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Az Ön észrevételei fontosak számunkra!  
Miért tegyen észrevételt a DACHSER számára? 

Vállalatként mindig az az elvárásunk, hogy minden üzleti esemény és szolgáltatás jogilag 
kifogástalan módon bonyolódjon le, üzleti tevékenységünket pedig a megfelelő 
követelmények szerint alakítjuk. Ebből az okból kifolyólag a törvényi előírások, különösen 
pedig a DACHSER viselkedési kódexében, valamint az értékmenedzsmentünkben foglaltak 
betartása a legkiemeltebb prioritást élvezi. Csak ezeknek az alapelveknek a betartásával 
lehetséges a jó Corporate Governance biztosítása, amellyel megakadályozzuk a nem 
megfelelő viselkedést, és ezzel elejét vesszük a vállalatunkat, dolgozóinkat és üzleti 
partnereinket érő káreseményeknek.   

Vállalatként ügyelünk arra, hogy befolyási területünkön a törvénysértő magatartás minden 
formáját megakadályozzuk. Törekszünk az esetleges jogsértések időben történő 
felismerésére és azok szükségszerű érzékenységgel való kivizsgálására.  

Munkatársainktól, üzleti partnereinktől és a nyilvánosságtól elvárjuk, hogy kifogásolható 
aktivitásainkra vonatkozó esetleges aggályaikat vagy a vállalatunkhoz fűződő, súlyosan hibás 
viselkedésre vonatkozó észrevételeiket nyíltan jelezzék nekünk.  

Az információk birtokában időben elejét vehetjük a súlyos jogsértéseknek. Mindez nemcsak 
az érintett személyek egyéni védelmében, hanem vállalatunk és üzleti partnereink 
védelmében is történik.  

A DACHSER-csoport minden munkavállalójának, valamint minden kívülálló harmadik félnek 
is megvan a lehetősége arra, hogy információkat juttasson el a DACHSER Compliance Office 
irodájához. 

Hová fordulhat? 

Potenciális szabályszegést észlelt a vállalatnál, vagy személyesen érintette ilyen kihágás? 
Bátorítjuk, hogy tájékoztasson bennünket erről. Észrevételeit megoszthatja velünk telefonon, 
e-mailben – akár  anonim módon is – írásos formában az alábbi címre küldött levélben.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefon: +49 5916 5510 

E-mail: compliance.office@dachser.com 

Függetlenül attól, hogy Ön a vállalatnál dolgozik vagy külső személy, ezeken a 
csatornákon bármikor lehetősége van tájékoztatni bennünket a vállalaton belül 
elkövetett Compliance jogsértésekről vagy az arra utaló jelekről. Természetesen Ön 
szabadon dönthet arról, hogy észrevételeit anonim módon, feljegyzés formájában 
juttatja-e el hozzánk. Ezzel kapcsolatban érdemes szem előtt tartania, hogy a bejelentett 
tényeket általában gyorsabban és hatékonyabban lehet kivizsgálni, ha saját személyét 
valamennyi elérhetőségével azonosítja. Az Ön által közölt információkat természetesen 
mindig szigorúan bizalmasan kezeljük.  
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Ahhoz, hogy bejelentését minden részletre kiterjedően és célravezető hatékonysággal 
feldolgozhassuk, fontos, hogy azt a lehető legkonkrétabb és legkövetkezetesebb módon 
juttassa el hozzánk. Bejelentése során ügyelnie kell arra, hogy lehetőleg minden tényt 
objektíven, pontosan és mindenre kiterjedő módon írjon le. Nagy segítséget jelent számunkra, 
ha bejelentésében kitér a „Ki?“, „Mit?“, „Mikor?“, „Hogyan?“ és “Hol?“ kérdésekre. 

Mi történik az Ön által szolgáltatott információkkal? 

Az Ön által szolgáltatott információkat a Compliance Office iroda a bizalmasság megőrzése, 
valamint a vonatkozó adatvédelmi előírások figyelembe vétele mellett kezeli. Egyedi 
esetekben és a potenciális vétség fajtájától és súlyosságától függetlenül határozottan 
fenntartjuk annak a jogát, hogy a mindenkori illetékes bűnügyi szervet bevonjuk az ügy 
felderítésébe. Egyes esetekben arra is szükség lehet, hogy az információk minden részletre 
kiterjedő feldolgozása céljából további munkatársakat is bevonjunk az ügy tisztázásába. 

Az Ön nevének vagy az Ön személyazonosságára vonatkozó, arra visszakövetkeztethető 
körülményeknek a megnevezésére sem a vizsgálatba bevont személyek, sem a nyilvánosság 
előtt nem kerül sor.  

Véleményét természetesen mindig jóhiszemű módon kell megfogalmaznia. Amennyiben a 
megfogalmazott észrevétel felülvizsgálata azt az eredményt hozza, hogy nem áll fenn 
megalapozott gyanú, vagy a tények nem kielégítőek a gyanú bizonyításához, úgy Önnek nem 
kell tartania semmilyen fegyelmi vagy büntetőjogi felelősségre vonástól. Ennek az ellenkezője 
érvényes, amennyiben Ön ezt a bejelentési felületet hamis vagy megtévesztő bejelentésekkel 
történő visszaélésre használta.  

 


