
 

Általános tudnivaló az AGRANA  csoporton belül rendellenesség jelentési rendszer 
bevezetéséről 

 
A törvényi szabályozással, a vállalati belső szabályzattal és irányelvvel összhangban ez a rendszer az 

AGRANA vállalatcsoport elsődleges fontosságú érdekében a fenntartható üzleti tevékenységének 

sarokkövét képezi. A törvényes vagy a vállalati belső szabályok megszegése anyagi veszteséget, az 
AGRANA arculatának és hírnevének csorbítását jelentheti, és szélsőséges esetben munkahelyeket is 

veszélyeztethet. 

 

Az AGRANA a teljes vállalatcsoportra kiterjedhető internetalapú rendszert bocsát rendelkezésre a 

BKMSM rendszerszolgáltatón keresztül. 

 

Evégett az AGRANA igazgatótanácsa döntött eme rendszer mellett, és kiadta. 

Ez a dokumentum a következő linken hozzáférhető:  

https://intranet.agrana.net/holding/public/compliance/Lists/AGRANA%20Whistleblowing%20System
/AllItems.aspx 

 

Az AGRANA csalás ellenes rendszere lehetővé teszi alkalmazottaknak és külső személyeknek, hogy a 

lényeges helytelen üzemi gyakorlatot jelentsenek, vagy tanácsot kérjenek, névtelenül vagy névvel. 

 

A rendszer linkje cégünk weboldalán megtalálható. Megfelelő információval lehet eljutni a 

jelentéstétel ésszerűen megszerkesztett rendszerébe. Nem szerkesztett vagy nem-specifikus 

kategóriák, amelyeket nem adunk meg, nem hozzáférhetők. Kérvényt vagy jelentésük benyújtását 

követően referencia számot adunk, amelynek segítségével később szükség esetén igazolhatják 

személyazonosságukat, vagy névtelen biztonságos postafiókként használható kapcsolati helyet 
létesíthetnek további kommunikáció céljából. Jelentésüket speciálisan képzett személyzet dolgozza fel 

és ellenőrzi a panasztételi osztályon (Compliance Office) és a belső auditálási részlegünkön (Internal 

Audit). Evégett már munkaszervezési megállapodást kötöttünk a vállalatcsoport ausztriai 

munkavállalói szervezetével, és megkaptuk az adatvédelmi hatóság jóváhagyását.  

 

A rendszer az AGRANA csoporton kívüli szerveren a rendszerszolgáltató kezelésében fut, nagy 

biztonságú adatközponton keresztül. Mind a rendellenességet jelentő személy kiléte ismeretlen 

marad, mind az adatbiztonság garantált lesz. A jelentéseket közvetlen közösségi internet hozzáféréssel 

is lehet továbbítani, ha erre lehetőség van. 

 
Ha ártalmas viselkedésről vagy kockázatról szereznének tudomást, tájékoztassanak bennünket, hogy 

ennek káros hatását kiküszöbölhessük. 

Az AGRANA eddig is létező speciális jelentéstételi csatornái az alkalmazottak részére kifejezetten 

továbbra is rendelkezésre állnak.  Ez azt jelenti, hogy a panaszt elsődlegesen továbbra is a közvetlen 

munkakörnyezeten belül kell jelenteni, mint az ellenőrzési osztály, a vállalatvezetés, a személyzeti 

osztály (HR) vagy a felelős panasztételi megbízott. 

Az AGRANA rendellenesség jelentési rendszere tekintetében további adatvédelmi tudnivaló a 

következő linken érhető el: 

 https://www.bkms-system.com/AGRANA   

 
Az Önök panasztételi megbízottja  


