Függelékek
— SZÓJEGYZÉK: TOVÁBBI RÉSZLETEK
KORRUPCIÓ
A korrupció általában véve az a magatartás, melynek során egy adott funkciót viselő köztisztviselő vagy magánszemély
közvetlenül vagy közvetve bármilyen adományt, ajándékot, ígéretet vagy előnyt kér vagy fogad el saját maga vagy más
számára annak érdekében, hogy funkciója révén valamit megtegyen vagy ne tegyen meg, illetve megkönnyítse ezt.
Létezik „passzív” korrupció, melynek során az adott funkcióval rendelkező személy előnyt kér vagy fogad el, és létezik
„aktív” korrupció, melynek során harmadik fél kínál fel előnyt vagy egyezik bele előny felkínálásába az érintett funkcióval
rendelkező személy részére.
Az aktív és a passzív korrupció két egymást kiegészítő, de önálló törvénysértés, és a korrumpáló, valamint a korrumpált fél
egyaránt büntetésben részesülhet – a nem helyénvaló előny felajánlása és elfogadása is megtorlást von maga után.
A korrumpáló és a korrumpált fél cselekedetei külön-külön eljárás és megítélés alá kerülhetnek, és az egyik megbüntetése
semmilyen módon nincs alárendelve a másik megbüntetésének. Ugyanez vonatkozik a befolyással való aktív és passzív
üzérkedésre.
BEFOLYÁSSAL VALÓ ÜZÉRKEDÉS
A befolyással való üzérkedés a korrupcióhoz közel álló törvénysértés: itt is valamilyen intézkedés közalkalmazott vagy
magánszemély általi elvégzésének elintézéséről van szó.
A befolyással való üzérkedés bármilyen ajánlat, ígéret, adomány, ajándék vagy előny közalkalmazott vagy magánszemély
részére közvetlenül vagy közvetetten abból a célból történő felkínálását jelenti, hogy az illető valós vagy vélt befolyásával
visszaélve kedvező döntést érjen el egy hatóságnál vagy közigazgatási szervnél. A korrupcióhoz hasonlóan
Franciaországban a befolyással való üzérkedés büntetőjogi törvénysértés.
A befolyással való üzérkedés fogalma közel áll a korrupcióhoz. A lényegi különbséget az jelenti, hogy a befolyással való
üzérkedés során egy személy azért részesül előnyben, hogy visszaéljen egy közalkalmazottra való befolyásával a kívánt
döntés elérése érdekében. A korrupció ezzel szemben - közalkalmazott részére történő (közvetlen vagy közvetett) előny
nyújtását jelenti a funkciójából eredő tevékenység elvégzése vagy el nem végzése céljából.
MECENATÚRA
A mecenatúra vállalkozás vagy magánszemély által közérdekű (kulturális, kutatási, humanitárius stb.) eljárás vagy
tevékenység céljaira adott pénzügyi vagy eszközbeli támogatást jelent.
A mecenatúrát a szponzorálástól és a patronálástól általában a támogatott intézkedések jellege és az különbözteti meg,
hogy a mecénás támogatása esetén rendszerint nincsenek reklámokkal kapcsolatos szerződéses ellenszolgáltatások.
A mecénás tehát viszonylag diszkréten jelenik meg a támogatott esemény vagy intézkedés körül, azonban támogatását
megjelenítheti saját kommunikációs anyagaiban.
A mecenatúra általában a céggel kapcsolatban kialakult imázs és a belső kommunikáció, illetve mozgósítás céljait szolgálja.
Egyes országokban a mecenatúra lehetővé teszi költségek elszámolását, ellentétben a szponzorálással, amelyet gyakran
tekintenek reklámbefektetésnek.
SZPONZORÁLÁS
A szponzorálás hirdetési partner által rendezvény céljaira vagy egyén részére különféle megjelenési lehetőségekért cserébe
adott pénzügyi vagy eszközbeli támogatást jelent.
A reklámcélokból való megjelenés különböző formáin kívül a szponzorálási szerződés előírhatja a szponzorált egyén
részvételét a vállalkozás különféle rendezvényein.
A szponzoráló hirdető a rendezvény kínálta megjelenés, valamint a rendezvény jellege és a vele társított értékek
függvényében a pozitív kép kialakításának lehetőségét keresi. A szponzorálás tényét cégen belül felhasználhatja

alkalmazottai motiválására és lojalitásuk kialakítására is.
A szponzorálás legismertebb és leginkább látható formája a sportesemények szponzorálása.
A szponzorálás a mecenatúrától formájában és adóügyi kezelésében különbözik.
LOBBIZÁS
A lobbizás olyan tevékenység, amely a Rexel tevékenységét befolyásoló szabályozással megbízott hatóságokkal folytatott
párbeszéd kialakításából és fenntartásából áll saját álláspontja ismertetése és érvényre juttatása érdekében.

