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Konszernünk sokoldalú: ma tizenkét márka hét 

európai országból, mintegy 663 000 munkatárs, 

118 gyártó telephely és több, mint 150 ország-

ban az ügyfelek jelentik a konszern világát. Akár-

mennyire különbözőek is vagyunk mi magunk, 

származásunk, feladataink, felelősségeink – 

viselkedésünk és tevékenységünk útján felelőssé-

get vállalunk vállalatunk sikeréért, valamint a 

fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásun-

kért. Közös értékeink meghatározzák, hogyan 

dolgozunk együtt, hogyan hozunk döntéseket, 

hogyan bánunk felelősségteljesen egymással és 

valamennyi élőlénnyel.

A Volkswagen Konszern Viselkedési Alapelvei 

(Code of Conduct) a korrekt és felelősségteljes 

viselkedést támogatják. Gyakorlatorientált és 

releváns példákkal iránymutatást, segítséget és 

tanácsot nyújtanak a mindennapi 

munkavégzéshez. Emellett segítenek a hibák 

felismerésében és megfelelő kezelésükben. A 

Volkswagen Konszernben ugyanis 

alapszabály: a megalkuvás sohasem volt a 

helyes út, és ma sem az. A hibákról nyíltan 

beszélünk – akkor is, ha ez nem kellemes. 

Mindenki, aki ehhez hozzájárul, számíthat a 

védelmünkre. Kétség esetén hozzáértő 

tanácsot és támogatást kérünk.

Mi, a Volkswagen Konszern Igazgatósága meg 

vagyunk győződve róla, hogy Viselkedési 

Alapelvek erkölcsi alapértékként a Volkswagen 

Konszern és márkái sikerének alapját képezik. 

Ezért arra kérjük Önt: használja ezt a 

szabályzatot a mindennapi munkája során, és ha 

valamiben nem biztos, kérjen szakértő tanácsot. 

Törekedjünk közösen arra, hogy a Volkswagen 

Konszern – mint felelősségteljes munkáltató – 

a kiváló termékek és szolgáltatások mellett az 

integritás és korrektség példája is legyen!
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1.1.
Felelősségünk az 
integritásért és a 
compliance-ért

Kedves Kollégák!
Ügyfeleink és részvényeseink vállalatunkba és termékeinkbe vetett 
bizalma legfőbb értékünk. Csak akkor tudjuk megerősíteni e társadalmi 
bizalmat, továbbá akkor tudjuk oltalmazni a Volkswagen Konszernt, 
annak munkavállalóit és környezetünket, amennyiben mi magunk 
őszintén és az integritásnak megfelelően viselkedünk.
Ide tartozik, hogy valamennyien ismerjük a hatályos jogszabályokat és 
belső szabályozásainkat – és be is tartjuk őket. Tevékenységünk alapját 
a Viselkedési Alapelvek (Code of Conduct) képezik.

2.
Az AUDI AG 
igazgatóság előszava

Kedves Munkatársak!
Úgy tartja a mondás, hogy a szavak helyett beszéljenek a tettek. 
Vállalatként már meg kellett tapasztalnunk, hogy milyen gyorsan 
sérülhet jó hírnevünk jogszabálysértések által, és milyen nehéz 
szavakkal visszaszerezni az elveszett bizalmat – bármennyire komolyan 
gondoljuk is őket.

Van-e egyáltalán értékük a szavaknak? Úgy 

gondoljuk, igen: a Viselkedési Alapelvek 

szavakba öntik azokat a szabályokat, amelyek 

mentén tetteinket megítéljük, továbbá azt is, 

hogyan akarunk bánni egymással, ügyfeleinkkel 

és üzleti partnereinkkel. A Viselkedési Alapelvek 

kötelezőek az egész márkacsoport és így 

mindannyiunk számára. Az alapelvek 

megélésével kapcsolatban nincs apelláta; 

nincsenek kivételes helyzetek, amikor nem kell 

alkalmazni őket.

A szabályok világos megfogalmazása erősíti a 

vállalatot. Ennek az alapelv-gyűjteménynek a 

szavaiból értékek szöknek szárba és szilárdulnak 

meg, amelyeknek mindannyian képviselői és 

nagykövetei vagyunk a tetteink által. A 

Viselkedési Alapelvek közös identitást ad 

nekünk. Összeköt minket, függetlenül attól, 

hogy milyen hierarchiaszinten vagy milyen 

funkcióban működünk a vállalatnál. Az előttünk 

álló kihívások arra sarkallnak bennünket, hogy 

erőinket egyesítve végezzük a munkánk.  

A jogellenes cselekedetekért kiszabott 

büntetések és egyéb jogi eljárások 

erőforrásaink pazarlását jelentik, 

veszélyeztetik jó hírnevünket, és ezáltal 

cégünk értékét.

Az egész Igazgatóság és az Üzemi Tanács ott 

áll e szabályzat mögött. Elvárjuk, hogy 

komolyan vegye  a Viselkedési Alapelveket, 

magáénak érezze és betartsa az előírásokat. 

Arra kérjük Önt, hogy foglalkozzon aktívan a 

tartalmával, folytasson róla párbeszédet és 

folyamatosan javítsa az alapelvek átültetését a 

mindennapi munkájába.

Kezelje ezt az alapelv-gyűjteményt a 

szabálykövetőszerű viselkedéshez nyújtott 

segítségként. Közös felelősségünk, hogy 

ezeket a szavakat a megfelelő tettek kövessék, 

és így megvédjük az Audi márka jó hírnevét, 

mint megbízható üzleti partner, tisztességes 

versenytárs és vonzó munkáltató.



Tevékenységünk alapját a Viselkedési Alapelvek 

képezik, amelyek minden munkatársra egyaránt 

vonatkoznak, függetlenül a hierarchiában 

elfoglalt helyétől és munkakörétől. Kiemelkedő 

jelentőségű, hogy az ebben foglalt értékeket ne 

csak elméletben ismerjük, de éljük is a 

gyakorlatban. Miért is fontos ez? Azért, mert 

közös vállalati értékeink határozzák meg, 

miként működünk együtt. Vállalati kultúránk 

csak akkor tud fejlődni, ha mindannyian 

egyénként is fejlődünk, hiszen mindannyian – 

külön-külön is – meghatározó befolyással 

vagyunk vállalatunkra. Közös felelősségünk, 

hogy olyan munkahelyi légkört teremtsünk, ahol 

érvényesül a megbecsülés, az integritás, és 

nyitottsággal fordulunk egymás felé. A 

Viselkedési Alapelvek mentén erre minden 

eszközünk megvan. 

Ne feledjük, nem csak munkavállalóként van 

különleges felelősségünk, hanem a társadalom 

tagjaként is. 

Az AUDI HUNGARIA Zrt. ugyanis Magyarország egyik 

legnagyobb vállalata, s ebből kifolyólag fontos 

példakép-funkcióval rendelkezik. Az alapértékeink 

magukért beszélnek. A környezetünk megóvása 

érdekében nem csak betartjuk az előírásokat, de 

odafigyelünk, hogy a munkánk során a lehető 

legkevésbé terheljük azt. Nem csak egyenlő 

bánásmódot biztosítunk, de kihasználjuk a 

sokszínűségünkben rejlő lehetőségeket. 

A Viselkedési Alapelvekben gyakorlatorientált példákat 

talál, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a 

mindennapi munka során megfelelően járjunk el a 

feladataink végrehajtásakor. Külön szeretnénk felhívni 

a figyelmet a Viselkedési Alapelvek végén található 

öntesztre. 

Gazdasági sikerünket és vállalatunk jóhírnevét 

alapvetően meghatározza a Viselkedési Alapelvek 

betartása, valamint az, hogy mindannyian képviseljük 

az ott lefektetett értékeket. Ezért arra kérjük, járjon 

elöl jó példával, használja aktívan ezt az alapelv-

gyűjteményt, és ha valamiben nem biztos, kérjen 

szakértő tanácsot!

3. 
Az Audi Hungaria 
igazgatóság előszava
Kedves Kollégák! 

A Viselkedési Alapelvek erkölcsi alapértékként az AUDI HUNGARIA Zrt. 
sikerének alapját képezik, hiszen rendkívül fontos, hogy etikus és 
szabálykövető módon járjunk el munkánk során. Ez csak akkor lehetséges, ha 
ismerjük a ránk vonatkozó előírásokat – hatályos jogszabályokat és belső 
vállalati szabályokat – és be is tartjuk őket. A szabályok betartása mellett 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy az integritás vállalati kultúránk és 
együttműködésünk elengedhetetlen része legyen. Ne úgy tekintsünk erre, 
mint egy egyszeri elérendő célra, hanem mint egy elemi fontosságú és a 
jövőnket alapjaiban meghatározó eszközre, amely folyamatosan segít nekünk 
eligazodni.

Alfons Dintner
Igazgatóság elnöke 

Németh Kinga
Igazgatóság tagja, Személyügy és 
Szervezet

Dr. Patrick Heinecke
Igazgatóság tagja, Pénzügy, IT, 
Beszerzés & Compliance

Robert Buttenhauser 
Igazgatóság tagja, 
Motorgyártás/Járműhajtások

Les Zoltán
Igazgatóság tagja,  
Járműgyártás
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4. 
Felelősségünk 
a Compliance 
tekintetében
Vállalatunk sikere döntő mértékben függ attól, 

hogy mi valamennyien, azaz az Igazgatóság, a veze-

tők és minden egyes munkavállaló becsületesen, 

feddhetetlenül és etikusan, korrekt módon viselke-

dünk. 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 vállala-

tunkért és védjük márkánk jó hírét. A fenntartható-

ság parancsát követve tudatában vagyunk a tevé-

kenységünk gazdasági, társadalmi és ökológiai 

kihatásai iránti felelősségnek. Ide tartozik az is, 

hogy a vállalaton belül érvényes szabályokat vala-

mennyien, mindenkor és mindenütt figyelembe 

vesszük és betartjuk. Igazgatósági tagjaink és 

vezető munkatársaink ennek során különleges és 

felelősségteljes szerepet játszanak: példaképfunk-

ciójuk van és meg kell előzniük a szabályellenes 

magatartást a vállalaton belül, meg kell védeniük 

munkatársaikat és a vállalatot feddhetetlenül kell 

képviselniük mind a munkatársak, mind harmadik 

személyek irányában. 

A jelen viselkedési alapelvek (Code of Conduct) 

abban segítenek bennünket, hogy jelzik a lehetsé-

ges 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 vezérelvként 

szolgál a munkahelyi hétköznapokban. Kiegészí-

tését a belső irányelvek és szabályozások, vala-

mint a munkaszerződésekhez kapcsolódó megál-

lapodások jelentik. Ezen túlmenően 

természetesen betartjuk a nemzeti és nemzetközi 

törvényi szabályozásokat. Ezalatt értjük azt is, 

hogy nem veszünk részt csalásra, hűtlen keze-

lésre, lopásra, sikkasztásra irányuló tevékenysé-

gekben, vagy ügyfeleink egyéb tudatos 

megkárosításában.

A Code of Conduct figyelmen kívül hagyása jelen-

tős károkat okozhat, nem csak vállalatunknak, 

hanem nekünk munkatársaknak is, továbbá üzleti 

partnereinknek és további érdekelteknek. A Code 

of Conduct ezért valamennyiünk számára köte-

lező érvényű, függetlenül attól, hogy munkatárs-

ként, vezetőként vagy igazgatósági tagként tevé-

kenykedünk. A Code of Conduct megsértését nem 

tűrjük. Aki megsérti a Code of Conduct-ot, annak 

megfelelő következményekkel kell számolnia, 

amelyek – a vétség súlyától függően – a munka-

jogi intézkedésektől a polgári jogi kártérítési igé-

nyeken át akár büntetőjogi szankciókig 

terjedhetnek.

Annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő, mind-

egyikünk felelőssége, hogy alaposan megismer-

jük a Code of Conduct tartalmát, magatartásun-

kat aszerint alakítsuk  és döntéshozatalkor 

figyelembe vegyük. Kétség esetén szakértő taná-

csot kérünk. 
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5.
Felelősségünk 
a társadalom 
tagjaként  

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, külö-

nösen az ember és a környezet javát illetően, és gondoskodnia kell arról, hogy vállalatunk hozzá-

járuljon a fenntartható fejlődéshez.

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

1 0 1 1



Háttér

Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyez-

ménye az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről rögzíti, hogy a nemzetközi közösség-

nek 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 elő-

írásokat. Elutasítjuk a gyermek-, kényszermunka 

bármilyen alkalmazását, valamint a modern rab-

szolgaság és emberkereskedelem bármilyen for-

máját. Ez nem csak a vállalatunkon belüli együtt-

működésre, 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 tiszte-

letben tartom az emberi jogokat és éberen figye-

lem az emberi jogok környezetemben történő 

esetleges megsértését.

Ha tudomást szerzek az emberi jogok megsértésé-

ről szakmai környezetemben, gondoskodom ezen 

jogsértések megakadályozásáról, ill. megszünte-

téséről. Ha szükséges, tájékoztatom erről felette-

semet vagy a 7. fejezetben megnevezett kapcso-

lattartó 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 kockáza-

toknak vannak kitéve).

Kezdeményezze a szükséges lépések megtételét 

és tájékoztassa felettesét és a beszállítói kapcso-

latok  fenntarthatóságáért felelős szervet. Válla-

latunknak meg kell vizsgálnia közelebbről az ezen 

üzleti partnerhez fűződő üzleti kapcsolatokat és 

adott esetben meg kell azokat szüntetni.

Emberi jogok
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Háttér

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a fair, 

előítéletektől mentes és nyílt eljárás fontos sarok-

kövei. Az Audi Hungaria támogatja a tiszteletteljes 

és partneri viszonyt, a sokféleséget és a toleranciát. 

Csak ilyen módon lehetséges a termelékenység, ver-

seny- és innovációképesség, kreativitás és eredmé-

nyesség 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, szexuális irá-

nyultság, bőrszín, politikai beállítottság, társa-

dalmi eredet vagy egyéb jogszabályban védett jel-

lemző alapján történő diszkriminációt. Aktívan 

támogatjuk a sokféleséget, a befogadást és olyan 

környezetet teremtünk, ami minden egyes sze-

mély egyéniségét támogatja a vállalat érdekében. 

Munkatársaink kiválasztása, felvétele és támoga-

tása alapvetően képzettségük és képességeik alap-

ján történik.

Saját hozzájárulásom

Figyelembe veszem az esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód alapelveit és környezetemben 

az embereket ugyanilyen magatartásra 

ösztönzöm. 

Ha az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve-

inek megsértését tapasztalom (pl. hátrányos 

megkülönböztetés, zaklatás és mobbing útján), 

akkor felhívom az érintett személyek figyelmét 

helytelen magatartásukra. Amennyiben nem 

tudok közvetlenül beavatkozni az eseményekbe, 

jelentem az esetet a személyügyi osztálynak, vagy 

a 7. fejezetben megnevezett kapcsolattartó sze-

mélyhez 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 területnek, 

hogy a megfelelő lépéseket lehessen 

kezdeményezni.

Esélyegyenlőség  
és egyenlő bánásmód

1 4 1 5



Háttér

Naponta számtalan ember kerül kapcsolatba ter-

mékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Az Audi Hunga-

ria felelős azért, hogy ezen termékek és szolgálta-

tások igénybevételéből eredő egészségügyi, 

biztonsági, környezetvédelmi és vagyoni kockáza-

tokat, hátrányokat és veszélyeket 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 megfelel-

nek a technika mindenkori állásának és azokat a 

törvényes előírásoknak megfelelően fejlesztettük 

ki. Mindezt folyamatokkal és struktúrákkal, 

továbbá a járművek vevői környezetben történő 

megfigyelésével, tartósan és szisztematikusan biz-

tosítjuk. Ezen a téren nem ismerünk kompromisz-

szumot. Gondoskodunk arról, hogy az esetleg fel-

lépő eltéréseknél időben lehessen alkalmas 

intézkedéseket bevezetni.

Saját hozzájárulásom

Ha megállapítom, vagy kétségeim támadnak afe-

lől, hogy termékeinkből esetlegesen veszélyek 

indulnak ki, vagy előírások betartása nem teljesül, 

akkor fellépek ellene. Az esetet jelentem felette-

semnek és a vállalat megfelelő szerveinek, 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 probléma 

megoldásra kerüljön. Az ügyfél kezelési hibái is 

szükségessé tehetik a vállalati reakciót (pl. a hasz-

nálati útmutatók vagy felhasználói oktatások 

frissítése). 

Termékmegfelelőség 
és -biztonság
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Háttér

Az Audi gépkocsikat, szolgáltatásokat és mobilitási 

megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít világ-

szerte. 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 ter-

mékeink, telephelyeink és szolgáltatásaink kör-

nyezetkímélő jellegéért. A környezetkímélő, 

haladó és hatékony technológiákat alkalmazunk 

és azokat termékeink teljes életciklusa alatt imp-

lementáljuk. Már a fejlesztés és gyártás során 

ügyelünk a természetes erőforrások kímélő fel-

használására, a környezeti kihatások folyamatos 

csökkentésére és a környezetvédelmi törvények és 

szabályok betartására. 

Ezen túlmenően újra és újra értékeljük a termékek 

és gyártási eljárások környezetkímélő jellegét és 

szükség esetén optimalizáljuk azt.

Felelősségteljes tagja vagyunk a társadalomnak 

és partnere a politikának. 

Mindkettővel párbeszédre törekszünk a jövőbeni 

mobilitási koncepciókról és az ökológiailag fenn-

tartható fejlődés kialakításáról.

Saját hozzájárulásom

Tevékenységem keretében figyelembe veszem a 

környezetvédelem szempontjait és célszerűen és 

takarékosan bánok az erőforrásokkal és az ener-

giával. Gondoskodom arról, hogy tevékenysé-

gem a legcsekélyebb negatív befolyást gyako-

rolja a környezetre és hogy az összhangban 

álljon a környezetvédelmi törvényekkel és 

szabályokkal.

Példa

Ön észreveszi, hogy egy tartályból nagyobb meny-

nyiségű 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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Háttér

Az Audi Hungaria adományt (azaz juttatásokat 

önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül) nyújt és 

szponzorációt végez (azaz juttatásokat nyújt szer-

ződésben rögzített ellenszolgáltatás fejében) azzal 

a céllal, hogy jóhírünket és megjelenésünket a nyil-

vánosság 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 társaságai-

nak aktuális belső rendelkezéseivel 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 szabályo-

zás szerint jogosultak adomány fogadására.

Az adományok és szponzorációk juttatása 

nálunk egy transzparens engedélyezési eljárás 

keretében 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 kezdemé-

nyezek olyan adományt, ami vállalatunk jó 

hírének árthatna.

Példa

Egy helyi politikus kéri Önt, mint sikeres 

Audi-munkatársat, hogy a vállalat részesítse 

pénzadományban a választási kampányhoz.

Utasítsa el a kérést. Adományokat csak a megfe-

lelő engedélyezési eljárás lefolytatása után sza-

bad nyújtani. Az adományt ebben a konkrét eset-

ben nem lehet engedélyezni, mivel a belső 

irányelv kizárja az adományozást pártoknak, 

pártközeli intézményeknek vagy politikusoknak. 

Adományok, szponzorálás és 
jótékonyság
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Kommunikáció 
és marketing

Háttér

A Volkswagen Konszern fontosnak tartja a világos 

és nyílt kommunikációt a munkatársakkal, üzleti 

partnerekkel, részvényesekkel és beruházókkal, a 

sajtóval és további érdekeltekkel. Munkatársaink 

mindegyike felelősséget visel a belső szabályza-

tok betartásáért a kommunikáció során a vállala-

tunk egységes és megfelelő fellépésének biztosí-

tására. Ennek során minden munkatársunk 

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. Ameny-

nyiben nyilvános, szakmai vagy kulturális rendez-

vényen vagy az interneten nyilatkozom, kihang-

súlyozom, hogy személyes véleményemről van 

szó. A közösségi médiában való helyes viselke-

désről a vállalat Social Media Guidelines kiadvá-

nyából 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 haladék-

talan korrigálását, lépjen kapcsolatba az illetékes 

osztállyal, mivel az képes átfogóan és megfelelően 

reagálni erre a kommentárra. 
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Politikai érdekképviselet

Háttér

A politika és a törvényhozás befolyást gyakorolnak 

a gazdasági keretfeltételekre a gazdasági tevé-

kenység számára. A  gazdasági körforgásban való 

részvételével az Audi Hungaria is befolyásolja a 

társadalmat és a politikai érdekképviselet (lobbi-

zás) keretében célzottan beterjesztheti a vállalat 

pozícióit a döntéshozatali eljárásokba (pl. a tör-

vénytervezetek előkészítésébe).

Vállalati alapelv

A lobbizást központilag és a nyitottság, az átlátha-

tóság és a felelősség alapelvei szerint végezzük. A 

politikai pártokkal és érdekképviseletekkel szem-

beni semlegesség számunkra magától értetődő. A 

politikára és a törvényhozásra gyakorolt tisztes-

ségtelen 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 érde-

keit ezzel a törvénytervezettel kapcsolatban.

Ne hozza szóba ezt a témát ismerősével. A lobbi-

zás a vállalatnál csak központilag egyeztetve, 

nyíltan és transzparens módon történhet. A meg-

felelő kapcsolati partner az ilyen lobbiintézkedé-

sekhez a vállalati kommunikációért és kormány-

kapcsolatokért felelős osztály.
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6. 
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 irány-

elvek és vállalati értékek következetes betartását és világos kommunikálását.

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

nákon át értékesítjük.

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

Háttér

Potenciális érdekellentét akkor áll fenn, ha vala-

melyik munkatársunk magánérdeke ütközik vagy 

ütközhet az Audi Hungaria érdekeivel. Ilyen érd-

ekösszeütközés különösen melléktevékenységek-

ből adódhat. Ha egy munkatárs személyes érde-

keit a vállalat érdekei fölé helyezi, az árthat a 

vállalatnak. 

Vállalati alapelv

Tiszteletben tartjuk kollégáink személyes érdekeit 

és magánéletét. Fontosnak tartjuk azonban, hogy 

a magán- és az üzleti érdekek közötti ellentéteket, 

vagy akár csak azok látszatát is, elkerüljük. Dönté-

seinket kizárólag szakmai kritériumok alapján hoz-

zuk 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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Ajándékok, vendéglátások és 
meghívások

Háttér

Az üzleti kapcsolatokban széleskörűen elterjedtek 

az ajándékok, vendéglátások és meghívások for-

májában adott juttatások. Amennyiben ezek a jut-

tatások megfelelő keretben maradnak és nem 

ütköznek belső, valamint törvényi szabályozásba, 

akkor azok nem kifogásolhatók. Ha azonban az 

ilyen juttatások ezt a keretet meghaladják és har-

madik személy befolyásolására használhatók, 

akkor az büntethető lehet.

Vállalati alapelv

Belső irányelvekkel szabályozzuk az ajándékok, ven-

déglátások és rendezvényekre szóló meghívások 

kezelését, azt, hogy milyen juttatások megfelelőek 

és milyen szempontokat kell a juttatások elfogadá-

sakor és nyújtásakor figyelembe venni.

Saját hozzájárulásom

Alaposan megismerem az ajándékok, vendéglátá-

sok és meghívások kezelésére vonatkozó irányelve-

ket és szigorúan betartom őket. 

Ellenőrzöm saját magatartásomat ebben az össze-

függésben arra nézve, hogy fennállnak vagy fenn-

állhatnak-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 meghaladja 

az érvényes belső irányelvekben rögzített szintet. 

Ha kétsége van, ne fogadja el az ajándékot. Ha 

attól tart, hogy az ajándék visszautasítása félreér-

tésre adhat okot, lépjen kapcsolatba felettesével 

és egyeztesse vele a megoldást. Adott esetben az 

ajándékot a vállalatnál illetékes helyen le kell 

adni. Az átadást az Ön személyes védelme érdeké-

ben dokumentálni kell. 
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A korrupció tilalma

Háttér

A korrupció súlyos probléma a gazdasági életben. 

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 munkatársak 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 jogi-

lag engedélyezett keretfeltételeknek és rögzített 

előírásoknak megfelelően nyújtunk.

Saját hozzájárulásom

Sohasem vesztegetek meg mást és sohasem 

hagyom megvesztegetni magamat, sem közvetle-

nül, sem közvetve. Saját felelősségem tájékozódni 

a belső szabályozásokról, mielőtt ajándékot adok 

vagy elfogadok, meghívást és vendéglátást ajánlok 

fel vagy fogadok el.

Amennyiben jelzést kapok korrupcióról, haladékta-

lanul jelentem a 7. fejezetben megnevezett kap-

csolattartó személynek.

Példa

Ön az Audinál az értékesítési osztályon dolgozik és 

szeretné az idei árbevételi célt túlteljesíteni. Aján-

latot készít egy potenciális ügyfél által kiírt nagy-

értékű megrendeléshez. Az ügyfél illetékes dön-

téshozója felkínálja Önnek, hogy a megbízás 

odaítélését megfelelő költségtérítés ellenében 

vállalata javára befolyásolja.

Ez korrupt magatartást jelent. Tájékoztassa hala-

déktalanul felettesét és az illetékes Compliance 

Officert.
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Kapcsolat hivatalos 
személyekkel 

Háttér

A hivatalos személyekkel vagy képviselőkkel, kor-

mányokkal, hatóságokkal és egyéb közintézmé-

nyekkel való kapcsolattartásban gyakran különle-

ges jogszabályi feltételek érvényesek, ahol már 

egyes vétségek is súlyos következményekkel jár-

hatnak és az Audit tartósan kizárhatják a közbe-

szerzési pályázatokból.

Vállalati alapelv

A hivatalos személyekhez fűződő kapcsolatainkat 

szigorúan a jogszabályok alapján és a megfelelő 

belső szabályozások szerint kezeljük az érdekellen-

tétek és korrupció elkerülése érdekében. Facilita-

tion Payments, tehát hivatalos személyeknek irá-

nyuló kifizetés sem teljesíthető a rutinszerű hivatali 

tevékenységek meggyorsítása érdekében.

Saját hozzájárulásom

Tudatában vagyok annak, hogy a közbeszerzések-

kel kapcsolatban különösen szigorú szabályok 

érvényesek és tájékozódom ezekről. A kapcsolat-

tartó a vállalati kommunikációért és kormánykap-

csolatokért felelős osztály, valamint a Jogi 

osztály.

Példa

Ön tudja, hogy egy hatóság nagy beszerzés kiírá-

sára készül. Ön úgy gondolja, hogy a hatóságnak 

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 befo-

lyásolás illegális lenne.
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A pénzmosás  
és a terrorizmus 
finanszírozásának tilalma

Háttér

A világ szinte minden országában törvények vannak 

érvényben a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-

rozása ellen. Akkor beszélünk pénzmosásról, ha 

közvetlenül vagy közvetve bűncselekményekből 

származó pénzt vagy vagyontárgyat a legális gazda-

sági körforgásba hoznak és így annak eredetét lep-

lezik. Terrorizmusfinanszírozásról akkor beszélünk, 

ha pénzt vagy egyéb eszközöket biztosítanak terro-

rista bűncselekményhez vagy terrorista egyesülé-

sek támogatására. A pénzmosás miatti felelősség 

nem feltételezi az érintett tudomását arról, hogy 

az érintett jogügylet, vagy az érintett átutalás által 

pénzmosás történik. Már a pénzmosásban való 

nem szándékos részvétel is büntetést vonhat maga 

után az összes érintett számára.

Vállalati alapelv

Gondosan ellenőrizzük ügyfeleink, üzleti partnere-

ink és más harmadik személyek identitását, akikkel 

üzletet akarunk kötni. Kinyilvánított célunk, hogy 

csak komoly partnerekkel tartunk fenn üzleti kap-

csolatot, akiknek az üzleti tevékenysége összhang-

ban áll a jogszabályi előírásokkal és eszközeik legi-

tim forrásból származnak.

A beérkező fizetéseket haladéktalanul a megfe-

lelő teljesítésekhez rendeljük hozzá és könyvel-

jük őket. Gondoskodunk a transzparens és nyílt 

pénzáramlásról.

Saját hozzájárulásom

Semmilyen olyan intézkedést nem teszek, ami meg-

sérthetné a bel- vagy külföldi pénzmosás elleni elő-

írásokat. Figyelmes vagyok és kivizsgálom az ügyfe-

lek, üzleti partnerek és más harmadik személyek 

gyanús viselkedését. Ha vannak olyan jelek, amelyek 

egy ilyen gyanút megalapozhatnak, haladéktalanul a 

pénzmosás megelőzéséért felelős szakterülethez, 

vagy a 7. fejezetben megnevezett kapcsolattartó 

személyhez fordulok.

Felelősségi területemen minden alkalmazható elő-

írást betartok a tranzakciók és szerződések rögzíté-

sére és könyvelésére.

Példa

Az Audi egy ügyfele, aki nagy összeget fizetett, azt 

kéri, hogy a visszafizetés ne banki átutalással tör-

ténjen eredeti üzleti számlájára, hanem átutalás-

sal 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 megneve-

zett kapcsolattartó partnerektől.
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Könyvvezetés  
és pénzügyi jelentések

Háttér

Csak szabályszerű könyveléssel és korrekt pénzügyi 

jelentéstétellel képes az Audi Hungaria a nyilvá-

nosság előtt és részvényesei, valamint szerződéses 

partnerei körében a bizalmat megszerezni és fenn-

tartani. A szabálytalanságoknak súlyos következ-

ményei lehetnek a vállalat és a felelős személyek 

számára is.

Vállalati alapelv

Szigorúan betartjuk a szabályszerű könyvvezetésre 

és pénzügyi jelentéstételre vonatkozó jogszabályi 

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 nyilvá-

nosságra hozzuk időszaki jelentéseinket, amelyek a 

nemzeti és nemzetközi számviteli szabályok sze-

rint készülnek.

Saját hozzájárulásom

Úgy szervezem meg a folyamatokat, hogy az 

összes üzleti pénzügyi adat korrekt módon és idő-

ben megállapítható legyen. A korrekt adatgyűjtést 

érintő kérdésekben felettesemhez, vagy az illeté-

kes 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 könyve-

lést mindig a gazdasági esemény felmerülésekor 

kell végezni. A szakszerűtlen könyvelés súlyos 

következményekkel járhat a vállalat és az egyes 

munkatársak számára.
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Adók és vámok

Háttér

Világszerte végzett tevékenységünk alapján és az új 

piacok fejlesztése során a külgazdasági, adó- és 

vámjog legkülönbözőbb jogszabályait kell betarta-

nunk. Az adó- és vámjogi előírások betartása bizal-

mat kelt az ügyfeleknél és a pénzügyi hatóságok-

nál, valamint a közvéleményben. A 

szabálytalanságok következménye az Audi Hunga-

ria számára jelentős pénzügyi kár és súlyos tekin-

télyvesztés 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 jog-

szabályok 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 megsértésé-

nek jeleit tapasztalom szakmai környezetemben, 

minden lehetőséget megragadok ezen jogszabály-

sértések megakadályozására, ill. megszüntetésére. 

Ha ez nem lenne lehetséges, a megfelelő kapcso-

lattartóhoz fordulok az adó- és vámügyek 

területén.

Példa

Ön felelős meghatározott üzleti események rögzí-

téséért a pénzügyi - számviteli zárásnál, amilye-

nek pl. általános költségek (karbantartási ráfordí-

tások) és a gyártási költségek. Egy projekt már 

korai időpontban túllép bizonyos controlling-mu-

tatókat. Ezen okból Ön utasítást kap karbantar-

tási ráfordítások könyvelésére, bár kétségtelenül 

beruházásról és így kötelezően aktiválandó gyár-

tási költségekről van szó.

Minden esetben a jogszabályi előírásoknak meg-

felelően könyveljen. Minden üzleti eseményt a 

számviteli, pénzügyi jogi és adóelőírásoknak meg-

felelően kell regisztrálni, mert a számvitel jelenti 

az adóbevallás alapját. A számvitelben elkövetett 

hibák így hibás adóbevallásokhoz és súlyos adó- 

és vámjogi következményekhez vezethetnek a vál-

lalat és a felelős munkatársak számára.
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Tisztességes  
és szabad verseny

Háttér 

A tisztességes és szabad versenyt az érvényes ver-

seny- és kartelltörvények védik. Ezen törvények 

betartása szavatolja minden piaci résztvevő javára, 

hogy a piaci verseny ne torzuljon. Különösen tiltott 

a megállapodás és egyeztetett magatartás ver-

senytársak között, ami a szabad verseny kizárását 

vagy korlátozását célozza vagy eredményezi. Nem 

megengedett a visszaélés az uralkodó piaci pozíci-

óval sem. Ilyen visszaélés lehet például az ügyfe-

lek eltérő kezelése szakmai indok nélkül (diszkri-

mináció) a szállítás megtagadásánál, az aránytalan 

beszerzési vagy értékesítési árak és kondíciók kikö-

tésénél vagy a kapcsolt üzleteknél érdemi indok 

nélkül kért járulékos teljesítés esetén. A versenyel-

lenes magatartás nem csak az Audi Hungaria jó 

hírét képes jelentősen károsítani, hanem súlyos 

bírságot 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 meg-

mérettetésre versenytársainkkal és ennek során 

mindig a joghoz és a törvényekhez, valamint az eti-

kai alapelvekhez tartjuk magunkat.

Nem kötünk versenyellenes megállapodást verseny-

társakkal, beszállítókkal vagy ügyfelekkel. Ameny-

nyiben vállalatunk uralkodó piaci pozícióban van, 

nem élünk vissza azzal.

Feljogosított értékesítési partnereinkhez fűződő 

kapcsolatainkban betartjuk az értékesítési rend-

szerekre érvényes specifikus kartelljogi 

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, amelyek-

nek az egymás közötti versenyben jelentősége 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 beszél-

getőpartnere megpróbál információkat megtudni 

Öntől az Audi további üzleti terveiről. Viszonzásul 

beszélgetőpartnere felajánlja megfelelő informá-

ciók 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 megsértését 

jelentené és drasztikus következményekkel jár-

hatna Önnek személyesen és vállalatunknak is, 

valamint beszélgetőpartnere és annak vállalata 

számára is. Dokumentálja ezt a beszélgetést és 

tájékoztassa haladéktalanul az illetékes Compli-

ance Officert.
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Beszerzés

Háttér

Az Audi Hungaria üzleti tevékenysége keretében 

szerződéses kapcsolatban áll nagyszámú beszállí-

tóval és szolgáltatóval.

Vállalati alapelv

Beszállítóinkat és szolgáltatóinkat szakmai krité-

riumok 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 bármilyen 

érdekösszeütközést.

Nem szerzek be terméket vagy szolgáltatást úgy, 

hogy előtte nem tájékozódom a piacról és az 

alternatív ajánlattevőkről. Ennek során figye-

lembe veszem az alkalmazható beszerzési alapel-

veket 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 kapcsolattartókhoz, 

hogy biztosítható legyen az Audi Hungaria szá-

mára leggazdaságosabb ajánlat elfogadása.
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Exportellenőrzés

Háttér

Az országok közötti gazdasági kapcsolatokra az 

exportellenőrzés keretében tilalmak, korlátozá-

sok, engedélyezési kikötések vagy egyéb fel-

ügyeleti intézkedések vonatkoznak. Az exportel-

lenőrzésre 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, akárcsak 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 előírás 

betartására.

Saját hozzájárulásom

A termékek és szolgáltatások importjára vagy 

exportjára vonatkozó döntésnél külön megvizsgá-

lom, hogy ez a döntés esetlegesen exportkorláto-

zás alá esik-e. Kétség esetén kérem a vám- és kül-

gazdasági jogban illetékes osztály tanácsát.

Példa

Ön megkapja egy potenciális ügyfél megkeresé-

sét, aki megbízást szeretne adni az Audi Hungari-

ának termékek szállítására egy olyan országba, 

amely az Audi részéről embargós országként lett 

definiálva.

Az illetékes osztállyal egyeztetve tisztázza, 

milyen exportkorlátozások érvényesek a szállítási 

célt képező országra (pl. az Egyesült Nemzetek 

embargója), és a teljes körű ellenőrzésig ne kös-

sön olyan szerződést, ami a vállalatot exportra 

kötelezi ebbe az országba.
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Háttér

Jogszabályi előírások - Európában különösen a piaci 

visszaélésekről szóló rendelet (MMVO - tiltják a 

bennfentes információk felhasználását vagy 

továbbadását részvények, más értékpapírok vagy 

pénzügyi eszközök megszerzésénél vagy eladásánál. 

Ugyanez érvényes a bennfentes információ felaján-

lására harmadik személyeknek, vagy harmadik sze-

mélyek felbujtására bennfentes ügyletek végrehaj-

tására, vagy bennfentes információk jogszerűtlen 

nyilvánosságra hozására. A megfelelő nemzeti jog-

rend szabályozásai további tilalmakat írhatnak elő. 

Bennfentes információk a nem közismert körülmé-

nyekre vonatkozó olyan precíz információk, amelyek 

alkalmasak lennének ismertté válásuk esetén az 

érintett értékpapír, pl. Audi részvény, vagy pénzügyi 

eszköz tőzsdei árfolyamának jelentős 

befolyásolására.

Vállalati alapelv

Mi a tőzsdei árfolyamot érintő bennfentes infor-

mációkat a tőkepiaci, jogi rendelkezésekkel össz-

hangban kezeljük és nem tűrjük a bennfentes ügy-

leteket. A bennfentesség szempontjából jelentős 

tervekre és folyamatokra vonatkozó ismereteket 

csak belső körben, a megfelelő, vállalaton belüli 

szabályozások szerint használhatjuk fel és nem 

adhatjuk tovább kívülállóknak, beleértve a család-

tagokat is (pl. a házastársat).

Saját hozzájárulásom

Nem fogok végrehajtani bennfentes ügyleteket és 

megfelelő ajánlást sem adok harmadik személyek-

nek, ill. nem bujtok fel arra harmadik személye-

ket. Ezen túlmenően nem fogok bennfentes infor-

mációkat közzétenni, kivéve ha az tevékenységem 

rendeltetésszerű gyakorlásához tartozik a 

megfelelően érvényes vállalaton belüli szabályo-

zások figyelembe vételével. A megfelelő vállala-

ton belüli szabályozásokat alaposan meg fogom 

ismerni. 

Amennyiben hozzájutok bennfentes információk-

hoz, akkor nem szerzek be és nem értékesítek 

értékpapírokat vagy pénzügyi eszközöket bennfen-

tes információk felhasználásával. Ez nem csak a 

Volkswagen Konszern tőzsdén jegyzett vállalatai-

nak részvényeivel vagy származékos termékeivel 

való kereskedést érinti, hanem alapvetően minden 

értékpapírét, ill. pénzügyi eszközét (tehát pl. a 

beszállítókét is).

Példa

Ön az Audi Hungaria-nál végzett tevékenységén 

keresztül megtudta, hogy rövidesen nyilvános-

ságra kerül egy új vállalat megvétele. Ön tudja, 

hogy egy jóbarátja most gondolkodik Audi-részvé-

nyei eladásán. Mivel az új tevékenységi terület 

sikeres megvásárlásának bejelentésével az 

Audi-részvény árfolyama valószínűleg emelkedni 

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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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:

7. 
Felelősségünk  
a munkahelyen  
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Munkabiztonság  
és egészségvédelem 

Háttér

Az Audi Hungaria nagyon komolyan veszi felelőssé-

gét munkatársai biztonságáért és egészségéért. 

Munka- és egészségvédelmet nyújtunk a mindenkori 

érvényes nemzeti rendelkezéseinek megfelelően, 

valamint a vállalat egészségügyi és munkavédelmi 

politikája alapján.

Vállalati alapelv

A munkafeltételek állandó javításával és sokoldalú 

megelőző és egészségsegítő intézkedésekkel meg-

őrizzük és támogatjuk munkatársaink egészségét, 

teljesítőképességét és munkával való 

elégedettségét.

Saját hozzájárulásom

Tartom magam a munka- és egészségvédelmi elő-

írásokhoz. Sohasem veszélyeztetem kollégáim vagy 

üzleti partnereim egészségét és biztonságát. Illeté-

kességi körömön belül minden megfelelő és jogsza-

bályban előírt intézkedést megteszek annak szava-

tolására, hogy munkahelyem mindig biztonságos 

munkavégzést tegyen lehetővé. A megelőző és 

egészségsegítő intézkedések önkéntes igénybevéte-

lével aktívan hozzájárulok egészségem megőrzésé-

hez és támogatásához.

Példa

Ön megállapítja, hogy osztályán az egyik gép elekt-

ronikája nyilvánvalóan meghibásodott.

Jól felismerhetően helyezze a gépet üzemen kívül és 

értesítse az illetékes felettest. Nem megengedett 

és veszélyes lehet elektromos eszközök önálló 

javítása. 
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Adatvédelem

Háttér

A magánszféra védelme érdekében különleges 

jogszabályi rendelkezések érvényesek a személyes 

adatok kezelésére. A személyes adatok gyűjtésé-

hez, tárolásához, feldolgozásához és egyéb fel-

használásához alapvetően az érintett hozzájáru-

lása, szerződéses szabályozás vagy egyéb 

jogszabályi alap szükséges.

Vállalati alapelv

Védjük a munkatársak, egykori munkatársak, ügy-

felek, beszállítók és más érintettek személyes 

adatait.

Személyes adatokat csak a jogszabályi előírások-

kal összhangban gyűjtünk, dolgozunk fel, haszná-

lunk és tárolunk.

Saját hozzájárulásom

Figyelembe veszem, hogy a személyes adatok 

gyűjtése, tárolása, feldolgozása és egyéb felhasz-

nálása csak az érintett hozzájárulása, szerződéses 

szabályozás vagy egyéb jogszabály alapján 

történhet.

Az információfeldolgozás összes komponensét 

úgy kell biztosítani, hogy szavatolt legyen a véde-

lemre érdemes adatok titkossága, integritása, 

rendelkezésre állása, igazolhatósága és terhelhe-

tősége, és az illetéktelen belső és külső használat 

akadályozva legyen.

Kétes esetekben felettesemhez vagy az adatvéde-

lemben illetékes szervhez fordulok.

Példa

Ön az Audi Hungaria számára külső résztvevőkkel 

szervezett szemináriumot és ahhoz megkapta a 

résztvevők személyes adatait. Egy kolléga az 

értékesítésről kéri Öntől a címek továbbadását.

Ne adja tovább ezeket az adatokat a felettesével, 

vagy az adatvédelmi felelőssel való konzultáció 

nélkül. Az adatokat alapvetően csak arra a célra 

szabad használni, amire közölték őket.

5 4 5 5



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

Háttér

Az Audi Hungaria nemzetközileg védett szabadal-

mak tulajdonosa és emellett széles körű üzemi és 

üzleti titkokkal és műszaki know-how-val rendel-

kezik. Ez a tudás üzleti sikerünk alapja. Az ilyen 

jellegű tudás illetéktelen személyeknek történő 

továbbadása nagyon nagy károkat okozhat a válla-

latnak és az érintett munkatárs számára munka-, 

polgári és büntetőjogi következményekkel 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 titkokat 

érintik. 

Példa

Ön részt vesz egy innovatív technológia fejlesztésé-

ben. Feladata fejlesztési eredményeinek bemuta-

tása a különböző vállalati helyszíneken és a prezen-

tációhoz szeretné elvinni laptopját, amelyen a 

megfelelő dokumentumok vannak tárolva. Szán-

déka szerint ezeket a dokumentumokat az egyes 

helyszínekre való utazás során a repülőgépen vagy 

a vonaton még egyszer átnézi.

Gondoskodni kell arról, hogy senki tudomására ne 

jussanak az Audi Hungaria tulajdonát képező érzé-

keny információk. Ellenkező esetben az súlyos ver-

senyhátrányhoz vezethet. Az ilyen jellegű informá-

ciókat ne olyan helyen kérdezze le, ahol harmadik 

személyek ezekhez az információkhoz hozzáférhet-

nek vagy azokról tudomást szerezhetnek.
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IT-biztonság

Háttér

Az információtechnológia (IT), illetve elektronikus 

adatfeldolgozás nélkül az Audi Hungaria munka-

napjai elképzelhetetlenek, azonban ezek sok kocká-

zatot rejtenek magukban. Ide tartozik különösen 

az adatfeldolgozás negatív befolyásolása kártékony 

programokkal (vírusok), az adatok elvesztése prog-

ramhiba következtében, vagy a visszaélés az ada-

tokkal (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 biztonsági 

szabályzatokat és tartom magam az abban fog-

lalt előírásokhoz. Tudatában vagyok annak, hogy 

a titkosítás nélküli adatcsere (pl. e-mail vagy USB-

stick útján) nem biztonságos kommunikációs 

eszköz.

Példa

Ön úton van és egy tárgyaláson USB-sticket kap 

egy dokumentum kicseréléséhez. 

Kizárólag az Audi Hungaria által biztosított adat-

hordozókat vagy rendszereket használja az adat-

cseréhez és az információminősítés előírásai sze-

rint járjon el. Küldesse el pl. a dokumentumot 

e-mailben. Sohase nyisson meg azonban e-mailt 

és annak csatolmányait, ha az gyanúsnak tűnik 

vagy ismeretlenektől kapta; így megakadályoz-

hatja, hogy kártékony szoftver kerüljön a vállalati 

hálózatba.

5 8 5 9



A vállalati vagyon  
kezelése

Háttér

Az Audi Hungaria anyagi és immateriális vagyona 

arra szolgál, hogy támogassa munkatársainkat a 

vállalat üzleti céljainak elérésében és azokat csak 

az üzemi szabályozások keretében 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 csoportos 

utat tervez. Az edző megkérdezi Önt, hogy mint 

Audi-munkatárs tudna-e szerezni egy szolgálati 

járművet a járműparkból.

A szolgálati járműveket piaci feltételekkel általá-

ban a munkatársak is bérbe vehetik. Ingyenesen 

Ön szolgálati járművet nem használhat magán-

célra, és azt harmadik személy rendelkezésére 

sem bocsáthatja.
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8. 
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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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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Segítség / kapcsolat /
visszaélés-bejelentési rendszer

A Viselkedési Alapelvek a Volkswagen Konszern 
etikai alapértékeit egyesítik a munkatársakkal 
szemben támasztott szabálykövető viselkedés 
követelményével. Mindannyian óvjuk a 
vállalatot azáltal, hogy szólunk, ha valami nincs 
rendben.

Ha kérdésünk van, bizonytalanok vagyunk, vagy 
külső ill. belső szabály megszegésének gyanúja 
jutott a tudomásunkra, forduljunk a 
vezetőnkhöz, továbbá kérjünk szakértő 
tanácsot a megfelelő részlegen. Ebben a 
személyügy és a munkavállalói képviselet is 
segítségünkre lehetnek. Ezen kívül bármikor 
fordulhatunk a vállalat Compliance Officeréhez 
és a Compliance Részleghez:  
compliance@audi.hu

A fentieken túl bejelentést is tehetünk a Volkswagen Konszern visszaélés-bejelentési rendszerében – 

olyan esetben például, amikor nem akarunk a vezetőnkhöz fordulni. Bejelentést névvel és anonim módon 

is tehetünk. A Volkswagen Konszern visszaélés-bejelentési rendszere elsősorban a súlyos 

szabályszegések kivizsgálására szolgál. Súlyos szabályszegésről a Viselkedési Alapelvekben lefektetett 

etikai értékek súlyos megsértése esetén beszélünk, továbbá olyan szabályszegések esetén, amelyek 

következtében a vállalat jóhíre vagy egyéb érdekei súlyosan csorbulnak. A Management Kör tagjainak 

példakép-funkciójából adódik, hogy a potenciális szabályszegéseknek utánajárnak, és képviselik az etikus 

magatartás kultúráját. Súlyos szabályszegésre utaló megalapozott gyanú esetén kötelesek 

haladéktalanul bejelentést tenni. E bejelentési kötelezettség elmulasztása önmagában súlyos 

szabályszegésnek minősül, amely megfelelő szankciót von maga után. A visszaélés-bejelentési rendszer 

célja, hogy védje a vállalatunkat, a bejelentőket, valamint mindenkit, aki a szabályszegések 

kivizsgálásához, megszüntetéséhez hozzájárul. Az ilyen személyekkel szemben alkalmazott megtorlás 

súlyos szabályszegés. Mindezek mellett a visszaélés-bejelentési rendszer az érintettek érdekeit is védi. 

Rájuk az ártatlanok vélelme vonatkozik, amíg a szabályszegés ténye nem igazolódik. A visszaélés-

bejelentési rendszer alapját egységes folyamatok, valamint a bejelentések bizalmas és professzionális 

feldolgozása adja. Ebből adódik az is, hogy vizsgálat csak szabályszegésre utaló konkrét tények esetén 

indul. A rendszer visszaélésszerű használatát nem toleráljuk és megfelelően szankcionáljuk.

Audi Felderítő Iroda:

Postacím: AUDI AG, Hinweisgebersystem, 85045 Ingolstadt

24/7-Telefon-Hotline: +800 444 46300/ +49 5361 946300 

E-Mail: whistleblower-office@audi.de, compliance@audi.hu

Online bejelentő csatorna (itt is lehet anonim módon bejelentést tenni): 

https://www.bkms-system.com/vw

Ezen kívül – pártatlan közvetítőként, ombudsmanként - rendelkezésünkre állnak tapasztalt külső 

ügyvédek. Szerződött partnerként a Volkswagen Konszernen belül ők is fogadnak jogszabálysértésre, 

belső vállalati szabályok megsértésére, vagy egyéb, kért okozó magatartásokra vonatkozó 

bejelentéseket. Ha a bejelentő igényli, személyazonosságának megismerése mellett a külső ügyvédek 

közvetlenül is felveszik vele a kapcsolatot. Végezetül – a bejelentővel egyeztetett terjedelemben és akár 

a bejelentő számára anonim módon - továbbítanak minden információt a visszaélés-bejelentési 

rendszerünkbe, további feldolgozásra.

Az Ombudsmanok elérhetőségei:

Internet: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

A visszaélés-bejelentési rendszerrel, valamint a Volkswagen Konszern Ombudsmanjaival kapcsolatos 

további információk: https://audi.hu/hu/profil/compliance/
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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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Jegyzetek
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