
 1. Etične vrednote – Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se pričakuje, da bodo upoštevali 
etične vrednote SPOŠTOVANJE ZAKONOV, ODGOVORNOST, POŠTENOST, SPOŠTOVANJE 
DRUGIH, ISKRENOST, PRAVIČNOST, SKRBNOST, ZANESLJIVOST in DOLŽNOST, tako kot 
so opisane v Kodeksu etike in poslovnega ravnanja Skupine MOL.

 2. Človekove pravice – Poslovni partnerji Skupine MOL morajo pri svojem poslovanju spoštovati 
človekove pravice, med drugim pravico do življenja in človeškega dostojanstva, svobode 
in varnosti ljudi, pravico do najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda, pravico do 
poštenih in ugodnih delovnih razmer, pravico do poštenega plačila in dostojnega življenja, 
pravico do dostojnega življenjskega standarda, pravico do ustanavljanja sindikalnih združenj 
in vključevanja vanje in pravico do kolektivnih pogajanj, prepoved vseh oblik prisilnega ali 
obveznega dela ali dela otrok, pravico do svobode mišljenja in veroizpovedi ter pravico do 
mirnega zbiranja, pravico do počitka, prostega časa in rednega plačanega dopusta.

 3. Poštene delovno-pravne prakse – Poslovni partnerji Skupine MOL ne smejo dopuščati nobenih 
oblik prisilnega, obveznega ter otroškega dela, poleg tega pa se morajo obvezati, da bodo izvajali 
pošteno politiko zaposlovanja in plačevanja skladno z veljavno zakonodajo.

4. Zdravje, varnost in varstvo okolja (ZVO) – Poslovni partnerji Skupine MOL, ne glede na 
relevantnost njihovih temeljnih dejavnosti z ZVO, morajo vedno upoštevati ustrezno zakonodajo 
in predpise glede varovanja zdravja, varnosti in varstva okolja.

 5. Preprečevanje diskriminacije – Poslovni partnerji Skupine MOL ne smejo diskriminirati nikogar 
na podlagi kakršne koli lastnosti ali položaja, ki ni poklicno relevanten, kot so spol, zakonsko 
stanje, starost, etnična pripadnost, barva kože, vera in politično prepričanje, invalidnost ali 
spolna usmerjenost.

6. Komunikacija – Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se pričakuje, da bodo upoštevali najvišje 
standarde vedenja v vseh primerih ustne in pisne komunikacije na podlagi vzajemnega zaupanja.

Etični kodeks Skupine MOL za poslovne partnerje je bistveni del Kodeksa etike in poslovnega 
ravnanja Skupine MOL in vsebuje načela, za katera menimo, da so še posebej pomembna pri 
naših poslovnih odnosih. Od naših poslovnih partnerjev pričakujemo, da bodo ta načela up-
oštevali. Etični kodeks za poslovne partnerje ne nadomešča celotnega Kodeksa etike in poslovne-
ga ravnanja Skupine MOL, s katerim morajo biti seznanjeni naši poslovni partnerji.

Poslovni partnerji so dobavitelji, pogodbeniki, izvajalci del, izvajalci storitev, kupci, partnerji 
pri transakcijah, svetovalci, sodelovanja v sponzorstvih ali donacijah ter drugi pogodbeni part-
nerji družb Skupine MOL, od katerih Skupina MOL pričakuje, da bodo upoštevali najvišje stan-
darde poslovne etike, vključujoč:  

ETIČNI KODEKS 
ZA POSLOVNE 
PARTNERJE 

Ne glede na kraj poslovanja - Skupina MOL je odločena, da bo 
poslovala na pravi način ter da bo zavezana etiki in integriteti. 
Prav tako pa to pričakujemo tudi od naših poslovnih partnerjev.



7. Preprečevanje nadlegovanja – Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se pričakuje, da se ne 
poslužujejo ravnanj, ki bi se jih lahko smatralo kot nesramna, zastrašujoča, ponižujoča, zlonamerna 
ali žaljiva.

8. Varnost informacij – Poslovni partnerji Skupine MOL morajo informacije, povezane z drugimi 
poslovnimi partnerji, obravnavati kot zaupne, skladno z veljavnimi določbami o zaupnosti. 
Poslovni partnerji bodo uvedli ustrezne varnostne ukrepe, da zagotovijo zaupnost, celovitost in 
razpoložljivost informacij. Poslovni partnerji bodo spoštovali dejstvo, da predstavljajo dragocene, 
zaupne ideje, strategije in druge vrste poslovnih informacij, ustvarjene ali razvite v Skupini MOL, 
lastnino podjetja in da so v določenih primerih podvržene zaščiti prava intelektualne lastnine.

 9. Preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij – Poslovni partnerji Skupine MOL ne 
smejo nezakonito uporabljati notranjih informacij za premoženjsko korist ali razkrivati notranjih 
informacij nepooblaščenim osebam. Poslovni partnerji ne smejo nikoli širiti napačnih tržnih 
informacij, ki bi lahko imele vpliv na finančne instrumente.

10. Resničnost izjav in poročil – Poslovni partnerji Skupine MOL ne smejo nikoli ogroziti resničnosti 
katerega koli finančnega izkaza in poročila ter morajo delovati skladno z zakonito in etično 
knjigovodsko prakso.

11. Sredstva – Poslovni partnerji Skupine MOL prevzemajo odgovornost za zagotavljanje integritete 
ter ustrezne in gospodarne uporabe lastnine Skupine MOL, do katere imajo dostop ali na katero 
imajo vpliv.

12.  Protikorupcijska praksa – Poslovni partnerji Skupine MOL se obvezujejo, da bodo poslovali brez 
kakršne koli korupcije ali podkupovanja, vključno s plačevanjem za različne olajšave in ugodnosti 
ali goljufij. Ta obveza vključuje preprečevanje ponujanja in dajanja ter zavračanje predlogov za 
kakršne koli ugodnosti ali kakršnih koli poskusov tovrstnih dejanj, za ali s strani njihovih zaposlenih, 
organizacij ali posrednikov, katerih cilj je nezakonito vplivanje ali zavajanje kogar koli. 

13. Preprečevanje navzkrižja interesov – Poslovni partnerji Skupine MOL ne smejo sklepati odnosov 
z zaposlenimi iz družbe Skupine MOL na način, ki povzroči navzkrižje interesov, med drugim 
zaposlovati oseb, ki so zaposlene v kateri koli družbi Skupine MOL (razen v primeru dvojne zaposlitve, 
o kateri se sklene dogovor z ustrezno družbo Skupine MOL); omogočati zaposlenim iz katere koli 
družbe Skupine MOL, da osebno investirajo, pridobijo lastnino ali delnice v svojih družbah, razen v 
primeru pridobivanja delnic družb, ki kotirajo na borzi. Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se 
pričakuje, da se bodo izogibali situacijam ter da bodo razkrili situacije, ki bi lahko povzročile – ali 
domnevno povzročile navzkrižje interesov s Skupino MOL.

14. Poštena konkurenca – Poslovni partnerji Skupine MOL morajo poslovati skladno s standardi 
poštene konkurence in skladno z veljavnim konkurenčnim pravom. Skupina MOL ne podpira neetične 
prakse zadrževanja plačil ali »verig dolgov« v svoji poslovni verigi, poslovni partnerji Skupine MOL 
pa morajo v lastni verigi dobave uvesti ukrepe, s katerimi se je temu mogoče izogniti.

15.  Skladnost z mednarodnimi trgovinskimi omejitvami – Poslovni partnerji Skupine MOL morajo 
upoštevati in si prizadevati za spoštovanje vseh veljavnih trgovinskih pravil, nadzorov, omejitev, 
sankcij in embargov na uvoz/izvoz. Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se pričakuje, da bodo 
razkrili vse ustrezne informacije, če tovrstni ukrepi vplivajo na njih same ali na katero koli od 
njihovih povezanih družb.

16. Izdelki in storitve – Dobavitelji Skupine MOL si morajo prizadevati za kakovostne, varne in 
zanesljive izdelke ali storitve. Dobavitelji Skupine MOL morajo zagotavljati najvišjo mogočo 
kakovost in najvarnejšo dostavo, ki jo je mogoče pričakovati glede na specifikacije za izdelek in 
storitev; pravočasno dobavljati; razkrivati resnične, zanesljive, natančne in jasne informacije vsaki 
stranki in ne smejo namerno ali nenamerno poslabšati pričakovane odličnosti kakovosti.

17. Zasebnost – Poslovni partnerji Skupine MOL morajo spoštovati zasebnost ljudi in upoštevati 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov; pridobivajo in hranijo lahko samo tiste osebne informacije, 
ki so potrebne, lastnikom podatkov pa morajo zagotavljati zadostne informacije skladno z 
zakonodajo. Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se pričakuje, da vodijo ustrezne varnostne 
ukrepe, da zagotovijo zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij.



Od poslovnih partnerjev Skupine MOL se pričakuje, da bodo izkazali, da so – v sorazmerju 
z obsegom delovanja, kompleksnostjo in tveganjem v okolju – zavezani tem načelom tako, da 
bodo upoštevali in uvedli ustrezne ukrepe (tj. lasten, podoben kodeks ravnanj/etike, podobno 
politiko ali drugo vrsto zavezanosti vodstva ter ukrepe za podporo izvajanja), ki omogočajo 
izpolnjevanje teh pričakovanj, upoštevanje ustreznih in veljavnih zakonov ter predpisov.

Poslovni partnerji Skupine MOL morajo zagotoviti, da bo vsak deležnik (tj. vsi, na katere 
vpliva poslovanje Skupine MOL ali poslovanje poslovnih partnerjev Skupine MOL, ki se izvaja 
v imenu ali za Skupino MOL; npr. zaposleni, podizvajalci, izvajalci storitev itd.) seznanjen 
z zgoraj navedenimi pričakovanji in njihovim izpolnjevanjem. Skupina MOL pričakuje, da 
bodo njeni poslovni partnerji prenesli, uporabili in upoštevali zgornje določbe tudi v celotni 
verigi svojih dobaviteljev, podizvajalcev, ponudnikov storitev in poslovnih partnerjev.

Da bo mogoče še nadalje izboljšati skladnost z zgoraj navedenimi načeli, si morajo poslovni 
partnerji Skupine MOL prizadevati tudi za boljše razumevanje celotne vsebine Kodeksa etike 
in poslovnega ravnanja Skupine MOL, ki je na voljo na spletnih straneh družb Skupine MOL 
ter si prizadevati za popolno skladnost v vseh pogledih.

Če imate kakršno koli vprašanje ali pritožbo glede etike, ali če želite prijaviti kakršno koli 
neetično ravnanje, se obrnite na Svet za etiko Skupine MOL. Skupina MOL ne tolerira 
nikakršnih povračilnih ukrepov proti ljudem, ki so prijavili težavo s skladnostjo z normami 
ali v dobri veri opozorili na težavo.

Spletna stran in e-pošta sistema Skupine MOL za skladnost in etiko “Speak Up!”: 
https://molgroup.info/en/about-mol-group/speak-up 
ali https://mol.hu/hu/molrol/speak-up; speakup@molgroup.info

Poštni naslov: MOL Group Ethics Council, H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
E-pošta: ethicscouncil@mol.hu
24-urna telefonski odzivnik: (+36 1) 464-1725 (stacionarni telefon) ali 21-725 (notranja tel. zveza). 
Za dodatne informacije obiščite www.molgroup.info ali www.mol.si

Skupina MOL vodi politiko ničelne tolerance do korupcije, 
kartelnih dogovarjanj, kršitev človekovih pravic in kršitev pravil 
s področja zdravja, varnosti in okolja.

PROSIMO VAS ZA PODPORO PRI NAŠIH 
PRIZADEVANJIH ZA ETIČNO POSLOVANJE!Da
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