
Audi visszaélés-bejelentési rendszer  

 
Az integritás, valamint a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelő magatartás 
(Compliance) képezik vállalati tevékenységünk alapját, így az az Audinál és a teljes Volkswagen 
Konszernben legmagasabb prioritást élveznek. E két tényezőn alapszik a konszern és az általa 
gyártott márkák jó híre, az ügyfelek és üzleti partnerek bizalma, a munkatársak jóléte, valamint a 
fenntartható gazdasági eredményesség. Célunk, hogy ez utóbbit ne csorbítsa a bírságokból és 
kártérítési kötelezettségekből vagy büntetőeljárásokból eredő komoly anyagi károk kockázata. 
 
Az AUDI HUNGARIA Zrt.-t érintő bejelentésekre vonatkozóan az AUDI AG-nál egész Audi 
márkacsoportra létrehozott és az AUDI AG Compliance szervezetének keretében működő Audi 
Felderítő Iroda illetékes.   
 
Az Audi Felderítő Iroda felé bejelentés tehető az Audi alkalmazottai által elkövetett minden 
jogszabálysértéssel, továbbá a belső szabályok (pl. viselkedési alapelvek, irányelvek) 
megszegésével kapcsolatban.  

Az Audi Felderítő Iroda fogadja a szabályszegésekkel kapcsolatos bejelentéseket, dokumentálja 
azokat, továbbá intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról.  

A súlyos szabályszegéseket az Audi Felderítő Iroda által megbízott AUDI AG szakterület vizsgálja 
ki. Súlyosnak minősülnek azok a szabályszegések, amelyek a Volkswagen konszern vagy az AUDI 
HUNGARIA számára esetlegesen jelentős anyagi károkkal járnak, amelynek következtében 
súlyosan csorbulnak a Volkswagen Konszern vagy az AUDI HUNGARIA érdekei, vagy a Volkswagen 
Konszern alapvető etikai értékei.  

Példák azokra az esetekre, amelyeknél rendszerint súlyos szabályszegés áll fenn: 

 gazdasági, korrupciós, adójogi bűncselekmények, 

 környezetvédelmi bűncselekmények, 

 emberi jogok megsértése (pl. gyermekmunka tilalma), 

 kartelljogi- és versenyjogi előírások megszegése, 

 pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, 

 termékbiztonsági és engedélyezési előírások megszegése, 

 az adatvédelmi jogszabályok jelentős mértékű megszegése, 

 a Felső Management Körhöz vagy annál magasabb menedzsmentkörhöz tartozó 

munkavállalók szabályszegése, mely a Viselkedési Alapelvekben leírt Compliance és 

Integritás példaképfunkciójuknak ellentmond,  

 a vállalatot érintő várható szankciók magas kockázata jelentős szabályszegés miatt (pl. 

jelentős mértékű pénzbírság és pótdíjak, hatóságokkal való ügyletek tilalma, üzleti 

tevékenységhez szükséges engedélyek elvesztése), 

 csoportos elkövetés, 

 a meglévő vállalati struktúrák szisztematikus kihasználása a szabályszegés többszöri 

elkövetése érdekében. 

A következő eseteket – a konkrét ügytől függetlenül – mindig súlyos szabályszegésre vonatkozó 

bejelentésként kezeljük: 

 a visszaélés-bejelentők hátrányban részesítési tilalmának megsértése, 

 a vezetői bejelentési kötelezettség megszegése, 

 legjobb tudomás ellenére történő hamis tartalmú bejelentés valaki ellen a visszaélés-

bejelentési rendszerben 

 az USA környezetvédelmi előírásainak megszegése. 



Az egyéb szabályszegéseket az Audi Felderítő- Iroda által megnevezett Audi Hungaria vizsgáló 
szakterületek vizsgálják ki.  

Az Audi Felderítő Iroda a következő csatornákon keresztül fogadja a bejelentéseket: 

 E-mail  
whistleblower-office@audi.de 

 

 24/7 Hotline (anonim) 

+800 444 46300 (díjmentes), ill.  

+49 5361 946300 (díjköteles, nemzetközileg elérhető) 

 Online – bejelentőcsatorna (anonim) 

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

 

 Postacím 

AUDI AG 

Visszaélés-bejelentési rendszer (Hinweisgebersystem) 

85045 Ingolstadt 

 

 Személyesen  
Audi Felderítő Iroda (Audi Aufklärungs-Office) 

AUDI AG 

I/GC-C 

85045 Ingolstadt 

Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a whistleblower-office@audi.de email-címen. 

Amennyiben úgy dönt, hogy a bejelentést vállalaton kívüli szakértő felé kívánja megtenni, úgy két 

külső ügyvéd áll rendelkezésre, akik semleges közvetítőként (ombudsmanként) fogadják a 

bejelentéseket. Feladatuk, hogy fogadják az esetleges jogszabálysértésekre, belső szabályozások 

megsértésére vonatkozó bejelentéseket, megvizsgálják azokat, adott esetben egyeztessenek a 

bejelentővel, valamint az információkat további feldolgozás céljából továbbítsák a vállalat felé. 

 A Volkswagen Konszern megbízásából két külső ügyvéd tevékenykedik ombudsmanként: Dr. 

Rainer Buchert és Dr. Thomas Rohrbach. Az ombudsmanok az alábbi módokon érhetők el: 

  

Dr. Rainer Buchert  

 Telefon: +49-69-710 33 330 oder +49-6105-92 13 55  

 Fax: +49-69-710 34 444  

 E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de 

mailto:whistleblower-office@audi.de


 Posta: 

Dr. Rainer Buchert 

Bleidenstraße 1 

60311 Frankfurt am Main 

 Személyesen: 

Bleidenstraße 1 

60311 Frankfurt am Main 

Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a megadott telefonszámokon. 

  

Dr. Thomas Rohrbach   

 Telefon: +49-69-65 30 03 56  

 Fax: +49-69-65 00 95 23  

 E-mail: rohrbach@ra-rohrbach.de 

 Posta: 

Thomas Rohrbach 

Wildgäßchen 4 

60599 Frankfurt am Main 

 Személyesen: 

Wildgäßchen 4 

60599 Frankfurt am Main 

Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a megadott telefonszámon. 

 A külső ügyvédek fogadják a bejelentéseket és továbbítják az információkat – a bejelentő 

kívánságára akár névtelenül – további feldolgozás céljából a visszaélés-bejelentési rendszerünk 

felé. 

Az Audi visszaélés-bejelentési rendszer működése megfelel a panaszokról és a közérdekű 
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) és a hatályos adatvédelmi szabályozás 
rendelkezéseinek.  


