
 

A MÁV Zrt. a magyar nemzetgazdaság jelentős részét képező közlekedési szektor egyik 

meghatározó tagjaként fontos céljának tartja, hogy az európai unió és a nemzeti 

közlekedéspolitikai célkitűzéseknek is megfelelő, hatékony vasúti infrastrukturális szolgáltatásokat 

nyújtson, valamint olyan fenntartható fejlődést valósítson meg, amely biztosítja a vasúti 

közlekedési ágazat versenyképességét, illetve az átlátható, számonkérhető és korrupciómentes 

működését. A fenti céljai megvalósítása érdekében a MÁV Zrt. az ISO 37001 antikorrupciós 

irányítási rendszerszabvány követelményeit kielégítő irányítási rendszert működtet. 
 

A MÁV Zrt. a magyar vasúti pályahálózat üzemeltetéséért felelős társaságként irányítási 

rendszereit, tevékenységeit és szolgáltatásait folyamatosan felügyeli és fejleszti, és alapvető 

kötelességének tekinti a jogszabályok és hatósági előírások betartását. Vezetősége és valamennyi 

munkatársa a korrupciót és annak minden formáját olyan jelenségnek tartja, amely komoly 

társadalmi, morális, gazdasági és politikai problémákat okoz, gátolja a fejlődést, torzítja versenyt, 

erodálja a jogbiztonságot, aláássa az emberi jogokat, növeli a vállalkozások költségeit, vagyoni 

kárhoz vezet, megakadályozza a piacok tisztességes és hatékony működését, valamint tönkreteszi 

az intézményekbe vetett bizalmat.  

 

Ez alapján a MÁV Zrt. vezetősége és valamennyi munkatársa elutasítja a korrupciót és megtiltja 

annak minden formáját, továbbá elkötelezett a korrupció elleni fellépés iránt. A MÁV Zrt. 

vezetőségétől és valamennyi munkatársától, valamint üzleti partnereitől elvárja a szervezetre 

vonatkozó korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, 

elkötelezett az ezt támogató irányítási rendszer és szervezeti kultúra fejlesztése iránt, valamint 

ösztönzi a jóhiszemű vagy megalapozott panaszok és közérdekű bejelentések bizalmas, 

megtorlástól való félelem nélküli kifejezését.   

 

Ezen elvárások teljesülésének érdekében a MÁV Zrt. szervezeti integritásának folyamatos 

fejlesztéséhez, antikorrupciós kontrolljainak erősítéséhez, valamint korrupciós kockázatainak 

csökkentéséhez elérendő célokat tűz ki, azok teljesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, méri, 

elemzi, értékeli, valamint az eredmények alapján fejleszti. E feladatokra, és az antikorrupciós 

irányítási rendszer működtetésére az Elnök-vezérigazgató közvetlen alárendeltségében szakmai 

függetlenséggel rendelkező Megfelelés támogató szervezeti egység működik.  
 

A MÁV Zrt. üzleti partnereivel, valamint valamennyi érdekelt féllel folyamatos és aktív 

kommunikációt tart fenn annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó antikorrupciós követelményeket 

megismerjék és alkalmazzák. Beszállítóival és külső szolgáltatóival szemben szigorú 

antikorrupciós követelményeket támaszt, korrupciós kockázataikat folyamatosan figyeli és értékeli.  

 

A MÁV Zrt. antikorrupciós irányítási politikáját megsértő munkatársaival és üzleti partnereivel 

szemben következetes szankcionálási politikát folytat, ide értve különösen a munkajogi és 

büntetőjogi következmények alkalmazását, a szerződés megszüntetését, valamint a kártérítési 

igény érvényesítését is.  
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