	
pravilno	izveden	postopek?

ODGOVOR	Ne,	ni	bil.	Vsako	nesrečo	je	treba	
nemudoma	prijaviti	kompetentnemu	
vodji,	kontaktni	osebi	ali	odgovorni	osebi	za	
področje	ZVO.

VPRAŠANJE	V	proizvodnem	obratu	so	
zaposleni	podizvajalca	opravljali	delo	
brez	ustrezne	osebne	zaščitne	opreme.	
Ker	se	je	pogodbenik	v	pogodbi	zavezal	
spoštovati	ZVO	zahteve,	je	to	njihova	lastna	
odgovornost.	Ali	naj	kakor	koli	ukrepam?

ODGOVOR	Da,	morate	ukrepati.	Varnost	
moramo	zagotavljati	vsem,	ki	se	nahajajo	
v	prostorih	Skupine	MOL.	Izvesti	moramo	
vse	možne	ukrepe	z	namenom	izogibanja	
nesrečam	in	poškodbam.	Vsaka	kršitev	
postopkov	mora	biti	takoj	prijavljena.	

• Sprejmite takojšnje ukrepe z namenom popraviti, 
preprečiti ali nadzorovati vsakršen ZVO incident.

• Tudi drugim svetujte o delovanju v skladu z ZVO 
pravili in navedenimi smernicami.

   NE STORITE

• Ne škodujte ljudem ali okolju!

• Ne skrivajte se za svojimi finančnimi 
obveznostmi.

• Nikoli ne opravljajte dela, pod vplivom alkohola 
ali drugih drog (zakonitih ali nezakonitih, 
predpisanih ali pridobljenih na drug način).

• Nikoli ne posedujte, uporabljajte ali prinašajte 
nedovoljenih substanc in alkohola na delovno 
mesto, lokacije ali prostore podjetja. Prav tako 
morate poročati, če opazite pri drugih.

• Ne ignorirajte pravil, ki se nanašajo na varnost, 
kot so omejitve kajenja ali pravila glede 
prepovedanih predmetov. 
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IV.2.2. 
ENAKOPRAVNO OBRAVNAVANJE IN 
PRILOŽNOSTI
     

V Skupini MOL smo zavezani boju proti diskriminacji 
na vseh področjih delovnega okolja, preko naše 
dobavne verige in v družbi kot celoti.

Skupina MOL spoštuje vrednost raznolikosti. Naši 
zaposleni, kupci, poslovni partnerji, dobavitelji in 
ostali člani zunanjih interesnih skupin so državljani 
mnogo različnih držav z množico različniih 
nacionalnosti, veroizpovedmi, prepričanj, kultur 
in socialnih karakteristik. Spodbujamo kulturno 
raznolikost, ustvarjanje mednarodnih ekip in 
poslovne skupnosti. 

Skupina MOL je zavezana prepovedi in preprečevanju 
vsakršne diskriminacije, med drugim na podlagi 
rase, barve kože, spola, starosti, jezika, veroizpovedi, 
političnega ali drugega prepričanja, etničnega ali 
nacionalnega ter socialnega porekla, premoženja, 
spolne usmerjenosti ali kakšnih koli drugačnih 
statusov, vključno z zakonskim ali starševskim 
statusom. Skupina MOL je na osnovi zaslug zavezana 
tudi zagotavljanju enakovrednih priložnosti vsem, 
razen ko specifične strokovne sposobnosti upravičijo 
izbor. 

V Skupini MOL smo 
zavezani boju proti 
diskriminacji na vseh 
področjih delovnega 
okolja.

Árpád Vágó
Inženir	oddelka	za	raziskave	in	razvoj,	
Delegat	Evropskega	Sveta	delavcev
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VPRAŠANJE	V	državi,	kjer	trenutno	delam,	
imajo	ljudje	pomisleke	glede	sodelavcev	
z	omejenimi	sposobnostmi	za	delo.	Z	
namenom	ohraniti	mir	na	delu	je	najboljša	
rešitev,	da	se	izognemu	zaposlovanju	
takšnih	oseb	in	sklepanju	pogodb	z	njimi	kot	
dobavitelji.

ODGOVOR	To	ni	prav.	Negativna	
diskriminacija	je	strogo	prepovedana.	
Ljudem	z	omejenimi	sposobnostmi	za	delo	
ponujamo	ustrezne	dogovore.	To	ni	samo	
naša	dobra	volja,	ampak	resničen	interes	
Skupine	MOL.

IV.2.3. 
DOSTOJANSTVO IN VZAJEMNO 
SPOŠTOVANJE
     

V Skupini MOL smo zavezani zagotavljanju 
delovnega okolja, ki temelji na vzajemnem zaupanju 
in v katerem je vsak, ki dela za in s Skupino MOL, 
obravnavan z dostojanstvom in spoštovanjem.
Med Skupino MOL ter vsemi notranjimi in zunanjimi 
interesnimi skupinami velja zaupanja vreden odnos, 
zatorej jih obravnavamo s spoštovanjem ter od naših 
interesnih skupin v zameno pričakujemo prav takšno 
ravnanje.  

Skupina MOL ne bo tolerirala nadlegovanja 
ali kakršnih koli drugih aktivnosti, ravnanj in 
obnašanj, ki so ponižujoča, žaljiva, zastrašujoča ali 
sovražna. Vsakdo v Skupini MOL, v naši oskrbovalni 
vergi in naših širših skupnostih, je upravičen 
do obravnavanja z vljudnostjo in spoštovanjem. 
Spolno nadlegovanje in obrekovanje ali klevetanje 
se obravnavajo kot hujša kršitev človekovega 
dostojanstva. 

   STORITE

• Vedno spoštujte in ohranjajte dostojanstvo 
drugih.

• Vaše delovno okolje, poslovni odnosi in odnosi s 
skupnostjo naj temeljijo na odkritosti, zaupanju, 
vzajemnem priznanju in podpori.

• Potrudite se v odnosih na delovnem mestu, 
poslovnih odnosih in odnosih v podjetju, 
ustvarjati in ohranjati vzdušje ter okolje, ki 
temelji na sodelovanju.

Skupina MOL ne tolerira kakršne koli diskriminacije 
in vodi programe za raznolikost ter vključevanje 
skupin, ki so javno dostopni na spletni strani Skupine 
MOL.

   STORITE

• Vsem zagotavljajte priložnosti, ne glede na 
individualne ali skupinske karakteristike, ki 
niso povezane z zaslugami, sposobnostmi, 
kvalifikacijami ali upravičenimi poslovnimi 
vidiki.

• Zaposlitev osebja, ocenjevanja, napredovanja, 
plačila in kompenzacije, odločitve o disciplinskih 
postopkih in odpovedi pogodb ter izbor poslovnih 
partnerjev, naj temeljijo samo na kvalifikacijah, 
dosežkih, uspešnosti in upravičenih poslovnih 
vidikih.

• Bodite odprti in spoštujte kulturno raznolikost 
ter pomagajte ljudem iz drugih kultur, da se 
prilagodijo lokalnim okoliščinam.

• Zavedajte se lokalne zakonodaje in kulturnih 
dejavnikov, ki lahko vplivajo na vaše delo.

   NE STORITE

• Nikoli ne diskriminirajte kogar koli na podlagi 
spola, zakonskega statusa, starševskega ali 
skrbniškega statusa, starosti, etničnega porekla, 
barve kože, političnega prepričanja, veroizpovedi, 
spolne usmerjenosti, invalidnosti, rase, 
nacionalnosti, itd.

• Nikoli ne diskriminirajte nikogar, tudi če to ni 
prepovedano z lokalno zakonodajo oziroma to 
lokalni običaji dovoljujejo. 

VPRAŠANJE Želim	si	zaposliti	novega	
zaposlenega,	in	sicer	za	dolgoročno	
obdobje.	Na	podlagi	poslovnih	interesov	
bi	raje	zaposlil	moškega,	saj	bo	ženska	
verjetno	načrtovala	porodniški	dopust.	
To	ni	negativna	diskriminacija	ampak	
pragmatičen	pristop.	Ali	imam	prav?

ODGOVOR	Ne,	nimate	prav.	To	je	
diskriminacija	na	podlagi	spola.	Kodeks	
strogo	prepoveduje	vsakršno	obliko	
negativne	diskriminacije.	
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so	žaljive,	še	več	–	tovrstno	dejanje	se	
obravnava	tudi	kot	zasebna	uporaba	
poslovne	pošte.	

VPRAŠANJE	Pogosto	delim	naloge	in	
ocenjujem	uspešnost	z	uporabo	ostrih	
besed	z	namenom,	da	bi	sodelavci	bolje	
razumeli	svoje	prioritete.	To	je	tako	ali	tako	
del	vsakodnevnega	govora.	Bi	lahko	to	bila	
težava?	

ODGOVOR	Da,	lahko	je.	Uporaba	kletvic	
je	oblika	verbalne	agresije,	ki	lahko	užali	
druge,	tudi	če	vam	tega	ne	povedo.

VPRAŠANJE	Sodelavec	me	kar	naprej	vabi	
na	pijačo	in	se	želi	z	mano	srečati	po	službi,	
čeprav	nenehno	zavračam	ta	povabila.	
Zaradi	tega	se	počutim	neprijetno.	Kaj	naj	
storim?

ODGOVOR	Dajte	mu	vedeti,	da	niste	
zainteresirani.	Če	se	situacija	ne	spremeni,	
prijavite	problem	svojemu	nadrejenemu	ali	
kontaktirajte	SpeakUp!	

IV.2.4. 
VAROVANJE ZASEBNOSTI
     

Skupina MOL je zavezana spoštovanju zasebnosti 
ljudi in ohranjanju zaupnosti njihovih osebnih 
podatkov. Zbiramo in hranimo samo osebne 
podatke, katere smemo v skladu z zakonodajo, in ki 
jih potrebujemo za učinkovito poslovanje našega 
podjetja.

Skupina MOL se zavezuje sprejemu preventivnih 
varnostnih ukrepov za hranjenje osebnih podatkov v 
podatkovnih bazah, z namenom izogniti se tveganju 
uničenja, izgube ali nepooblaščenega dostopa.

   STORITE

• Poznajte zakonodajo in pravilnike s področja 
varovanja osebnih podatkov.

• Omogočite dostop do osebnih podatkov samo 
ustrezno pooblaščenim posameznikom.

• Pridobivajte in hranite samo osebne podatke, 
ki so potrebni za izvajanje dela in izpolnjevanje 
odgovornosti. 

• Delujte v skladu z družbenimi normami 
skupnosti, če le-te ne kršijo naših etičnih načel.

• Če ste razburjeni zaradi obnašanja nekoga, ne 
oklevajte in spregovorite; razložite jim, zakaj se 
ne strinjate in jih prosite, da prenehajo.

   NE STORITE

• Drugih ne ustrahujte ali ponižujte; ne fizično kot 
tudi ne verbalno.

• Nikoli se ne obnašajte poniževalno, žaljivo ali na 
sovražen način.

• Ne podajajte neprimernih šal ali komentarjev 
rasne, etnične, verske, starostne narave 
ali nanašujoč se na invalidnost ali spolno 
usmerjenost.

• Ne posredujte ali prikazujte napadalnih, 
agresivnih ali zaničevalnih materialov ali slik.

• Nikoli spolno ne nadlegujte svoje sodelavce 
s podajanjem neželenih spolnih ponudb, 
zahtevanjem  uslug spolne narave, podajanjem 
komentarjev ali gest spolne narave in obnašanjem 
na kakršen koli drugačen način, ki je spolno 
napadalen.

• Nikoli ne podajajte neresničnih izjav o drugih, 
širite zlonamernih govoric ali delite zaničevalnih 
ali diskriminatornih informacij na kakršen koli 
način.

VPRAŠANJE Vodja	bi	rad	v	interesu	Skupine	
MOL	izboljšal	procese	in	zadovoljstvo	
zaposlenih.	Da	bi	to	dosegel,	včasih	kriči	
na	ljudi	in	uporablja	ostre	besede,	da	bi	
poudaril,	kaj	želi.	Njegov	pristop	se	zdi	kar	
učinkovit.	Ampak,	ali	ga	lahko	uporablja?

ODGOVOR	Ne,	ne	sme	ga.	Odgovornost	
vodstva	je	najti	pravi	stil	in	sredstva	za	
motivacijo	sodelavcev,	ki	ne	smejo	nikoli	
priti	v	konflikt	z	normami	izvajanja	etičnega	
vodenja.

VPRAŠANJE	Od	prijatelja	sem	dobil	pošto	
s	šalami	o	Romih.	Lahko	takšno	e-pošto	
posredujem	sodelavcem?	

ODGOVOR	Ne,	nikakor.	Tovrstne	šale	
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ODGOVOR	To	se	lahko	smatra	kot	incident	
zaščite	podatkov.	Če	ga	poznate,	takoj	vrnite	
dokumente	lastniku.	Obvestite	odgovornega	
za	področje	varovanja	osebnih	podatkov	
v	podjetju,	Varnostno	službo,	Službo	
informacijske	varnosti	ali	oddelek	
Compliance	&	Ethics	v	Skupini	MOL.

IV.2.5. 
POŠTENE DELOVNO-PRAVNE PRAKSE
     

Človeški viri so najbolj pomembni viri v Skupini 
MOL. Skupina MOL je zavezana razvoju zaposlenih 
in zagotavljanju ugodnega ravnovesja med službo in 
zasebnim življenjem. Zavezani smo zakonitemu in 
pravičnemu zaposlovanju ter spoštovanju delovno-
pravnih načel. Enako pričakujemo tudi od naših 
poslovnih partnerjev in zunanjih interesnih skupin.

Skupina MOL ne tolerira nikakršne oblike 
prisilnega, obveznega ter otroškega dela ali katere 
koli druge oblike neetične zaposlitvene prakse, 
kot so zadrževanje plače, zavrnitev bolniškega 
staleža ali dnevnega počitka, zloraba alternativnih 
zaposlitvenih oblik ali goljufije s prispevki za 
zdravstveno varstvo. Zagotavljati moramo, da 
tovrstne oblike dela in suženjstvo, služabništvo ali 
trgovanje z ljudmi, ne najdejo mesta znotraj našega 
poslovanja in naših oskrbovalnih verig.

Če lokalna zakonodaja ne predpisuje starostne 
omejitve za delo, je minimalna starost za ne-nevarna 
dela 15 let in za nevarna dela 18 let.

Skupina MOL je zavezana implementaciji pravičnega 
zaposlovanja in plačne politike v skladu z veljavno 
zakonodajo. Zavezani smo podpori zaposlenim 
s posebnimi potrebami. Disciplinski postopki so 
izvedeni na pravičen, nepristranski in transparenten 
način. Odpuščanja potekajo na human način in kadar 
koli je le možno, se nekdanjim zaposlenim zagotovi 
podpora v postopkih. 
Skupina MOL sprejema in podpira svobodo do 
združevanja, pravico osnovati in se pridružiti 
sindikatu oziroma svetu delavcev in pravico do 
kolektivnih pogajanj.

   STORITE

• Bodite pozorni na kakršen koli znak prisilnega, 
obveznega ali otroškega dela, suženjstva, 
služabništva, trgovanja z ljudmi ali kakršne koli 

• Pridobivajte in obdelujte podatke samo v okviru 
posameznih postopkov; shranjujte jih na način, ki 
preprečuje nepooblaščen dostop.

• Označite osebne podatke kot zaupne.

• Uporabljajte samo osebne podatke, za katere 
imate pooblastilo za dostop in uporabo, za 
upravičene in zakonite namene.

   NE STORITE

• Ne puščajte osebnih podatkov “naokrog” 
nezavarovanih. 

• Nikoli ne zahtevajte dostopa do osebnih podatkov, 
za katere niste pooblaščeni, da bi dostopali do 
njih ali ni nobenega poslovnega razloga, da bi ga 
imeli. 

• Nikoli ne posredujte osebnih podatkov komur koli 
znotraj ali zunaj Skupine MOL brez zagotovila, da 
je to primerno.

• Ne zlorabljajte osebnih podatkov.

• Ne hranite osebnih podatkov dlje časa, kot je to 
potrebno za dosego legitimnega razloga obdelave 
podatkov.

VPRAŠANJE	Po	zaključku	promocijske	
kampanje	z	nagradno	igro	še	vedno	
hranimo	podatke	o	kupcih,	registriranih	
v	nagradni	igri.	Ker	je	lahko	ta	baza	
podatkov	uporabna	pozneje	za	namene	
marketinškega	načrtovanja	in	kampanj,	je	
prav,	da	naredimo	lokalno	kopijo,	če	je	ta	
zaščitena	z	geslom?

ODGOVOR	Ne,	to	ni	prav.	Zbirajte	osebne	
podatke	samo	za	vnaprej	določen	namen	
in	hranite	te	informacije	le	do	vnaprej	
določenega	časa,	ne	glede	na	notranje	
omejitve	dostopa	ali	šifriranje	podatkov.	
Enkrat,	ko	je	bil	namen	obdelave	osebnih	
podatkov	izpolnjen	ali	je	potekel	čas	za	
njihovo	hranjenje,	je	treba	te	podatke	trajno	
zbrisati.

VPRAŠANJE	V	tiskalniku	sem	našel	nekaj	
dokumentov,	ki	vsebujejo	osebne	podatke.	
Kaj	naj	naredim?
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s pravično konkurenco in v duhu ter skladno z 
zakonodajo. Skupina MOL meni, da je delovanje v 
skladu s konkurenčnim pravom in tržnimi pravilniki 
ne le pravna obveznost, ampak tudi temelj poslovne 
kulture.

IV.3.1. 
POŠTENA KONKURENCA
    

Konkurenca predstavlja najboljšo spodbudo za 
učinkovitost. Spodbuja inovativnost in zagotavlja 
najboljše možnosti za porabnike pri izbiri najboljše 
cene. Medtem ko smo konkurenčni v številnih 
poslovnih aktivnostih, jih izvajamo v skladu 
z normami poštene konkurence in v skladu z 
ustreznimi konkurenčnimi zakoni. Polna skladnost 
s konkurenčnim pravom ni le pravna obveznost, 
ampak je povezana z odnosi in kulturami, ki imajo 
lahko pozitiven vpliv na poslovanje.

V Skupini MOL spoštujemo naše tekmece, ne 
sodelujemo v kakršnih koli nepoštenih dejanjih, ki bi 
lahko neupravičeno škodovali dobri volji in ugledu 
tekmeca ter pridobivamo informacije o konkurenci 
strogo v skladu z zakonodajo. 

Proti-konkurenčne prakse so nesprejemljive in jih ne 
toleriramo, prav tako so nezakonite v večini držav 
in nosijo tveganja za visoke kazni. Konkurenčno 
pravo prepoveduje številne prakse, ki omejujejo 
svobodno in pošteno konkurenco, kot so nezakoniti 
dogovori med tekmeci ali škodljiva dejanja, storjena z 
namenom doseči ali ohranjati monopolni položaj.

Skupina MOL posveča posebno pozornost prepovedi 
sklepanja kakršnih koli kartelnih dogovorov ali 
skupinsko dogovorjenih praks, neposredno ali 
posredno, z namenom dogovarjanja o cenah, tržnih 
deležih, proizvodnji ali prodajnih kvotah.
Ne zlorabljamo svojega tržnega položaja in se 
zavezujemo ustvarjanju enakovrednih pogojev za vse 
naše poslovne partnerje.

Skupina MOL obravnava članstvo v strokovnih 
združenjih kot komunikacijski kanal z zakonodajalci 
in organi oblasti s spoštovanjem pravnih obveznosti 
in konkurenčnega prava. Strokovna združenja 
niso forum za uskladitev strategij, delitev trga, 
harmonizacijo cen ali za dejanja, ki kršijo zakonodajo 
na področju varstva konkurence. Skupina MOL 
sodeluje s konkurenco samo pri izvajanju njunih 
medsebojnih družbenih in okoljevarsvenih 
odgovornosti. Skupina MOL bo izkoristila tovrstne 
priložnosti za poudarjanje naših etičnih zavez.

druge neetične zaposlitvene prakse in prijavite 
vsakršen tovrstni primer.

• Zagotovite, da naši dobavitelji, pogodbeniki, 
posredniki, agenti in ostali, ki delajo v našem 
imenu, popolnoma razumejo, da nobena oblika 
neetičnega dela ne more biti v uporabi pri 
njihovem delu za Skupino MOL.

• Podpirajte svobodo do združevanja, pravico 
do kolektivnih pogajanj in sprejemajte pravico 
delavcev do ustanovitve in pridružitve 
sindikatom in svetom delavcev. 

   NE STORITE

• Nikoli ne najemajte otroškega ali prisilnega dela, 
četudi je to kje sprejeta lokalna praksa. 

• Ne sklepajte pogodbe ali poslujte s partnerjem, 
ki uporablja otroško, prisilno ali obvezno delo 
oziroma, tudi če obstaja samo sum za to.

• Nikoli ne dovolite ali ignorirajte prisilnega ali 
otroškega dela, suženjstva, služabništva ali 
trgovanju z ljudmi kjerkoli znotraj verige našega 
poslovanja. 

• Ne kršite pravic do plačila za delo, verske svobode 
in združevanja, pravice do počitka, prostega časa 
in plačanega dopusta.

VPRAŠANJE	Ugotovil	sem,	da	eden	od	
podizvajalcev	v	Skupini	MOL	zaposluje	
mladoletnike,	vendar	to	ni	neobičajna	
praksa	v	tej	državai.	Kaj	naj	storim?

ODGOVOR	Nemudoma	obvestite	svojega	
nadrejenega.	Skupina	MOL	spoštuje	
človekove	pravice,	zato	je	v	našem	
temeljnem	interesu	sodelovati	samo	s	
partnerji,	ki	delujejo	v	skladu	z	ustreznimi	
zakoni	in	standardi	našega	Kodeksa	etike	in	
poslovnega	ravnanja.

IV.3. 
SVOBODNA IN POŠTENA TRGOVINA 
TER KONKURENCA
    

Skupina MOL je zavezana pravičnemu delovanju 
na trgu. Prizadevanja na trgu so izvedena v skladu 
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• Bodite pozorni na konkurenčno pravo. Omejite 
vse stike s tekmeci na samo res nujne.

• Zaprosite za izobraževanje na področju 
konkurenčnega prava.

• Distancirajte se od vsakršnega tržnega obnašanja, 
ki ni v skladu z zakoni.

• Poskrbite, da pravila, specifikacije in pogoji, 
določeni pri nas, omogočajo pošteno konkurenco 
in odprte priložnosti za vstop v naše razpise. 

• Kontaktirajte pravno službo, Compliance & Ethics 
oddelka Skupine MOL ali SpeakUp!, če imate 
kakršne koli dvome o tem, kako ravnati.

   NE STORITE

• Nikoli ne širite lažnih, zlonamernih ali škodljivih 
informacij ali govoric o konkurentih in njihovih 
proizvodih. Ne omadežujte konkurence na 
kakršen koli način.

• Nikoli ne razpravljajte o cenah, poslovnih ali 
marketinških načrtih, kupcih ali občutljivih 
poslovnih informacijah s tekmeci.

• Nikoli ne soglašajte z razdelitvijo trgov, teritorijev 
ali kupcev.

• Nikoli ne pripravljajte pravil, specifikacij in 
pogojev, ki bi favorizirali samo enega ali omejeno 
število potencialnih partnerjev v razpisih.

• Ne sodelujte v razpisnih postopkih, ki so vnaprej 
dogovorjeni ali usklajeni. V nobenih okoliščinah 
ne delite informacije o tem, da pripravljate 
ponudbo, kdaj pripravljajte ponudbo, na kakšen 
način oziroma kako boste oddali ponudbo. 

• Nikoli ne soglašajte o zamenjavi ponudbe in ne 
sklepajte dogovorov o kompenzaciji neizbranemu 
ponudniku. 

• Nikoli ne sklenite dogovora o omejitvi 
proizvodnje. 

• Ne dogovarjajte se o določitvi distribucijskih 
marž in nikoli ne sankcionirajte oblikovanja 
prodajne cene (npr. odstopanje od priporočene 
cene).

   STORITE

• Uporabljajte samo javne in zakonito dostopne 
informacije in vire za ocenjevanje poslovanja, 
kupcev, dobaviteljev in tehnoloških trendov, 
zbirajte informacije na zakonit način.

• Prepričajte se, da obstaja legitimen in zakonit 
razlog za kakršno koli razpravo s tekmeci.
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izvozne zahteve z zagotavljanjem, da so vse 
trošarine, dajatve in davki plačani.

• Nemudoma se posvetujte s pravno službo, če bi 
država, oseba, skupina ali pravna oseba, s katero 
sodelujete, ali ki vpliva na vašo nameravano 
izvedbo posla, lahko na kakršen koli način bila 
podvržena sankcijam.

• Kontaktirajte oddelek Compliance & Ethics 
Skupine MOL, pravno službo ali SpeakUp!, če 
imate kakršen koli sum glede zakonitosti posla.

• Zagotovite, da so vsa potrebna etiketiranja, 
dokumentacija, licence in odobritve ustrezno 
pridobljene.

• Bodite na tekočem glede mednarodnih dogodkov.

• Ocenite, ali so vaši poslovni partnerji podvrženi 
mednarodnim trgovinskim omejitvam (Know 
your partner-Poznajte svojega partnerja)

• Oddajte prošnjo za izobraževanje na področju 
uvozno-izvoznih nadzorov, omejitvah in 
sankcijah.

   NE STORITE

• V katerem koli vidiku posla ne sodelujte z 
državo, osebo, skupino ali pravno osebo, ki je bila 
sankcionirana, preden opravite skrbni pregled. 

• Ne uvažajte ali izvažajte prepovedanega blaga.

• V državo nikoli ne prinašajte izdelkov z 
omejitvami brez deklaracij.

VPRAŠANJA	Sodelavec	mi	je	povedal,	da	bi	
lahko	surovino	od	drugega	vira	kupila	veliko	
ceneje.	Združene	države	Amerike	so	izrekle	
sankcije	proti	tej	državi.	Ali	drži,	da	te	ne	
zadevajo	nas	tukaj?

ODGOVOR	Ne,	ne	drži.	Prosite	za	nasvet	
pravno	službo,	če	bi	katera	koli	država,	
fizična	ali	pravna	oseba	ali	skupina,	s	katero	
sodelujete,	oziroma	kakršen	koli	vpleten	
material,	sredstva,	storitve	ali	transakcije	s	
potencialnim	vplivom,	lahko	bile	predmet	
mednarodnih	trgovinskih	omejitev.

VPRAŠANJE	Sodeloval	sem	na	konferenci,	
kjer	sem	srečal	bivše	sodelavce,	ki	zdaj	delajo	
za	druga	podjetja	na	podobnem	področju.	
Med	odmorom	mi	je	eden	od	njih	predlagal	
delitev	informacij	o	proizvodu	in	ceni,	da	bi	si	
tako	medsebojno	pomagali.	Kaj	naj	storim?

ODGOVOR	Zavrnite	ta	predlog.	Dogovorjene	
prakse	s	tekmeci	predstavljajo	ne	samo	
kršitev	Kodeksa,	ampak	tudi	zakonodaje.	
Prijavite	incident	svojemu	nadrejenemu	ali	
kontaktirajte	SpeakUp!

IV.3.2. 
SKLADNOST Z UVOZNO-IZVOZNIMI 
NADZORI, OMEJITVAMI IN SANKCIJAMI
     

Skupina MOL se zavezuje delovati v skladu z 
vsemi ustreznimi pravili in pravno zavezujočimi 
trgovinskimi kontrolami in omejitvami.

Sankcije in uvozni-izvozni embargi pomenijo 
trgovinske omejitve proti specifičnim državam, 
teritorijem, osebam, skupinam ali pravnim osebam z 
namenom vzdrževanja ali obnovitve mednarodnega 
miru in varnosti, vzpostavitve zaveze spoštovanja 
človekovih pravic, demokracije in zakonodaje. 
Tovrstne sankcije podajajo pravne prepovedi ali 
omejitve prodaje, nakupa, transferja ali razkritja 
dobrin, sredstev, storitev, programske opreme ali 
informacij.

Kršitev pravil trgovinskega nadzora in omejitev 
ima lahko številne posledice, vključno z zasegom 
blaga in sredstev, znatnimi kazenskimi in civilnimi 
globami, izgubo izvoznih privilegijev, razveljavitvijo 
pogodbenih dogovorov in celo zapornimi kaznimi. 
Okolje sankcij in embargojev je kompleksno, 
podvrženo hitrim spremembam in dinamično z 
mednarodno zakonodajo, ki se lahko spremeni brez 
obvestila. Ključnega pomena je poznati tovrstne 
omejitve in poiskati strokoven nasvet, če je kakršna 
koli transakcija ali izvedba predmet vprašanja ali 
dvoma te vrste. 

   STORITE

• Seznanite se z mednarodnimi trgovinskimi 
pravilniki.

• Spoštujte vse ustrezne in veljavne uvozno-
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IV.4. 
KORUPCIJA IN GOLJUFIJA
     

Skupina MOL ne deluje na koruptiven način in ne 
tolerira korupcije v kakršni koli obliki (vključno 
s podkupovanjem, plačevanjem za olajšave, 
protiuslugami, izsiljevanjem, zlorabo oblasti za 
osebno korist, pridobitvi neupravičenih koristi ali 
daril z namenom vplivanja), ne glede na zaseben ali 
javni sektor v kakršnem koli obsegu. Tega načela 
se držimo, četudi zaveza k temu pravilu postavlja 
Skupino MOL v nekonkurenčen poslovni položaj, 
ali če delovanje proti takšnim aktivnostim za 
Skupino MOL pomeni izgubo posla. V naši celotni 
verigi vrednosti, v našem družbenem okvirju, 
dobrodelnosti in področju sponzorstev, smo zavezani 
ničelni toleranci pri korupciji in podkupovanju. 

Goljufija, vključno s ponarejanjem poročil ali 
finančnih in ne-finančnih informacij, pranje denarja 
in notranje trgovanje so prepovedani. 
Naša kolektivna odgovornost je v celotni verigi 

Skupina MOL 
ne deluje na 
koruptiven način 
in ne tolerira 
korupcije v kakršni 
koli obliki. 

Pál Kara
Izvršni	predsednik	Pravne	
službe	Skupine	MOL
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z zapornimi kaznimi. Podjetja so lahko odgovorna 
za koruptivne prakse ali za podkupovanje s tem 
povezane osebe s strani tretje strani, če je tovrstna 
podkupnina namenjena pridobitvi ali ohranitvi 
poslovne koristi za podjetje.

Pri imenovanju agentov, svetovalcev in ostalih 
posrednikov opravimo skrbni pregled. Vsi dogovori 
z agenti, svetovalci in ostalimi posredniki zahtevajo 
predhodno odobritev; vsakemu posredniku 
svetujemo o našem stališču glede obsodbe korupcije.

Nabavne procese izvajamo na pošten in 
transparenten način. Izvajamo skrbne preglede, 
kot je primerno pri ocenjevanju dobaviteljev, 
pogodbenikov in podpogodbenikov z namenom 
zagotavljanja, da imajo učinkovite proti-korupcijske 
zaveze in pravila.

Tudi samo ignoriranje suma kurupcije lahko privede 
do odgovornosti podjetja in vas osebno.

   STORITE

• Bodite pozorni na proti-korupcijska pravila in se 
izogibajte dogovorom in okoliščinam, tudi če bi 
samo na prvi pogled lahko bile nezakonite.

• Upoštevajte protikorupcijska pravila in povezane 
postopke pri svojem poslovanju in na svojem 
delovnem mestu.

• Udeležite se izobraževanja s področja proti-
korupcije.

• Pri izboru in nadzoru vsakega poslovnega 
partnerja, kot so agenti, svetovalci, pogodbeniki, 
dobavitelji, partnerji pri skupnih naložbah, 
predstavniki, posredniki, distributerji, 
podizvajalci ter ostali poslovni partnerji ali 
ponudbniki storitev opravite skrben pregled.

• Poskrbite, da vsi poslovni partnerji, vključno 
z agenti, svetovalci, pogodbeniki, dobavitelji, 
partnerji pri skupnih naložbah, predstavniki, 
posredniki, distributerji, podizvajalci in ostali 
poslovni partnerji ali ponudbniki storitev v 
celotni poslovni verigi, razumejo, da je korupcija 
nesprejemljiva.

• Zagotovite, da vsi nabavni postopki, vključno 
vender ne omejeno na postopke izbora, 
omogočajo pošteno, nepristransko konkurenco in 
so transparentni.

vrednosti ustvariti in vzdrževati kulturo podjetja, 
ki spodbuja ljudi, da brez strahu in v okolju, ki ne 
dopušča maščevanja, zahtevajo ukrepe, ko opazijo ali 
sumijo podkupovanje, korupcijo ali goljufijo. Skupina 
MOL vodi boj proti korupciji in goljufijam, katerega 
namen je zmanjšati tveganje goljufij in poudariti 
prepovedana vedenja.

IV.4.1. 
PODKUPOVANJE IN KORUPCIJA   
     

Korupcija je nezakonita uporaba vpliva z namenom 
pridobitve ugodnosti za izvajalca ali drugo osebo. 
Korupcija vključuje:
• Ponujati, obljubljati, dajati ali nagovarjati  za 

kar koli v vrednosti ali za uslugo vladnim 
uslužbencem, posameznikom ali tretjim osebam 
v povezavi z njihovimi razmerji z uradniki ali 
odločevalci, z namenom neupravičenega vplivanja 
za pridobitev poslovne prednosti (aktivno 
podkupovanje).

• Protipravno spraševati, zahtevati, sprejeti ali 
prejeti kar koli v vrednosti ali uslugi z namenom 
zagotoviti prednost v kakršni koli obliki v zameno 
ali kot pogoj za izpolnjevanje obveznosti oziroma 
vplivati na tretjo osebo, da to stori (pasivno 
podkupovanje).

Posredno podkupovanje vključuje prispevke 
posrednikom, kot so štipendijski skladi, dobrodelne 
donacije ali plačila pravnim osebam, ki podkupljeni 
stranki zagotavljajo posredno ali neposredno 
ugodnost. Posredno podkupovanje lahko vključuje 
posredno tretjo stran (npr. agenta, posrednika, 
distributorja ali predstavnika), ki stori katero koli 
omenjeno nezakonito dejanje v imenu ali v korist 
Skupine MOL. 

Korupcija prav tako vključuje zlorabo funkcije ali 
položaja z nezakonitim vplivanjem na nekoga in 
zahtevanimi ali prejetimi nezakonitimi koristmi ali 
sprejetimi obljubami o takšni koristi. 

Skupina MOL ne tolerira korupcije v nobeni obliki. 
Zavezani smo, da ne sklepamo poslov oziroma 
prekinemo poslovne odnose z vsakomer, vključenim 
v koruptivne prakse. Nihče ne sme trpeti degradacije, 
kaznovanja ali negativnih posledic zaradi zavrnitve 
plačila ali sprejema podkupnine, tudi če to privede do 
izgube posla.
Kršitev protikorupcijske zakonodaje je hujše 
kaznivo dejanje. Podjetja, ki kršijo te zakone, so 
lahko kaznovana z globami, posamezniki pa celo 
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• V imenu podjetja Skupine MOL nikoli ne dajajte 
neposrednih ali posrednih prispevkov političnim 
strankam, uradnikom strank, kandidatom ali 
organizacijam.  

• Ne vplivajte, ne prisiljujte ali ne pomagajte komu 
drugemu kršiti ta pravila. 

• Nikoli namenoma ne spreglejte ali opustite 
poročati o kakršnih koli znakih neprimernega 
plačila, nikoli si ne zatiskajte oči v primeru 
korupcije.

VPRAŠANJE Kot	prodajni	predstavnik	imate	
potencialnega	kupca,	ki	namerava	skleniti	
pogodbo	velike	vrednosti.	Jasno	vam	da	
vedeti,	da	bo	pogodbo	podpisal	samo	v	
primeru,	da	mu	Skupina	MOL	ponudi	obisk	
obrata	skupaj	z	njegovo	družino,	vključno	
s	kritjem	potnih	stroškov,	namestitvijo	in	
razvedrilom.	So	tovrstna	vabila	dovoljena	
v	primerih,	ko	bo	transakcija	generirala	
prihodke	za	Skupino	MOL?

ODGOVOR	Našim	partnerjem	zagotavljamo	
ustrezne	informacije,	odprto	komunikacijo	
in	podpiramo	njihove	obiske.	Vsekakor	pa	to	
ne	sme	vključevati	zasebnih	koristi	njihovim	
predstavnikom	ali	povezanim	osebam,	
saj	se	to		šteje	kot	korupcija,	ki	je	strogo	
prepovedana.	Prijavite	incident	vašemu	
neposredno	nadrejenemu	ali	zaprosite	za	
nasvet	linijo	SpeakUp!

VPRAŠANJE Eden	od	distributerjev	
(posrednikov)	je		ključnemu	partnerju	
podaril	drage	vstopnice	za	prestižni	športni	
dogodek.	To	ni	bilo	samo	dejanje	prijaznosti	
ampak	so	poslovni	rezultati	po	tem	prav	tako	
izgledali	boljši.	Lahko	to	predstavim	ostalim	
posrednikom	kot	dober	primer?

ODGOVOR	Tovrstno	dejanje	se	lahko	
obravnava	kot	neupravičeno	vplivanje	
na	kupca	z	namenom	izbora	našega	
distributerja.	Ker	smo	kot	Skupina	MOL	
etično	in	pravno	odgovorni	za	kakšrno	koli	
podkupnino,	ponujeno	znotraj	naše	poslovne	
verige,	lahko	to	škoduje	našemu	ugledu	
in	je	lahko	strogo	kaznovano.	Zagotovo	
to	prijavite	svojemu	nadrejenemu	ali	
kontaktirajte	SpeakUp!	

 

• Zmanjšajte število izključnih dobaviteljev, ker se 
lahko za takšnimi pogodbami skrivajo konflikti 
interesov ali dogovori o povratnih uslugah.

• Zagotovite, da je kompenzacija plačana agentom, 
svetovalcem in ostalim posrednikom v ustreznem 
razmerju glede na izvedeno storitev ter plačila 
opravite prek legitimnih kanalov. 

• Zagotovite pošteno, jasno in transparentno 
družbeno podporo, dobrodelnost in sponzoriranje 
z namenom zagotovitve, da so donacije prejete 
s strani predvidenih prejemnikov in niso 
uporabljene za neznane in nepredvidene namene. 

• Izvajajte ustrezne proti-korupcijske skrbne 
preglede pri vsakršnih predvidenih združitvah, 
prevzemih ali skupnih naložbah in dogovorih z 
ostalimi poslovnimi partnerji.

• Oddelku Compliance & Ethics Skupine MOL, 
Varnostni službi ali SpeakUp! liniji, nemudoma 
poročajte, če sumite ali veste za kakršno koli 
koruptivno prakso v Skupini MOL ali pri kateri 
koli stranki znotraj poslovne verige. 

   NE STORITE

• Nikoli – posredno ali neposredno – ne ponujajate, 
ne izvajajte, ne pooblaščajte, ne obljubljajte, 
ne plačujte, ne zahtevajte ali ne sprejemajte 
kakršnega koli nepooblaščenega ali neustreznega 
plačila (tako v denarju, neupravičenih stroških 
ali drugače), daril ali neupravičenih uslug za 
ugodno obravnavo, za vpliv na poslovni izid ali za 
pridobitev kakršne koli poslovne koristi.

• Ne vodite skritih računov.

• Nikoli ne delajte uslug, ki vključujejo zlorabo.

• Ne poskušajte vplivati na vladnega uradnika ali 
fizično osebo, da stori nekaj nezakonitega.  

• Ne opravite ali pooblaščajte kakršnega koli 
neprimernega in neupravičenega plačila vladnim 
uradnikom ali fizični osebi. 

• Nikoli ne dovolite agentom, svetovalcem, 
predstavnikom ali ostalim tretjim strankam, 
ki delujejo v imenu Skupine MOL, da izvajajo 
vprašljive aktivnosti ali kogar koli podkupujejo.
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ne smejo nikoli vplivati ali dozdevno vplivati na 
nepristranskost sprejema odločitve kogar koli. Nikoli 
ne smejo biti ponujena ali sprejeta v zameno za 
ugodnejšo obravnavo v kakršnem koli dogovarjanju. 
Skupina MOL pozdravlja in omogoča svojim 
partnerjem podporo korporativnih dobrodelnih
pobud namesto dajanja daril zaposlenim. Vsi 
dobrodelni prispevki in sponzorstva morajo biti 
transparentni, v skladu z ustrezno zakonodajo in ne 
smejo biti nikoli uporabljeni za skrivanje korupcije.

Pri ponujanju daril in pri povabilih za vladne 
uradnike ter politične interesne skupine je treba 
biti posebej skrben. Nekatere države imajo posebno 
omejitev glede vrednosti in narave daril in povabil, 
ki jih njihovi uradniki lahko sprejmejo.  Darila 
in povabila, ki so sprejemljiva med poslovnimi 
partnerji, so lahko nesprejemljiva med poslovno 
stranko in vladno ali politično interesno skupino, saj 
se lahko celo majhno darilo, kosilo ali vabilo, smatra 
kot poskus neprimernega vplivanja na sprejem 
odločitve. Nikoli ni primerno poskušati vplivati na 
odločitve s ponujanjem osebnih koristi vladnim 
uradnikom ali komur koli drugemu. Spoštujemo in 
podpiramo zakone, ki prepovedujejo podkupovanje 
in korupcijo.

Transparentnost in primernost daril in povabil sta še 
posebej pomembna pri postopkih razpisov in izborov. 
Darila s skupno vrednostjo pod 50 EUR, promocijska 
darila (npr. pisala, obeski za ključe, koledarji), ostala 

VPRAŠANJE Med	pogovorom	je	eden	od	
naših	špediterjev	pripomnil	da	“Lahko	on	
pospeši	dogovor	s	predstavniki	oblasti”.	To	
bi	bilo	za	Skupino	MOL	zelo	uporabno,	saj	bi	
pospešilo	administrativne	postopke,	in	če	nas	
to	nič	ne	stane,	nam	za	to	ni	treba	vedeti,	mar	
ne?

ODGOVOR	Ne,	to	ni	pravilno.	Ker	smo	
etično	in	pravno	odgovorni	za	kakršno	koli	
ponujeno	podkupnino	v	naši	poslovni	verigi,	
lahko	to	škoduje	našemu	ugledu	in	je	lahko	
strogo	kaznovano.	Opozorite	špediterja,	da	
Skupina	MOL	zavrača	vse	koruptivne	prakse	
in	prijavite	incident	svojemu	nadrejenemu	ali	
kontaktirajte	SpeakUp!

VPRAŠANJE Predstavnik	skupne	naložbe	
vam	pove,	da	je	v	določeni	državi	samo	en	
profesionalni	svetovalec	na	relevantnem	
strokovnem	področju,	katerega	mnenje	
je	sprejeto	s	strani	oblasti,	zato	daje	jasno	
vedeti,	da	je	absolutno	nujno	uporabiti	to	
storitev,	če	želi	tukaj	poslovati.

ODGOVOR	Pogodbe	o	svetovalnih	storitvah	
lahko	predstavljajo	tipično	obliko	korupcije.	
Vedno,	ko	prejmete	zahteve	po	takšnih	
“obveznih	svetovanjih”,	jih	prijavite	svojemu	
nadrejenemu	ali	kontaktirajte	SpeakUp!	

IV.4.2. 
DARILA IN POVABILA
     

Darila in povabila so predmeti in storitve z 
vrednostjo, ki so ponujene ali sprejete s strani 
posameznika ali članov njegove družine. Darila 
vključujejo denar in ostale predmete, kot so 
pripomočki, ugodni pogoji in popusti na izdelke/
storitve, posojila, uporabo vozil, potovanja ali 
namestitve, vstopnice ali darilne bone. Razvedrilo in 
povabila, kot so poslovna kosila, rekreacija, kulturni 
ali športni dogodki itd. so prav tako obravnavani kot 
darila. 

V Skupini MOL dajemo in sprejemamo samo darila in 
povabila, ki so poslovne narave in niso materialna, 
pogosta ter nimajo nikoli namena neupravičeno 
vplivati na sprejem odločitve. Darila in povabila 
so dana brez pričakovanja nečesa v zameno in 
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   STORITE

• Vašemu nadrejenemu prijavite, ali ste vi ali vaša 
družina prejeli darilo ali povabilo, ki spada v 
okvir Kodeksa. Vaš nadrejeni bo odločil, ali lahko 
darilo obdržite, ga ponudi v dobrodelne namene 
ali vrne tistemu, ki vam je darilo podaril.

• Evidentirajte vsa darila in povabila v skupni 
vrednosti 50 EUR in več v Register daril, ne glede 
na to, ali so bila sprejeta ali zavrnjena. Če imate 
dvome glede vrednosti se obrnite na svojega 
nadrejenega.

• Pridobite pisno odobritev svojega nadrejenega za 
podarjanje daril in vabil (vključno s povrnitvijo 
stroškov potovanj) kateremu koli poslovnemu 
partnerju, vladnim uradnikom, političnih 
interesnim skupinam ali tretjim strankam.

poslovna darila, predmeti, storitve, poslovna kosila, 
pijače in vabila za udeležbe na konferencah, ki so bila 
podana brez namena, da bi izvajala vpliv, so lahko 
sprejeta, ne da bi bila registrirana kot darila. 

Vsekakor pa je treba vsako dano ali prejeto darilo 
ali vabilo v skupni vrednosti 50 EUR ali več, 
evidentirati in ga je mogoče sprejeti samo s pisno 
odobritvijo relevantnega izvršnega direktorja. 
Darila, poslovna kosila in programski dogodki z 
vrednostjo, ki presegajo 50 EUR, ki niso zabeležena 
v registru daril in vabil, so lahko obravnavana 
kot dejanja podkupovanja. Vsako darilo in vabilo, 
dano z namenom izvajanja neprimernega vpliva, 
je obravnavano kot podkupovanje, ne glede na 
vrednost in ne glede na to, če je bilo ali ni bilo 
evidentirano.

Če se darila ne more zavrniti iz vljudnostnih in 
praktičnih razlogov (npr. darilo je bilo že dostavljeno 
in ga ni smiselno poslati nazaj), direktor, odgovoren 
za podjetje Skupine MOL, katerega zaposleni je prejel 
darilo, odloči, ali ga dovoli obdržati ali pa darilo 
dobrodelno podari za dobro skupnosti.
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ODGOVOR	Vsakršno	darilo,	ki	nezakonito	
vpliva	na	vašo	presojo	ali	se	smatra	kot	
predpogoj	za	odločitev,	mora	biti	zavrnjeno	
in	prijavljeno,	ne	glede	na	vrednost.	Če	gre	
po	naravi	za	vljudnost,	obvestite	svojega	
nadrejenega	o	vsakršnem	darilu,	ki	presega	
vrednost	50	EUR.	Vaš	nadrejeni	se	bo	
odločil,	ali	ga	lahko	obdržite,	ga	ponudil	v	
dobrodelne	namene	ali	vrnil	osebi,	ki	vam	
ga	je	podarila.	Vsa	darila,	poslovna	kosila	
in	programski	dogodki	v	vrednosti	višji	od	
50	EUR	morajo	biti	evidentirani	v	registru	
podjetja,	ne	glede	na	to,	ali	so	bila	sprejeta	
ali	ne.	Če	niso	bila	evidentirana,	se	lahko	
smatrajo	kot	podkupnina.	Poskrbite,	da	naši	
partnerji	poznajo	Kodeks,	vključno	s	pravili	
glede	daril	in	vabil.	

VPRAŠANJE Večji	poslovni	partner	mi	
je	poslal	vabilo	na	konferenco.	Vem,	da	
moramo	varčevati	pri	stroških,	vendar	pa	
ker	je	partner	ponudil	kritje	tako	stroškov	
registracije	kot	stroškov	nastanitve,	mislim	da	
bi	bilo	prav	da	si	vzemem	nekaj	prostih	dni	
in	se	udeležim	konference,	tudi	z	namenom	
dostopati	do	pomembnih	informacij.	To	
je	zmagovalna	kombinacija	za	vse,	ali	se	
motim?

ODGOVOR	Motite	se.	S	tem	bi	kršili	Kodeks	in	
spodkopavali	integriteto	in	ugled	Skupine	
MOL	kot	poštenega	poslovnega	partnerja.	
Vabila	v	poslovne	namene	morajo	biti	vedno	
prijavljena	in	predhodno	pisno	odobrena	
s	strani	vodje.	Če	vrednost	presega	50	EUR,	
mora	biti	to	zabeleženo	tudi	v	registru	daril	
in	vabil	podjetja.

IV.4.3. 
GOLJUFIJA
     

Goljufija vključuje vse vrste namernih in 
neupravičenih prevar. To vključuje namerno napačno 
predstavitev ali prikrivanje materialnih dejstev z 
namenom vplivati na druge, da ukrepajo k pridobitvi 
koristi, ki povzroča škodo. Goljufija se lahko pojavi 
tudi brez zavajajočega elementa, ko se oseba ali 
stranka dogovorita obiti postopke, da bi ustvarili 
lažen videz poslovne aktivnosti ali transakcij za 
osebne koristi. 

Skupina MOL je zavezana k boju proti goljufijam in 
ne tolerira goljufivih praks. Z namenom varovanja 
vrednot, sredstev in ugleda Skupine MOL, smo 

• Vašega nadrejenega obvestite o prejetih vabilih 
v poslovne namene in poskrbite, da je prejem 
tovrstnih vabil predhodno pisno odobren (npr. po 
e-pošti). 

• Če niste prepričani, ali imate kakršno koli 
vprašanje glede daril, prosimo kontaktirajte 
SpeakUp!

   NE STORITE

• Nikoli ne dovolite, da darilo ali vabilo vpliva na 
vaše poslovne odločitve ali povzroči, da bi drugi 
verjeli, da ste bili pod tovrstnim vplivom ali da bi 
lahko bili. 

• Ne sprejmite darila ali vabila s strani poslovnega 
partnerja, ki presega predpisano vrednost brez 
predhodne pisne odobritve ali kakršno koli darilo 
ali vabilo, ki lahko drugače vpliva na vašo presojo 
– ne glede na vrednost.

• Ne zahtevajte ali ne spodbujajte aktualnega ali 
potencialnega poslovnega partnerja k dajanju 
kakršnega koli izdelka, storitve ali usluge, ne 
glede na njihovo vrednost in ne glede na to, kako 
majhno je. 

• Nikoli ne ponujajte, dajajate, zahtevajte ali 
sprejemajte kakršnega koli darila ali vabila, ki:
• se lahko smatra kot protiusluga, podkupnina, 

izplačilo ali kršitev katerega koli zakona ali 
pravilnika ali pa je v vrednosti, ki se smatra, 
da bi lahko imela vpliv na sprejem odločitev z 
vaše strani;

• je denar ali ekvivalent denarju;
• je bil naročen ali ponujen v zameno za nekaj 

drugega;
• je osebna storitev;
• je dogodek, na katerem je poslovni partner, 

ki vas je povabil, odsoten.

• Ne prikrivajte ali sodelujte pri prikrivanju 
ponujanja, dajanja ali sprejemanja daril in vabil.

• Nikoli ne dajajte daril in vabil sorodnikom 
ali gostom poslovnega partnerja, vladnim 
uradnikom ali političnim interesnim skupinam.

VPRAŠANJE V	državi,	v	kateri	trenunto	
delam,	se	zavrnitev	daril	smatra	kot	žalitev.	
Eden	od	naših	partnerjev	me	je	presenetil	s	
posebnim	darilom.	Kaj	naj	storim?
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ODGOVOR	To	je	tipičen	znak	goljufije.	Vedno	
sledite	vzpostavljenim	postopkom,	ne	glede	
na	položaj	osebe,	ki	zahteva	nekaj	od	vas.	
Če	je	sumljivo,	znova	preverite	vir.	Poročajte	
nadrejenemu,	Varnostni	službi	in	liniji	
SpeakUp!	

IV.4.4. 
PRANJE DENARJA
     

Skupina MOL je zavezana najvišjim standardom 
preprečevanja pranja denarja. Pranje denarja je 
postopek prikrivanja nezakonitih sredstev, zaradi 
česar se zdijo legitimna, tako da je protipravni izvor 
ali narava sredstev skrita za legitimnimi poslovnimi 
aktivnostmi. Prav tako vključuje uporabo zakonitih 
sredstev za podporo kriminala ali terorizma.

Zakonodaja za ta dejanja v večini držav prav tako 
vključuje tudi oviranje preiskave ali opustitev prijave 
suma pranja denarja.

Nikoli ne upravičujemo, olajšujemo ali podpiramo 
pranja denarja, kar pomeni:
• delujemo v skladu z vsemi ustreznimi zakoni za 

boj proti pranju denarja in drugimi predpisi;

• nikoli se ne vključujemo v posle, katerih namen je 
financiranje ali podpora kriminala ali terorizma;

• prizadevamo si za rešitve, ki zmanjšujejo tveganja 
v procesih proti pranju denarja;

• izvajamo potrebne in ustrezne ukrepe za 
identifikacjio in ocenjevanje integritete naših 
poslovnih partnerjev.

   STORITE

• Upoštevajte vsa pravila in vse dodatne zahteve, 
ki se navezujejo na vaše specifične poslovne 
aktivnosti z namenom poznavanja vaših strank.

• Svojemu nadrejenemu prijavite vse pomisleke in 
sumljive transakcije ali incidente potencialnega 
pranja denarja. 

• Izvajajte ustrezne skrbne preglede glede 
poslovnih partnerjev in sredstev ter blaga, ki ga 
prejema Skupina MOL.

vsi odgovorni za delovanje v dobri veri, v skladu 
z ustreznimi zakoni in pravilniki ter smo pozorni 
na kakršen koli znak goljufije. Tudi samo zaradi 
ignoriranja suma goljufije lahko odgovarja podjetje 
in vi osebno. 

   STORITE

• Bodite pozorni na zakonodajo in pravila s 
področja boja proti goljufijam. 

• Vedno delujte v skladu z ukrepi in postopki, 
katerih namen je preprečevanje goljufij.

• Bodite pozorni na kakršen koli sumljivi znak, 
dogodek ali transakcijo, ki lahko privede do 
ogoljufanja Skupine MOL.

• Zmeraj dokumentirajte dogodke in transakcije, 
kot so se resnično zgodile. 

• Poskrbite, da so vsi poslovni postopki, vključno 
in ne omejeno na postopke nabave, preverjanje 
uspešnosti in sprejem računov, transparentni in 
omogočajo pošteno, nepristransko konkurenco in 
ocenjevanje.

• Če sumite ali veste za kakršno koli prevaro, jo 
nemudoma prijavite oddelkoma Compliance & 
Ethics Skupine MOL, Varnostni službi ali liniji 
SpeakUp! 

   NE STORITE

• Nikoli ne ponarejajte ali prirejate kakršnih koli 
podatkov, potrdil ali dokumentov za preverjanje 
in nikoli ne sprejmite kakršnega koli sumljivega 
dokumenta.

• Ne sodelujte v kakršni koli dejavnosti, za katero 
mislite, da je lahko ali bi se lahko razvila v 
goljufijo.

• Nikoli ne zaobidite pravil, postopkov in kontrol, 
da bi hitreje in enostavneje opravili svoje delo.

VPRAŠANJE  Višji	vodja,	s	katerim	nimam	
rednih	poslovnih	kontaktov,	mi	je	poslal	
nujno	in	neobičajno	zahtevo,	da	opravim	
nakazilo	velike	vrednosti.	Kaj	naj	storim?
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‘Notranja informacija’ pomeni vsakršno informacijo, 
ki ni javna in je relevantna ter neposredno ali 
posredno povezana s Skupino MOL ali katero 
koli drugo javno družbo, njenim finančnim 
inštrumentom, ki bi – če bi postal javen – verjetno 
imel vpliv na cene finančnih inštrumentov. 

‘Finančni inštrumenti’ med drugim vključujejo 
prenosljive vrednostne papirje, inštrumente 
denarnega trga, opcije, standardizirane terminske 
pogodbe, menjalne posle in pogodbe s terminskim 
tečajem. 

Notranje trgovanje je, ko nekdo, ki ima v lasti 
notranjo informacijo: 
• trguje, prekine ali spremeni naročilo finančnega 

inštrumenta zaradi notranje informacije za svoj 
račun ali račun koga drugega;

• naroči pooblaščencu, da to stori;

• deli notranjo informacijo z nekom, ki ni upravičen 
do informacije.

O ‘tržni manipulaciji‘ ali ‘investicijski goljufiji’ 
govorimo, ko nekdo širi nepravilne informacije, 
prikriva pomembne informacije ali opravlja lažne 
transakcije, ki se navezujejo na finančne inštrumente 
ali njihovo izdajanje z namenom manipulacije s 
cenami.

• Bodite pozorni na vsakršen poskus izvedbe 
ali zahteve za plačilo na način, ki odstopa od 
normalne ali redne poslovne prakse.

   NE STORITE

• Nikoli ne sodelujte z osebami ali partnerji, za 
katere obstaja sum kriminalnih aktivnosti ali 
sum pridobivanja protipravnega premoženja, 
razen če so bili vaši sumi ustrezno revidirani in 
odpravljeni.

• Nikoli ne razpravljajte glede sumov pranja 
denarja s poslovnim partnerjem.

• Nikoli ne opozarjajte nekoga, za katerega veste, 
da je v postopku subjekt, proti kateremu poteka 
preiskava. 

• Ne prirejajte, ponarejajte, uničujte ali odstranjujte 
dokazov. 

• Nikoli ne pridobivajte, ne uporabljajte ali ne 
hranite denarja ali premoženja, ki bi lahko bilo 
pridobljeno s protipravnimi postopki.

• Nikoli ne skrivajte izvora ali narave 
protipravnega premoženja. 

• Nikoli ne sodelujte v dogovorih, ki lahko 
vključujejo protipravno premoženje ali 
protipravne postopke.

VPRAŠANJE Stranka	vam	pove,	da	so	po	
nesreči	nakazali	zaračunan	znesek	z	več	
računov	podjetja,	zato	je	prišlo	do	znatnega	
preplačila.	Ta	velik	znesek	želijo	imeti	vrnjen	
in	nakazan	na	drug	račun.

ODGOVOR	Prijavite	incident	svojemu	vodji,	
saj	gre	lahko	za	poskus	pranja	denarja	ali	se	
obrnite	na	SpeakUp!

IV.4.5. 
NOTRANJE TRGOVANJE IN TRŽNO 
MANIPULIRANJE
     

Skupina MOL je zavezana podpirati pošten trg 
vrednostnih papirjev, med drugim pošteno trženje 
javnih delniških papirjev.

‘Notranje trgovanje’ pomeni nezakonito uporabo 
notranjih informacij z namenom premoženjske koristi.
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stanja in dogodke ter celovito. V Skupini MOL 
evidentiramo in poročamo podatke podjetja odkrito, 
točno in objektivno.

Evidence in poročila vključujejo finančne podatke 
(knjigovodstvo) in nefinančne podatke, kot so opisi 
projektov in rezultatov, tehnične podrobnosti, 
ocene uspešnosti, evidence kadrovskega oddelka, 
informacije o človekovih pravicah in vse ostale 
informacije, ki dokazujejo poslovne aktivnosti in so 
zahtevane po zakonu ali so drugače pomembne za 
odločanje in korporativni arhiv Skupine MOL.
Ponarejanje evidenc ali napačno predstavljanje 
dejstev, nikoli ne more biti utemeljeno ali upravičeno. 
Skupina MOL ne tolerira nobene oblike lažnega 
poročanja ali prikrivanja dejstev v poročilih in celo 
interpretacije istih dejstev na različne načine v 
različnih situacijah, da bi dosegli trenutne cilje. 
Poštenost finančnih ali nefinančnih evidenc in 
poročil je ključnega pomena za sprejemanje dobrih 
odločitev, varovanja naše kredibilnosti in ugleda, 
izpolnjevanje naših pravnih in zakonskih obveznosti, 
izpolnjevanje naših obveznosti do delničarjev in vseh 
zunanjih interesnih skupin.

Napaka pri pravilnem vodenju evidenc in poročil, 
lahko celovito in učinkovito poveča poslovna 
tveganja, ki vodijo do pravnih posledic in škoduje 
ugledu, financam in konkurečnosti.

   STORITE

• Seznanite se s tem, katere informacije je treba 
evidentirati in ustrezno voditi ter katere lahko 
zavržete. 

• Vsako poročilo, ocena in predlog pripravite 
odkrito in jasno.

• Poskrbite, da so vse odločitve podprte s 
preverjenimi informacijami.

• Poskrbite, da so vse transakcije ustrezno 
odobrene ter natančno in v celoti evidentirane.

• Poskrbite, da so vsi relevantni odgovorni 
ustrezno pooblaščeni in da je to vzpostavljeno v 
sistemih podjetja.

• Poskrbite, da se ne vzpostavi ali vodi noben 
nerazkrit ali neevidentiran znesek ali sredstvo. 

• Natančno in v skladu s pravili Skupine MOL, 
izpolnite, preverite in odobrite izdatke/stroške. 

   STORITE

• Bodite previdni in zaščitite notranje informacije 
tudi pred nenamernim razkritjem.

• Prijavite sum, da je nekdo vključen v notranje 
trgovanje ali tržno manipuliranje.

   NE STORITE

• Ne kupujte ali prodajajte finančnih inštrumentov, 
če poznate notranje informacije, povezane z njimi 
in nikoli ne predlagajte tretji osebi, da to stori.

• Brez predhodne odobritve nikoli ne razkrivajte 
notranjih informacij komur koli brez pooblastila, 
znotraj ali zunaj Skupine MOL, vključno s člani 
družine. 

• Nikoli ne širite tržnih govoric ali napačnih 
informacij z namenom manipulacije s cenami 
finančih inštrumentov.

• Nikoli ne dovolite širjenja notranjih informacij 
in ne dajajte nasvetov komur koli na podlagi 
notranjih informacij.

• Nikoli ne uporabljajte notranjih informacij za 
trgovanje z vrednostnimi papirji ali priporočajte 
drugim, da to storijo. 

VPRAŠANJE	Vključeni	ste	v	dejavnosti	
naftnih	nahajališč,	zato	veste,	da	je	Skupina	
MOL	odkrila	novi	vir	nafte.	To	še	ni	bilo	
predstavljeno	javnosti,	vendar	ko	bo	to	
objavljeno,	se	bodo	zvišale	cene	delnic.	
Ali	lahko	kupite	delnice,	da	izkoristite	to	
prednost?

ODGOVOR	Ne,	to	je	zaupna	informacija,	ki	se	
smatra	za	notranjo	informacijo.	Na	podlagi	
te	informacije	ne	sme	nihče	kupovati	delnic	
Skupine	MOL	in	te	informacije	ne	sme	razkriti	
nikomur	drugemu.

IV.4.6. 
PRAVILNO POROČANJE IN POŠTENOST 
POSLOVNIH PROCESOV 
     
Evidence in poročila so dragocena sredstva podjetja 
in morajo biti narejena glede na dejanska, resnična 
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ODGOVOR	Prirejanje	poročil	in	ponarejanje	
številk	ni	upravičeno,	niti	sprejemljivo.	
Prijavite	zadevo	liniji	SpeakUp!

IV.5. 
KORPORATIVNA ZVESTOBA
     

Naša odgovornost je varovati naložbe delničarjev in 
zagotavljati dolgoročne donose, ki so konkurenčni 
donosom drugih vodilnih podjetij v panogi. Da bi 
lahko to zagotovili, se v Skupini MOL izogibamo 
navzkrižju interesov. Varujemo interese podjetja, 
sredstva, poslovne skrivnosti, intelektualno lastnino 
in skrbimo za zaščito podatkov. 

IV.5.1. 
IZOGIBANJE NAVZKRIŽJU INTERESOV 
     

Skupina MOL ima kompleksen in širok razpon 
aktivnosti, zato je lahko zahtevno določiti, ali je 
katera koli aktivnost v navzkrižju z interesi Skupine 
MOL ali ne. Zatorej se od vsakogar pričakuje, da 
poišče nasvet z namenom, da se izogne navzkrižju 
interesov. Skupina MOL spoštuje zasebnost 
zaposlenih in zato nas običajno ne zanima, kaj ljudje
počnejo izven delovnega časa. Vendar pa med 
Skupino MOL in njenimi zaposlenimi ter ostalimi 
partnerji obstajajo odnosi, ki temeljijo na zaupanju, 
pri čemer pa se lahko pojavijo navzkrižja interesov, 
če bi zasebne aktivnosti zaposlenih lahko 
potencialno vplivale na pričakovano lojalnost 
interesom Skupine MOL. ‘Navzkrižje interesov’ se 
pojavi, ko osebno razmerje, sodelovanje v zunanjih 
aktivnostih ali interesih v drugih podjetjih, vplivajo 
ali dozdevno vplivajo na nezakonito vplivanje na 
odločitve.

Situacijam navzkrižja interesov se je treba izogibati; 
zaposleni se morajo vzdržati vseh aktivnosti, ki 
bi lahko na kakršen koli način posegale v njihovo 
sposobnost sprejeti nepristranske in objektivne 
odločitve v imenu Skupine MOL ali ogrozile interese 
Skupine MOL. Navzkrižje interesov lahko ogroža 
tako vaš lasten ugled kot ugled Skupine MOL, lahko 
povzroči škodo interesom Skupine MOL in ima 
negativen vpliv na delovno moralo.
Obstaja veliko različnih situacij, kjer lahko pride do 
navzkrižja interesov, med drugim so tipične situacije, 
ki vključujejo dejavnike vpliva:

• Dodatna služba ali mandat;

• Prijavite vsakršne pomisleke ali nepravilnosti 
pri evidentiranju, knjigovodenju, reviziji ali 
katero koli drugo zadevo v povezavi z notranjimi 
nadzori.

   NE STORITE

• Ne vodite skritih računov.

• Nikoli ne opravite kakršnega koli sklepanja 
odločitve z napačno interpretacijo, prirejanjem ali 
ponarejanjem kakršne koli informacije.

• Nikoli ne izvedite namernih napačnih ali 
zavajajočih vpisov v sistem, evidence, dokumente, 
poročila ali potrdila o izdatkih.

• Nikoli ne ponarejajte kakršnega koli finančnega 
ali nefinančnega dokumenta, poročila ali, 
evidence.

• Ne poskušajte vplivati na druge, da naj storijo 
nekaj kar bi ogrožalo integriteto finančnih ali 
nefinančnih poročil in evidenc.

• Nikoli ne prikrivajte, spreminjajte, uničite ali 
drugače posegajte v informacije ali premoženje 
podjetja, navezujoč se na dejanske, tekoče, 
prihodnje ali možne revizije, pravdne postopke ali 
zakonodajne oziroma pravne preiskave. 

• Ne prodajajte, posredujte ali razpolagajte 
s sredstvi brez ustrezne dokumentacije ali 
pooblastila.

• Nikoli ne zavezujte Skupine MOL k pogodbenim 
obveznostim razen, če ste za to pooblaščeni.

• Ne odstranjujte ali uničujte evidenc pred potekom 
določene dobe hranjenja in brez predhodne 
odobritve. 

VPRAŠANJE Moj	nadrejeni	me	je	prosil,	da	
v	poročilo	vnesem	tehnične	in	poslovne	
številke	glede	statusa	projekta,	katere	pa	
bi	morale	biti	dosežene	šele	ob	zaključku	
projekta,	ker,	kot	meni,	“to	izgleda	veliko	
bolje	in	te	številke	bomo	tako	ali	tako	
dosegli”.	Kaj	naj	storim?	
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• Sodelovanje v poslovnih partnerstvih ali zasebnih 
podjetjih;

• Službe ali partnerstva bližnjih sorodnikov in 
bližnji sorodnik ali nekdo, s katerim imate osebno 
razmerje kot sodelavec, ki odgovarja vam ali pa je 
vaš nadrejeni;

• Naložbe

Podrobne informacije in pravila glede dejavnikov, ki 
bi lahko potencialno povzročili navzkrižje interesov, 
so opisana v lokalnih pravilnikih v skladu z lokalno 
zakonodajo.

Naša odgovornost 
je varovati naložbe 
delničarjev in 
zagotavljati dolgoročne 
donose, ki so 
konkurenčni donosom 
drugih vodilnih podjetij 
v panogi.

József Simola
Finančni	direktor	Skupine	MOL
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VPRAŠANJE Ali	je	problem	z	etičnega	vidika,	
če	pričnem	ljubezensko	zvezo	s	sodelavcem?

ODGOVOR	Samo	po	sebi	to	ni	neetično.	
Lahko	pa	nastane	problem,	če	situacija	
vključuje	navzkrižje	interesov.	Vaše	strokovne	
odločitve	ne	smejo	biti	pod	vplivom	tega	
razmerja.	Prosimo,	kontaktirajte	svojega	
nadrejenega	ali	ustreznega	Etičnega	
funkcionarja,	da	se	poišče	smotrna	rešitev!	
Skladnost	z	bontonom	v	službi	je	prav	tako	
pomembna.

VPRAŠANJE Lahko	kakršno	koli	navzkrižje	
interesov	nastane	iz	prijateljskih	odnosov	ali	iz	
dejanskih	družinskih	razmerij?

ODGOVOR	Navzkrižje	interesov	lahko	
nastane	iz	kakršne	koli	vrste	osebnih	razmerij,	
ki	vplivajo	na	sprejem	odločitev	v	interesu	
Skupine	MOL	ali	pa	omogočajo	uporabo	
informacij,	pridobljenih	v	imenu	Skupine	
MOL	za	zasebne	namene.	Obveznosti	
prijavljanja	so	določene	v	lokalni	zakonodaji,	
če	pa	imate	kakršen	koli	dvom	o	tem,	kaj	naj	
navedete	v	pisni	prijavi,	se	posvetujte	s	svojim	
nadrejenim	ali	Vodjo	kadrovske	službe.

IV.5.2. 
ZAŠČITA SREDSTEV PODJETJA
     

Skupina MOL ima obsežna opredmetena 
in neopredmetena sredstva (materialna in 
nematerialna sredstva) ter finačna in nefinančna 
sredstva z veliko vrednostjo. Naša dolžnost je 
varovati ta sredstva za ustrezne in preudarne 
poslovne namene. Nepravilno ali nezadostno 
upravljanje premoženja in kakršnih koli sredstev 
podjetja, smatramo kot zlorabo interesov delničarjev.

Zaposleni Skupine MOL, dobavitelji, pogodbeniki 
in poslovni partnerji nosijo odgovornost za 
zagotavljanje integritete kakor tudi za primerno, 
ekonomično in učinkovito rabo premoženja Skupine 
MOL. Vsi zaposleni in vsak pooblaščen posameznik 
sme uporabljati sredstva podjetja izključno za 
legitimne in dovoljene poslovne namene.

Prenosna oprema in oprema za delo od doma (npr. 
prenosni računalniki, mobilni telefoni), predani 
zaposlenim, ostanejo lastnina Skupine MOL in jih je 
treba skrbno uporabljati. 

   STORITE

• Razkrijte vsakršno dodatno službo, storitve, 
ki jih ponujate in sodelovanja s tekmeci, kupci, 
dobavitelji ali pogodbeniki, vašemu vodji in 
pridobite pisno odobritev. 

• Pridobite pisno odobritev preden sprejmete 
kakršen koli položaj v upravnih odborih. 

• Obvestite svojega nadrejenega, če nameravate 
investirati v konkurenco, kupce, dobavitelje ali 
pogodbenike in pridobite pisno odobritev; razen v 
primeru pridobitve delnic v javni delniški družbi.

• Obvestite svojega nadrejenega o kakršnem koli 
odnosu, ki je lahko vzrok ali bi lahko izgledal kot 
vzrok navzkrižja interesov.

• Če imate kakršne koli dvome ali vprašanja, 
poiščite nasvet pri ustrezni lokalni odgovorni 
osebi ali kontaktirajte SpeakUp!

   NE STORITE

• Ne nadzorujte in vplivajte na pogoje in pravila 
zaposlovanja ali drugega pogodbenega razmerja 
sorodnika ali osebe, s katero ste si blizu.

• Nikoli ne delajte za ali zagotavljajte storitev za 
podjetje, s katerim delate na svojem delovnem 
mestu v Skupini MOL. 

• Nikoli ne investirajte v dobavitelja, pogodbenika, 
kupca ali podjetja kupca, če ste na kakršen koli 
način vključeni v izbor in sodelovanje z njimi, 
pogajanja in delo s temi podjetji. To velja tudi v 
primeru, da nadzorujete kogar koli s takšnimi 
odgovornostmi.

VPRAŠANJE Kot	zaposleni	podjetja	Skupine	
MOL	bi	rad	podprl	podjetje	svoje	žene.	Kot	
predstavnik	njenega	podjetja	bi	bil	zadolžen	
za	pogajanja.	Je	to	v	nasprotju	z	mojimi	
zadolžitvami?

ODGOVOR	Vašemu	nadrejenemu	morate	
prijaviti	in	pridobiti	pisno	odobritev	
direktorja,	ki	bo	odločil,	ali	to	predstavlja	
kakršno	koli	navzkrižje	interesov.
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podatkov, ki se ustvarjajo, so na vpogled, se 
spreminjajo, posredujejo, distribuirajo, hranijo ali 
uporabljajo znotraj Skupine MOL ali v poslovnih 
razmerjih s Skupino MOL, ne glede na dejanski 
prostor in obliko, v kateri so (elektronski ali v 
papirnati obliki, ostalih fizičnih formatih itd.).

Vzpostavili smo celovito infrastrukturo za 
informacije, ki se obravnavajo kot ključne in 
občutljive z namenom znižanja tveganj, ki izhajajo 
iz neprimerne uporabe in da se zagotovi primerna 
zaščita informacij pred nepooblaščenim razkritjem, 
uporabo, spremembami ali brisanjem. 

   STORITE

• Pri notranji in zunanji komunikaciji bodite še 
posebej skrbni.

• Sledite pravilom zaupnosti in ostalim relevantnim 
pravilom in uporabljajte opozorilne označbe 
za razvrstitev in zaščito zaupnih informacij. 
Omejite dostop do poslovnih informacij samo na 
informacije, ki so potrebne.

• Vsi zaposleni, zunanje stranke, vključno z vsemi 
potencialnimi poslovnimi partnerji, naj podpišejo 
izjavo o zaupnosti in varovanju podatkov, če bodo 
dobili ali če imajo dostop do katere koli poslovne 
informacije.

   NE STORITE

• Ne dajajte kakršnih koli izjav, če niste oseba, 
pooblaščena za deljenje teh informacij.

• Ne zahtevajte ali ne pridobivajte zaupnih 
informacij od katerega koli vira, še posebej 
od poslovnih partnerjev in konkurence ter ne 
zahtevajte dostopa do omejenih informacij.

• Ne razkrivajte ali ne omogočajte dostopa kateri 
koli tretji stranki do zaupnih poslovnih informacij 
o naših kupcih, dobaviteljih ali poslovnih

• partnerjih.

• Ne razkrivajte ali ne uporabljajte katere koli 
zaupne informacije, ki je v lasti tretje strani. 

   STORITE

• Takoj, ko ugotovite kakršno koli tatvino, zlorabo 
ali izgubo sredstev podjetja, jo prijavite. 

• Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti vedno 
stremite k ekonomični, preudarni in varčni rabi 
sredstev podjetja na dolgi rok.

   NE STORITE

• Nikoli ne uporabljajte sredstev in prostorov 
podjetja za zasebne namene razen v primerih, ko 
imate za to eksplicitno pooblastilo direktorja in je 
to v skladu z veljavnimi pravili. 

• Ne koristite službenega časa za zasebne 
aktivnosti.

VPRAŠANJE Potrebujem	nekoga,	da	bi	mi	
dostavil	gradbeni	material	na	poti,	ki	jo	
uporablja	tovornjak	podjetja.	Saj	to	ni	težava,	
če	pokličem	voznika,	da	mi	pomaga	in	zato	
samo	malo	zavije	s	poti?

ODGOVOR	Sredstva	podjetja	se	lahko	
uporabljajo	v	zasebne	namene	samo	na	
podlagi	pooblastila	delodajalca,	izdanega	
v	skladu	z	veljavnimi	pravili.	Če	opazite	
tovrstne	prakse	jih	prijavite	vašemu	
nadrejenemu,	Varnostni	službi	in	liniji	
SpeakUp!.	

IV.5.3. 
ZAŠČITA POSLOVNIH SKRIVNOSTI, 
POSLOVNIH INFORMACIJ 
     

V Skupini MOL zbiramo informacije na pošten in 
zakonit način. Za ocenjevanje poslovanja, strank, 
konkurence, dobaviteljev in tehnoloških trendov 
uporabljamo javno dostopne vire in informacije ter 
ravnanja, kot so načrtovani vladni ukrepi in drugi 
pravni ukrepi ter komunikacijske kampanje. 

Informacije, podatki in znanje so ključna sredstva 
Skupine MOL in njenih poslovnih partnerjev. Vsi 
zaposleni in poslovni partnerji so odgovorni za 
varovanje zaupnosti, integritete in dostopnosti 
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V skladu s tem Skupina MOL spoštuje delo drugih 
in skrbi, da ne pride do kršitev pravic intelektualne 
lastnine drugih in pričakuje enako od vseh ostalih. 

   STORITE

• Jasno izrazite, kdo je lastnik intelektualne 
lastnine v pogodbah z zaposlenimi in poslovnimi 
partnerji.

• Prosite pravnike, da pripravijo sporazume o 
nerazkritju podatkov, če je vaš projekt izjemno 
zapleten in vključuje več strank z intelektualno 
lastnino. 

• Poskrbite, da vaše pogodbe o zaposlitvi, licence, 
prodajne pogodbe in sporazumi o prenosu 
tehnologij, ščitijo vašo intelektualno lastnino.

• Kjer je to ustrezno, vključite avtorske pravice, 
zabeležite svoje ime in leto, ko je bil material 
objavljen.

• Poskrbite, da raziskave, razvoj in trženje vsakega 
novega ali spremenjenega izdelka ali procesa, ne 
kršijo pravic intelektualne lastnine drugih.

   NE STORITE

• Ne “izposojajte” si idej nekoga drugega ali 
kopirajte specifičnega proizvoda ali storitve.

• Ne uporabljajte blagovne znamke Skupine MOL 
ali elementov blagovne znamke, ne da bi poznali 
pravila upravljanja z blagovno znamko.

• Ne prenašajte kakršne koli nelicenčne 
programske opreme na računalnike in ostale 
naprave Skupine MOL.

• Ne uporabljajte materialov z avtorskimi 
pravicami ali blagovnih znamk drugih v 
materialih, pripravljenih brez dovoljenja lastnikov 
avtorskih pravic.

• Nikoli zavedno ne kršite pravic do intelektualne 
lastnine drugih. 

VPRAŠANJE Kaj	naj	storim,	če	najdem	
zaupne	ali	kako	drugače	občutljive	podatke	
v	tiskalniku	na	hodniku?

ODGOVOR	Če	je	očitno,	kdo	je	lastnik,	mu	
jih	nemudoma	vrnite	in	ga	opozorite	na	
informacijsko	varnost.	Če	lastnik	ni	znan,	
obvestite	Varnostno	službo	ali	Službo	
informacijske	varnosti.

IV.5.4. 
ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE
     

Intelektualna lastnina je v osnovi nekaj unikatnega, 
kar smo oblikovali mi. Med drugim vključuje 
avtorske pravice, patente, zasnove, blagovne znamke, 
poslovne skrivnosti in pravice do praktičnih znanj. 
Lahko gre za: 
• nekaj, kar smo izumili, kot na primer nov 

proizvod, tehnološka rešitev, notranji razvoj ali 
proces v sklopu poslovanja;

• zasnovo ali izgled proizvoda; 

• blagovno znamko ali logotip;

• pisno delo, vključno z vsebino na spletni strani ali 
v brošurah;

• umetniško delo, kot sta fotografija ali ilustracija;

• računalniško programsko opremo.

V Skupini MOL ustvarjamo dragocene poslovne 
ideje, strategije in ostale poslovne informacije, ki so 
lastnina podjetja in morajo biti zaščitene. Takšne 
informacije so ustvarjene kot rezultat aktivnosti 
Skupine MOL in so del intelektualnega kapitala 
Skupine MOL, v določenih primerih so možne tudi 
zaščite z zakonodajo.

Intelektualna lastnina, oblikovana ali kupljena s 
sredstvi Skupine MOL, postane lastnina podjetja 
Skupine MOL in ne more biti obravnavana kot 
zasebna/osebna lastnina.

Zaščita intelektualne lastnine nam dovoljuje:
• preprečiti drugim, da brez našega dovoljenja 

uporabljajo to, kar smo ustvarili;

• drugim zaračunati pravico do uporabe tega, kar 
smo ustvarili. 
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   STORITE

• Seznanite se s pravilniki in smernicami Skupine 
MOL na področju IT in informacijske varnosti.

• Identificirajte, upravljajte in popravite napake in 
pomanjkljivosti elektronsko shranjenih podatkov, 
kakor hitro je to mogoče.

• Vsako škodo, zlorabo ali drug problem na 
informacijski infrastrukturi, elementu 
informacijske infrastrukture ali elektronsko 
shranjenih podatkih, ki so v lasti Skupine MOL, 
morate prijaviti takoj. 

   NE STORITE

• Nikoli ne uporabljajte elektronskih 
komunikacijskih sistemov podjetja za 
nepooblaščene namene ali za posredovanje 
podatkov brez pooblastila.

• Ne uporabljajte nepooblaščene opreme (npr. 
nezaščitene zasebne naprave) za shranjevanje 
informacij podjetja.

VPRAŠANJE Pred	zaključkom	dneva	nisem	
mogel	dokončati	pomembne	naloge.	Da	bi	
jo	dokončal	doma,	sem	si	jo	preprosto	poslal	
na	svoj	zasebni	elektronski	naslov.	Bi	to	lahko	
bila	težava?

ODGOVOR	Da.	Z	namenom	zaščite	poslovnih	
skrivnosti,	posredujte	poslovne	dokumente	
samo	znotraj	sistema	podjetja.	Kršitev	tega	
pravila	lahko	krši	pravila	glede	poslovnih	
skrivnosti.	To	se	nanaša	tudi	na	zunanje	
posredovanje	podatkov	podjetja,	na	katero	
koli	napravo	za	shranjevanje	podatkov.

VPRAŠANJE Izvedeli	ste,	da	vaš	sodelavec	
med	delovnim	časom	z	uporabo	omrežja	
podjetja	pogosto	obiskuje	neprimerne	
spletne	strani.	

ODGOVOR	Obiskovanje	prepovedanih	
spletnih	strani	in	uporaba	delovnega	časa	
za	zasebne	aktivnosti,	predstavljajo	kršitev	
Kodeksa	in	pravil	dovoljene	rabe.	Prijavite	
zadevo	svojemu	nadrejenemu!

VPRAŠANJE Še	vedno	imam	nekaj	
uporabnega	materiala,	opisov	postopkov	iz	
moje	prejšnje	službe.	Jih	lahko	uporabim,	da	
bi	izboljšal	potek	dela	v	Skupini	MOL?

ODGOVOR	Uporaba	materialov	zbranih	iz	
prejšnje	službe	bi	predstavljala	kršitev	pravic	
intelektualne	lastnine,	tudi	če	je	materiale	
ustvarila	ista	oseba.	Strokovne	izkušnje	
lahko	uporabljate	samo	s	spoštovanjem	
do	blagovnih	znamk,	patentov	in	podobne	
lastnine	ostalih.

IV.5.5. 
ZAŠČITA PODATKOV, DIGITALNI SISTEMI
     

Skupina MOL je zavezana spodbujati kulturo 
kibernetske varnosti, ki jo spodbujamo v naši 
poslovni verigi.

V rešitvah informacijske tehnologije in pravilnikih, 
smo zavezani zagotavljanju zaupnosti, poštenosti 
in dostopa do elektronsko shranjenih podatkov, v 
celotnem življenjskem ciklu podatkov, od hranjenja, 
obdelave do prenosa omenjenih podatkov.

Zato:
• se morajo vsi uporabniki, vključeni v vodenje, 

uporabo in delovanje IT infrastrukture Skupine 
MOL, redno udeležavati izobraževanj s področja 
informacijske varnosti;

• so dostopne pravice za uporabo informacijske 
infrastrukture dovoljene samo avtentičnim in 
pooblaščenim uporabnikom v obsegu, kakršnega 
potrebujejo.

Računalniška strojna oprema in programska oprema 
in vse informacije v digitalnih sistemih Skupine MOL, 
kakor tudi vse informacije Skupine MOL na domačih 
ali drugih digitalnih sistemih, ki ne pripadajo Skupini 
MOL, se obravnavajo kot lastnina podjetja.

Uporaba interneta za neslužbene namene je 
dovoljena v obsegu, ki ne ogroža varnosti sistema 
in omrežja, delovanja ali stabilnosti, ter ne posega v 
izvajanje zadolžitev.

Z namenom zagotavljanja varnosti, v okviru 
zasebnosti in zakonodaje s področja varovanja 
podatkov si Skupina MOL pridržuje pravico dostopati 
in nadzorovati naprave in podatke, shranjene v 
njih, za namene vzdrževanja oziroma izpolnjevanja 
poslovnih ali pravnih zahtev.
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uporabi fraz, ki bi lahko vodile do napačnih 
zaključkov.

   NE STORITE

• Nikoli ne podajajte nepravilnih ali zavajajočih 
informacij.

• Ne posredujte špekulativnih mnenj in osebnih 
pogledov o kateri koli poslovni zadevi.

• Ne šalite se z zaupnimi informacijami in o resnih 
zadevah.

• Nikoli namerno napačno ne razlagajte kakršne 
koli informacije ali podajajte napačne razlage za 
doseganje trenutnih ciljev.

VPRAŠANJE Informacije	o	proizvodu	v	
letaku	niso	popolnoma	pravilne,	vendar	moj	
sodelavec	pravi,	da	gre	za	tržni	pristop.	Je	to	
pravilen	pristop?

ODGOVOR	Ne.	Vsaka	komunikacija	mora	
vsebovati	resnične	in	pravilne	informacije.	
Prijavite	težavo	svojemu	nadrejenemu	ali	
kontaktirajte	SpeakUp!

IV.6. 
ZAUPANJA VREDNI POSLOVNI IN 
ODGOVORNI ODNOSI Z INTERESNIMI 
SKUPINAMI
     

V Skupini MOL se zavezujemo širiti duh in prakso 
odgovornega in trajnostnega poslovanja v naši 
celotni poslovni verigi ter stremimo k poslovnim 
odnosom na osnovi zaupanja in odgovorne 
komunikacije z zunanjimi interesnimi skupinami.

IV.6.1. 
ODNOSI IN KOMUNIKACIJA S 
POSLOVNIMI PARTNERJI
     

Odkrit in primeren pristop do kupcev, dobaviteljev, 
pogodbenikov, partnerjev in ostalih poslovnih 
partnerjev je temelj za uspešna in dolgoročna 
poslovna razmerja. Zatorej smo pozorni na potrebe 
kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev. 
Nenehno spremljamo, ocenjujemo in izboljšujemo 
svoje proizvode, storitve, tehnologije in poslovne 
procese z namenom zagotoviti kakovost, varnost in 
zanesljivost na vsakem koraku naše poslovne verige.
V Skupini MOL so razmerja s kupci, dobavitelji 
in ostalimi poslovnimi partnerji osnovana na 
vzajemnem zaupanju in spoštovanju. Skupina MOL se 
zavezuje izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Zaposleni se morajo zavedati, da vsaka komunikacija 
z njihove strani ne odraža samo Skupine MOL, ampak 
je lahko uporabljena tudi v sporih in preiskavah. 
Pravilna je torej točna in primerna komunikacija, ki 
ni na noben način zavajajoča.

   STORITE

• Sledite najvišjim standardom obnašanja pri 
ustnem in pisnem komuniciranju.

• Zagotavljajte resnične, pravočasne, ustrezne, 
natančne in razumljive informacije o naših 
aktivnostih, proizvodih in storitvah.

• Zagotavljajte resnične in pravilne informacije pri 
vseh komunikacijah.

• Obravnavajte vse informacije v zvezi s 
poslovanjem kot zaupne dokler razkritje teh ni 
odobreno.

• Bodite previdni pri komunikacji in se izogibajte 

Sándor Fasimon
Izvršni	operativni	
direktor	regije	MOL
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Skupina MOL:
• si prizadeva sodelavati v odprtem in 

transparentnem dialogu in posvetu z lokalnimi 
skupnostmi in ostalimi predstavniki civilne 
družbe, ki imajo legitimne interese oziroma naše 
poslovanje vpliva na njih;

• si prizadeva k razvoju lokalnih skupnosti;

• spodbuja udeležbo zaposlenih pri podpori razvoja 
lokalnih skupnosti in družbenih pobud.

   STORITE

• Vedno ravnajte v skladu z lokalno zakonodajo in 
pravili v vseh in vsaki skupnosti ter državi, kjer 
deluje Skupina MOL.

• Vedno spoštujte temeljne človekove pravice in 
bodite pozorni na potrebe skupnosti.

• Spoštujte kulture in različne običaje skupnosti 
in držav (dokler niso v navzkrižju z načeli tega 
Kodeksa).

• Prizadevajte si za poslovne rešitve, ki se nanašajo 
na potrebe lokalnih skupnosti.

• Prizadevajte si zaposliti kvalificirano lokalno 
osebje, če je le mogoče.

   NE STORITE

• Nikoli ne podajte zavajajoče ali neprimerne 
informacije lokalnim skupnostim.

• Nikoli ne kršite ZVO pravil ter tako ogrožajte 
lokalne skupnosti in njihovega okolja.

VPRAŠANJE Kot	zaposleni	Skupine	MOL	se	
počutim	odgovornega	za	lokalne	skupnosti	in	
okolje.	Lahko	predlagam	prostovoljne	akcije	
v	sodelovanju	z	lokalnimi	institucijami?

ODGOVOR	Lahko.	Skupina	MOL	podpira	
prostovoljstvo.	Prosimo	kontaktirajte	svojega	
nadrejenega	in	mu	predstavite	predloge.

IV.6.2. 
POVEZOVANJE Z LOKALNIMI 
SKUPNOSTMI
     

Skupina MOL prispeva h gospodarski rasti, povišanju 
življenjskega standarda in socialnemu razvoju v 
regijah, kjer posluje. Razvoju skupnosti prispevamo 
z ekonomskega, okoljevarstvenega in socialnega 
vidika, s socialno angažiranostjo prispevamo k 
oblikovanju boljšega bivalnega okolja in gospodarsko 
močnejših skupnosti. Poleg tega, da ustvarjamo nova 
delovna mesta, si prizadevamo tudi za povrnitev 
vrednosti prek davkov v skupnostih, kjer smo aktivni 
in kjer delamo v javno dobro z aktivnostmi, katerih 
namen je izboljšati zdravje, kulturo in izobrazbo.

Skupina MOL 
je zavezana 
ravnanju kot 
družbeno 
odgovorna 
korporativna 
organizacija. 
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• Na delovnem mestu ne izvajajte političnih 
aktivnosti, kot so na primer kampanje, zbiranje 
sredstev itd.

• Ne uporabljajte svojega položaja v Skupini MOL z 
namenom vplivanja na katero koli drugo osebo, 
da bi podprla katerega koli politika, stranko ali 
gibanje.

IV.6.4. 
ODNOSI Z ZAKONODAJNIMI ORGANI IN 
LOBIRANJE
     

Pri poslovanju v Skupini MOL ravnamo v dobri veri in 
na odkrit način, v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in 
z uporabo izključno dovoljenih metod.

Skupina MOL si prizadeva razvijati dobre in 
transparentne odnose z vladnimi in EU uradniki 
ter katerimi koli drugimi zunanjimi interesnimi 
skupinami, vključno s predstavniki in člani 
nacionalnih in mednarodnih združenj.
Lobiranje v Skupini MOL morajo biti v skladu z 
lokalno zakonodajo in pravili v vseh državah, kjer 
poslujemo. Ker imajo nekatere države posebne 
omejitve glede vrednosti in narave daril in vabil, 
ki jih njihovi uslužbenci lahko sprejmejo, se temu 
posveča posebna pozornost (podrobnosti so opisane 
pri poglavju Darila in povabila).

Skupina MOL plačuje davke in vztraja pri 
transparentnosti pri vseh finančnih transakcijah. 
Odgovorno plačevanje davkov smatramo tudi kot del 
naše družbene odgovornosti. Nikoli ne sodelujemo 
v kakršnem koli ravnanju, katerega namen je 
izogibanje davkom; ravnamo s popolno skladnostjo 
z vsemi veljavnimi zakoni in mednarodnimi 
pravili glede obdavčitve in transfernih cen. Enako 
pričakujemo tudi od naših poslovnih partnerjev v 
celotni poslovni verigi. 

Skupina MOL izraža svoja etična prizadevanja 
med trgovinskimi organizacijami, industrijskimi 
združenji, več-interesnimi organizacijami in 
lokalnimi, regijskimi in globalnimi partnerstvi, ki 
spodbujajo vrednote trajnostnega razvoja.

IV.6.3. 
NAŠA STALIŠČA IN POLITIČNE 
AKTIVNOSTI
     

Skupina MOL ne želi neposredno sodelovati v 
političnih aktivnostih, niti ne želi slediti kakršnim 
koli političnim ciljem, vendar pa hkrati dosledno 
upošteva vse zakone, ki urejajo sodelovanje podjetij 
v političnih aktivnostih in/ali izvajanje političnih 
prispevkov.  

Skupina MOL ne sponzorira, daje donacij ali 
podpira političnih programov, strank ali katerih 
koli organizacij in dogodkov, organiziranih za njih. 
Vsekakor pa Skupina MOL spoštuje pravico svojih 
zaposlenih do svobodne odločitve, da se vključujejo v 
politiko in jim ne prepoveduje vključevanja v politiko. 
Vendar pa se političnih aktivnosti zaposlenih ne 
sme izvajati v imenu Skupine MOL in v nasprotju z 
interesi Skupine MOL.

   STORITE

• Upoštevajte, da vaša politična stališča niso 
stališča Skupine MOL in se nikoli ne smejo 
smatrati kot stališča Skupine MOL. Ne govorite v 
imenu Skupine MOL. 

• Jasno navedite, da so vaši individualni politični 
pogledi in aktivnosti osebni in nimajo nobene 
povezave s Skupino MOL. 

• Obvestite svojega nadrejenega, če bi vaše 
politične aktivnosti lahko povzročile navzkrižje 
interesov.

   NE STORITE

• Nikoli ne uporabljajte imena Skupine MOL ali 
imena katerega koli drugega podjetja Skupine 
MOL, blagovne znamke ali element blagovne 
znamke, pri izvajanju politične aktivnosti.

• Nikoli ne zavajajte ljudi, da bi verjeli, da se je 
Skupina MOL zavezala kakršni koli politični 
stranki ali gibanju.

• Nikoli ne koristite službenega časa ali kakršne 
koli opreme Skupine MOL za podporo političnim 
aktivnostim.
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nadrejenega	in	pravno	službo	ter	prosite	
za	njihov	nasvet	preden	posredujete	
informacijo.

IV.6.5. 
SOCIALNE INVESTICIJE, SPONZORSTVA 
IN DONACIJE
     

Skupina MOL je zavezana ravnanju kot družbeno 
odgovorna korporativna organizacija. Prepoznamo 
socialne in družbene potrebe in izzive v vseh oblikah. 
Naše aktivnosti socialnega investiranja zagotavljajo 
tako socialne koristi kot finančni donos. Socialne 
organizacije smatramo kot orodja in metode za 
reševanje socialnih zadev. Stremimo k podpori 
socialnim inovacijam, podpiramo prostovoljstvo 
naših zaposlenih in vedno podpiramo projekte in 
osebe, ki odražajo naše vrednote. 

Redno poročamo o naših korporativnih donacijah 
in sponzorstvih na odprt in transparenten način. V 
skladu s tem, sodelujemo samo z dobro urejenimi in 
transparentnimi organizacijami, ki ravnajo na enak 
način kot mi. Z namenom varovanja zaupanja v naše 
podjetje, imamo vzpostavljene transparentne in 
regulirane sisteme sponzorstev in donacij.  

Skupina MOL od vsake osebe ali organizacije, ki jo 
sponzorira ali podpira, pričakuje, da sledi našim 
etičnim vrednotam in načelom. Skupina MOL 
si pridružuje pravico do prekinitve ali umika iz 
katerega koli sponzorstva, če prejemnik deluje v 
nasprotju z našimi vrednotami.

   STORITE

• Pri sprejemu poslovnih odločitev vzemite v obzir 
tudi družbene izzive. 

• Iščite poslovne rešitve, ki obravnavajo socialne 
izzive. 

• Prizadevajte si oblikovati partnerstva, ki 
podpirajo socialne inovacije in socialne 
organizacije.

• Vedno upoštevajte, da morajo biti vsa 
sponzorstva in donacije v skladu s pravili, načeli 
in standardi Skupine MOL.

   STORITE

• Seznanite se in vedno delajte v skladu z zakoni in 
pravnimi pravili. 

• Odprto ampak previdno sodelujte z uradniki, ki 
izvajajo zakonodajne ali pooblaščene preiskave.

• Obvestite in pridobite nasvet od svojega 
nadrejenega ali pravne službe, preden podajate 
informacije v kakršnem koli postopku, ki ni 
običajen.

• Pridobivajte informacije v skladu z zakonodajo s 
področja lobiranja in pravili, ki veljajo v državah, 
kjer poslujemo.

• Preverite, ali podjetja za lobiranje ali svetovalci 
poslujejo zakonito in nimajo nasprotnih lobijskih 
interesov na podlagi pogodb s tretjimi stranmi.

   NE STORITE

• Nikoli ne kršite davčne zakonodaje.

• Nikoli ne zavajajte katerega koli pravnega 
preiskovalca ali drugih zakonodajnih ali vladnih 
inšpektorjev. 

• Nikoli na kakršen koli način ne poskušajte ovirati 
zbiranja informacij, dokazov ali evidenc s strani 
preiskovalcev ali uradnih oseb, ki so polno 
pooblaščene za to. 

• Nikoli ne prikrivajte, spreminjajte ali uničujte 
dokumente, informacije ali evidence, ki so 
predmet preiskave ali poizvedbe.

• Nikoli ne ovirajte ostalih zaposlenih pri podajanju 
točnih informacij.

VPRAŠANJE Državni	uradnik	vas	kontaktira	v	
času	preiskave	z	zahtevo	po	informaciji.	Mu	
lahko	razkrijete	zaupno	informacijo?

ODGOVOR	Razkriti	morate	resnične	
informacije	in	sodelovati	s	pooblaščenimi	
organi,	vendar	pa	morate	hkrati	upoštevati	
notranje	postopke!	V	primeru	neobičajnih,	
izrednih	postopkov	obvestite	svojega	
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podjetja Skupine MOL in jim ni dovoljeno objavljati, 
deliti ali drugače razkrivati podatkov podjetja, še 
posebej zaščitenih poslovnih informacij, kakor jim 
tudi ni dovoljeno navajati ali označiti Skupine MOL 
na kakršen koli način, ki je v nasprotju z našimi 
vrednotami.

   STORITE

• Pridobite informacije in nasvete s strani Oddelka 
za odnose z javnostmi, Investor Relations ali 
Public Affairs oddelkov v Skupini MOL preden 
podate kakršno koli informacijo, ki zadeva 
podjetje kateremu koli mediju, tudi neuradno.

• Poskrbite, da imate ustrezno odobritev svojega 
vodje za kakršno koli zunanjo predstavitev, 
ki velja kot javno razkritje, kar vključuje 
predstavitve na strokovnih forumih.

• Poskrbite, da so vse informacije resnične, 
pravilne, popolne in točne.

• Na družbenih omrežjih ravnajte odgovorno. 
Vedno delujte v skladu z našimi etičnimi 
standardi in imejte v obziru, da se vaše izjave 
lahko obravnavajo kot komunikacija Skupine 
MOL, kar lahko vpliva na Skupino MOL.

   NE STORITE

• Ne razkrivajte informacij o zadevah podjetja 
javnosti, če niste pooblaščeni za to.

• Nikoli ne podajajte zavajajočih ali neresničnih 
informacij.

• Nikoli ne objavljajte zavajajočega, agresivnega, 
žaljivega, diskriminatornega, škodljivega ali 
kakršnega koli drugega neetičnega oglaševanja, 
mnenja ali oglasa.

VPRAŠANJE Objave	na	Facebooku	so	del	
mojega	zasebnega	življenja	in	zato	lahko	v	
njih	odkrito	povem	svoje	mnenje	o	čemer	koli	
in	vsakomur.

ODGOVOR	Če	je	to	v	nasprotju	s	pričakovanji	
Kodeksa	in	meče	slabo	luč	na	Skupino	MOL,	
obstaja	tveganje,	da	kršite	etične	standarde.	
Prosimo,	skrbno	premislite	o	tem,	kaj	delite	
na	družbenih	omrežjih.

   NE STORITE

• Ne podpirajte ali dajajte donacij organizacijam, 
ki kršijo našo ničelno tolerance do korupcije, 
varstva konkurence, kršitev človekovih pravic 
in ZVO kršitev ter katere resno ali ponavljajoče 
kršijo naše etične vrednote. 

• Ne podpirajte ali dajajte donacij kateri koli 
organizaciji, ki diskriminira na kateri koli osnovi 
ali katere podoba ali aktivnosti so povezane z 
diskriminatornimi praksami.

• Ne sponzorirajte dogodkov, ki so etično žaljivi z 
vidika javne morale ali zdrave pameti. 

• Ne sponzorirajte dogodkov ali organizacij, ki 
imajo nesorazmerno večji vpliv na okolje ali 
negativni vpliv na družbo ter katere nimajo 
vzpostavljenih učinkovitih ukrepov za zniževanje 
njihovega vpliva. 

IV.6.6. 
JAVNE OBJAVE, DRUŽBENI MEDIJI IN 
ODNOSI Z MEDIJI
     

Skupina MOL je zavezana k odgovorni komunikaciji. 
Javnosti s pomočjo ustreznih medijev zagotavljamo 
redne, popolne, celovite in zaupanja vredne 
informacije o naših aktivnostih in namerah. 
Stremimo k razvoju pozitivnih in strokovnih 
odnosov z mediji. Odgovorna komunikacija služi 
tudi kot sredstvo promoviranja etičnosti. Podjetja 
Skupine MOL vzdržujejo odkrito, transparentno in 
uravnoteženo dvostransko komunikacijo z zunanjimi 
interesnimi skupinami.

Vsakršna javna komunikacija v imenu Skupine MOL 
medijem in investitorjem se smatra kot javno dajanje 
informacij, ki zahteva skrb in dobro razumevanje 
pravnih in medijskih zadev in je zatorej dovoljena 
samo z ustreznimi odobritvami.

Zavajanje javnosti ni tolerirano in je lahko tudi 
kaznivo dejanje z resnimi posledicami za podjetje in 
vključene posameznike.

Objave na družbenih medijih Skupine MOL so vodene 
s strani Oddelka za odnose z javnostmi. Aktivnost 
zaposlenih na socialnih medijih sovpada z zasebnim 
življenjem zaposlenih, kar Skupina MOL spoštuje. 
Vsekakor pa zaposleni na družbenih medijih niso 
upravičeni delovati v imenu Skupine MOL ali 
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1.  IZVRŠILNI POSTOPEK ETIČNEGA KODEKSA

•  https://mol.si/si/o-nas/eti-ni-kodeks 

2. RELEVANTNI ZUNANJI VIRI

• Mednarodna listina o človekovih pravicah (ki se sestoji iz Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah, Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah in 
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah)

• International Bill of Human Rights (consisting of the Universal Declaration of Human 
Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf 

• Evropska konvencija o človekovih pravicah 
• European Convention on Human Rights 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf  

•  Konvencija Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah na delu
• International Labour Organisation’s Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work 
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm 

• Smernice Združenih narodov o poslovanju in človekovih pravicah
• UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications GuidingPrinciplesBusinessHR_
EN.pdf 

• Smernice OECD za mednarodna podjetja
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf 

• Globalni dogovor Združenih narodov
• United Nations Global Compact 

https://www.unglobalcompact.org/about

• Zakon o modernem suženjstvu – 2015
• Modern Slavery Act 2015 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf 

• Zakon o podkupovanju, Velika Britanija - 2010
• UK Bribery Act 2010 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf 

• Zakon o tujih korupcijskih praksah, ZDA
• U.S. Foreign Corrupt Practices Act 

https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf 

• Iniciativa za sodelovanje proti korupciji, globalna načela za boj proti korupciji
• Partnering Against Corruption Initiative Global Principles for Countering Corruption 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Global_Principles_for_Countering_
Corruption.pdf 

• Zakon CLXV iz leta 2013, Madžarska, o pritožbah in objavi javnih interesov 
• Act CLXV of 2013 of Hungary on Complaints and Public Interest Disclosure

http://corruptionprevention.gov.hu/download/7/a2/90000/KIM%20555_2013-4.pdf 
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KAKO LAHKO KONTAKTIRATE SVET ZA ETIKO: 
Naslov: Svet	za	etiko	Skupine	MOL,
1117 Budapest, Dombóvári út 28
Hungary
Skladnostna	in	etična	linija	„Speak	Up!”
Spletna stran: molgroup.info,	mol.hu	
E-pošta: speakup@molgroup.info

Neposredni	kontakt	s	Svetom	za	etiko
E-pošta:	ethicscouncil@mol.hu
Pustite	lahko	sporočilo	(24	ur	na	dan/7	dni	v	tednu)
na	telefonski	številki:	(+36	1)	464-1725	(zunanje)	ali	21-725	(notranje).

Izdano:	2017
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