TÜV SÜD Információs iránytű
az ajándékokról és a meghívásokról
Ajándékok
Érték ≤ 50 € / fő

Meghívások / Üzleti reprezentáció
Érték ≤ 100 € / fő

A zöld lámpa jelentése: általánosságban engedélyezett a juttatások elfogadása, ill. azok
nyújtása.
Nagy értékű ajándékok > 50 €
Éves szinten több alkalommal nyújtott /
kapott juttatás elfogadása ugyanattól a
személytől / ugyanannak a személynek.
Juttatások a köztisztviselők, közalkalmazottak / beszerzéssel foglalkozó
dolgozók számára.

Érték > 100 €
Éves szinten több alkalommal
ugyanazon személynek meghívása,
valamint egyazon személytől történő
meghívásoknak / üzleti reprezentációknak elfogadása.
Köztisztviselők, közalkalmazottak /
beszerzéssel foglalkozó dolgozók
meghívása.

A sárga lámpa jelentése: felettesi1 jóváhagyás és az eset dokumentálása szükséges.
Készpénz, pénzértékű ajándékok
(pl: utalványok, jegyek, kuponok)2.
Jogtalanul elvárt juttatás / egyéb
hozzájárulás (csúszópénz, stb).
Véletlen egybeesés az ajándékozás
idejét tekintve egy adott törvényi /
hivatalos szabályozással vagy a
megajándékozott üzleti tranzakciójával.
A megajándékozott magáncímére
történő szállítás.
Nem a TÜV SÜD érdekében nyújtott /
elfogadott hozzájárulás, közreműködés.

Üzleti reprezentációba, illetve meghívásokba foglalt felnőtt szórakoztatás.
Jogtalanul elvárt meghívás / üzleti
reprezentáció.
Véletlen egybeesés a meghívás idejét
tekintve egy adott törvényi / hivatalos
szabályozással vagy a meghívott üzleti
tranzakciójával.
Meghívás küldése a címzett magáncímére.
Nem a TÜV SÜD érdekében nyújtott /
elfogadott meghívás.

A piros lámpa jelentése: tilos mind elfogadni, mind nyújtani.
Ha kétsége van afelől, hogy mit kell hozzájárulásnak vagy juttatásnak tekinteni, illetve mit
fogadhat el, vagy adhat, kérjük, keresse fel a megfelelőségi vezetőt (Compliance Ofﬁcer).
A rendelkezések azonosak az ajándékok és a juttatások elfogadására, ill. azok nyújtására.
Az igazgatótanács, a Divízió vezetősége, a divízió, illetve regionális szintű ügyvezető (CEO-DIV, CEO-REG) / gazdasági vezető (CFO-DIV, CFO-REG)
és a Globális megfelelőségi vezető (GCO) dönthetnek a 100 €-t meghaladó ajándékokról és a 200 €-t meghaladó meghívásokról azok elfogadása /
nyújtása előtt a megfelelőségi vezetőkkel (LCO, GCO vagy CCO). A Megfelelőségi főigazgató (CCO) koordinálja a Globális megfelelőségi vezető (GCO)
ilyen jellegű ügyeit. Az igazgatósági tanács tagjai egymást koordinálják a fenti összegeket meghaladó meghívásokkal kapcsolatban.
2
A hagyományos és helyénvaló borravaló rendben van. Borravaló ﬁzetése köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak általánosan tilos.
1

Így is felveheti velünk a kapcsolatot:
compliance@tuev-sued.de
compliance@tuev-sued.com

Megfelelőségi főigazgató (CCO)
Bernhard Behm
c/o TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
D-80686 München
Ph.: +49 89 5791-1698
Fax: +49 89 5155-1746
e-mail: Bernhard.Behm@tuev-sued.de
Globális megfelelőségi vezető (GCO)
Dr. Christine Köhncke
c/o TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
D-80686 München
Ph.: +49 89 5791-1787
Fax: +49 89 5155-1746
e-mail: Christine.Koehncke@tuev-sued.de

A TÜV SÜD dolgozói a Helyi megfelelőségi
vezető (LCO) elérhetőségeit és további
információkat az intraneten itt találhatnak:
http://intranet/recht_und_compliance

Érvényes 2016. januártól.

