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Illetékesség.
A BPO illetékes a súlyos szabályszegések ügyében. Ezek közé tartoznak:
•  a korrupcióval, a kartelljoggal és a pénzmosással kapcsolatos bűncselek-

mények
•  a lopással és hűtlen kezeléssel kapcsolatos jelentős mértékű vagy értékű 

bűncselekmények, valamint a jogalap nélküli gazdagodás
•  a testi és pszichés épség, a személyhez fűződő jogok és az adatvédelmi 

jogok súlyos megsértése
•  a számviteli és a könyvviteli szabályok jelentős hatással járó megsértése
•  a vállalat számára potenciálisan nagy (100.000 euró fölötti) kárt okozó 

jogsértések
•  olyan szabálytalanságok, amelyek a vállalat hírnevének súlyosan árthatnak
•  a 3. szintű és afeletti vezetők, valamint a testületek tagjainak (pl. igazgató-

tanácsi tag, ügyvezető) szabályszegései
A BPO - a szabálytalanság súlyosságától függetlenül - akkor is illetékes, ha a 
gyanú a közvetlen felettesre vagy a fölérendelt vezetői szintre irányul.

A jog- és szabálysértésekre vonatkozó egyéb jelzéseket kérjük, jelentse 
felettesének vagy személyzeti részlegének. 

Kapcsolati adatok és további információk 
A munkatársak portálján a http://portal.e.corpintra.net/go/bpo címen vagy 
a @bpo portálkódot a keresőmezőbe beírva, valamint a Daimler 
internetes oldalain: www.daimler.com/bpo/en

Célok.
A feddhetetlenség és az őszinteség elengedhetetlen feltételek a 
közös vállalati célok elérése érdekében. Ezért időben fel kell ismerni  
az érvényes szabályok megsértését, hogy 
•  gyorsan reagálni lehessen a helytelen magatartásra,
•  el lehessen hárítani a vállalatot érintő károkat és
•  biztosítható legyen az együttműködés sikere.
A sportban a döntőbíró ügyel a játékszabályok betartására. A Daimler  
konszernnél a BPO jár utána a munkatársak által bejelentett súlyos 
 szabályszegésekre vonatkozó jelzéseknek.

Alapelvek.
A BPO folyamata biztosítja a korrekt eljárást:
•  A bejelentők teljes körű védelemben részesülnek.
•  Konkrét jelzések nélkül nem kerül sor vizsgálatra.
•  Az érintettek korrekt bánásmódban részesülnek, és nem ítélik el őket 

előzetesen (az ártatlanság vélelme).
•  Az eljárás szabályozása átlátható.
•  A szankciókra érvényes az arányosság alapelve.
•  Ha a jelzések alaptalannak bizonyulnak, akkor az érintettek - kívánságukra - 

rehabilitációban részesülnek.
•  A begyűjtött adatokat meghatározott időn belül törlik.

A vezetők bejelentési kötelezettsége:
•  Ha a vezetők esetleges súlyos szabályszegésekre utaló konkrét jeleket 

tapasztalnak, akkor kötelességük, hogy ezeket a BPO részére jelentsék. 
A bejelentési kötelezettség alól kivételt képeznek a munkavégzés során 
elkövetett hibák, valamint az egyéb vállalati szabályzatok és utasítások 
megszegései.
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