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Vállalatunk fenntartható sikere az 1947-es alapítás 
óta a dinamizmus, a megbízhatóság és a fejlődés 
meghatározó értékein alapul. Kiváló teljesítményű 
és értékorientált családi vállalkozásként 
önmagunkkal szemben is magas elvárásaink 
vannak. A jogi előírásoknak és a belső szabályoknak 
való megfelelés világszerte kiemelkedő fontosságú 
a Wanzl számára. A törvénysértéseket nem tűrjük, 
és a Wanzl következetesen fellép ellenük 
világszerte mindenhol.
 

Az esetleges törvénysértések időben történő 
felismerése és a megfelelő intézkedések 
megtétele érdekében a Wanzl létrehozott egy 
bejelentő rendszert, amelyet a Wanzl 
alkalmazottai és üzleti partnerei (a továbbiakban: 
bejelentők) egyaránt használhatnak. A cél az, 
hogy a bejelentők felhívják a figyelmet a 
visszaélésekre, hogy a Wanzl időben minimalizálni 
tudja a pénzügyi veszteségeket és a jó hírnévben 
bekövetkezett károkat.
 

Kihez fordulhat a bejelentő? 

Gyanú esetén a bejelentők közvetlenül a Wanzlhoz 
fordulhatnak (pl. a felettesükhöz, a humánerőforrás 
osztályhoz vagy a megfelelőségi osztályhoz), 
vagy használhatják a Wanzl által megbízott BDO 
könyvvizsgáló cég független ombudsmanjai 
(közvetítői) által működtetett bejelentési csatornát. 
Az információkat nyíltan, vagy névtelenül lehet 
bejelenteni.
Amennyiben a bejelentők fel kívánják fedni 
személyazonosságukat az ombudsmanok előtt, de 
azt kérik, hogy ne hozzák azt a Wanzl tudtára, az 
ombudsmanok megtagadhatják a személyazonosság 
felfedését a Wanzl felé; ez fontos a bejelentő 

személyek védelme szempontjából. A Wanzl 
nagyon alaposan átvizsgálja a beérkező 
bejelentéseket, és következetesen utánajár 
azoknak.

Fontos továbbá, hogy ne vonjunk le 
elhamarkodott következtetéseket, és hogy 
megvédjük a tévesen megvádolt alkalmazottakat 
a nem megfelelő szankcióktól. Mindent 
egybevéve, valamennyi érintett fél számára 
tisztességes eljárást kell biztosítani.

BEJELENTŐI RENDSZER

 A törvénysértések közé tartozhatnak például a 
következők:

· Megvesztegetés / korrupció (a Wanzl munkatársai 
által nyújtott előnyök)

· Megvesztegethetőség / korrupció (a Wanzl 
munkatársai számára nyújtott előnyök)

· Előnyök biztosítása köztisztviselőknek
· Sikkasztás
· Az éves pénzügyi kimutatások, vagy a belső 
jelentések bizonyos tételeinek manipulálása

· Trösztellenes jogszabályok és a versenyjog 
megsértése

· Exportellenőrzési követelmények megsértése
· Nemen, bőrszínen, etnikai származáson, szexuális 
identitáson, fogyatékosságon, vallási 
hovatartozáson vagy ideológián alapuló 
megkülönböztetés

WANZL | BEJELENTŐI RENDSZER

Tisztelt Munkavállaló!
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1. Internetes felületen
A BDO ombudsmanjait bármikor elérheti egy internetes 
kommunikációs platformon keresztül. Ha szeretné, a BDO 
ombudsmanjai előtt akár névtelenül is tehet bejelentést,  
és névtelenül beszélgethet velük. A felületet az alábbi 
linken keresztül érheti el: wanzl.whistleportal.net

2. Telefonon keresztül
Bejelentő vagy 
kimenő hívás szerinti ország Telefonszám
Németország   0800-8922222
Amerikai Egyesült Államok 877 803 5575
Egyesült Királyság   0808 238 9592
Cseh Köztársaság   0800 088 808
Észak-Kína   10-800-712-2412
Dél-Kína   10-800-120-2412
Dánia   808 87785

3. Postai úton
Egy másik lehetőség, hogy levelet küldjön az 
ombudsmanoknak az alábbi címre:
Magánjellegű/szigorúan  
bizalmas Markus Brinkmann úr
Benedict Benz úr
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Németország

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a bejelentő 
rendszert a megfeleléssel kapcsolatos helyzetek 
bejelentésére hoztuk létre! Megértésüket kérjük, 
hogy itt egyéb ügyekkel nem áll módunkban 
foglalkozni.

Az Önök segítségével a Wanzl fenntarthatja kiváló 
hírnevét, és továbbra is törekszik arra, hogy kivívja 
ügyfelei, üzleti partnerei és a társadalom tiszteletét, 
amelyben élünk és dolgozunk.

A BDO a következő 
ombudsmanokat 
jelölte ki a 
jelentések 
fogadására:

Markus Brinkmann, ombudsman
Markus Brinkmann sok éves 
tapasztalattal rendelkezik 
ombudsmanként, valamint a hazai és 
nemzetközi igazságügyi vizsgálatok 
lefolytatása terén. Számos esetben 
személyesen ismertette az 
eredményeket a felügyelőbizottsági/
igazgatósági/megfelelő-ségi üléseken 
vagy taggyűléseken.

Benedict Benz, ombudsmanhelyettes
Benedict Benz tapasztalt ombudsman, továbbá 
hazai és nemzetközi szakértelemmel rendelkezik 
különleges igazságügyi vizsgálatok lefolytatásában 
Németországban, Ázsiában és a Közel-Keleten. 

  Hogyan lehet bejelentést tenni az ombudsmanoknak:



A méretek mm-ben vannak megadva, a specifi kációk hozzávetőlegesek, a színek a RAL-hoz hasonlóak, 
a design pedig változhat. Az illusztrációkon opcionális felszerelések szerepelhetnek. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 202

LÁTOGASSON 
MEG MINKET ITT:
www.wanzl.com
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Michael Glogger, megfelelőségi biztos

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Németország

compliance@wanzl.com
+49 8221 / 729-6777

A Wanzl megfelelőségét érintő egyéb kérdések

A Wanzl megfelelőségével kapcsolatos általános kérdésekkel, a Wanzl 
magatartási kódexével kapcsolatos kérdésekkel, vagy ha egy adott 
esetben nem biztos a megfelelő viselkedéssel kapcsolatban, kérjük, 
forduljon a Wanzl Csoport megfelelőségi biztoshoz. A megfelelőségi 
biztost a következőképpen érheti el:


