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CÉL

AZ IRÁNYELV HATÓKÖRE

Dolgozóinktól elvárjuk, hogy felemeljék a 
szavukat, és bejelentsék a (gyanított) csalást, 
szabálytalanságokat, valamint a törvény és/
vagy a vállalati irányelvek, többek között a 
Magatartási Kódex megszegését.

Az irányelv hatálya kiterjed a JDE minden 
alkalmazottjára, tisztségviselőjére és 
igazgatójára, valamint minden tagjára és 
kapcsolt vállalkozására (a továbbiakban együtt: 
„a Vállalat”).

Ha csalást, szabálytalanságot vagy nem 
megfelelő magatartást lát, tapasztal vagy 
gyanít, azonnal jelentenie kell. Ez az alapvető 
kötelezettség mindenkire vonatkozik, aki a 
Vállalatnál dolgozik, bárhol a világon. Mindegy, 
hol dolgozik, és mindegy, hogy mi a munkaköre 
vagy milyen fizetési sávba tartozik, a Vállalat 
elvárja Öntől, hogy jelentse, ha helytelen 
cselekedetről szerez tudomást.

A csalással vagy más nem megfelelő 
magatartással kapcsolatos bejelentések 
kivizsgálását a Vállalat Belső Ellenőrzési Osztálya 
végzi.

Tartalomjegyzék
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Ha felemeli a szavát, aggályokat vet fel vagy helytelen magatartást 
jelent be, akkor megfelelően cselekszik, és a Vállalat semmilyen 
formában nem tolerálja az Ön ellen irányuló megtorlást. Ha 
tudomása van arról, vagy azt gyanítja, hogy Önt, egy másik dolgozót 
vagy egy szállítót megtorlás ért, a lehető leghamarabb jelentse 
felettesének, vagy hívja a Bejelentővonalat.

Bárkit, aki megtorlással él egy másik dolgozó ellen az általa 
felvetett aggály miatt, fegyelmi eljárásnak vetünk alá, amely akár 
elbocsátással is végződhet. Másfelől viszont az aggályok vagy vádak 
rosszhiszemű jelentését (vagyis amikor a bejelentő tudja, hogy a 
bejelentés tartalma nem igaz) nem toleráljuk, és az ilyen bejelentést 
tevő dolgozók fegyelmi eljárásnak vethetők alá, amely akár a 
munkaviszony megszűnését is maga után vonhatja.

A Vállalat nem tud eleget tenni a feddhetetlenség iránti 
elkötelezettségének, ha mi, dolgozók, nem emeljük fel a szavunkat, 
amikor pontosan ezt kellene tennünk. A Vezetőségnek tudnia kell az 
aggályokról, hiszen csak így tudják azokat gyorsan és megfelelően 
kezelni. Az aggályok felvetésével segíthet megvédeni a vállalatunkat, 
saját magát és más érdekelteket. Csökkentheti továbbá a csalás 
és/vagy a kötelességszegés okozta pénzügyi veszteség vagy 
hírnévvesztés kockázatát.

MILYEN IRÁNYELVET KÖVET A VÁLLALAT A 
MEGTORLÁSSAL KAPCSOLATBAN?

MIÉRT JELENTSEM AZ AGGÁLYOMAT?

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV

AZOK AZ ÉRTÉKEK, 
AMELYEK MEGALAPOZZÁK A 
VISELKEDÉSÜNKET

EGYSZERŰSÉG 
VÁLLALKOZÓI SZELLEM 
ELSZÁMOLTATHATÓSÁG 
FEGYELEM 
SZOLIDARITÁS 6



Tartalomjegyzék

A munkakörére vonatkozó megfelelőségi és feddhetetlenségi 
kötelezettségek ismerete mellett azonnal fel kell emelnie a szavát, 
ha úgy hiszi, hogy a Vállalat nevében eljáró bármely személy (saját 
magát is beleértve) törvénybe vagy vállalati irányelvbe ütköző 
dolgot tett, tesz vagy készül tenni, illetve bármely más módon 
csalás vagy szabálysértés részese. Törvénybe, szabályozásba 
és/vagy vállalati irányelvekbe ütköző, jelentendő (vélelmezett) 
helytelen magatartás lehet például a következő:

1.  Valótlan tartalmú pénzügyi beszámolók, többek között:

a. Valótlan tartalmú bevétel-elszámolás

b. Fiktív vagy nem piaci alapú tranzakciók

c. Tőke körbeáramoltatása

d. Eszközök túlértékelése (fiktív készletek/követelések)

e. Beruházások szabálytalan értékelése, például váltogatás a 
működési költség és a tőkebefektetés között

f. A kötelezettségek és költségek alulértékelése, pl. más idős-
zakokra való halasztása

g. Vállalatközi számlák, átmenő tétel számlák vagy vezetőségi 
előrejelzések használata a pénzügyi helyzet jobbnak muta-
tásához

h. Valótlan tartalmú közzététel

i. A vállalat üzleti és pénzügyi nyilvántartásainak vagy a sza-
bályozó hatóságokhoz benyújtandó dokumentumok egyéb 
jellegű pontatlan elkészítése, jelentése vagy meghamisítása

2.  Eszközök hűtlen kezelése, többek között:

a. Nyilvántartásba nem vett értékesítés vagy engedmények

b. Fiktív szállítók vagy kenőpénzek alkalmazása

c. Saját célú vásárlás a vállalat költségére

d. Fiktív alkalmazottak a bérjegyzéken

e. Készletlopás, például valótlan értékesítés vagy valótlan leírá-
sok révén

f. A számviteli nyilvántartások egyéb szándékosan hamis be-
állítása

MIT VÁR EL TŐLEM A VÁLLALAT?

AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV

7



3.  Pályázati eljárások manipulálása

4.  Szállítók túlszámlázása

5.  Vevők túlszámlázása nem létező árukért vagy 
szolgáltatásokért

6.  Adóelkerülés

7.  Fekete kifizetések

8.  Pénzmosás

9.  Szabálytalan nyugdíjalap-hozzájárulások vagy 
biztosítási díjak

10.  Kereskedelmi célú megvesztegetés

11.  Kormánytisztviselők megvesztegetése

12.  Vállalati eszközök használata nem vállalati árukhoz

13.  Szabálytalan költségtérítés

14.  Kenőpénzek

15.  Érdekellentétek

16.  A vezetőség felülbírálása

17.  Csalás, korrupció vagy másokat fenyegető magatartás

18.  Zaklatás, megfélemlítés és diszkrimináció

19.  Nem biztonságos munkahelyi gyakorlatok

20.  Összejátszás a versenytársakkal

21.  A feladatkörök szétválasztását sértő összejátszás

22.  Meg nem engedett ajándékok elfogadása vagy adása

23.  Marketing irányelvek megszegése

24.  Munkahelyi szabályszegések

25.  Szellemi tulajdonjogokkal való visszaélés

26.  Lopás vagy sikkasztás

27.  Megtorlás valaki ellen meg nem felelőségi aggály felvetéséért

28.  Emberek biztonságával vagy termékbiztonsággal kapcsolatos 
aggályok

29.  Termék manipulálása vagy módosítása

30.  Adatvédelmi szempontból érzékeny adatok nem szabályszerű 
feldolgozása

31.  Egyéb törvényszegés

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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A kivizsgálás lefolytatásakor a Vállalat teljes körű együttműködést 
vár el alkalmazottaitól és az egyéb érintettektől, többek között a 
szállítóktól, kereskedőktől, vállalkozóktól és az alkalmazottaiktól, 
és nem tolerál a kivizsgálás akadályozására irányuló semmiféle 
kísérletet. A Vállalat a kivizsgálásban részt vevő, illetve azt segítő 
minden személytől elvárja ezen ügyek lehető legdiszkrétebb 
és legbizalmasabb kezelését. Azok, akiket a kivizsgálás 
lebonyolításával, illetve annak segítésével bíztak meg, a Vállalat 
kivizsgálási módszere szerint végzik feladatukat, és prioritásnak 
tekintik a kivizsgálás ésszerű időn belüli, hatékony lefolytatását.

Tartalomjegyzék

Ha alapos oka van feltételezni, hogy törvénysértésre, bármely 
vállalati irányelv megszegésére vagy egyéb etikátlan magatartásra 
került sor, a gyanított tevékenységet jelenteni kell az alábbi módok 
egyikének igénybe vételével:

• Jelentse a problémát a felettesének (aki aztán köteles azt 
feljebb vinni, lásd alább a 10. oldalt);

• Ha az aggály a felettesével kapcsolatos, lépjen kapcsolatba 
a helyi megfelelőségi felelőssel (kérdezze meg a HR osztály 
kapcsolattartójától, hogy ki a helyi megfelelőségi felelős, vagy 
kövesse ezt a linket: https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/
csi1/RACommunity/Pages/About.aspx, és kattintson a „Helyi 
megfelelőség” alnézetre).

• Jelentse a problémát közvetlenül a központi 
Megfelelőségi osztálynak (küldjön e-mailt 
közvetlenül az ethics.compliance@JDEcoffee.com 
címre); vagy

• Jelentse be a problémát a Vállalat 
Bejelentővonalán keresztül.

A Bejelentővonal rendelkezésre áll, ha 
kényelmetlennek érzi azt, hogy személyesen 
forduljon valakihez, ha inkább egy független 
harmadik félnek tenné meg a bejelentést, vagy ha 
szeretne névtelen maradni.

A pénzügyi veszteség vagy a hírnévvesztés 
kockázatának csökkentése érdekében a Vállalatnak 
érdekében áll az összes bejelentett aggály teljes 
központi áttekintése. Ha tudomása van arról, vagy 
azt gyanítja, hogy a problémák valamilyen okból 
kifolyólag leragadtak a helyi vezetés szintjén és 

HOGYAN JELENTHETEK BE AGGÁLYT, KIVEL 
KELL KAPCSOLATBA LÉPNEM?

AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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Ha úgy érzi, hogy megpróbálják Önt lebeszélni egy lehetséges 
törvényszegés vagy vállalati irányelvsértés bejelentéséről, 
jelentse mind az eredeti aggályt, mind pedig azt, hogy 
„hallgatásra” kérték Önt. A bejelentést megteheti a központi 
Megfelelőségi osztály felé, vagy a Vállalat Bejelentővonalán 
keresztül (lásd alább a 7. pontot).

ezért nem jelentették őket tovább a Központi Megfelelőségi 
osztálynak, akkor köteles ezt azonnal bejelenteni a 
Bejelentővonalon vagy Webvonalon keresztül, illetve e-mail 
küldésével az ethics.compliance@JDEcoffee.com címre.

Ha egy alkalmazott egy vélelmezett csalás és/vagy 
megfelelőségi aggály ügyében fordul Önhöz, Önnek 
rögtön tájékoztatnia kell erről a munkahelye legmagasabb 
beosztású munkatársát vagy a közvetlen vezetőjét, kivéve, 
ha a vélelmezett szabálysértés közvetlenül őt érinti. Ebben 
az esetben a bejelentést a Vállalat Megfelelőségi felelősének 
(ethics.compliance@JDEcoffee.com), vagy a Bejelentővonalon 
keresztül kell megtenni. Amennyiben a vállalati egységnél 
vagy az országban Ön a legmagasabb beosztású személy, 
akkor minden esetben a Vállalat Megfelelőségi felelőséhez kell 
fordulnia (küldjön e-mailt az ethics.compliance@JDEcoffee.com 
címre), vagy vegye igénybe a Bejelentővonalat (lásd alább).

MI A TEENDŐ, HA BEJELENTEK VALAMIT 
A FELETTESEMNEK, ÉS AZT MONDJA, 
HOGY „HALLGASSAK” RÓLA?

MIT TEGYEK, HA EGY ALKALMAZOTT 
BEJELENT NEKEM EGY LEHETSÉGES 
SZABÁLYSZEGÉST?

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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Amennyiben a bejelentő (az információt először felvető személy) 
névtelen kíván maradni, a rendszer lehetővé teszi ezt, ugyanis 
nem követi vissza a forrást. A bejelentő egy egyedi kódot 
kap a rendszertől, amelyet utókövetési célokra használhat: a 
kóddal ellenőrizheti a bejelentés Vállalat általi utókövetését. 
A Vállalat minden bejelentést illő tisztelettel és diszkrécióval 
kezel. Bizonyos személyeknek természetesen tudniuk kell 
a bejelentésről és az abban szereplő állítások részleteiről a 
hatékony kivizsgálás és utókövetés érdekében. Ezen kívül 
előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a Vállalatnak törvényi 
kötelessége a harmadik felek tájékoztatása a bejelentett 
(megfelelőségi) problémákról.

TITOKBAN TARTJÁK-E A KILÉTEMET?

A Vállalat minden bejelentést komolyan vesz. A Belső Ellenőrzési 
Osztály megvizsgálja a tényeket a történtek objektív feltárása 
érdekében, és döntést hoz a problémák legjobb kivizsgálási 
és megoldási módjáról. A Vállalat kivizsgálási módszere 
meghatározza a vizsgálatok lebonyolításának alapvető elveit. 
Minden kivizsgálásnak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak:

• Pártatlan

• Hozzáértő

• Becsületes és tisztességes

• Időben történő

• Alapos

• Bizalmas.

A szavát felemelő, bejelentést tevő dolgozó kérésre általános 
tájékoztatást kaphat a vizsgálat előrehaladásáról, lezárásáról és 
eredményéről, kivéve, ha az ilyen jellegű visszajelzés hátrányosan 
érintené a kivizsgálást.

Minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosításra, 
hogy a személyes adatok védve legyenek a jogosulatlan 
hozzáférés és feldolgozás ellen.

HOGYAN KEZELIK A BEJELENTETT 
AGGÁLYOMAT?

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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A Globális Megfelelőségi Igazgató (GCCO) és a Belső Ellenőrzési 
Osztály igazgatója – adott esetben más felső vezetőkkel is 
konzultálva – közösen döntenek arról, hogy indokolt-e az ügyet 
a Globális Megfelelőség Tanács felé továbbjelenteni.

A Globális Megfelelőségi Tanács tagjai a vezető jogtanácsos, 
a HR alelnöke, a pénzügyi igazgató, a Globális Pénzügyi 
Ellenőrzések részleg igazgatója, a Belső Ellenőrzési Osztály 
igazgatója, valamint a Globális Megfelelőségi Igazgató (elnök).

A Globális Megfelelőségi Tanács dönt arról, hogy indokolt-e az 
ügy továbbjelentése az Igazgatótanács és más felek számára.

A JDE kivizsgálási módszerével kapcsolatban az irányelv 1. sz. 
mellékletében található bővebb információ.

Átérezzük, hogy az aggályok bejelentése nem könnyű feladat. 
Általában több oka is vannak, amiért az emberek tartanak a 
bejelentéstől.

Először is, lehet, hogy félnek a megtorlástól. Szeretnénk 
megnyugtatni Önt, hogy a Vállalat nem tolerálja a megtorlást.

A másik ok, ami miatt az emberek nem jelentik az 
aggályaikat, az a félelem attól, hogy semmi sem fog történni. 
Biztosíthatjuk, hogy bármikor, amikor egy dolgozó aggályt 
vet fel egy lehetséges problémával kapcsolatban, megfelelő 
intézkedéseket hozunk az ügy kivizsgálása és kezelése 
érdekében. Ha szabálysértést állapítunk meg, a Vállalat 
korrekciós intézkedéseket hoz, adott esetben például fegyelmi 
eljárást folytat le, az érintett személyek rangjától vagy 
pozíciójától függetlenül.

MI A TEENDŐ, HA NEM VAGYOK BIZTOS 
ABBAN, HOGY JELENTENI AKAROM-E A 
MEGFELELŐSÉGI AGGÁLYT?

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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A vezetés és a dolgozók számára egyaránt tilos az egyéni 
vizsgálatok, interjúk, kihallgatások lefolytatásának, vagy a 
gyanúsított személyekkel való kapcsolatfelvétel megkísérlése, 
kivéve, ha ez a Belső Ellenőrzési Osztállyal összehangoltan 
történik.

MILYEN SZEREPET VÁLLAL A VEZETŐSÉG 
A KIVIZSGÁLÁSOKBAN?

Bármely alkalmazottat, aki olyan szabályszegést jelent, 
amelyről úgy hiszi, vagy oka van azt hinni, hogy igaz, 
védelemben részesítjük a bejelentés miatt. Ez a védelem azt 
jelenti, hogy Vállalat nem bocsátja el, nem fokozza le, nem 
függeszti fel, nem fenyegeti, nem zaklatja, illetve semmilyen 
módon nem diszkriminálja a dolgozót a foglalkoztatási 
feltételek tekintetében. A Vállalat semmilyen formában nem 
tolerálja a fenyegetést, megtorlást vagy egyéb intézkedést 
egy olyan dolgozó ellen, aki szabályszegést jelentett, 
vagy segítséget nyújtott a bejelentésben. Az ilyen jellegű 
fenyegetést, megtorlást vagy egyéb intézkedést azonnal 
jelenteni kell a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének.

MILYEN VÉDELEMBEN RÉSZESÜLÖK?

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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A Vállalat alkalmazottjaként Önnek ismernie kell és be 
kell tartania minden vonatkozó szabályzatot és irányelvet. 
Amennyiben úgy érzi, hogy talán megsértett egy törvényt 
vagy irányelvet, jobb, ha önként tesz bejelentést erről, mint 
hogy más személyek fogalmazzanak meg vádakat Önnel 
kapcsolatban. Bár a szabályszegés önkéntes bejelentése 
nem védi meg a dolgozót a fegyelmi eljárástól vagy más 
korrekciós intézkedéstől, a Vállalat fontos tényezőként veszi ezt 
számításba, amikor a meghozandó intézkedésekről dönt.

MI A TEENDŐ, HA ÚGY ÉRZEM, HOGY 
VALAMELY CSELEKEDETEMMEL 
VÉTETTEM A TÖRVÉNY VAGY A 
VÁLLALATI IRÁNYELV ELLEN?

A Vállalatnak jogában áll érvényre juttatni az érvényben lévő 
munkaszerződéseket, irányelveket és/vagy a Magatartási Kódexet 
a bejelentést tevő alkalmazottak ellen. Az említett szerződések, 
irányelvek vagy a Magatartási Kódex megszegése kapcsán szavát 
felemelő dolgozó ellen hozott hátrányos intézkedések mindaddig 
nem minősülnek megtorlásnak, amíg az érvényre juttatás 
következetesen történik a szavát fel nem emelő többi dolgozót is 
figyelembe véve.

 
Hol találhatok bővebb információt?

Felkeresheti a központi irányelvekkel foglalkozó intranetes 
oldalt is, ahol többet tudhat meg az Irányítási és Megfelelőségi 
keretrendszerünkről és a bejelentési mechanizmusokról, mint 
például a Bejelentővonalról.

A Jacobs Douwe Egberts Magatartási Kódexét itt találja: 
www.jacobsdouweegberts.com

Írhat e-mailt közvetlenül a Megfelelőségi és a Belső Ellenőrzési 
Osztálynak is:  
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

VANNAK-E KIVÉTELEK AZ 
IRÁNYELV ALÓL?

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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A helyi Megfelelőségi Tanácsok a helyi Megfelelőségi felelős 
elnökletével rendszeres időközönként (évente legalább 
egyszer) áttekintést adnak a Globális Megfelelőségi Igazgatónak 
a kapott bejelentésekről és azok eredményéről.

A Globális Megfelelőségi Igazgató rendszeres időközönként 
(évente legalább egyszer) áttekintést ad az Igazgatótanács 
Ellenőrzési Bizottságának és a Globális Megfelelőségi 
Tanácsnak a kapott összes helyi és globális bejelentésről.

BEJELENTÉS

Tartalomjegyzék AGGÁLYBEJELENTÉSI IRÁNYELV
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ORSZÁG HOZZÁFÉRÉSI 
KÓD

FREEPHONE/LCR

Ausztrália 61283113030

Ausztria  0800 281700

Belarusz 882000 730028

Belgium 003224010546

Brazília 52262 0800 761 4120

Bulgária 00800 110 44 74

Kína 52262 4001 204952

Csehország +420228885126

Dánia 4536927633

Franciaország 52262 33170770423

Grúzia +995706777955

Németország 52262 0800 180 4007

A Bejelentővonal a hét minden napján 24 órában elérhető 
a dolgozók számára világszerte, és lehetővé teszi a Vállalat 
tájékoztatását az esetlegesen kivizsgálást igénylő, vélelmezett 
vagy ismert csalásokról, üzleti magatartással kapcsolatos 
problémákról vagy megfelelőséggel kapcsolatos ügyekről. 

A Bejelentővonal elkötelezett a problémák és a bejelentő 
kilétének bizalmas kezelése iránt. Ha kényelmesebbnek érzi, 
névtelenül is hívhatja a Bejelentővonalat. Az Ön által megadott 
információkat csak azokkal osztjuk meg, akiknek muszáj tudnia 
róluk, mint például a kérdése megválaszolásában részt vevőkkel, 
vagy az Ön által bejelentett problémák kivizsgálásában és 
helyrehozásában részt vevőkkel. 

A Bejelentővonalat az alábbi telefonszámokon érheti el.

HOGYAN ÉRHETEM EL A BEJELENTŐVONALAT?

Tartalomjegyzék KAPCSOLAT/BEJELENTÉS
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Görögország +302111984823

Magyarország 06800 14863

Írország 0035316950742

Olaszország 00390687503657

Kazahsztán 87172696063

Lettország +37166164320

Litvánia +37052140795

Malajzia 52262 60392122180

Mexikó 52262 525541611449

Marokkó 212520485043

Hollandia 0031207036452

Új-Zéland +6498874609

Norvégia 52262 2193 9710

Lengyelország +48128812711

Portugália 800 880 374

Románia 08008 94440

Oroszország 52262 +74993504513

Szingapúr 52262 6531631423

Szlovákia 421233056807

Dél-Afrika 0800 990520

Spanyolország 4938004964

Svédország 46850336415

Svájc 0225801730

Thaiföld 027873679

Törökország  902129001615

Egyesült Királyság 0800 374199

Ukrajna 52262 +44 1249 661808

Egyesült Államok 1877 533 5310

Zambia +44 1249 661808

 

KAPCSOLAT/BEJELENTÉS
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Ha az Ön országa nem szerepel a listában, hívja a következő számot: 

+44 1249 661808

vagy az alábbi ingyenesen hívható számok valamelyikét:

http://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf

BÁRMIKOR KAPCSOLATBA LÉPHET VELÜNK AZ ALÁBBI MÓDOKON:
 
Bejelentő eszköz: https://wrs.expolink.co.uk/JDE 
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com 
A vállalat webhelye: www.jacobsdouweegberts.com

A helyi Megfelelőségi felelősök elérhetősége  
a JDE Megfelelőségi Keretrendszer oldalán található:  
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx

Tartalomjegyzék KAPCSOLAT/BEJELENTÉS
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1.0 verzió

Új

2.0 verzió

Az irányelv neve „Visszaélés-bejelentési irányelvről” „Aggálybejelenté-
si irányelvre” változott.

A változtatásokra a GRC osztály Belső Ellenőrzéssel való összevonása 
miatt került sor, melynek neve akkor Kockázatkezelési és Minősé-
gbiztosítási osztály lett (később pedig Belső Ellenőrzésre lett átne-
vezve).

Változtatásokra került sor a Mondelez „Bejelentés és kivizsgálás” c. 
irányelvének beépítése érdekében a DEMB1753-mal tervezett part-
neri megállapodás bejelentése miatt.

Az irányelv a következő pontokkal bővült:

• 1. – Mi célból készült az irányelv?

• 5. – Miért jelentsem az aggályomat?

• 6. – Mit vár el tőlem a Vállalat?

• 8. – Mi a teendő, ha bejelentek valamit a felettesemnek, és azt 
mondja, hogy „hallgassak” róla?

• 9. – Mit tegyek, ha egy alkalmazott bejelent nekem egy lehetséges 
szabályszegést?

• 10. – Hogyan érhetem el a Segélyvonalat?

• 13. – Mi a teendő, ha nem vagyok biztos abban, hogy jelenteni 
akarom-e a megfelelőségi aggályt?

• 16. – Mi a teendő, ha úgy érzem, hogy valamely cselekedetemmel 
vétettem a törvény vagy a vállalati irányelv ellen?

Az alábbi pontok módosultak:

• 3. – Kinek kell betartania ezt az irányelvet?

• 4. – Milyen irányelvet követ a vállalat a megtorlással 
kapcsolatban?

• 11. – Titokban tartják-e a kilétemet?

• 12. – Hogyan kezelik a bejelentésemet?

Az alábbiak már nem szerepelnek külön pontként:

• Tehetek-e névtelen bejelentést?

DOKUMENTUMTÖRTÉNET
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• Mi történik, ha valótlan bejelentést teszek? 

2.1 verzió – 2014. november 10-től hatályos

• A 4. pont kibővült egy mondattal: Ha az aggály a közvetlen 
vezetőjével kapcsolatos, lépjen kapcsolatba a helyi megfelelőségi 
felelőssel (kérdezze meg a HR osztály kapcsolattartójától, hogy ki 
a helyi megfelelőségi felelős).

• A 6. pont kibővült egy mondattal: Amennyiben a vállalati 
egységnél vagy az országban Ön a legmagasabb beosztású 
személy, akkor minden esetben a Vállalat Megfelelőségi 
felelőséhez kell fordulnia (küldjön e-mailt az ethics.compliance@
demb.com címre), vagy vegye igénybe a Bejelentővonalat.

2.2 verzió – 2015. július 6-tól hatályos

• Márkaváltási irányelve DEMB-ről JDE-re

• Új telefonszámok kerültek be az új JDE-országokhoz a  7. Hogyan 
érhetem el a Bejelentővonalat? pontba

2.3 verzió – 2015. december 18-tól hatályos

• A Kockázatkezelési és Minőségbiztosítási osztály Belső 
Ellenőrzésre lett átnevezve

• Egyértelműsítő mondat került a névtelen bejelentésekkel 
foglalkozó 7. pontba.

2.4 verzió – 2016. február 5-től hatályos

• Frissítve lettek a Bejelentővonal-
hívószámok

2.5 verzió – 2016. augusztus 29-től hatályos

• Frissítve lettek a Bejelentővonal-
hívószámok

3.0 verzió – 2017. március hónaptól hatályos

• Egyértelműsítve lett a kivizsgálási folyamat

3.1 verzió – 2017. április hónaptól hatályos

• Egyértelműsítve lett a bejelentési folyamat

3.2.1 verzió – 2018. június hónaptól hatályos

• Új Bejelentővonal-hívószámok és új 
weboldal

3.2.2 verzió – 2020. november hónaptól hatályos

• A globális irányelvért való 
elszámoltathatóság a pénzügyi igazgatótól 
a vezető jogtanácsoshoz került át, a 
„jóhiszemű” aggály kifejezés a jogszabályi 
változások miatt törölve lett.

Tartalomjegyzék DOKUMENTUMTÖRTÉNET
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• A Belső Ellenőrzési Osztály igazgatója vagy a Globális 
Megfelelőségi Igazgató a bejelentés kézhezvételét 
követő 5 napon belül kijelöli a Helyi Megfelelőségi 
Felelőst és további megfelelő funkciókat a kivizsgálást 
lefolytató vizsgálócsapat tagjaiként.

• A gyanított szabályszegést jelentő munkatárs 
a bejelentést követően legkésőbb 4 hét múlva 
tájékoztatást kap a kivizsgálás állapotáról.

• A vizsgálócsapat kidolgozza a vizsgálati tervet, és 
egyezteti azt a Belső Ellenőrzési Osztály igazgatójával 
és a Globális Megfelelőségi Igazgatóval.

• A vizsgálócsapatoknak törekedniük kell arra, hogy 
60 napon belül lefolytassák a vizsgálatot és elküldjék 
az arról készült végső jelentést a Belső Ellenőrzési 
Osztály igazgatójának és a Globális Megfelelőségi 
Igazgatónak.

• A vizsgálat során bekért minden személyes adat 
kezelése az adatvédelmi szabályzatoknak megfelelően 
történik.

• Amennyiben a vizsgálócsapatnak kétsége támad az 
adatvédelmi aggályokat illetően, egy adott vizsgálati 
módszer alkalmazása előtt kapcsolatba kell lépniük az 
Adatvédelmi Felelőssel vagy a Globális Megfelelőségi 
Igazgatóval.

• A vizsgálatot pártatlan, hozzáértő, becsületes és 
tisztességes módon, kellő időben, alaposan és 
bizalmasan kell lefolytatni.

• A vizsgálat fókuszában a JDE-irányelvek vagy a 
vonatkozó törvények megszegésével kapcsolatos 
tények feltárása áll.

• A vizsgálócsapatnak a gyanított szabályszegések 
súlyossága, nehézsége és a rendelkezésre álló tények 
figyelembevételével kell megválasztani a vizsgálat 
szempontjából megfelelő, arányos és releváns 
vizsgálati módszereket.

• Amennyiben a vizsgálócsapatnak kétsége merül fel 
azzal kapcsolatban, hogy az adott vizsgálati módszer 
alkalmazása megfelelő, arányos és releváns-e, az 
alkalmazás előtt kapcsolatba kell lépniük a Globális 

A JDE KIVIZSGÁLÁSI MÓDSZERE
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Megfelelőségi Igazgatóval vagy a Belső Ellenőrzési 
Osztály igazgatójával.

• A kivizsgálási interjúk során a vizsgálócsapat csak 
olyan információkat oszthat meg a megkérdezettel, 
amelyek az interjú lefolytatásához szükségesek.

• A bejelentést tevő munkatárs nevét tilos 
nyilvánosságra hozni.

• Az információkat úgy kell a megkérdezett tudomására 
hozni, hogy a bejelentést tevő munkatárs kiléte a 
lehető legnagyobb mértékben bizalmas kezelést 
élvezzen.

• A vizsgálócsapat biztosítja a „tisztességes 
meghallgatáshoz való jog” érvényesítését, azaz 
megfelelő lehetőséget biztosít a vádolt személy 
számára a váddal kapcsolatos nézőpontjának 
bemutatására.

• Magát a vizsgálat tényét és a vizsgálattal kapcsolatos 
minden adatot bizalmasan kell kezelni, közzétételüket 
azokra a személyekre kell korlátozni, akiknek 
szükséges ismerniük az adott adatokat.

• A vizsgálócsapat végső jelentést készít a vizsgálatról 
a Belső Ellenőrzési Osztály igazgatója és a Globális 
Megfelelőségi Igazgató számára, mely tartalmazza 
a tényeket, a bizonyítékokat és a javasolt 
intézkedéseket.

Tartalomjegyzék A JDE KIVIZSGÁLÁSI MÓDSZERE
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• A Belső Ellenőrzési Osztály igazgatója és a Globális 
Megfelelőségi Igazgató dönt arról, hogy a problémát 
tovább kell-e jelenteni a Globális Megfelelőségi 
Tanácsnak.

• A vizsgálócsapatnak a vizsgálat lezárását követően 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a vádolt személyt a 
kivizsgálás eredményéről.

• A vizsgálócsapatnak a lehetőségekhez mérten 
tájékoztatnia kell a bejelentést tevő munkatársat 
a vizsgálat lezárásáról és annak megállapításairól. 
Névtelen bejelentés esetén a bejelentés megtétele az 
online bejelentővonalon keresztül történik, amelyet 
a névtelen bejelentő egy PIN-kód birtokában érhet 
el. Mivel bizonyos korrekciós intézkedések más 
munkatársakat is érinthetnek, előfordulhat, hogy a 
vizsgálócsapat csak azt jelentheti ki, hogy megfelelő 
intézkedések történtek.

• A kivizsgálást végzők a birtokukban lévő összes 
adatot kötelesek visszajuttatni a Helyi Megfelelőségi 
Felelősnek.

• A Helyi Megfelelőségi Felelős köteles 
haladéktalanul törölni minden személyes adatot a 
megalapozatlannak talált ügyek kapcsán.

Tartalomjegyzék A JDE KIVIZSGÁLÁSI MÓDSZERE
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