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Die Verhaltensgrundsätze des   Volkswagen Kon-

zerns liegen jetzt in einer neuen und weiterent-

wickelten Form vor. Sie sollen korrektes Verhalten 

unterstützen, indem sie Orientierung und Hilfe 

bei der täglichen Arbeit geben. Gerade in Zeiten 

eines grundlegenden Wandels, wie wir ihn aktuell 

in der Automobilbranche erleben, ist ein stabiles 

Wertefundament unabdingbare Voraussetzung 

für nachhaltigen Erfolg.

Unser Konzern ist vielfältig: So zählen heute zwölf 

Marken aus sieben europäischen Ländern, rund 

630.000 Mitarbeiter, 120 Fertigungsstätten und 

Kunden in mehr als 150 Ländern zur Konzernwelt. 

So unterschiedlich wir selbst, unsere Herkunft, 

unsere Aufgaben, unsere Verantwortlichkeiten 

auch sein mögen: Wie wir unsere Aufgaben wahr-

nehmen, wie wir Entscheidungen fällen und wie 

wir miteinander und mit Dritten umgehen, das 

wird durch gemeinsame Werte bestimmt. Unab-

hängig von unserer Position im Unternehmen sind 

wir alle mit unserer Haltung und unserem Verhal-

ten für den Ruf und damit für den Erfolg unseres 

Unternehmens verantwortlich.

Wenn wir merken, dass etwas falsch läuft, wenn 

wir Fehler machen oder Fehler erkennen, müssen 

wir sie ansprechen und angemessen reagie-

ren – auch wenn das unbequem ist. Wegschauen 

war und ist nicht der richtige Weg. In Zweifels-

fällen müssen wir kompetenten Rat  einholen 

und nach Unterstützung fragen.

Wir, der Vorstand des  Volkswagen Konzerns, sind 

davon überzeugt, dass unsere Verhaltensgrund-

sätze ein wesentlicher Schlüssel sind, um den 

 Volkswagen Konzern und seine Marken auf Dauer 

noch erfolgreicher zu machen. Dabei helfen die 

hier formulierten transparenten Regeln und die 

ganz konkreten, praxisnahen Beispiele.

Wir bitten Sie: Machen Sie sich mit diesen Inhal-

ten vertraut. Und lassen Sie uns gemeinsam 

daran arbeiten, dass der  Volkswagen Konzern in 

Zukunft nicht nur für exzellente Produkte und 

Dienstleistungen steht, sondern auch verstärkt 

für Integrität und Fairness.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Vertrauen der Kunden und Stakeholder in unser Unternehmen und 
in seine Produkte ist unser höchstes Gut. Es ist daher unsere gemeinsame 
Aufgabe, dieses Vertrauen durch integres und aufrichtiges Verhalten 
täglich neu zu sichern. Dazu gehört, dass wir alle die geltenden internen 
Regeln und gesetzlichen Vorgaben kennen – und sie einhalten.

1.
Vorwort des Vorstands 
der Volkswagen AG

Matthias Müller
Vorsitzender des Vorstands 
der  Volkswagen Aktiengesellschaft

Dr. rer. soc. Karlheinz Blessing
Personal und Organisation

Dr.-Ing. Herbert Diess
Vorsitzender des Marken vorstands 
 Volkswagen Pkw

Prof. Dr. rer. pol. Dr.-Ing. E.h. 
Jochem Heizmann
China

Andreas Renschler
Nutzfahrzeuge

Dr. rer. pol. h.c. 
Francisco Javier Garcia Sanz
Beschaffung

Prof. Rupert Stadler
Vorsitzender des Vorstands 
der AUDI AG

Hiltrud Dorothea Werner
Integrität und Recht

Frank Witter
Finanzen und Controlling

A Volkswagen Konszern viselkedési alapelvei 

most új és továbbfejlesztett formában állnak 

rendelkezésre. Célunk ezekkel a korrekt viselke-

dés támogatása úgy, hogy azok tájékoztatást 

és segítséget nyújtsanak a napi munka során. 

Különösen azon alapvető változások idején, 

amelyeket most a  gépjárműiparban átélünk, 

jelent a stabil értékrendet és képezi a tartós 

siker elengedhetetlen előfeltételét.

Konszernünk sokoldalú: ma tizenkét márka hét 

európai országból, mintegy 630 000 munka-

társ, 120 gyártó telephely és több mint 150 

országban az ügyfelek jelentik a konszern vilá-

gát. Akármennyire különbözőek is vagyunk mi 

magunk, származásunk, feladataink, felelőssé-

geink: feladataink megoldását, döntéseink 

meghozatalát és az egymással és harmadik 

személyekkel szembeni viselkedést közös érté-

kek határozzák meg. Vállalati pozíciónktól füg-

getlenül valamennyien tartásunkkal és viselke-

désünkkel felelősek vagyunk vállalatunk 

hírnevéért és sikeréért. 

Ha észrevesszük, hogy valami rosszul működik, 

ha hibát követünk el, vagy hibát észlelünk, 

akkor azt szóvá kell tennünk és megfelelően 

kell rá reagálnunk – akkor is, ha az kellemetlen. 

A megalkuvás sohasem volt és ma sem a helyes 

út. Kétség esetén hozzáértő tanácsot és támo-

gatást kell kérni. 

Mi, a Volkswagen Konszern Igazgatósága, meg 

vagyunk győződve arról, hogy viselkedési alap-

elveink kulcsfontosságúak a Volkswagen Kon-

szern és annak márkái hosszú távon még sike-

resebbé tételéhez. Ebben segítenek az itt 

megfogalmazott átlátható szabályok és az 

egészen konkrét, gyakorlati példák. 

Kérjük Önt: ismerje meg alaposan ezeket a tar-

talmakat. Törekedjünk közösen arra, hogy a 

Volkswagen Konszern a jövőben ne csak kiváló 

termékeket és szolgáltatásokat jelentsen, 

hanem egyre erőteljesebben jellemezze az 

integritás és a korrektség.

Kedves Kollégák!
Ügyfeleink és részvényeseink vállalatunkba és termékeinkbe vetett 
bizalma legfőbb értékünk. Ezért közös feladatunk ezen bizalom 
megújítása feddhetetlen és őszinte viselkedéssel, nap mint nap. Ide 
tartozik, hogy valamennyien ismerjük az érvényes belső szabályokat  
és törvényi rendelkezéseket – és betartjuk őket.

1.
A Volkswagen AG 
igazgatóság előszava

Matthias Müller
Volkswagen AG  
Igazgatóságának elnöke

Dr. rer. soc. Karlheinz Blessing
Személyügy és Szervezet

Dr.-Ing. Herbert Diess
Volkswagen Személygépjárművek 
Igazgatóságának elnöke

Prof. Dr. rer. pol. Dr.-Ing. E.h. 
Jochem Heizmann
Kína

Andreas Renschler
Haszongépjárművek

Dr. rer. pol. h.c. 
Francisco Javier Garcia Sanz
Beszerzés

Prof. Rupert Stadler
Az AUDI AG  
Igazgatóságának elnöke

Hiltrud Dorothea Werner
Integritás és Jog

Frank Witter
Pénzügy és Controlling
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Besitzen Worte also überhaupt noch einen 

Wert? Wir denken schon: In dem vorliegenden 

Code of Conduct beschreiben sie, mit welchem 

Anspruch wir unsere Taten künftig messen, wie 

wir mit einander, mit Kunden und Geschäfts-

partnern umgehen wollen. Diese neuen Verhal-

tensgrundsätze gelten verpflichtend für den 

gesamten Konzern und damit für jeden Einzel-

nen von uns. Ein „Aber“ ist in der Umsetzung 

der Regelungen nicht vorgesehen. Sie gelten 

ohne Ausnahmen.

Das Verabreden von klaren Regeln stärkt eine 

Organisation. Aus den Worten dieses Regelwerks 

werden Werte wachsen und sich verfestigen, für 

die jeder Einzelne von uns mit seinem Handeln 

Repräsentant und Botschafter ist. Dieser Verhal-

tenskodex gibt uns eine Identität. Er verbindet 

uns, ganz gleich, auf welcher Stufe oder in wel-

cher Funktion wir im Unternehmen agieren. 

Angesichts der vor uns stehenden Herausforde-

rungen benötigen wir unsere gesamte Kraft 

für unsere Arbeit. Strafen oder Rechtsverfahren 

aufgrund unrechtmäßigen Handelns bedeuten 

eine Vergeudung unserer Ressourcen, sie gefähr-

den unsere Reputation und damit den Wert 

unseres Unternehmens.

Der gesamte Vorstand und der Betriebsrat ste-

hen hinter diesem Regelwerk. Wir erwarten von 

Ihnen, dass Sie diesen Code of Conduct ernst 

nehmen, die getroffenen Regelungen verinner-

lichen und einhalten. Wir rufen Sie dazu auf, sich 

mit den Inhalten aktiv auseinanderzusetzen, sie 

zu diskutieren und ihre Umsetzung in der alltäg-

lichen Arbeit immer weiter zu verbessern.

Verstehen Sie dieses Regelwerk als Hilfestellung 

für rechtskonformes Handeln. Wir alle gemein-

sam stehen in der Verantwortung, diesen  Worten 

die richtigen Taten folgen zu lassen und damit 

die Reputation von Audi als verlässlicher 

Geschäftspartner, fairer Wettbewerber und 

attraktiver Arbeitgeber zu schützen.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
eine Redensart besagt, man solle Taten statt Worte sprechen lassen. Wir 
haben als Unternehmen bereits erfahren müssen, wie schnell unsere 
Reputation durch unrechtmäßiges Handeln Schaden nehmen kann und 
wie schwierig es ist, das verlorene Vertrauen mit Worten – so ernsthaft 
sie auch gemeint sind – wieder zurückzugewinnen. 

Dr.-Ing. Peter Mertens
Technische Entwicklung

Bram Schot
Vertrieb und Marketing

Alexander Seitz
Finanz, IT und Integrität

2.
Vorwort des Vorstands 
der AUDI AG

Prof. Rupert Stadler
Vorsitzender des 
Vorstands der AUDI AG

Wendelin Göbel
Personal und 
Organisation 

Peter Kössler
Produktion und Logistik

Dr. Bernd Martens
Beschaffung

A Viselkedési Alapelvek azt fejezik ki, milyen 

mércével mérjük cselekedeteinket a jövőben, 

és hogyan szeretnénk viszonyulni egymáshoz 

és üzleti partnereinkhez. Az új Viselkedési 

Alapelvek az egész Audi-Konszernre, azaz min-

den egyes munkatársra kötelezőek. 

A világos szabályok lefektetése megerősíti a 

vállalatot. A Viselkedési Alapelvek azonossá-

got teremtenek számunkra, és összekötnek 

bennünket, függetlenül attól, hogy a vállalat 

mely szintjén, milyen funkcióban tevékenyke-

dünk. Az előttünk álló kihívásokat tekintve 

minden erőnkre szükség van a munkánkhoz. A 

jogellenes cselekedetek miatti büntetések és 

perek az erőforrásaink pazarlását jelentik, 

valamint veszélyeztetik hírnevünket és ezzel 

vállalatunk értékét.

A teljes igazgatóság és az üzemi tanács is a 

szabályzat mögött áll. Azt várjuk Önöktől, 

hogy vegyék komolyan a Viselkedési 

Alapelveket, valamint tegyék magukévá és 

tartsák be a meghozott szabályokat. Kérjük 

Önöket, aktívan járuljanak hozzá a Viselkedési 

Alapelvek megvalósításához a mindennapi 

munka során.

A szabályzat a jogszerű cselekedetekhez nyújt 

segítséget. Mindannyiunk közös felelőssége, 

hogy a Viselkedési Alapelvek szavait a megfe-

lelő tettek kövessék, és ezzel megvédjük az 

Audi megbízható üzleti partnerként, tisztessé-

ges versenytársként és vonzó munkáltatóként 

kivívott hírnevét.

Kedves Munkatársak!
A felelősségteljes és szabálykövető cselekvés az Audi sikerének 
ugyanolyan alapvető feltétele, mint az innovációs képességünk. Annak 
a tekintélynek, amelyet vevőink, részvényeseink, üzlettársaink, üzleti 
partnereink körében, valamint a nyilvánosság előtt nagy erőfeszítéssel 
értünk el, már egy-egy jogsértés vagy szabályszegés is kárt okozhat.

2. 
Az Audi Hungaria 
igazgatóság előszava 

Herbert Steiner
Igazgatóság tagja, 
Motorgyártás

Arnd-Robert Sponagel
Igazgatóság tagja, 
Járműgyártás

Achim Heinfling
Igazgatóság elnöke

Dr. Knáb Erzsébet
Igazgatóság tagja, 
Személyügy

Axel Schifferer
Igazgatóság tagja, 
Pénzügy
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Der Erfolg unseres Unternehmens hängt ent-

scheidend davon ab, dass wir uns alle, das heißt 

Vorstand, Führungskräfte und jeder einzelne 

Arbeitnehmer, ehrlich, integer und ethisch kor-

rekt verhalten. Das bedeutet auch, dass wir 

intern und extern wahrheitsgemäß, umfassend 

und rechtzeitig berichten und kommunizieren.

Unser gemeinsames Ziel ist es, Verantwortung 

für unser Unternehmen zu übernehmen und 

die Reputation unserer Marke zu schützen. Dem 

Gebot der Nachhaltigkeit folgend sind wir uns 

dabei der Verantwortung für die ökonomischen, 

sozialen und ökologischen Auswirkungen unse-

res Handelns bewusst. Dazu zählt auch, dass die 

im Unternehmen geltenden Regeln von uns allen 

jederzeit und überall beachtet und eingehalten 

werden. Unsere Vorstände und Führungskräfte 

haben dabei eine besondere und verantwortungs-

volle Rolle inne: Sie haben eine Vorbildfunktion 

und müssen regelwidrigem Verhalten im Unter-

nehmen vorbeugen, ihre Mitarbeiter schützen 

und das Unternehmen integer nach innen und 

außen repräsentieren.

Die vorliegenden Verhaltensgrundsätze (Code of 

Conduct) helfen uns, indem sie mögliche Risiko- 

und Konfliktbereiche sowie deren Bedeutung für 

unser Unternehmen aufzeigen und anhand von 

Fallbeispielen erläutern.

Die Inhalte in diesem Code of Conduct sind 

unter drei grundlegenden Überschriften 

zusammengefasst:
• Unsere Verantwortung als Mitglied der  
 Gesellschaft

• Unsere Verantwortung als Geschäftspartner

• Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz. 

Der Code of Conduct dient uns als verbindliche 

Leitlinie im beruflichen Alltag. Er wird ergänzt 

durch interne Richtlinien und Regularien sowie 

arbeitsvertragliche Vereinbarungen. Darüber hin-

aus halten wir selbstverständlich nationale und 

internationale gesetzliche Regelungen ein. Das 

bedeutet auch, dass wir uns nicht an Aktivitäten 

beteiligen, die auf Betrug, Veruntreuung, Erpres-

sung, Diebstahl, Unterschlagung oder einer 

anderen bewusst begangenen Vermögensschädi-

gung unserer Kunden oder Dritter basieren.

Die Nichtbeachtung des Code of Conduct kann zu 

erheblichen Schäden führen, nicht nur für unser 

Unternehmen, sondern auch für uns als Mitarbei-

ter sowie für unsere Geschäftspartner und wei-

tere Stakeholder. Der Code of Conduct ist deshalb 

für uns alle verbindlich, unabhängig davon, ob 

wir als Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vor-

stände im Unternehmen wirken. Verstöße gegen 

den Code of Conduct tolerieren wir nicht. Wer 

gegen den Code of Conduct verstößt, muss mit 

angemessenen Konsequenzen rechnen, die – je 

nach Schwere des Verstoßes – von arbeitsrecht-

lichen Maßnahmen über zivil rechtliche Schadens-

ersatzansprüche bis hin zu strafrechtlichen Sank-

tionen reichen können.

Damit es dazu nicht kommt, liegt es in der Verant-

wortung eines jeden von uns, sich mit den Inhal-

ten des Code of Conduct vertraut zu machen, ihn 

in das eigene Verhalten einzubeziehen und bei 

Entscheidungen zu berücksichtigen. In Zweifels-

fällen fragen wir nach kompetentem Rat.

3. 
Unsere Verantwortung 
für Compliance

3. 
Felelősségünk 
a Compliance 
tekintetében
Vállalatunk sikere döntő mértékben függ attól, 

hogy mi valamennyien, azaz az Igazgatóság, a 

vezetők és minden egyes munkavállaló becsülete-

sen, feddhetetlenül és etikusan, korrekt módon 

viselkedünk. Ez azt is jelenti, hogy a vállalaton 

belül és kívül a valóságnak megfelelően, átfogóan 

és időben adunk jelentést és kommunikálunk.

Közös célunk, hogy felelősséget vállaljunk válla-

latunkért és védjük márkánk jó hírét. A fenntart-

hatóság parancsát követve tudatában vagyunk a 

tevékenységünk gazdasági, társadalmi és ökoló-

giai kihatásai iránti felelősségnek. Ide tartozik az 

is, hogy a vállalaton belül érvényes szabályokat 

valamennyien, mindenkor és mindenütt figye-

lembe vesszük és betartjuk. Igazgatósági tagja-

ink és vezető munkatársaink ennek során külön-

leges és felelősségteljes szerepet játszanak: 

példaképfunkciójuk van és meg kell előzniük a 

szabályellenes magatartást a vállalaton belül, 

meg kell védeniük munkatársaikat és a vállalatot 

feddhetetlenül kell képviselniük mind a munka-

társak, mind harmadik személyek irányában. 

A jelen viselkedési alapelvek (Code of Conduct) 

abban segítenek bennünket, hogy jelzik a lehet-

séges kockázatok és érdekellentétek területét 

és azok jelentőségét vállalatunk számára, és 

példák alapján magyarázzák azokat.

A jelen Code of Conduct tartalmát három alap-

vető főcímben foglalhatjuk össze:

• Felelősségünk a társadalom tagjaként

• Felelősségünk üzleti partnerként

• Felelősségünk a munkahelyen. 

A Code of Conduct kötelező érvényű vezérelv-

ként szolgál a munkahelyi hétköznapokban. 

Kiegészítését a belső irányelvek és szabályozá-

sok, valamint a munkaszerződésekhez kapcso-

lódó megállapodások jelentik. Ezen túlmenően 

természetesen betartjuk a nemzeti és nemzet-

közi törvényi szabályozásokat. Ezalatt értjük 

azt is, hogy nem veszünk részt csalásra, hűtlen 

kezelésre, lopásra, sikkasztásra irányuló tevé-

kenységekben, vagy ügyfeleink egyéb tudatos 

megkárosításában.

A Code of Conduct figyelmen kívül hagyása 

jelentős károkat okozhat, nem csak vállalatunk-

nak, hanem nekünk munkatársaknak is, 

továbbá üzleti partnereinknek és további érde-

kelteknek. A Code of Conduct ezért valamennyi-

ünk számára kötelező érvényű, függetlenül 

attól, hogy munkatársként, vezetőként vagy 

igazgatósági tagként tevékenykedünk. A Code 

of Conduct megsértését nem tűrjük. Aki meg-

sérti a Code of Conduct-ot, annak megfelelő 

következményekkel kell számolnia, amelyek – a 

vétség súlyától függően – a munkajogi intézke-

désektől a polgári jogi kártérítési igényeken át 

akár büntetőjogi szankciókig terjedhetnek.

Annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő, 

mindegyikünk felelőssége, hogy alaposan meg-

ismerjük a Code of Conduct tartalmát, maga-

tartásunkat aszerint alakítsuk  és döntéshoza-

talkor figyelembe vegyük. Kétség esetén 

szakértő tanácsot kérünk. 
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Aus unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung ergibt sich die  selbstverständliche 
Beachtung und Einhaltung der Gesetze. 
Bei allen geschäftlichen Entscheidungen 
sind wir verpflichtet, die Rechtsordnung 
zu beachten, in deren Rahmen wir handeln.

Jeder Audi Mitarbeiter muss sich auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung, insbesondere 

dem Wohl von Mensch und Umwelt, bewusst sein und dafür sorgen, dass unser Unternehmen 

einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet.

Im Einzelnen ergeben sich aus der gesellschaftlichen Verantwortung unseres Unternehmens 

die folgenden Grundsätze:

4.
Unsere 
Verantwortung 
als Mitglied der 
Gesellschaft
Társadalmi felelősségünkből adódik a 
törvények magától értetődő figyelembe 
vétele és betartása. Bármely üzleti 
döntésnél kötelesek vagyunk azon 
jogrendet figyelembe venni, amelynek 
keretében tevékenykedünk.

Az Audi Hungaria minden munkatársának tudatában kell lennie társadalmi felelősségének, 

különösen az ember és a környezet javát illetően, és gondoskodnia kell arról, hogy vállalatunk 

hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez.

Ezt kifejtve a vállalatunk társadalmi felelősségéből a következő alapelvek vezethetők le:

4.
Felelősségünk 
a társadalom 
tagjaként  
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Hintergrund
In der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen und der Euro-

päischen Konvention zum Schutz der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten ist festgehalten, 

welche Anforderungen und Erwartungen die 

internationale Gemeinschaft im Hinblick auf die 

Achtung und Einhaltung der Menschenrechte 

hat.

Unternehmensgrundsatz
Wir achten, schützen und fördern weltweit 

die geltenden Vorschriften zum Schutz der 

 Menschen- und Kinderrechte (nachfolgend 

 Menschenrechte) als fundamentale und allge-

meingültige Vorgaben. Wir lehnen jegliche 

 Nutzung von Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit 

sowie  jegliche Form von moderner Sklaverei und 

Menschenhandel ab. Das gilt nicht nur für die 

Zusammenarbeit innerhalb unseres Unterneh-

mens, sondern selbstverständlich auch für das 

Verhalten von und gegenüber Geschäftspartnern.

Mein Beitrag
Auch ich als Mitarbeiter kann einen Beitrag zur 

Einhaltung der Menschenrechte leisten. Ich 

beachte die Menschenrechte als fundamentale 

Leitlinie und bin wachsam gegenüber Menschen-

rechtsverletzungen, die in meinem Umfeld 

geschehen.

Wenn ich Hinweise auf Menschenrechtsverlet-

zungen in meinem beruflichen Umfeld habe, 

sorge ich dafür, dass diese Verletzungen verhin-

dert bzw. abgestellt werden. Falls erforderlich, 

informiere ich hierzu meinen Vorgesetzten oder 

die in Kapitel 7 genannten Ansprechpartner.

Beispiel

Sie sind für den Einkauf bestimmter Waren ver

antwortlich. Sie erhalten Hinweise, dass in der 

Produktion des Lieferanten Kinder beschäftigt 

werden oder Mitarbeiter unter menschenun

würdigen Bedingungen arbeiten müssen (z. B. 

gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind).

Leiten Sie die erforderlichen Schritte in die Wege 

und informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die 

zuständigen Stellen für Nachhaltigkeit in den 

Lieferantenbeziehungen. Unser Unternehmen 

muss die Geschäftsbeziehungen zu diesem 

Geschäftspartner näher prüfen und gegebenen

falls beenden.

Menschenrechte

Háttér
Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyez-

ménye az emberi jogok és alapvető szabadsá-

gok védelméről rögzíti, hogy a nemzetközi 

közösségnek milyen követelményei és elvárásai 

vannak az emberi jogok tiszteletben tartása és 

betartása terén.

Vállalati alapelv
Tiszteljük, védjük és támogatjuk világszerte az 

emberi és gyermekjogok védelmére vonatkozó 

érvényes előírásokat (a továbbiakban: emberi 

jogok) mint alapvető és általánosan érvényes 

előírásokat. Elutasítjuk a gyermek-, kényszer-

munka bármilyen alkalmazását, valamint a 

modern rabszolgaság és emberkereskedelem 

bármilyen formáját. Ez nem csak a vállalatun-

kon belüli együttműködésre, hanem magától 

értetődően az üzleti partnerekre és a velük 

szembeni magatartásra is érvényes.

Saját hozzájárulásom
Munkatársként én is hozzájárulhatok az emberi 

jogok betartásához. Alapvető vezérelvként tisz-

teletben tartom az emberi jogokat és éberen 

figyelem az emberi jogok környezetemben tör-

ténő esetleges megsértését.

Ha tudomást szerzek az emberi jogok megsérté-

séről szakmai környezetemben, gondoskodom 

ezen jogsértések megakadályozásáról, ill. meg-

szüntetéséről. Ha szükséges, tájékoztatom erről 

felettesemet vagy a 7. fejezetben megnevezett 

kapcsolattartó személyt.

Példa

Ön meghatározott áruk beszerzéséért felelős. 

Tudomást szerez arról, hogy a beszállító a gyár

tásban gyermekeket foglalkoztat, vagy munka

társainak emberhez méltatlan körülmények 

között kell dolgozniuk (pl. egészségügyi kocká

zatoknak vannak kitéve).

Kezdeményezze a szükséges lépések megtételét 

és tájékoztassa felettesét és a beszállítói kap

csolatok  fenntarthatóságáért felelős szervet. 

Vállalatunknak meg kell vizsgálnia közelebbről 

az ezen üzleti partnerhez fűződő üzleti kapcso

latokat és adott esetben meg kell azokat 

szüntetni.

Emberi jogok
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Hintergrund
Chancengleichheit und Gleichbehandlung sind 

wichtige Eckpfeiler für einen fairen, vorurteils-

freien und offenen Umgang. Audi fördert ein res-

pektvolles und partnerschaftliches Miteinander, 

Vielfalt und Toleranz. Denn so wird es uns mög-

lich sein, ein Höchstmaß an Produktivität, Wett-

bewerbs- und Innovationsfähigkeit, Kreativität 

und Effizienz zu erreichen.

Unternehmensgrundsatz
Wir bieten gleiche Chancen für alle.

Wir diskriminieren niemanden und dulden keine 

Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder 

nationaler Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, 

Weltanschauung, Alter, Behinderung, sexueller 

Orientierung, Hautfarbe, politischer Einstellung, 

sozialer Herkunft oder sonstiger gesetzlich 

geschützter Merkmale. Wir leben Vielfalt, set-

zen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein 

Umfeld, das die Individualität jedes Einzelnen 

im Unternehmensinteresse fördert.

Die Auswahl, Einstellung und Förderung unserer 

Mitarbeiter erfolgt grundsätzlich auf der Grund-

lage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten.

Mein Beitrag
Ich beachte die Grundsätze von Chancengleich-

heit und Gleichbehandlung und halte die Men-

schen in meiner Umgebung zu ebensolchem Ver-

halten an.

Wenn ich Verstöße gegen die Prinzipien von 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung beob-

achte (z. B. durch Benachteiligung, Belästigung 

und Mobbing), weise ich die betreffenden Perso-

nen auf ihr Fehlverhalten hin. Sollte ich keinen 

direkten Einfluss auf das Geschehen nehmen 

können, melde ich den Vorfall der Personalabtei-

lung oder kontaktiere die in Kapitel 7 genannten 

Ansprechpartner.

Beispiel

Sie erfahren von einem befreundeten Kollegen, 

dass in seiner Abteilung ein Bewerber aufgrund 

seiner Hautfarbe abgelehnt wurde, obwohl er 

für die ausgeschriebene Stelle der am besten 

geeignete Kandidat war.

Helfen Sie mit bei der Aufklärung, indem Sie den 

Fall der zuständigen Personalabteilung melden, 

damit angemessene Schritte eingeleitet werden 

können.

Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung

Háttér
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a 

fair, előítéletektől mentes és nyílt eljárás fontos 

sarokkövei. Az Audi Hungaria támogatja a tiszte-

letteljes és partneri viszonyt, a sokféleséget és a 

toleranciát. Csak ilyen módon lehetséges a terme-

lékenység, verseny- és innovációképesség, kreati-

vitás és eredményesség maximumának elérése.

Vállalati alapelv
Azonos esélyt kínálunk mindenkinek. 

Senkit sem különböztetünk meg és nem tűrjük 

az etnikai vagy nemzeti hovatartozás, a nem, 

vallás, világnézet, életkor, fogyatékosság, sze-

xuális irányultság, bőrszín, politikai beállított-

ság, társadalmi eredet vagy egyéb jogszabály-

ban védett jellemző alapján történő 

diszkriminációt. Aktívan támogatjuk a sokféle-

séget, a befogadást és olyan környezetet 

teremtünk, ami minden egyes személy egyéni-

ségét támogatja a vállalat érdekében. 

Munkatársaink kiválasztása, felvétele és támo-

gatása alapvetően képzettségük és képességeik 

alapján történik.

Saját hozzájárulásom
Figyelembe veszem az esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód alapelveit és környezetem-

ben az embereket ugyanilyen magatartásra 

ösztönzöm. 

Ha az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

elveinek megsértését tapasztalom (pl. hátrá-

nyos megkülönböztetés, zaklatás és mobbing 

útján), akkor felhívom az érintett személyek 

figyelmét helytelen magatartásukra. Amennyi-

ben nem tudok közvetlenül beavatkozni az ese-

ményekbe, jelentem az esetet a személyügyi 

osztálynak, vagy a 7. fejezetben megnevezett 

kapcsolattartó személyhez fordulok. 

Példa

Egy Önnel baráti kapcsolatban álló kollégától 

megtudja, hogy osztályán egy pályázót bőrszíne 

miatt utasítottak el, bár a meghirdetett állásra 

ő volt a legalkalmasabb jelölt.

Segítsen a helyzet felderítésében azzal, hogy az 

esetet jelenti az illetékes személyügyi terület

nek, hogy a megfelelő lépéseket lehessen 

kezdeményezni.

Esélyegyenlőség  
és egyenlő bánásmód
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Hintergrund
Tagtäglich kommen unzählige Menschen mit 

unseren Produkten und Services in Berührung. 

Audi steht in der Verantwortung, die aus dem 

Umgang mit diesen Produkten und Services 

resultierenden Risiken, Nachteile und Gefahren 

für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Ver-

mögen unserer Kunden oder Dritter so weit wie 

möglich auszuschließen.

Unternehmensgrundsatz
Es ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, 

sondern auch unser Anspruch, die für unsere 

Produkte geltenden gesetzlichen und behörd-

lichen Vorschriften sowie internen Standards 

einzuhalten. Unsere Produkte entsprechen dem 

jeweiligen Stand der Technik und sind im Ein-

klang mit den gesetzlichen Vorgaben entwickelt. 

Durch Prozesse und Strukturen wird dies ebenso 

wie die Produktbeobachtung der Fahrzeuge im 

Feld kontinuierlich und systematisch sicherge-

stellt. Hier machen wir keine Kompromisse. 

Wir sorgen dafür, dass bei möglicherweise auf-

tretenden Abweichungen geeignete Maßnahmen 

rechtzeitig eingeleitet werden können.

Mein Beitrag
Stelle ich fest oder habe ich Bedenken, dass 

möglicherweise durch unsere Produkte Gefahren 

ausgehen oder Vorschriften nicht eingehalten 

werden, wirke ich dem entgegen. Ich melde den 

Fall meinem Vorgesetzten und den entsprechen-

den Stellen im Unternehmen, beispielsweise 

dem Produktsicherheitsbeauftragten meines 

Bereichs. 

Beispiel

Ein Kunde meldet Ihnen Probleme mit der Tech

nik eines Fahrzeugs. Sie sind sich nicht sicher, ob 

die Ursache dafür an einem Bedienungsfehler 

des Kunden liegt oder an einem Produktions 

oder Konstruktionsfehler.

Bringen Sie den Sachverhalt zur Sprache. Es 

muss sichergestellt werden, dass ein durch 

unser Unternehmen zu verantwortendes Prob

lem behoben wird. Auch Bedienungsfehler eines 

Kunden können eine Reaktion des Unterneh

mens erforderlich machen (z. B. die Anpassung 

von Bedienungsanleitungen oder Anwendungs 

schulungen). 

Produktkonformität 
und  -sicherheit

Háttér
Naponta számtalan ember kerül kapcsolatba 

termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Az Audi 

Hungaria felelős azért, hogy ezen termékek és 

szolgáltatások igénybevételéből eredő egész-

ségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és 

vagyoni kockázatokat, hátrányokat és veszélye-

ket ügyfeleink vagy harmadik személyek kárára 

lehetőség szerint kizárja.

Vállalati alapelv
Nem csak jogszabályban előírt kötelezettség, 

hanem saját igényünk is a termékeinkre érvényes 

törvényes és hatósági rendelkezések, valamint 

belső szabványok betartása. Termékeink megfe-

lelnek a technika mindenkori állásának és azokat 

a törvényes előírásoknak megfelelően fejlesztet-

tük ki. Mindezt folyamatokkal és struktúrákkal, 

továbbá a járművek vevői környezetben történő 

megfigyelésével, tartósan és szisztematikusan 

biztosítjuk. Ezen a téren nem ismerünk kompro-

misszumot. Gondoskodunk arról, hogy az eset-

leg fellépő eltéréseknél időben lehessen alkal-

mas intézkedéseket bevezetni.

Saját hozzájárulásom
Ha megállapítom, vagy kétségeim támadnak 

afelől, hogy termékeinkből esetlegesen veszé-

lyek indulnak ki, vagy előírások betartása nem 

teljesül, akkor fellépek ellene. Az esetet jelen-

tem felettesemnek és a vállalat megfelelő szer-

veinek, például saját területem vagy a vállalat 

termékbiztonsági megbízottjának.

Példa

Egy ügyfél egy jármű műszaki problémáját 

jelenti. Ön nem biztos abban, hogy ennek oka az 

ügyfél kezelési hibája vagy egy gyártási vagy 

konstrukciós hiba.

Hozza szóba a tényállást. Biztosítani kell, hogy 

a vállalatunk felelősségi körébe tartozó prob

léma megoldásra kerüljön. Az ügyfél kezelési 

hibái is szükségessé tehetik a vállalati reakciót 

(pl. a használati útmutatók vagy felhasználói 

oktatások frissítése). 

Termékmegfelelőség  
és -biztonság
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Hintergrund
Audi entwickelt, produziert und vertreibt welt-

weit Automobile, Dienstleistungen und Mobili-

tätslösungen. Der Anspruch unseres Unterneh-

mens ist es ein globaler Anbieter nachhaltiger und 

individueller Mobilität zu sein. Dabei ist sich das 

Unternehmen seiner besonderen Verantwortung 

für die Umwelt bewusst.

Unternehmensgrundsatz
Als Wirtschaftsunternehmen tragen wir Verant-

wortung für die Umweltverträglichkeit und 

Nachhaltigkeit unserer Produkte, Standorte und 

Services. Wir setzen auf umweltverträgliche, 

fortschrittliche und effiziente Technologien und 

implementieren diese über den gesamten 

Lebenszyklus unserer Produkte. Bereits in der 

Entwicklung und Produktion achten wir auf einen 

schonenden Umgang mit den natürlichen Res-

sourcen, eine kontinuierliche Reduktion der 

Umweltauswirkungen und die Einhaltung der 

Umweltschutzgesetze und -regeln.

Darüber hinaus bewerten wir die Umweltver-

träglichkeit der Produkte und Herstellungsver-

fahren stets aufs Neue und optimieren diese 

erforderlichenfalls.

Wir sind ein verantwortungsvolles Mitglied der 

Gesellschaft und Partner der Politik. Mit beiden 

suchen wir den Dialog über zukünftige Mobili-

tätskonzepte und über die Ausgestaltung einer 

ökologisch nachhaltigen Entwicklung.

Mein Beitrag
Ich berücksichtige im Rahmen meiner Tätigkeit 

die Belange des Umweltschutzes und gehe 

zweckmäßig und sparsam mit Ressourcen und 

Energie um. Ich stelle sicher, dass meine Aktivi-

täten einen möglichst geringen negativen Ein-

fluss auf die Umwelt haben und dass sie im 

 Einklang mit den Umweltschutzgesetzen und 

-regeln stehen.

Beispiel

Sie bemerken, dass aus einem Tank größere 

Mengen an Chemikalien entweichen und im 

Boden versickern. Informieren Sie unverzüglich 

einen zuständigen Mitarbeiter und weisen Sie 

ihn auf das Problem hin. Verlassen Sie sich nicht 

darauf, dass es von jemand anderem gemeldet 

wird.

Umweltschutz

Háttér
Az Audi gépkocsikat, szolgáltatásokat és mobili-

tási megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít 

világszerte. Vállalatunk szándéka szerint a tartós 

és egyéni mobilitás globális szállítója kíván lenni. 

Ennek során a vállalat tudatában van különleges 

felelősségének a környezetvédelem területén.

Vállalati alapelv
Gazdasági társaságként felelősséget viselünk 

termékeink, telephelyeink és szolgáltatásaink 

környezetkímélő jellegéért. A környezetkímélő, 

haladó és hatékony technológiákat alkalmazunk 

és azokat termékeink teljes életciklusa alatt 

implementáljuk. Már a fejlesztés és gyártás 

során ügyelünk a természetes erőforrások 

kímélő felhasználására, a környezeti kihatások 

folyamatos csökkentésére és a környezetvé-

delmi törvények és szabályok betartására. 

Ezen túlmenően újra és újra értékeljük a termé-

kek és gyártási eljárások környezetkímélő jelle-

gét és szükség esetén optimalizáljuk azt.

Felelősségteljes tagja vagyunk a társadalomnak 

és partnere a politikának. 

Mindkettővel párbeszédre törekszünk a jövő-

beni mobilitási koncepciókról és az ökológiailag 

fenntartható fejlődés kialakításáról.

Saját hozzájárulásom
Tevékenységem keretében figyelembe veszem a 

környezetvédelem szempontjait és célszerűen 

és takarékosan bánok az erőforrásokkal és az 

energiával. Gondoskodom arról, hogy tevékeny-

ségem a legcsekélyebb negatív befolyást gya-

korolja a környezetre és hogy az összhangban 

álljon a környezetvédelmi törvényekkel és 

szabályokkal.

Példa

Ön észreveszi, hogy egy tartályból nagyobb 

mennyiségű vegyszer távozik és a talajban 

elszivárog. 

Tájékoztasson haladéktalanul egy illetékes mun

katársat és ismertesse vele a problémát. Ne 

hagyatkozzon arra, hogy valaki más megteszi a 

jelentést.

Környezetvédelem
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Hintergrund
Audi vergibt Spenden (das heißt Zuwendungen 

auf freiwilliger Basis ohne Gegenleistung) und 

Sponsorengelder (das heißt Zuwendungen auf 

Basis einer vertraglich vereinbarten Gegenleis-

tung) mit dem Ziel, unser Ansehen und unsere 

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit positiv zu 

prägen. Zur Vermeidung von Interessenkonflik-

ten und zur Gewährleistung eines einheitlichen 

Verhaltens innerhalb des Unternehmens sind 

Spenden und Sponsoringmaßnahmen nur im 

Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung und in 

Übereinstimmung mit den aktuellen internen 

Bestimmungen der Marken und Gesellschaften 

des  Volkswagen Konzerns zulässig.

Unternehmensgrundsatz
Wir gewähren Geld- und Sachspenden für fol-

gende Bereiche: Wissenschaft und Forschung, 

Ausbildung, karitative Zwecke, Sport, Kultur, 

 Kirchen und kirchliche Institutionen. Darüber 

hinaus werden die Spenden nur an Einrichtungen 

vergeben, die als gemeinnützig anerkannt oder 

durch besondere Regelungen zur Spendenan-

nahme befugt sind.

Spenden und Sponsoringmaßnahmen werden bei 

uns nur im Rahmen eines transparenten Geneh-

migungsprozesses gewährt.

Mein Beitrag
Falls ich ein Sponsoring für unterstützenswert 

halte, wende ich mich im Vorfeld an die im 

Unternehmen zuständigen Stellen (z. B. Kommu-

nikation und Marketing).

Die Vergabe von Spenden erfolgt transparent, 

das heißt, der Zweck, der Spendenempfänger 

und die Zuwendungsbestätigung des Spenden-

empfängers sind dokumentiert und nachprüfbar. 

Ich halte die internen Prozesse ein und veran-

lasse keine Spenden, die die Reputation unseres 

Unternehmens schädigen könnten.

Beispiel

Ein Standortpolitiker bittet Sie als erfolgreichen 

Audi Mitarbeiter für den Wahlkampf um eine 

Geldspende durch das Unternehmen.

Lehnen Sie die Bitte ab. Spenden dürfen nur 

nach Durchführung des vorgesehenen Genehmi

gungsverfahrens gewährt werden. Eine Geneh

migung der Spende kann in diesem konkreten 

Fall nicht erteilt werden, da eine interne Leitlinie 

Spenden an Parteien, parteinahe Institutionen 

oder Politiker ausschließt. 

Spenden, Sponsoring 
und Wohltätigkeit

Háttér
Az Audi Hungaria adományt (azaz juttatásokat 

önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül) nyújt 

és szponzorációt végez (azaz juttatásokat nyújt 

szerződésben rögzített ellenszolgáltatás fejében) 

azzal a céllal, hogy jóhírünket és megjelenésün-

ket a nyilvánosság előtt pozitív tulajdonságokkal 

ruházzák fel. Az érdekellentétek elkerülésére és a 

vállalaton belüli egységes eljárás biztosítására az 

adományok és szponzori intézkedések csak a 

megfelelő jogrend és a Volkswagen Konszern 

márkáinak és társaságainak aktuális belső rendel-

kezéseivel összhangban megengedettek.

Vállalati alapelv
Pénz- és tárgyadományt nyújtunk a következő 

célokból: tudomány és kutatás, képzés, karitatív 

célok, sport, kultúra, egyházak és egyházi intéz-

mények támogatása. Ezen túlmenően az adomá-

nyokat csak olyan intézmények kapják, amelyek 

közhasznúsága elismert vagy különleges szabá-

lyozás szerint jogosultak adomány fogadására.

Az adományok és szponzorációk juttatása nálunk 

egy transzparens engedélyezési eljárás kereté-

ben történik.

Saját hozzájárulásom
Amennyiben egy szponzorációt megvalósításra 

érdemesnek tartok, a vállalaton belül illetékes 

szervhez (pl. Vállalati Kommunikáció) fordulok.

Az adományok odaítélése transzparens módon 

történik, ami azt jelenti, hogy az adomány cím-

zettje és az adomány címzettjének támogatási 

igazolása dokumentálva van és ellenőrizhető. 

Betartom a belső folyamatokat és nem kezde-

ményezek olyan adományt, ami vállalatunk jó 

hírének árthatna.

Példa

Egy helyi politikus kéri Önt, mint sikeres 

Audimunkatársat, hogy a vállalat részesítse 

pénzadományban a választási kampányhoz.

Utasítsa el a kérést. Adományokat csak a meg

felelő engedélyezési eljárás lefolytatása után 

szabad nyújtani. Az adományt ebben a konkrét 

esetben nem lehet engedélyezni, mivel a belső 

irányelv kizárja az adományozást pártoknak, 

pártközeli intézményeknek vagy 

politikusoknak. 

Adományok, szponzorálás 
és jótékonyság
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Kommunikation  
und Marketing

Hintergrund
Audi legt Wert auf eine klare und offene Kommu-

nikation mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, 

Aktionären und Investoren, der Presse und weite-

ren Stakeholdern in redlicher und legaler Art. 

Jeder unserer Mitarbeiter steht in der Verantwor-

tung, die internen Regularien bei der Kommuni-

kation zu befolgen, um ein einheitliches und kon-

sistentes Auftreten unseres Unternehmens zu 

gewährleisten. Dabei respektiert jeder unserer 

Mitarbeiter die Leistungen seiner Gesprächspart-

ner und achtet deren berufliches und persön-

liches Ansehen.

Unternehmensgrundsatz
Um das Vertrauen von Kunden, Kapitalgebern 

und anderen Stakeholdern zu erhalten, achten 

wir auf eine einheitliche und klare Kommunika-

tion. Vor Zusage und Durchführung geplanter 

Kommunikations- und Marketingmaßnahmen 

stimmen wir diese mit der zuständigen Fach-

abteilung ab.

Mein Beitrag
Ich gebe für mein Unternehmen keine Stellung-

nahmen in der Öffentlichkeit ab und verweise bei 

Anfragen stets an die Kommunikationsabtei-

lung. Äußere ich mich auf öffentlichen, fach-

lichen oder kulturellen Veranstaltungen und im 

Internet, mache ich deutlich, dass es sich nur 

um meine persönliche Meinung handelt. Über 

das richtige Verhalten in sozialen Netzwerken 

informiere ich mich in den Social Media Guide-

lines des Unternehmens.

Beispiel

Sie sehen im Internet einen Kommentar, in dem 

jemand die Produktionsmethoden in Asien 

 kritisiert, und wissen, dass die Angaben völlig 

aus der Luft gegriffen sind.

Auch wenn es Sie drängt, die Falschdarstellung 

umgehend zu korrigieren, kontaktieren Sie die 

Fachabteilung, da diese umfassend und ange

messen auf diesen Kommentar reagieren kann. 

Kommunikáció  
és marketing

Háttér
A Volkswagen Konszern fontosnak tartja a vilá-

gos és nyílt kommunikációt a munkatársakkal, 

üzleti partnerekkel, részvényesekkel és beruhá-

zókkal, a sajtóval és további érdekeltekkel. Mun-

katársaink mindegyike felelősséget visel a belső 

szabályzatok betartásáért a kommunikáció során 

a vállalatunk egységes és megfelelő fellépésé-

nek biztosítására. Ennek során minden munka-

társunk tiszteli tárgyalópartnerét és ügyel annak 

szakmai és személyes jó hírére. 

Vállalati alapelv
Az ügyfelek, befektetők és más érdekeltek bizal-

mának megőrzéséhez ügyelünk az egységes és 

világos kommunikációra. A tervezett kommuni-

kációs -és marketingintézkedések elfogadása és 

végrehajtása előtt egyeztetjük ezeket az illeté-

kes osztállyal.

Saját hozzájárulásom
Nem adok állásfoglalást vállalatom nevében a 

nyilvánosság előtt és érdeklődés esetén mindig 

a Vállalati Kommunikáció osztályra utalok. 

Amennyiben nyilvános, szakmai vagy kulturális 

rendezvényen vagy az interneten nyilatkozom, 

kihangsúlyozom, hogy személyes véleményem-

ről van szó. A közösségi médiában való helyes 

viselkedésről a vállalat Social Media Guidelines 

kiadványából tájékozódom.

Példa

Ön lát az interneten egy kommentárt, amiben 

valaki bírálja az ázsiai gyártási módszereket, és 

tudja, hogy ezek az állítások teljesen légből 

kapottak.

Akkor is, ha sürgetőnek érzi a téves állítás hala

déktalan korrigálását, lépjen kapcsolatba az ille

tékes osztállyal, mivel az képes átfogóan és 

megfelelően reagálni erre a kommentárra. 
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Politische  
Interessenvertretung

Hintergrund
Politik und Gesetzgebung nehmen Einfluss auf 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen für wirt-

schaftliches Handeln. Auch Audi beeinflusst 

durch die Teilnahme am Wirtschaftsverkehr die 

Gesellschaft und kann im Rahmen der politischen 

Interessenvertretung (Lobbying) die Positionen 

des Unternehmens gezielt in Entscheidungs-

prozesse (z. B. bei Gesetzgebungsvorhaben) 

einbringen.

Unternehmensgrundsatz
Lobbying betreiben wir zentral und entspre-

chend den Grundsätzen der Offenheit, der Nach-

vollziehbarkeit und der Verantwortlichkeit. Die 

Neutralität im Umgang mit politischen Parteien 

und Interessengruppen ist für uns selbstver-

ständlich. Unlautere Einflussnahme auf Politik 

und Gesetzgebung ist nicht erlaubt.

Mein Beitrag
Ich versuche nicht im Namen des Unternehmens 

Einfluss auf politische Entscheidungen zu neh-

men, wenn ich hierzu nicht ermächtigt worden 

bin. Wenn ich dazu ermächtigt worden bin, halte 

ich mich bei der Erfüllung meiner Aufgaben an 

die entsprechenden internen Leitlinien.

Beispiel

Ein Bekannter von Ihnen ist Parlamentsabgeord

neter. Sie wissen, dass derzeit ein für Audi 

bedeutender Gesetzesvorschlag im Parlament 

diskutiert wird. Sie überlegen, Ihren Bekannten 

zu kontaktieren, um ihm die Interessen des 

Unternehmens im Zusammenhang mit diesem 

Gesetzgebungsvorhaben zu erläutern.

Sprechen Sie Ihren Bekannten nicht auf dieses 

Thema an. Lobbying findet im Unternehmen 

nur zentral koordiniert, offen und transparent 

statt. Richtiger Ansprechpartner für solche Lob

byingmaßnahmen ist die Abteilung für Politik.

Politikai érdekképviselet

Háttér
A politika és a törvényhozás befolyást gyakorol-

nak a gazdasági keretfeltételekre a gazdasági 

tevékenység számára. A  gazdasági körforgásban 

való részvételével az Audi Hungaria is befolyá-

solja a társadalmat és a politikai érdekképviselet 

(lobbizás) keretében célzottan beterjesztheti a 

vállalat pozícióit a döntéshozatali eljárásokba 

(pl. a törvénytervezetek előkészítésébe).

Vállalati alapelv
A lobbizást központilag és a nyitottság, az átlát-

hatóság és a felelősség alapelvei szerint végez-

zük. A politikai pártokkal és érdekképviseletekkel 

szembeni semlegesség számunkra magától érte-

tődő. A politikára és a törvényhozásra gyakorolt 

tisztességtelen befolyásolás nem megengedett.

Saját hozzájárulásom
Nem kísérlek meg a vállalat nevében befolyást 

gyakorolni a politikai döntésekre, ha arra nem 

vagyok felhatalmazva. Ha erre fel vagyok hatal-

mazva, feladataim teljesítése során a megfelelő 

belső irányelvekhez tartom magam.

Példa

Önnek egy ismerőse parlamenti képviselő. Ön 

tudja, hogy jelenleg folyik egy az Audi Hungaria 

számára jelentős törvényjavaslat vitája a parla

mentben. Ön mérlegeli, hogy kapcsolatba lép 

ismerősével, hogy ismertesse vele a vállalat 

érdekeit ezzel a törvénytervezettel 

kapcsolatban.

Ne hozza szóba ezt a témát ismerősével. A lob

bizás a vállalatnál csak központilag egyeztetve, 

nyíltan és transzparens módon történhet. A 

megfelelő kapcsolati partner az ilyen lobbiintéz

kedésekhez a vállalati kommunikációért és kor

mánykapcsolatokért felelős osztály.
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5.
Unsere  
Verantwortung 
als Geschäfts-
partner
Integrität, Transparenz und Fairness sind 
entscheidend, um im geschäftlichen Verkehr 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen.

Audi legt deshalb besonderen Wert darauf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie interne 

Richtlinien und Unternehmenswerte konsequent umzusetzen und klar zu kommunizieren.

Dazu zählt auch, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen ausschließlich über unsere 

 autorisierten Vertriebswege vertreiben.

Im Einzelnen ergeben sich aus der Verantwortung unseres Unternehmens als Geschäftspartner 

die folgenden Grundsätze:

5.
Felelősségünk 
üzleti 
partnerként

A feddhetetlenség, átláthatóság és 
korrektség döntő szerepet játszanak a 
hitelesség és a bizalom megszerzéséhez 
az üzleti kapcsolatokban.

Az Audi Hungaria ezért különösen fontosnak tartja a jogszabályi keretfeltételek, valamint belső 

irányelvek és vállalati értékek következetes betartását és világos kommunikálását.

Ide tartozik az is, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat kizárólag a feljogosított értékesítési 

csatornákon át értékesítjük.

Ezt kifejtve a vállalatunk, mint üzleti partner felelősségéből a következő alapelvek vezethetők le:
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Interessenkonflikte

Hintergrund
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, 

wenn die Privatinteressen eines unserer Mit-

arbeiter mit den Interessen von Audi kollidieren 

oder kollidieren können. Ein solcher Interessen-

konflikt kann sich insbesondere aus Neben-

tätigkeiten ergeben. Stellt ein Mitarbeiter seine 

persönlichen Interessen über die des Unterneh-

mens, kann dies dem Unternehmen schaden. 

Unternehmensgrundsatz
Wir respektieren die persönlichen Interessen und 

das Privatleben unserer Kollegen. Wir legen aber 

Wert darauf, Konflikte zwischen privaten und 

geschäftlichen Interessen oder auch nur deren 

Anschein zu vermeiden. Wir treffen unsere Ent-

scheidungen ausschließlich auf Grundlage sachli-

cher Kriterien und lassen uns nicht von persön-

lichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.

Mein Beitrag
Ich vermeide bereits den Anschein eines Inter-

essenkonflikts und lege jeglichen scheinbar oder 

tatsächlich auftretenden Interessenkonflikt 

gegenüber meinem Vorgesetzten und dem 

zuständigen Personalwesen offen. Gemeinsam 

suchen wir eine Lösung, die die Interessen des 

Unternehmens nicht beeinträchtigen.

Beispiel

Ihr Chef bittet Sie, die Angebote mehrerer Liefe

ranten für Kunststoffteile zu prüfen. Sie stellen 

fest, dass eines der günstigsten Angebote von 

der Firma eines guten Freundes stammt.

Informieren Sie Ihren Vorgesetzten über die 

Situation und ziehen Sie sich aus dem Entschei

dungsprozess zurück, um jeden Anschein eines 

Interessenkonflikts zu vermeiden. 

Érdekellentétek

Háttér
Potenciális érdekellentét akkor áll fenn, ha vala-

melyik munkatársunk magánérdeke ütközik 

vagy ütközhet az Audi Hungaria érdekeivel. 

Ilyen érdekösszeütközés különösen melléktevé-

kenységekből adódhat. Ha egy munkatárs sze-

mélyes érdekeit a vállalat érdekei fölé helyezi, 

az árthat a vállalatnak. 

Vállalati alapelv
Tiszteletben tartjuk kollégáink személyes érde-

keit és magánéletét. Fontosnak tartjuk azon-

ban, hogy a magán- és az üzleti érdekek közötti 

ellentéteket, vagy akár csak azok látszatát is, 

elkerüljük. Döntéseinket kizárólag szakmai kri-

tériumok alapján hozzuk meg és nem hagyjuk 

befolyásolni magunkat a személyes érdekek és 

kapcsolatok által.

Saját hozzájárulásom
Az érdekösszeütközésnek még csak a látszatát is 

kerülöm és bármilyen látszólag vagy ténylegesen 

felmerülő érdekütközést felfedek felettesem és 

az illetékes személyügyi osztály előtt. Közösen 

keresünk olyan megoldást, ami nincs negatív 

hatással a vállalat érdekeire.

Példa

Főnöke megkéri Önt, vizsgálja meg a műanyag 

alkatrészek több beszállítójának ajánlatát. Ön 

megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatok 

egyike egy jó barátja cégétől származik.

Tájékoztassa felettesét a helyzetről és vonuljon 

vissza a döntéshozatali eljárásból, hogy az érde

kellentét bármilyen látszatát is elkerülje.
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Geschenke, Bewirtungen 
und Einladungen

Hintergrund
Zuwendungen in Form von Geschenken, Bewir-

tungen und Einladungen sind in geschäftlichen 

Beziehungen weitverbreitet. Sofern sich diese 

Zuwendungen in einem angemessenen Rahmen 

halten und nicht gegen interne sowie gesetzliche 

Regelungen verstoßen, sind sie nicht zu bean-

standen. Wenn solche Zuwendungen aber diesen 

Rahmen übersteigen und zur Beeinflussung von 

Dritten genutzt werden, kann das strafbar sein.

Unternehmensgrundsatz
Mit internen Richtlinien zum Umgang mit 

Geschenken, Bewirtungen und Einladungen zu 

Veranstaltungen regeln wir, welche Zuwendun-

gen angemessen und welche Prüfungsschritte 

bei der Annahme und Gewährung von Zuwen-

dungen zu beachten sind.

Mein Beitrag
Ich mache mich mit den Richtlinien zum Um- 

gang mit Geschenken, Bewirtungen und Ein-

ladungen vertraut und halte sie strikt ein.

Ich überprüfe mein Verhalten in diesem Zusam-

menhang daraufhin, ob Interessenkonflikte 

bestehen oder auftreten können.

Beispiel

Der Mitarbeiter eines Zulieferers macht Ihnen 

ein wertvolles Geburtstagsgeschenk.

Auch wenn Sie glauben, die geschäftlichen 

Beziehungen werden durch die Annahme des 

Geschenks nicht beeinflusst, sollte der Wert 

des Geschenks die in den geltenden internen 

Richt linien festgesetzte Höhe nicht überschrei

ten. Wenn Sie Zweifel haben, nehmen Sie das 

Geschenk nicht an. Sollten Sie Bedenken haben, 

dass die Zurückweisung des Geschenks falsch 

aufgenommen werden könnte, kontaktieren 

Sie Ihren Vorgesetzten und stimmen Sie mit 

ihm eine Lösung ab. Gegebenenfalls ist das 

Geschenk bei der im Unternehmen zuständigen 

Stelle abzugeben. Die Übergabe wird zu Ihrem 

persönlichen Schutz dokumentiert. 

Ajándékok, vendéglátások 
és meghívások

Háttér
Az üzleti kapcsolatokban széleskörűen elterjed-

tek az ajándékok, vendéglátások és meghívások 

formájában adott juttatások. Amennyiben ezek a 

juttatások megfelelő keretben maradnak és nem 

ütköznek belső, valamint törvényi szabályo-

zásba, akkor azok nem kifogásolhatók. Ha azon-

ban az ilyen juttatások ezt a keretet meghaladják 

és harmadik személy befolyásolására használha-

tók, akkor az büntethető lehet.

Vállalati alapelv
Belső irányelvekkel szabályozzuk az ajándékok, 

vendéglátások és rendezvényekre szóló meghívá-

sok kezelését, azt, hogy milyen juttatások megfe-

lelőek és milyen szempontokat kell a juttatások 

elfogadásakor és nyújtásakor figyelembe venni.

Saját hozzájárulásom
Alaposan megismerem az ajándékok, vendéglá-

tások és meghívások kezelésére vonatkozó irány-

elveket és szigorúan betartom őket. 

Ellenőrzöm saját magatartásomat ebben az 

összefüggésben arra nézve, hogy fennállnak 

vagy fennállhatnak-e érdekösszeütközések.

Példa

Egy beszállító munkatársa értékes születésnapi 

ajándékot ad Önnek.

Akkor is, ha azt gondolja, az üzleti kapcsolatokat 

az ajándék elfogadása nem befolyásolja, nem 

megengedett, hogy az ajándék értéke megha

ladja az érvényes belső irányelvekben rögzített 

szintet. Ha kétsége van, ne fogadja el az ajándé

kot. Ha attól tart, hogy az ajándék visszautasí

tása félreértésre adhat okot, lépjen kapcsolatba 

felettesével és egyeztesse vele a megoldást. 

Adott esetben az ajándékot a vállalatnál illeté

kes helyen le kell adni. Az átadást az Ön szemé

lyes védelme érdekében dokumentálni kell. 
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Korruptionsverbot

Hintergrund
Korruption ist ein gravierendes Problem im Wirt-

schaftsverkehr. Sie führt zu Entscheidungen aus 

sachwidrigen Gründen, verhindert Fortschritt 

und Innovation, verzerrt den Wettbewerb und 

schädigt die Gesellschaft. Korruption ist verbo-

ten. Sie kann Geldbußen für Audi und strafrecht-

liche Sanktionen für betroffene Mitarbeiter 

nach sich ziehen.

Unternehmensgrundsatz
Die Qualität der Produkte und Services unseres 

Unternehmens sind der Schlüssel zu unserem 

Erfolg. Wir tolerieren keine Korruption. Wir 

gewähren Zuwendungen an Geschäftspartner, 

Kunden oder andere externe Dritte nur inner-

halb der rechtlich zulässigen Rahmenbedingun-

gen und festgelegten Vorgaben.

Mein Beitrag
Ich besteche niemals andere und lasse mich 

 niemals bestechen, sei es direkt oder indirekt. 

Ich informiere mich eigenverantwortlich über 

die internen Regelungen, bevor ich Geschenke 

mache oder entgegennehme, Einladungen und 

Bewirtungen ausspreche oder annehme.

Wenn ich Hinweise auf Korruption erhalte, 

melde ich sie unverzüglich einem der in Kapitel 7 

genannten Ansprechpartner.

Beispiel

Sie arbeiten bei Audi im Vertrieb und möchten 

Ihr diesjähriges Umsatzziel übertreffen. Sie 

bereiten ein Angebot für den ausgeschriebenen 

Großauftrag eines potenziellen Kunden vor. Der 

zuständige Entscheidungsträger beim Kunden 

bietet Ihnen an, die Auftragsvergabe zugunsten 

Ihres Unternehmens gegen eine angemessene 

Aufwandsentschädigung zu beeinflussen.

Dies stellt korruptes Verhalten dar. Informieren 

Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten und den 

zuständigen Compliance Officer.

A korrupció tilalma

Háttér
A korrupció súlyos probléma a gazdasági élet-

ben. Nem szakmai alapokon nyugvó döntésekhez 

vezet, akadályozza a fejlődést és az innovációt, 

torzítja a versenyt és károsítja a társadalmat. A 

korrupció tilos. A cselekmény az Audi Hungaria 

számára pénzbüntetéssel, az érintett munkatár-

sak számára büntetőjogi szankciókkal járhat.

Vállalati alapelv
Vállalatunk termékeinek és szolgáltatásainak 

minősége jelenti sikerünk kulcsát. Nem tűrjük a 

korrupciót. Üzleti partnereink, ügyfeleink vagy 

más külső harmadik személyeknek juttatást csak 

a jogilag engedélyezett keretfeltételeknek és 

rögzített előírásoknak megfelelően nyújtunk.

Saját hozzájárulásom
Sohasem vesztegetek meg mást és sohasem 

hagyom megvesztegetni magamat, sem közvet-

lenül, sem közvetve. Saját felelősségem tájéko-

zódni a belső szabályozásokról, mielőtt ajándé-

kot adok vagy elfogadok, meghívást és 

vendéglátást ajánlok fel vagy fogadok el.

Amennyiben jelzést kapok korrupcióról, haladék-

talanul jelentem a 7. fejezetben megnevezett 

kapcsolattartó személynek.

Példa

Ön az Audinál az értékesítési osztályon dolgozik 

és szeretné az idei árbevételi célt túlteljesíteni. 

Ajánlatot készít egy potenciális ügyfél által kiírt 

nagyértékű megrendeléshez. Az ügyfél illetékes 

döntéshozója felkínálja Önnek, hogy a megbízás 

odaítélését megfelelő költségtérítés ellenében 

vállalata javára befolyásolja.

Ez korrupt magatartást jelent. Tájékoztassa 

haladéktalanul felettesét és az illetékes Compli

ance Officert.
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Umgang mit Amts- 
und Mandatsträgern

Hintergrund
Im Umgang mit Amts- oder Mandatsträgern, 

Regierungen, Behörden und sonstigen öffentli-

chen Einrichtungen gelten häufig besondere 

rechtliche Bedingungen, wobei schon einzelne 

Verstöße gravierende Folgen haben und Audi 

dauerhaft von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

ausschließen können.

Unternehmensgrundsatz
Unsere Kontakte mit Amts- und Mandatsträgern 

orientieren sich streng an Recht und Gesetz 

sowie den entsprechenden internen Regelungen 

zur Vermeidung von Interessenkonflikten und 

Korruption. Wir leisten auch keine Facilitation 

Payments, also Zahlungen an Amtsträger, um 

routinemäßige Amtshandlungen zu beschleunigen.

Mein Beitrag
Ich bin mir bewusst, dass im Umgang mit 

 öffentlichen Auftraggebern besonders strikte 

Regeln gelten, und informiere mich über diese. 

Ansprechpartner ist die Abteilung für Politik.

Beispiel

Sie wissen, dass eine Behörde plant, einen Groß

auftrag auszuschreiben. Sie überlegen, den für 

die Ausschreibung zuständigen Mitarbeiter der 

Behörde, den Sie durch ein früheres Projekt ken

nen, zu bitten, die Ausschreibung so zu gestal

ten, dass Audi sie gewinnt.

Nehmen Sie unbedingt Abstand von Ihrem 

 Vorhaben. Eine derartige Beeinflussung wäre 

illegal.

Kapcsolat hivatalos 
személyekkel 

Háttér
A hivatalos személyekkel vagy képviselőkkel, 

kormányokkal, hatóságokkal és egyéb közintéz-

ményekkel való kapcsolattartásban gyakran 

különleges jogszabályi feltételek érvényesek, 

ahol már egyes vétségek is súlyos következmé-

nyekkel járhatnak és az Audit tartósan kizárhat-

ják a közbeszerzési pályázatokból.

Vállalati alapelv
A hivatalos személyekhez fűződő kapcsolatainkat 

szigorúan a jogszabályok alapján és a megfelelő 

belső szabályozások szerint kezeljük az érdekel-

lentétek és korrupció elkerülése érdekében. Faci-

litation Payments, tehát hivatalos személyeknek 

irányuló kifizetés sem teljesíthető a rutinszerű 

hivatali tevékenységek meggyorsítása érdekében.

Saját hozzájárulásom
Tudatában vagyok annak, hogy a közbeszerzé-

sekkel kapcsolatban különösen szigorú szabá-

lyok érvényesek és tájékozódom ezekről. A kap-

csolattartó a vállalati kommunikációért és 

kormánykapcsolatokért felelős osztály, vala-

mint a Jogi osztály.

Példa

Ön tudja, hogy egy hatóság nagy beszerzés 

kiírására készül. Ön úgy gondolja, hogy a ható

ságnak a pályázatra illetékes munkatársát, 

akit egy korábbi projektből ismer, megkéri , 

úgy alakítsa a pályázati kiírást, hogy azt az 

Audi nyerje meg.

Feltétlenül álljon el ettől a tervétől. Az ilyen 

befolyásolás illegális lenne.
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Verbot von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung

Hintergrund
In nahezu allen Staaten der Welt bestehen 

Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung. Geldwäsche liegt vor, wenn 

 unmittelbar oder mittelbar aus Straftaten stam-

mende Gelder oder andere Vermögensgegen-

stände in den legalen Wirtschaftskreislauf 

gebracht werden und so deren Herkunft ver-

schleiert wird. Terrorismusfinanzierung liegt vor, 

wenn Gelder oder sonstige Mittel für terroristi-

sche Straftaten oder zur Unterstützung terroris-

tischer Vereinigungen bereitgestellt werden. 

Eine Haftung wegen Geldwäsche setzt keine 

Kenntnis des Beteiligten davon voraus, dass 

durch das betreffende Rechtsgeschäft oder die 

betreffende Überweisung Geld gewaschen wird. 

Schon ein unbeabsichtigtes Mitwirken an Geld-

wäsche kann für alle daran Beteiligten empfind-

liche Strafen nach sich ziehen.

Unternehmensgrundsatz
Wir prüfen sorgfältig die Identität von Kunden, 

Geschäftspartnern und anderen Dritten, mit 

denen wir Geschäfte machen wollen. Es ist unser 

erklärtes Ziel, nur Geschäftsbeziehungen mit 

seriösen Partnern zu unterhalten, deren 

Geschäftstätigkeit in Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften steht und deren Betriebs-

mittel legitimen Ursprungs sind.

Eingehende Zahlungen ordnen wir unverzüglich 

den korrespondierenden Leistungen zu und 

buchen sie. Wir sorgen für transparente und 

offene Zahlungsströme.

Mein Beitrag
Ich ergreife keinerlei Maßnahmen, die gegen  

in- oder ausländische Geldwäschevorschriften 

verstoßen können. Ich bin aufmerksam und gehe 

verdächtigem Verhalten von Kunden, Geschäfts-

partnern und anderen Dritten nach. Liegen Hin-

weise vor, die einen solchen Verdacht begründen 

können, wende ich mich umgehend an den Geld-

wäschebeauftragten oder einen der in Kapitel 7 

genannten Ansprechpartner.

Ich halte in meinem Verantwortungsbereich alle 

anwendbaren Vorschriften zur Aufzeichnung und 

Buchführung bei Transaktionen und Verträgen 

ein.

Beispiel

Ein Kunde von Audi, der einen zu hohen Betrag 

bezahlt hat, bittet darum, die Rückzahlung nicht 

per Banküberweisung auf sein ursprüngliches 

Geschäftskonto, sondern durch Überweisung auf 

ein in der Schweiz gelegenes Konto oder per Bar

zahlung vorzunehmen.

Eine solche Bitte ist erklärungsbedürftig. Gehen 

Sie nicht ohne Weiteres auf den Vorschlag ein, 

sondern fragen Sie den Kunden, warum die Rück

zahlung nicht auf dem gleichen Wege erfolgen 

kann wie die Ursprungszahlung. Holen Sie Rat 

bei den in Kapitel 7 genannten Ansprechpart

nern ein.

A pénzmosás  
és a terrorizmus 
finanszírozásának tilalma

Háttér
A világ szinte minden országában törvények van-

nak érvényben a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása ellen. Akkor beszélünk pénzmo-

sásról, ha közvetlenül vagy közvetve bűncselek-

ményekből származó pénzt vagy vagyontárgyat a 

legális gazdasági körforgásba hoznak és így 

annak eredetét leplezik. Terrorizmusfinanszíro-

zásról akkor beszélünk, ha pénzt vagy egyéb esz-

közöket biztosítanak terrorista bűncselekmény-

hez vagy terrorista egyesülések támogatására. A 

pénzmosás miatti felelősség nem feltételezi az 

érintett tudomását arról, hogy az érintett jogügy-

let, vagy az érintett átutalás által pénzmosás tör-

ténik. Már a pénzmosásban való nem szándékos 

részvétel is büntetést vonhat maga után az 

összes érintett számára.

Vállalati alapelv
Gondosan ellenőrizzük ügyfeleink, üzleti partne-

reink és más harmadik személyek identitását, 

akikkel üzletet akarunk kötni. Kinyilvánított 

célunk, hogy csak komoly partnerekkel tartunk 

fenn üzleti kapcsolatot, akiknek az üzleti tevé-

kenysége összhangban áll a jogszabályi előírások-

kal és eszközeik legitim forrásból származnak.

A beérkező fizetéseket haladéktalanul a meg-

felelő teljesítésekhez rendeljük hozzá és köny-

veljük őket. Gondoskodunk a transzparens és 

nyílt pénzáramlásról.

Saját hozzájárulásom
Semmilyen olyan intézkedést nem teszek, ami 

megsérthetné a bel- vagy külföldi pénzmosás 

elleni előírásokat. Figyelmes vagyok és kivizsgá-

lom az ügyfelek, üzleti partnerek és más harmadik 

személyek gyanús viselkedését. Ha vannak olyan 

jelek, amelyek egy ilyen gyanút megalapozhatnak, 

haladéktalanul a pénzmosás megelőzéséért fele-

lős szakterülethez, vagy a 7. fejezetben megneve-

zett kapcsolattartó személyhez fordulok.

Felelősségi területemen minden alkalmazható 

előírást betartok a tranzakciók és szerződések 

rögzítésére és könyvelésére.

Példa

Az Audi egy ügyfele, aki nagy összeget fizetett, 

azt kéri, hogy a visszafizetés ne banki átutalás

sal történjen eredeti üzleti számlájára, hanem 

átutalással egy svájci számlára, vagy 

készpénzfizetéssel.

Egy ilyen kérés indoklást igényel. Ne fogadja el 

minden további nélkül a javaslatot, hanem kér

dezze meg az ügyfelet, hogy a visszafizetés miért 

ne ugyanazon az úton történjen, mint az eredeti 

fizetés. Kérjen tanácsot a 7. fejezetben megne

vezett kapcsolattartó partnerektől.
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Buchführung und  
Finanzberichterstattung 

Hintergrund
Nur durch ordnungsgemäße Buchführung und 

korrekte Finanzberichterstattung kann Audi in 

der Öffentlichkeit und bei seinen Aktionären und 

Vertragspartnern Vertrauen schaffen und auf-

rechterhalten. Kommt es zu Unregelmäßigkei-

ten, hat das möglicherweise schwerwiegende 

Konsequenzen für das Unternehmen und auch 

für die verantwortlichen Personen.

Unternehmensgrundsatz
Wir halten die gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen für ordnungsgemäße Buchführung und 

Finanzberichterstattung strikt ein. Transparenz 

und Korrektheit sind für uns oberstes Gebot. 

In diesem Sinne informieren wir regelmäßig alle 

Kapitalmarktteilnehmer über die aktuelle 

 finanzielle Lage sowie den Geschäftsverlauf. 

Wir veröffentlichen termingerecht unsere 

Perioden abschlüsse, die konform zu nationalen 

und internationalen Rechnungslegungsvor-

schriften erstellt werden.

Mein Beitrag
Ich organisiere die Prozesse so, dass alle 

geschäftlichen Finanzdaten korrekt und recht-

zeitig in der Buchhaltung erfasst werden kön-

nen. Ich wende mich bei Fragen zur korrekten 

Erfassung der Daten an meinen Vorgesetzten 

oder an die zuständige Finanzabteilung.

Beispiel

Sie benötigen dringend ein neues Arbeitsmittel. 

Das Budget in Ihrer Abteilung ist für das lau

fende Geschäftsjahr allerdings bereits ausge

schöpft. Sie überlegen, das Gerät dennoch 

 anzuschaffen und die Kosten im nächsten 

Geschäftsjahr zu verbuchen, wenn Ihr Budget 

wieder aufgefüllt ist.

Bitte unterlassen Sie ein solches Vorgehen. 

Buchungen müssen stets verursachungsgerecht 

erfolgen. Nicht sachgerechte Buchungen können 

schwerwiegende Folgen für das Unternehmen 

und den einzelnen Mitarbeiter haben.

Könyvvezetés  
és pénzügyi jelentések

Háttér
Csak szabályszerű könyveléssel és korrekt pénz-

ügyi jelentéstétellel képes az Audi Hungaria a 

nyilvánosság előtt és részvényesei, valamint 

szerződéses partnerei körében a bizalmat meg-

szerezni és fenntartani. A szabálytalanságoknak 

súlyos következményei lehetnek a vállalat és a 

felelős személyek számára is.

Vállalati alapelv
Szigorúan betartjuk a szabályszerű könyvveze-

tésre és pénzügyi jelentéstételre vonatkozó jog-

szabályi keretfeltételeket. Az átláthatóságot és a 

korrekt magatartást a legfontosabbak közé 

soroljuk. Ebben az értelemben rendszeresen 

tájékoztatjuk az összes tőkepiaci résztvevőt az 

aktuális pénzügyi helyzetről és az üzletmenetről. 

Határidőre nyilvánosságra hozzuk időszaki jelen-

téseinket, amelyek a nemzeti és nemzetközi 

számviteli szabályok szerint készülnek.

Saját hozzájárulásom
Úgy szervezem meg a folyamatokat, hogy az 

összes üzleti pénzügyi adat korrekt módon és 

időben megállapítható legyen. A korrekt adat-

gyűjtést érintő kérdésekben felettesemhez, vagy 

az illetékes pénzügyi osztályhoz fordulok.

Példa

Önnek sürgősen szüksége van egy új munkaesz

közre. Osztályának kerete a folyó pénzügyi évre 

azonban már kimerült. Úgy gondolja, mégis 

beszerzi az eszközt és a költségeket a következő 

üzleti évben könyveli el, amikor kerete ismét fel 

lesz töltve.

Kérjük, tartózkodjon az ilyen eljárástól. A köny

velést mindig a gazdasági esemény felmerülése

kor kell végezni. A szakszerűtlen könyvelés 

súlyos következményekkel járhat a vállalat és az 

egyes munkatársak számára.

4 0



Steuern und Zölle

Hintergrund
Aufgrund unserer weltweiten Aktivitäten und 

bei der Erschließung neuer Märkte müssen ver-

schiedenste gesetzliche Regeln des Außenwirt-

schafts-, Steuer- und Zollrechts eingehalten 

 werden. Die Beachtung der steuer- und zollrecht-

lichen Vorschriften schafft Vertrauen bei den 

Kunden und Finanzbehörden und in der Öffent-

lichkeit. Kommt es zu Unregelmäßigkeiten, kann 

das für Audi erhebliche finanzielle Schäden und 

einen schwerwiegenden Reputationsschaden 

nach sich ziehen und auch der verantwortliche 

Mitarbeiter muss mit negativen Konsequenzen 

rechnen.

Unternehmensgrundsatz
Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Ver-

antwortung bei der Erfüllung der Steuer- und 

Zollpflichten bewusst und bekennen uns aus-

drücklich zur Einhaltung der nationalen und 

internationalen Rechtsvorschriften.

 

Mein Beitrag
Ich gestalte die internen Strukturen und Pro-

zesse so, dass die von Audi zu entrichtenden 

Steuern und Zölle vollständig, korrekt und ter-

mingerecht ermittelt, im Reporting erfasst 

und an die zuständigen Finanzbehörden gezahlt 

werden.

Sofern ich Hinweise auf Verletzungen von Steuer- 

und Zollvorschriften in meinem beruflichen 

Umfeld erkenne, ergreife ich alle Möglichkeiten, 

diese Verletzungen zu verhindern bzw. abzustel-

len. Sollte das nicht möglich sein, wende ich 

mich an die entsprechenden Ansprechpartner 

im Bereich Steuer- und Zollwesen.

Beispiel

Sie sind für die Erfassung bestimmter Geschäfts

vorfälle in den handelsrechtlichen Abschlüssen, 

wie Sachgemeinkosten (Instandhaltungsauf

wendungen) und Herstellungskosten, verant

wortlich. Ein Projekt überschreitet zu einem 

 frühen Zeitpunkt bestimmte ControllingKenn

ziffern. Sie erhalten aus diesem Grund eine 

Anweisung zur Buchung von Instandhaltungs

aufwendungen, obwohl es sich zweifelsfrei 

um eine Investition und somit um zwingend zu 

aktivierende Herstellungskosten handelt.

Buchen Sie in jedem Fall entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben. Alle Geschäftsvorfälle 

müssen entsprechend den handelsrechtlichen 

und steuerlichen Vorschriften im Rechnungswe

sen erfasst werden, da das Rechnungswesen die 

Basis für die Steuererklärung darstellt. Fehler 

im Rechnungswesen können somit zu fehlerhaf

ten Steuererklärungen und schwerwiegenden 

steuer und zollrechtlichen Konsequenzen für 

das Unternehmen und die verantwortlichen 

 Mitarbeiter führen.

Adók és vámok

Háttér
Világszerte végzett tevékenységünk alapján és az 

új piacok fejlesztése során a külgazdasági, adó- 

és vámjog legkülönbözőbb jogszabályait kell 

betartanunk. Az adó- és vámjogi előírások betar-

tása bizalmat kelt az ügyfeleknél és a pénzügyi 

hatóságoknál, valamint a közvéleményben. A 

szabálytalanságok következménye az Audi Hun-

garia számára jelentős pénzügyi kár és súlyos 

tekintélyvesztés lehet, és a felelős munkatársnak 

is negatív következményekkel kell számolnia.

Vállalati alapelv
Tudatában vagyunk társadalmi felelősségünknek 

az adó- és vámkötelezettségek teljesítésében és 

kifejezetten kiállunk a nemzeti és nemzetközi 

jogszabályok betartása mellett.

Saját hozzájárulásom
A belső struktúrákat és folyamatokat úgy alakí-

tom, hogy az Audi  által fizetendő adók és vámok 

teljes mértékben, korrekt módon és határidőre 

megállapítva, jelentésbe foglalva be legyenek 

fizetve az illetékes pénzügyi hatóságok javára.

Amennyiben az adó- és vámelőírások megsérté-

sének jeleit tapasztalom szakmai környezetem-

ben, minden lehetőséget megragadok ezen jog-

szabálysértések megakadályozására, ill. 

megszüntetésére. Ha ez nem lenne lehetséges, a 

megfelelő kapcsolattartóhoz fordulok az adó- és 

vámügyek területén.

Példa

Ön felelős meghatározott üzleti események rög

zítéséért a pénzügyi  számviteli zárásnál, ami

lyenek pl. általános költségek (karbantartási 

ráfordítások) és a gyártási költségek. Egy pro

jekt már korai időpontban túllép bizonyos cont

rollingmutatókat. Ezen okból Ön utasítást kap 

karbantartási ráfordítások könyvelésére, bár 

kétségtelenül beruházásról és így kötelezően 

aktiválandó gyártási költségekről van szó.

Minden esetben a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően könyveljen. Minden üzleti ese

ményt a számviteli, pénzügyi jogi és adóelőírá

soknak megfelelően kell regisztrálni, mert a 

számvitel jelenti az adóbevallás alapját. A 

számvitelben elkövetett hibák így hibás adóbe

vallásokhoz és súlyos adó és vámjogi következ

ményekhez vezethetnek a vállalat és a felelős 

munkatársak számára.

4 3



Beispiel

Auf einer Messe unterhalten Sie sich mit dem 

Mitarbeiter eines Wettbewerbers. Nach kurzer 

Zeit merken Sie, dass Ihr Gesprächspartner 

 versucht, Ihnen Informationen über die weitere 

Geschäftsplanung von Audi zu entlocken. Im 

Gegenzug bietet Ihr Gesprächspartner an, ent

sprechende Informationen auch aus seinem 

Unternehmen preiszugeben.

Machen Sie dem Gesprächspartner sofort und un 

missverständlich klar, dass Sie mit ihm nicht 

über diese Themen sprechen werden. Ein solches 

Gespräch würde – neben der unerlaubten Preis

gabe von Geschäftsgeheimnissen – einen Verstoß 

gegen die geltenden Wettbewerbs und Kartell

gesetze darstellen und kann drastische Folgen 

sowohl für Sie persönlich und unser Unternehmen 

als auch für Ihren Gesprächspartner und dessen 

Unternehmen haben. Dokumentieren Sie dieses 

Gespräch und informieren Sie unverzüglich Ihren 

zuständigen Compliance Officer.

Hintergrund 
Der faire und freie Wettbewerb wird durch 

die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze 

geschützt. Die Einhaltung dieser Gesetze 

gewährleistet, dass es auf dem Markt nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen kommt – zum Wohle 

aller Marktteilnehmer. Verboten sind insbeson-

dere Vereinbarungen und abgestimmte Verhal-

tensweisen zwischen Wettbewerbern, die eine 

Verhinderung oder Einschränkung des freien Wett-

bewerbs bezwecken oder bewirken. Unzulässig 

ist es auch, eine marktbeherrschende Stellung 

zu missbrauchen. Ein solcher Missbrauch kann 

zum Beispiel bei unterschiedlicher Behandlung 

von Kunden ohne sachliche Rechtfertigung 

( Diskriminierung) vorliegen, bei Lieferverweige-

rung, bei der Durchsetzung unangemessener 

Einkaufs- oder Verkaufspreise und Konditionen 

oder bei Koppelungsgeschäften ohne sachliche 

Rechtfertigung für die abverlangte Zusatzleis-

tung. Wettbewerbswidriges Verhalten kann nicht 

nur den guten Ruf von Audi erheblich schädigen, 

sondern auch empfindliche Bußgelder und Stra-

fen nach sich ziehen.

Unternehmensgrundsatz
Wir betreiben Geschäfte ausschließlich nach 

dem Leistungsprinzip und auf der Grundlage der 

Marktwirtschaft sowie des freien, ungehinderten 

Wettbewerbs. Wir messen uns gern mit unseren 

Wettbewerbern und halten uns dabei immer an 

Recht und Gesetz und an ethische Grundsätze.

Wir treffen keine wettbewerbswidrigen Abspra-

chen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kun-

den. Soweit unser Unternehmen eine marktbe-

herrschende Stellung innehat, missbrauchen wir 

sie nicht.

Im Umgang mit unseren autorisierten Vertriebs-

partnern halten wir die spezifischen kartell-

rechtlichen Rahmenbedingungen für Vertriebs-

systeme ein.

Mein Beitrag
Ich achte bei jeglichem Kontakt mit Wettbewer-

bern darauf, dass keine Informationen entgegen-

genommen oder gegeben werden, die Rück-

schlüsse auf das gegenwärtige oder zukünftige 

geschäftliche Verhalten des Informationsgebers 

zulassen.

Ich vermeide in Gesprächen oder bei sonstigem 

Kontakt mit Wettbewerbern Themen, die für den 

Wettbewerb untereinander von Bedeutung sind. 

Dazu gehören unter anderem Preise, Preisgestal-

tung, Geschäftsplanungen, Entwicklungsstände 

oder Lieferfristen.

Fairer und  
freier Wettbewerb
Tisztességes  
és szabad verseny

Háttér 

A tisztességes és szabad versenyt az érvényes 

verseny- és kartelltörvények védik. Ezen törvé-

nyek betartása szavatolja minden piaci résztvevő 

javára, hogy a piaci verseny ne torzuljon. Különö-

sen tiltott a megállapodás és egyeztetett maga-

tartás versenytársak között, ami a szabad ver-

seny kizárását vagy korlátozását célozza vagy 

eredményezi. Nem megengedett a visszaélés az 

uralkodó piaci pozícióval sem. Ilyen visszaélés 

lehet például az ügyfelek eltérő kezelése szak-

mai indok nélkül (diszkrimináció) a szállítás 

megtagadásánál, az aránytalan beszerzési vagy 

értékesítési árak és kondíciók kikötésénél vagy a 

kapcsolt üzleteknél érdemi indok nélkül kért 

járulékos teljesítés esetén. A versenyellenes 

magatartás nem csak az Audi Hungaria jó hírét 

képes jelentősen károsítani, hanem súlyos bírsá-

got és büntetést is vonhat maga után.

Vállalati alapelv

Ügyleteinket kizárólag a teljesítményelv és a piac-

gazdaság, valamint a szabad, akadálymentes ver-

seny alapján valósítjuk meg. Szívesen állunk ki 

megmérettetésre versenytársainkkal és ennek 

során mindig a joghoz és a törvényekhez, vala-

mint az etikai alapelvekhez tartjuk magunkat.

Nem kötünk versenyellenes megállapodást ver-

senytársakkal, beszállítókkal vagy ügyfelekkel. 

Amennyiben vállalatunk uralkodó piaci pozícióban 

van, nem élünk vissza azzal.

Feljogosított értékesítési partnereinkhez 

fűződő kapcsolatainkban betartjuk az értékesí-

tési rendszerekre érvényes specifikus kartell-

jogi feltételeket.

Saját hozzájárulásom

A versenytársakkal való minden kapcsolatnál 

ügyelek arra, hogy ne fogadjak vagy adjak olyan 

információt, ami az információadó jelenlegi 

vagy jövőbeni üzleti magatartására enged 

következtetni.

A tárgyalásokon vagy a versenytársakkal való 

egyéb kapcsolatnál kerülöm az olyan témákat, 

amelyeknek az egymás közötti versenyben jelen-

tősége van. Ide tartoznak többek között az árak, 

az árképzés, üzleti tervezés, a fejlesztések állása 

vagy a szállítási határidők.

Példa

Egy vásáron Ön egy versenytárs munkatársával 

beszélget. Rövid idő múlva észreveszi, hogy 

beszélgetőpartnere megpróbál információkat 

megtudni Öntől az Audi további üzleti terveiről. 

Viszonzásul beszélgetőpartnere felajánlja megfe

lelő információk átengedését saját vállalatáról is.

Azonnal és félreérthetetlenül tegye világossá 

beszélgetőpartnerének, hogy nem fog vele ilyen 

témákról beszélni. Egy ilyen beszélgetés – az 

üzleti titkok engedély nélküli közzététele mellett 

– az érvényes verseny és kartelltörvények meg

sértését jelentené és drasztikus következmények

kel járhatna Önnek személyesen és vállalatunk

nak is, valamint beszélgetőpartnere és annak 

vállalata számára is. Dokumentálja ezt a beszél

getést és tájékoztassa haladéktalanul az illeté

kes Compliance Officert.
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Beschaffung

Hintergrund
Audi ist in seiner Geschäftstätigkeit vertraglich 

mit einer Vielzahl von Lieferanten und Dienst-

leistern verbunden.

Unternehmensgrundsatz
Wir wählen Lieferanten und Dienstleister nach 

sachlichen Kriterien sorgfältig aus.

Beim Einkauf von Produkten und Dienstleistun-

gen binden wir die zuständigen Einkaufsabtei-

lungen entsprechend den einschlägigen Beschaf-

fungsgrundsätzen ein.

Mein Beitrag
Ich bevorzuge nicht einseitig ohne sachlichen 

Grund einen Lieferanten oder Dienstleister und 

vermeide jeglichen Interessenkonflikt.

Ich kaufe keine Produkte oder Dienstleistungen 

ein, ohne mich vorab über den Markt und alter-

native Anbieter informiert zu haben. Dabei be-

achte ich die anwendbaren Beschaffungsgrund-

sätze und schalte frühzeitig im Einkaufsprozess 

die zuständige Einkaufsabteilung ein.

Beispiel

Sie werden darauf aufmerksam, dass ein Audi 

Mitarbeiter einen Lieferanten beauftragen 

möchte, ohne die zuständige Einkaufsabteilung 

einzubinden.

Wenden Sie sich an die zuständige Einkaufs

abteilung oder an die in Kapitel 7 genannten 

Ansprechpartner, damit sichergestellt wird, 

dass das für Audi wirtschaftlichste Angebot zum 

Zuge kommt.

Beszerzés

Háttér
Az Audi Hungaria üzleti tevékenysége keretében 

szerződéses kapcsolatban áll nagyszámú 

beszállítóval és szolgáltatóval.

Vállalati alapelv
Beszállítóinkat és szolgáltatóinkat szakmai kri-

tériumok alapján választjuk ki.

Termékek és szolgáltatások beszerzésénél a 

vonatkozó beszerzési alapelveknek megfelelően 

bevonjuk az illetékes beszerzési osztályt.

Saját hozzájárulásom
Nem részesítek előnyben érdemi ok nélkül egy 

szállítót vagy szolgáltatót és elkerülök bármi-

lyen érdekösszeütközést.

Nem szerzek be terméket vagy szolgáltatást 

úgy, hogy előtte nem tájékozódom a piacról és 

az alternatív ajánlattevőkről. Ennek során 

figyelembe veszem az alkalmazható beszerzési 

alapelveket és időben bevonom az illetékes 

beszerzési osztályt.

Példa

Ön arra lesz figyelmes, hogy az Audi Hungaria 

egy munkatársa egy beszállítót szeretne meg

bízni anélkül, hogy az illetékes beszerzési osz

tályt bevonná.

Forduljon az illetékes beszerzési osztályhoz 

vagy a 7. fejezetben megnevezett kapcsolattar

tókhoz, hogy biztosítható legyen az Audi Hun

garia számára leggazdaságosabb ajánlat 

elfogadása.
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Exportkontrolle

Hintergrund
Der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr 

unterliegt im Rahmen der Exportkontrolle 

 Verboten, Beschränkungen, Genehmigungsvor-

behalten oder sonstigen Überwachungsmaß-

nahmen. Von den exportkontrollrechtlichen 

Bestimmungen sind neben Waren auch Techno-

logien und Software betroffen. Neben dem 

eigentlichen Export sind hierbei auch vorüber-

gehende Ausfuhren, beispielsweise die Mit-

nahme von Gegenständen und technischen 

Zeichnungen auf Geschäftsreisen, ebenso wie 

technische Übertragungen, beispielsweise 

per E-Mail oder Cloud, erfasst.

Unabhängig von einem Liefervorgang sind 

 weiterhin Geschäfte mit Personen oder Unter-

nehmen, die auf Sanktionslisten aufgeführt 

sind, grundsätzlich untersagt.

Unternehmensgrundsatz
Wir achten auf die Einhaltung aller Vorschriften 

für den Import und Export von Waren, Dienst-

leistungen und Informationen.

Mein Beitrag
Bei Entscheidungen über den Import oder Export 

von Produkten und Dienstleistungen prüfe ich 

eigens, ob diese Entscheidung möglicherweise 

der Exportkontrolle unterliegt. In Zweifelsfällen 

hole ich bei der für Zoll- und Außenwirtschafts-

recht zuständigen Abteilung Rat ein.

Beispiel

Sie erhalten die Anfrage eines potenziellen 

 Kunden, der Audi den Auftrag erteilen möchte, 

Produkte in ein Land zu liefern, das von Audi 

als Embargoland definiert wurde.

Klären Sie in Abstimmung mit der zuständigen 

Abteilung, welche Exportbeschränkungen für das 

zu beliefernde Land gelten (z. B. ein Embargo 

der Vereinten Nationen), und schließen Sie vor 

einer vollständigen Überprüfung keine Verträge 

ab, die das Unternehmen zu einem Export in 

 dieses Land verpflichten.

Exportellenőrzés

Háttér
Az országok közötti gazdasági kapcsolatokra az 

exportellenőrzés keretében tilalmak, korláto-

zások, engedélyezési kikötések vagy egyéb fel-

ügyeleti intézkedések vonatkoznak. Az expor-

tellenőrzésre vonatkozó jogi rendelkezések az 

áruk mellett technológiákat és szoftvert is 

érintenek. A tényleges export mellett ezek az 

átmeneti kivitelekre, például tárgyak és 

műszaki rajzok üzleti útra való elvitelére, akár-

csak az email vagy cloud útján történő műszaki 

átvitelekre is vonatkoznak.

A szállítási művelettől függetlenül továbbra is 

alapvetően tiltott az üzlet olyan személyekkel 

vagy vállalatokkal, amelyek a szankciós listán 

szerepelnek.

Vállalati alapelv
Ügyelünk az áruk, szolgáltatások és információk 

importjára és exportjára vonatkozó összes elő-

írás betartására.

Saját hozzájárulásom
A termékek és szolgáltatások importjára vagy 

exportjára vonatkozó döntésnél külön megvizs-

gálom, hogy ez a döntés esetlegesen exportkor-

látozás alá esik-e. Kétség esetén kérem a vám- és 

külgazdasági jogban illetékes osztály tanácsát.

Példa

Ön megkapja egy potenciális ügyfél megkeresé

sét, aki megbízást szeretne adni az Audi Hunga

riának termékek szállítására egy olyan 

országba, amely az Audi részéről embargós 

országként lett definiálva.

Az illetékes osztállyal egyeztetve tisztázza, 

milyen exportkorlátozások érvényesek a szállí

tási célt képező országra (pl. az Egyesült Nem

zetek embargója), és a teljes körű ellenőrzésig 

ne kössön olyan szerződést, ami a vállalatot 

exportra kötelezi ebbe az országba.
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Hintergrund
Gesetzliche Vorgaben – in Europa insbesondere 

die Marktmissbrauchsverordnung (MMVO) – 

 verbieten die Nutzung oder Weitergabe von 

Insider informationen beim Erwerb oder der 

 Veräußerung von Aktien, anderen Wertpapieren 

oder Finanzinstrumenten. Gleiches gilt für die 

Empfehlung an Dritte oder die Anstiftung von 

Dritten, Insidergeschäfte zu tätigen, oder die 

unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinfor-

mationen. Regelungen des jeweiligen nationa-

len Rechts können weitere Verbote vorsehen. 

Insiderinformationen sind präzise Informatio-

nen über nicht öffentlich bekannte Umstände, 

die geeignet wären, bei Bekanntwerden den 

Börsenkurs des betroffenen Wertpapiers, z. B. 

der Audi Aktie, oder Finanzinstruments erheb-

lich zu beeinflussen.

Unternehmensgrundsatz
Wir behandeln börsenkursrelevante Insiderinfor-

mationen in Übereinstimmung mit den kapital-

marktrechtlichen Bestimmungen und tolerieren 

keine Insidergeschäfte. Kenntnisse über insider-

relevante Vorhaben und Vorgänge dürfen wir nur 

intern unter den jeweils geltenden innerbetrieb-

lichen Regelungen nutzen und nicht an Außen-

stehende, einschließlich Familienmitglieder 

(z. B. den Ehepartner), weitergeben.

Mein Beitrag
Ich werde weder Insidergeschäfte tätigen noch 

eine entsprechende Empfehlung an Dritte 

 aussprechen bzw. Dritte dazu anstiften. Darüber 

hinaus werde ich keine Insiderinformationen 

offenlegen, es sei denn, das erfolgt im Zuge der 

normalen Ausübung meiner Beschäftigung unter  

 

Beachtung der jeweils geltenden innerbetrieb-

lichen Regelungen. Mit den entsprechenden 

innerbetrieblichen Regelungen werde ich mich 

vertraut machen. 

Wenn ich Zugang zu Insiderinformationen habe, 

erwerbe und veräußere ich keine Wertpapiere 

oder Finanzinstrumente unter Nutzung von Insi-

derinformationen. Das betrifft den Handel nicht 

nur mit Aktien börsennotierter Unternehmen 

des  Volkswagen Konzerns oder entsprechenden 

Derivaten, sondern grundsätzlich mit jedem 

Wert papier bzw. Finanzinstrument (also z. B. 

auch jenen von Lieferanten).

Beispiel

Sie haben durch Ihre Tätigkeit bei Audi erfahren, 

dass demnächst der Zukauf eines neuen Unter

nehmens bekannt gegeben wird. Sie wissen, dass 

ein guter Freund derzeit überlegt, seine Audi 

Aktien zu verkaufen. Da nach Bekanntgabe des 

erfolgten Zukaufs des neuen Geschäftsbereichs 

der Kurs der Audi Aktie wahrscheinlich steigen 

wird, überlegen Sie, Ihren Freund darauf hinzu

weisen, dass er mit einem Verkauf seiner Aktien 

noch warten sollte.

Geben Sie Ihrem Freund keinesfalls einen Hin

weis. Da es sich bei den Ihnen bekannten nicht

öffentlich Informationen um Insiderwissen 

 handelt, dürfen Sie dieses Wissen unter keinen 

Umständen mit anderen Personen teilen. Mit 

der unmittelbaren oder mittelbaren Weitergabe 

dieses Wissens würden Sie sich strafbar machen. 

Verbot von  
Insidergeschäften

Háttér
Jogszabályi előírások - Európában különösen a 

piaci visszaélésekről szóló rendelet (MMVO - tilt-

ják a bennfentes információk felhasználását vagy 

továbbadását részvények, más értékpapírok vagy 

pénzügyi eszközök megszerzésénél vagy eladásá-

nál. Ugyanez érvényes a bennfentes információ 

felajánlására harmadik személyeknek, vagy har-

madik személyek felbujtására bennfentes ügyle-

tek végrehajtására, vagy bennfentes információk 

jogszerűtlen nyilvánosságra hozására. A megfe-

lelő nemzeti jogrend szabályozásai további tilal-

makat írhatnak elő. Bennfentes információk a 

nem közismert körülményekre vonatkozó olyan 

precíz információk, amelyek alkalmasak lennének 

ismertté válásuk esetén az érintett értékpapír, pl. 

Audi részvény, vagy pénzügyi eszköz tőzsdei árfo-

lyamának jelentős befolyásolására.

Vállalati alapelv
Mi a tőzsdei árfolyamot érintő bennfentes infor-

mációkat a tőkepiaci, jogi rendelkezésekkel 

összhangban kezeljük és nem tűrjük a bennfen-

tes ügyleteket. A bennfentesség szempontjából 

jelentős tervekre és folyamatokra vonatkozó 

ismereteket csak belső körben, a megfelelő, vál-

lalaton belüli szabályozások szerint használhat-

juk fel és nem adhatjuk tovább kívülállóknak, 

beleértve a családtagokat is (pl. a házastársat).

Saját hozzájárulásom
Nem fogok végrehajtani bennfentes ügyleteket 

és megfelelő ajánlást sem adok harmadik sze-

mélyeknek, ill. nem bujtok fel arra harmadik 

személyeket. Ezen túlmenően nem fogok benn-

fentes információkat közzétenni, kivéve ha az 

tevékenységem rendeltetésszerű gyakorlásához 

tartozik a megfelelően érvényes vállalaton 

belüli szabályozások figyelembe vételével. A 

megfelelő vállalaton belüli szabályozásokat ala-

posan meg fogom ismerni. 

Amennyiben hozzájutok bennfentes informáci-

ókhoz, akkor nem szerzek be és nem értékesítek 

értékpapírokat vagy pénzügyi eszközöket benn-

fentes információk felhasználásával. Ez nem 

csak a Volkswagen Konszern tőzsdén jegyzett 

vállalatainak részvényeivel vagy származékos 

termékeivel való kereskedést érinti, hanem alap-

vetően minden értékpapírét, ill. pénzügyi eszkö-

zét (tehát pl. a beszállítókét is).

Példa

Ön az Audi Hungarianál végzett tevékenységén 

keresztül megtudta, hogy rövidesen nyilvános

ságra kerül egy új vállalat megvétele. Ön tudja, 

hogy egy jóbarátja most gondolkodik Audirész

vényei eladásán. Mivel az új tevékenységi terü

let sikeres megvásárlásának bejelentésével az 

Audirészvény árfolyama valószínűleg emel

kedni fog, arra gondol, közli barátjával, hogy 

várjon részvényei eladásával. 

Semmiképpen se adjon barátjának jelzést. 

Mivel az Önnek ismert nem nyilvános informá

ciók esetén bennfentes ismeretekről van szó, 

ezt a tudomást semmiképpen sem oszthatja 

meg más személyekkel. Ezen tudomás közvet

len vagy közvetett továbbadásával Ön bűncse

lekményt követne el.

Bennfentes  
ügyletek tilalma
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Es liegt im ureigenen Interesse von Audi, die 
Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters zu 
schützen und für seine Sicherheit zu sorgen.

Schutz und Sicherheit gelten auch für die Daten von Mitarbeitern und Kunden ebenso wie für das 

unternehmensspezifische Know-how und das Betriebsvermögen.

Im Einzelnen ergeben sich aus der Verantwortung am Arbeitsplatz die folgenden Grundsätze für 

unser Unternehmen:

6. 
Unsere  
Verantwortung 
am Arbeitsplatz 

Az Audi Hungaria legelemibb érdeke minden 
egyes munkatárs egészségének védelme és 
a gondoskodás biztonságukról.

A védelem és biztonság a munkatársak és ügyfelek adataira ugyanúgy vonatkozik, mint a 

vállalatspecifikus know-how-ra és a vállalati vagyonra.

Ezt kifejtve a vállalatunk felelősségéből a következő alapelvek vezethetők le:

6. 
Felelősségünk  
a munkahelyen  
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Arbeitssicherheit  
und Gesundheitsschutz

Hintergrund
Audi nimmt seine Verantwortung für die Sicher-

heit und Gesundheit seiner Mitarbeiter sehr 

ernst. Wir gewährleisten Arbeits- und Gesund-

heitsschutz im Rahmen der jeweils gültigen 

 nationalen Bestimmungen sowie auf der Basis 

der Gesundheits- und Arbeitsschutzpolitik des 

Unternehmens.

Unternehmensgrundsatz
Durch ständige Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen und durch vielfältige Präventions- und 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen erhalten 

und fördern wir die Gesundheit, Leistungsfähig-

keit und Arbeitszufriedenheit unserer Mit- 

arbeiter.

Mein Beitrag
Ich halte mich an die Vorschriften zum Arbeits- 

und Gesundheitsschutz. Ich gefährde niemals 

die Gesundheit und die Sicherheit meiner Kolle-

gen oder Geschäftspartner. Ich ergreife im 

 Rahmen meiner Befugnisse alle angemessenen 

und gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen, 

um zu gewährleisten, dass mein Arbeitsplatz 

immer ein sicheres Arbeiten ermöglicht. Durch 

freiwillige Inanspruchnahme der Präventions- 

und Gesundheitsfördermaßnahmen leiste 

ich einen aktiven Beitrag zum Erhalt und zur 

 Förderung meiner Gesundheit.

Beispiel

Sie stellen fest, dass eine Maschine in Ihrer 

Abteilung offensichtlich einen Defekt an der 

Elektronik hat. 

Nehmen Sie die Maschine erkennbar außer 

Betrieb und benachrichtigen Sie den zuständi

gen Vorgesetzten. Es ist nicht gestattet und 

kann gefährlich sein, elektrische Geräte selbst

ständig zu reparieren. 

Munkabiztonság  
és egészségvédelem 

Háttér
Az Audi Hungaria nagyon komolyan veszi felelős-

ségét munkatársai biztonságáért és egészségé-

ért. Munka- és egészségvédelmet nyújtunk a min-

denkori érvényes nemzeti rendelkezéseinek 

megfelelően, valamint a vállalat egészségügyi és 

munkavédelmi politikája alapján.

Vállalati alapelv
A munkafeltételek állandó javításával és sokol-

dalú megelőző és egészségsegítő intézkedésekkel 

megőrizzük és támogatjuk munkatársaink egész-

ségét, teljesítőképességét és munkával való 

elégedettségét.

Saját hozzájárulásom
Tartom magam a munka- és egészségvédelmi elő-

írásokhoz. Sohasem veszélyeztetem kollégáim 

vagy üzleti partnereim egészségét és biztonságát. 

Illetékességi körömön belül minden megfelelő és 

jogszabályban előírt intézkedést megteszek 

annak szavatolására, hogy munkahelyem mindig 

biztonságos munkavégzést tegyen lehetővé. A 

megelőző és egészségsegítő intézkedések önkén-

tes igénybevételével aktívan hozzájárulok egész-

ségem megőrzéséhez és támogatásához.

Példa

Ön megállapítja, hogy osztályán az egyik gép 

elektronikája nyilvánvalóan meghibásodott.

Jól felismerhetően helyezze a gépet üzemen kívül 

és értesítse az illetékes felettest. Nem megenge

dett és veszélyes lehet elektromos eszközök 

önálló javítása. 
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Datenschutz

Hintergrund
Zum Schutz der Privatsphäre existieren für den 

Umgang mit personenbezogenen Daten beson-

dere gesetzliche Regelungen. Die Erhebung, 

Speicherung, Verarbeitung und sonstige Nut-

zung personenbezogener Daten bedarf im 

Grundsatz der Einwilligung des Betroffenen, 

einer vertraglichen Regelung oder einer 

 sonstigen gesetzlichen Grundlage.

Unternehmensgrundsatz
Wir schützen die personenbezogenen Daten von 

Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Kunden, 

Lieferanten und anderen Betroffenen.

Wir sammeln, erheben, verarbeiten, nutzen und 

speichern personenbezogene Daten nur im Ein-

klang mit den gesetzlichen Vorgaben.

Mein Beitrag
Ich berücksichtige, dass die Erhebung, Speiche-

rung, Verarbeitung und sonstige Nutzung perso-

nenbezogener Daten nur mit Einwilligung des 

Betroffenen, mit einer vertraglichen Regelung 

oder sonstigen gesetzlichen Grundlage erfolgen 

darf.

Alle Komponenten der Informationsverarbeitung 

müssen so gesichert sein, dass die Vertraulichkeit, 

Integrität, Verfügbarkeit, Nachweisbarkeit und 

Belastbarkeit der schützenswerten Informationen 

gewährleistet und eine unbefugte interne und 

externe Nutzung verhindert wird.

In Zweifelsfällen wende ich mich an meinen Vor-

gesetzten oder an die für Datenschutz zustän-

dige Stelle.

Beispiel

Sie haben für Audi ein Seminar mit externen Teil

nehmern organisiert und dazu personenbezo

gene Daten der Teilnehmer erhalten. Ein Kollege 

aus dem Vertrieb bittet Sie um Weitergabe der 

Adressen.

Geben Sie diese Daten nicht ohne Rücksprache 

mit Ihrem Vorgesetzten oder dem für Daten

schutz Zuständigen weiter. Daten dürfen grund

sätzlich nur für den Zweck genutzt werden, für 

den sie mitgeteilt wurden.

Adatvédelem

Háttér
A magánszféra védelme érdekében különleges 

jogszabályi rendelkezések érvényesek a szemé-

lyes adatok kezelésére. A személyes adatok 

gyűjtéséhez, tárolásához, feldolgozásához és 

egyéb felhasználásához alapvetően az érintett 

hozzájárulása, szerződéses szabályozás vagy 

egyéb jogszabályi alap szükséges.

Vállalati alapelv
Védjük a munkatársak, egykori munkatársak, 

ügyfelek, beszállítók és más érintettek szemé-

lyes adatait.

Személyes adatokat csak a jogszabályi előírá-

sokkal összhangban gyűjtünk, dolgozunk fel, 

használunk és tárolunk.

Saját hozzájárulásom
Figyelembe veszem, hogy a személyes adatok 

gyűjtése, tárolása, feldolgozása és egyéb fel-

használása csak az érintett hozzájárulása, szer-

ződéses szabályozás vagy egyéb jogszabály 

alapján történhet.

Az információfeldolgozás összes komponensét 

úgy kell biztosítani, hogy szavatolt legyen a 

védelemre érdemes adatok titkossága, integri-

tása, rendelkezésre állása, igazolhatósága és 

terhelhetősége, és az illetéktelen belső és külső 

használat akadályozva legyen.

Kétes esetekben felettesemhez vagy az adatvé-

delemben illetékes szervhez fordulok.

Példa

Ön az Audi Hungaria számára külső résztvevők

kel szervezett szemináriumot és ahhoz meg

kapta a résztvevők személyes adatait. Egy kol

léga az értékesítésről kéri Öntől a címek 

továbbadását.

Ne adja tovább ezeket az adatokat a felettesé

vel, vagy az adatvédelmi felelőssel való konzul

táció nélkül. Az adatokat alapvetően csak arra 

a célra szabad használni, amire közölték őket.
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Sicherheit und Schutz von 
Informationen, Wissen und 
geistigem Eigentum

Hintergrund
Audi hält international geschützte Patente und 

verfügt zudem über umfangreiche Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse sowie technisches 

Know-how. Dieses Wissen ist die Grundlage 

unseres geschäftlichen Erfolgs. Die unbefugte 

Weitergabe von derartigem Wissen kann für das 

Unternehmen sehr hohe Schäden verursachen 

und für den betreffenden Mitarbeiter arbeits-, 

zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.

Unternehmensgrundsatz
Wir sind uns des Werts von unternehmens-

eigenem Know-how bewusst und schützen 

 dieses sehr sorgfältig. Das geistige Eigentum 

von Konkurrenten, Geschäftspartnern und 

sonstigen Dritten  erkennen wir an.

Mein Beitrag
Ich gehe mit allen Informationen des Unter-

nehmens sorgfältig um und gebe diese nicht 

unbefugt weiter. Insbesondere achte ich dabei 

auf Informationen, die technisches Know-how, 

Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

betreffen.

Beispiel

Sie sind an der Entwicklung einer innovativen 

Technologie beteiligt. Sie sollen Ihre Entwick

lung an verschiedenen Unternehmensstandor

ten vorstellen und wollen zu Präsentations

zwecken Ihren Laptop mitnehmen, auf dem die 

entsprechenden Unterlagen gespeichert sind. 

Sie beabsichtigen, diese Unterlagen auf dem 

Weg zu den einzelnen Standorten im Flugzeug 

oder in der Bahn noch einmal durchzugehen.

Sie müssen sicherstellen, dass niemand von sen

siblen Informationen, die Audi gehören, Kennt

nis erlangt. Andernfalls kann dies zu schweren 

Wettbewerbsnachteilen führen. Rufen Sie der

artige Informationen nicht an Orten ab, an 

denen Dritte auf diese Informationen zugreifen 

oder sie zur Kenntnis nehmen können.

Az információk, a tudás 
és a szellemi tulajdon 
biztonsága és védelme

Háttér
Az Audi Hungaria nemzetközileg védett szaba-

dalmak tulajdonosa és emellett széles körű 

üzemi és üzleti titkokkal és műszaki know-how-

val rendelkezik. Ez a tudás üzleti sikerünk alapja. 

Az ilyen jellegű tudás illetéktelen személyeknek 

történő továbbadása nagyon nagy károkat okoz-

hat a vállalatnak és az érintett munkatárs szá-

mára munka-, polgári és büntetőjogi következ-

ményekkel járhat.

Vállalati alapelv
Tudatában vagyunk a vállalat saját know-how-já-

nak értékével és mindig gondosan védjük azt. 

Elismerjük a konkurensek, üzleti partnerek és 

egyéb harmadik személyek szellemi tulajdonát.

Saját hozzájárulásom
A vállalat minden információját gondosan keze-

lem és azt nem adom illetéktelen személyeknek 

tovább. Ennek során különösen ügyelek azokra 

az információkra, amelyek a műszaki know-

how-t, a szabadalmakat, az üzemi és üzleti tit-

kokat érintik. 

Példa

Ön részt vesz egy innovatív technológia fejleszté

sében. Feladata fejlesztési eredményeinek bemu

tatása a különböző vállalati helyszíneken és a 

prezentációhoz szeretné elvinni laptopját, ame

lyen a megfelelő dokumentumok vannak tárolva. 

Szándéka szerint ezeket a dokumentumokat az 

egyes helyszínekre való utazás során a repülőgé

pen vagy a vonaton még egyszer átnézi.

Gondoskodni kell arról, hogy senki tudomására 

ne jussanak az Audi Hungaria tulajdonát képező 

érzékeny információk. Ellenkező esetben az 

súlyos versenyhátrányhoz vezethet. Az ilyen jel

legű információkat ne olyan helyen kérdezze le, 

ahol harmadik személyek ezekhez az informáci

ókhoz hozzáférhetnek vagy azokról tudomást 

szerezhetnek.
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IT-Sicherheit

Hintergrund
Informationstechnologie (IT) beziehungsweise 

elektronische Datenverarbeitung (EDV) ist aus 

dem Arbeitsalltag bei Audi nicht wegzudenken, 

birgt aber eine Vielzahl von Risiken. Dazu ge-

hören insbesondere die Beeinträchtigung der 

 Datenverarbeitung durch Schadprogramme 

( Viren), der Verlust von Daten durch Programm-

fehler oder der Missbrauch von Daten (z. B. 

durch Hacker).

Unternehmensgrundsatz
Wir achten auf IT- und EDV-Sicherheit und halten 

uns an das geltende Regelwerk.

Mein Beitrag
Ich mache mich mit dem geltenden IT-Sicher-

heitsregelwerk vertraut und halte mich an die 

darin gemachten Vorgaben. 

Ich bin mir bewusst, dass unverschlüsselter 

Datenaustausch (z. B. per E-Mail oder USB-Stick) 

kein sicheres Kommunikationsmittel ist.

Beispiel

Sie sind unterwegs und bekommen bei einer 

Besprechung einen USBStick zum Austausch 

eines Dokuments.

Nutzen Sie ausschließlich von Audi bereitge

stellte Datenträger oder Systeme zum Datenaus

tausch und handeln Sie entsprechend der Vor

gaben zur Informationsklassifikation. Lassen Sie 

sich das Dokument z. B. per EMail zusenden. 

 Öffnen Sie aber niemals EMails und deren 

Anhänge, die Ihnen verdächtig vorkommen oder 

die Sie von Unbekannten erhalten; so verhindern 

Sie, dass Schadsoftware in das Unternehmens

netzwerk gelangt. 

IT-biztonság

Háttér
Az információtechnológia (IT), illetve elektroni-

kus adatfeldolgozás nélkül az Audi Hungaria 

munkanapjai elképzelhetetlenek, azonban ezek 

sok kockázatot rejtenek magukban. Ide tartozik 

különösen az adatfeldolgozás negatív befolyáso-

lása kártékony programokkal (vírusok), az adatok 

elvesztése programhiba következtében, vagy a 

visszaélés az adatokkal (pl. hackerek útján).

Vállalati alapelv
Ügyelünk az IT és elektronikus adatfeldolgozás 

biztonságára és tartjuk magunkat az érvényes 

szabályzatokhoz.

Saját hozzájárulásom
Alaposan megismerem az érvényes IT bizton-

sági szabályzatokat és tartom magam az abban 

foglalt előírásokhoz. Tudatában vagyok annak, 

hogy a titkosítás nélküli adatcsere (pl. e-mail 

vagy USB-stick útján) nem biztonságos kommu-

nikációs eszköz.

Példa

Ön úton van és egy tárgyaláson USBsticket kap 

egy dokumentum kicseréléséhez. 

Kizárólag az Audi Hungaria által biztosított 

adathordozókat vagy rendszereket használja az 

adatcseréhez és az információminősítés előírá

sai szerint járjon el. Küldesse el pl. a dokumen

tumot emailben. Sohase nyisson meg azonban 

emailt és annak csatolmányait, ha az gyanús

nak tűnik vagy ismeretlenektől kapta; így meg

akadályozhatja, hogy kártékony szoftver kerül

jön a vállalati hálózatba.
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Umgang mit  
Unternehmensvermögen

Hintergrund
Das materielle und immaterielle Vermögen von 

Audi dient dazu, unsere Mitarbeiter bei der 

 Erreichung der Geschäftsziele des Unternehmens 

zu unterstützen und darf nur im Rahmen der 

betrieblichen Regelungen verwendet werden.

Unternehmensgrundsatz
Wir achten das materielle und immaterielle Ver-

mögen des Unternehmens und verwenden es 

nicht für betriebsfremde Zwecke.

Mein Beitrag
Ich halte mich an die betrieblichen Regularien 

und gehe mit Betriebsvermögen schonend und 

sorgfältig um.

Beispiel

Ihr Fußballverein plant über das Wochenende 

eine Mannschaftsfahrt. Der Trainer fragt Sie, ob 

Sie als Audi Mitarbeiter ein Geschäftsfahrzeug 

aus dem Fuhrpark organisieren können.

Geschäftsfahrzeuge können zu marktüblichen 

Konditionen in der Regel auch von Mitarbeitern 

angemietet werden. Kostenlos dürfen Sie 

Geschäftsfahrzeuge weder für private Zwecke 

nutzen noch Dritten zur Verfügung stellen.

A vállalati vagyon  
kezelése

Háttér
Az Audi Hungaria anyagi és immateriális 

vagyona arra szolgál, hogy támogassa munka-

társainkat a vállalat üzleti céljainak elérésében 

és azokat csak az üzemi szabályozások kereté-

ben szabad felhasználni.

Vállalati alapelv
Ügyelünk a vállalat anyagi és immateriális vagyo-

nára és nem használjuk fel vállalaton kívüli célra.

Saját hozzájárulásom
Tartom magam az üzemi szabályzatokhoz és 

kíméletesen és gondosan bánok a vállalati 

vagyonnal.

Példa

Az ön labdarúgó egyesülete a hétvégén csopor

tos utat tervez. Az edző megkérdezi Önt, hogy 

mint Audimunkatárs tudnae szerezni egy szol

gálati járművet a járműparkból.

A szolgálati járműveket piaci feltételekkel álta

lában a munkatársak is bérbe vehetik. Ingyene

sen Ön szolgálati járművet nem használhat 

magáncélra, és azt harmadik személy rendelke

zésére sem bocsáthatja.
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7.
Unterstützung

Bei Bedarf bieten Ihnen interne und externe 
Stellen Unterstützung im Umgang mit dem 
Code of Conduct. 

Darüber hinaus gelten weitere Selbstverpflichtungen und Grundsätze. 

Eine Übersicht finden Sie unter 

www.audi.com/nachhaltigkeit/downloads-policies

7.
Támogatás

Szükség esetén belső és külső szervek 
kínálnak Önnek támogatást a Code of 
Conduct alkalmazásában.

Ezen túlmenően további önkéntes kötelezettségvállalások és alapelvek érvényesek.  

Ezek áttekintése a következő oldalakon található:  

www.audi.com/sustainability/downloads-policies és  www.audi.hu/hu/profil/compliance/.
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Arbeitnehmervertretung

Wir erkennen das Grundrecht aller Mitar-
beiter an, Gewerkschaften und Arbeitneh-
mervertretungen zu bilden.
Wir bekennen uns dazu, mit der Arbeitneh-
mervertretung offen und vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten, einen kon struktiven 
und kooperativen Dialog zu führen und 
einen fairen Ausgleich der Interessen anzu-
streben. Ein professioneller Umgang mit 
der Arbeitnehmervertretung, der weder 
eine Bevorzugung noch eine Benachteili-
gung zulässt, ist Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur.

Die Zukunftssicherung von Audi und der Beschäftigten erfolgt im Geiste der kooperativen Konflikt-

bewältigung und der sozialen Verpflichtung auf der Grundlage und mit dem Ziel der wirtschaftlichen 

und technologischen Wettbewerbsfähigkeit. Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung sind 

gleichrangige und gemeinsame Ziele.

Munkavállalói képviselet

Elismerjük minden munkatárs jogát 
szakszervezetek és munkavállalói 
képviseletek alapítására.
Kiállunk a munkavállalói képviseletekkel 
való nyílt és bizalomteljes együttműködés, 
a konstruktív és kooperatív párbeszéd 
folytatása és az érdekek korrekt 
kiegyenlítésére való törekvés mellett. 
A professzionális kapcsolattartás a 
munkavállalói képviselettel, ami sem 
előnyben, sem hátrányban részesítést nem 
enged meg, vállalati kultúránk részét képezi.

Az Audi Hungaria és a foglalkoztatottak jövőjének biztosítása a kooperatív konfliktuskezelés és a 

gazdasági és technológiai versenyképesség alapján és céljául kitűzött szociális elkötelezettség 

szellemében történik. A gazdaságosság és a foglalkoztatás biztosítása egyenrangú és közös cél.
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Unser erster Ansprechpartner bei Fragen 
bzw. Unsicherheiten zu den Verhaltens-
grundsätzen ist der Vorgesetzte. Darüber 
hinaus können wir uns auch an die Arbeit-
nehmervertretung wenden. Daneben stehen 
jedem von uns der Compliance Officer des 
Unternehmens sowie der folgende Com-
pliance-Kontakt für weitere Anfragen zur 
Verfügung: compliance@audi.de

Des Weiteren können wir Beschwerden und Hinweise im Rahmen der bestehenden Unternehmens-

regelungen an die fachlich zuständigen Stellen richten. Wenn wir in unserem Umfeld einen möglichen 

Verstoß gegen den Code of Conduct oder sonstiges Fehlverhalten feststellen, können wir das unter 

Angabe unseres Namens oder anonym über das  Hinweisgebersystem des  Volkswagen Konzerns melden.

Das Hinweisgebersystem (Whistleblower-System) steht uns unternehmensintern als Anlaufstelle 

für Hinweise auf Verstöße im Zusammenhang mit unserem Unternehmen zur Verfügung. Unser 

Hinweis gebersystem ist dem Schutz der Hinweisgeber und der Betroffenen verpflichtet. Druck auf Hin-

weisgeber und ihre Diskriminierung tolerieren wir nicht. Für den Betroffenen wiederum gilt 

die Unschuldsvermutung, solange er nicht eines Verstoßes überführt ist.

Das Hinweisgebersystem können wir auf 

folgendem Wege erreichen:

E-Mail: 

whistleblower-office@audi.de 

Telefon:  

+49-841-89-41684, 

+49-841-89-36952

Postadresse:

AUDI AG

Hinweisgebersystem

85045 Ingolstadt

Darüber hinaus sind für uns erfahrene externe 

Rechtsanwälte als Neutrale Mittler (Ombuds-

leute) im Einsatz. Diese nehmen Hinweise entge-

gen und leiten die Informationen – auf Wunsch 

anonym – an unser Hinweisgebersystem zur wei-

teren Bearbeitung weiter.

Weitere Informationen zum Hinweisgebersys-

tem und den Ombudsleuten des  Volkswagen 

Konzerns finden sich im Internet unter:

https://www.volkswagenag.com/de/group/

compliance-and-risk-management/

whistleblowersystem.html

Hilfe / Kontakt / 
Hinweisgebersystem

A viselkedési alapelvekkel kapcsolatos 
kérdésekben, ill. bizonytalanság esetén 
első kapcsolattartónk a felettes. Ezen 
túlmenően a munkavállalói képviselethez 
is fordulhatunk. Emellett mindegyikünk 
rendelkezésére áll a vállalati Compliance 
Officer, valamint a Compliance  központi 
elérhetősége: compliance@audi.hu

Ezen túlmenően panaszt jelezhetünk a fennálló vállalati szabályozások alapján a  felettesünk, az 

illetékes Compliance-Officer, az illetékes személyügyi vezető vagy más szakmai kapcsolattartó felé.

További információk az alábbi oldalon -  találhatók: 

https://www.audi.com/corporate/de/nachhaltigkeit/themen-und-fakten/wirtschaften-und-

integritaet/compliance-und-risikomanagement.html

Segítség/Kapcsolat
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Selbsttest zur  
Entscheidungshilfe
Sollte ich mir im Einzelfall unsicher sein, ob mein Verhalten im Einklang mit den 
Grundsätzen unseres Code of Conduct steht, sollte ich mir folgende Fragen stellen:

Habe ich die Fragen 1– 6 mit „ja“ beantwortet und ist auch Frage 7 positiv zu beantworten, 
stimmt mein Verhalten höchstwahrscheinlich mit unseren Grundsätzen überein. Verbleiben 
Fragen oder Zweifel, wende ich mich an die in diesem Kapitel genannten Anlaufstellen.

Habe ich bei meiner Entscheidung alle relevanten  
Belange berücksichtigt und diese richtig abgewogen?  
(Fachlicher Test) 

Habe ich das Gefühl, dass ich mich mit meiner  
Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen und internen  
Vorgaben bewege? (Legalitätstest) 

Stehe ich zu meiner Entscheidung, wenn diese  
ans Licht kommt? (Vorgesetztentest) 

Befürworte ich, dass unternehmensweit in allen  
vergleichbaren Fällen ebenso entschieden wird?  
(Verallgemeinerungstest) 

Halte ich meine Entscheidungen weiterhin für richtig,  
wenn mein Unternehmen sie in der Öffentlichkeit vertreten 
muss? (Öffentlichkeitstest) 

Würde ich meine eigene Entscheidung als Betroffener  
akzeptieren? (Betroffenheitstest) 

Was würde meine Familie zu meiner Entscheidung sagen? 
(Zweite Meinung)

Önteszt a döntés 
megkönnyítésére
Amennyiben egyedi esetben bizonytalan lennék, hogy magatartásom összhangban áll-e 
a Code of Conduct alapelveivel, a következő kérdéseket kell feltennem magamnak:

Ha az 1-6 kérdésre „igen“ a válaszom és a 7. kérdésre is pozitív a válasz, akkor 
magatartásom igen nagy valószínűséggel megfelel alapelveinknek. Kérdés vagy kétség 
esetén az ebben a fejezetben megnevezett kapcsolattartókhoz fordulok.

1. Döntésem során az összes lényeges szempontot 
figyelembe vettem és azokat helyesen mérlegeltem? 
(szakmai teszt)

2. Az az érzésem, hogy döntésemmel a törvényes és belső 
előírások keretében mozgok? (legalitás-teszt)

3. Vállalom döntésemet, ha az kitudódik?  
(felettes-teszt)

4. Támogatom azt, hogy az egész vállalatnál minden 
hasonló esetben ugyanilyen döntés szülessen? 
(általánosító teszt)

5. Döntéseimet továbbra is helyesnek tartom, ha 
vállalatomnak azt a nyilvánosság előtt kell képviselnie? 
(nyilvánosság-teszt)

6. Elfogadnám saját döntésemet érintettként? 
(érintettség-teszt)

7. Mit szólna családom döntésemhez?  
(második vélemény).
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