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A Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

elköteleződése a megfelelés iránt  
 
A Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az orvosi és biztonságtechnológiai 
termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik Magyarországon.  
 
A Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. célkitűzése, hogy  
 
• betartja a jogszabályi előírásokat, a szakmai és iparági követelményeket,  
• elkötelezett a minősítési és minőségbiztosítási követelményeknek való megfelelés mellett,  
• védi és támogatja a tisztességes piaci magatartást és a korlátozás- és torzításmentes versenyt,  
• védi munkavállalói érdekeit, 
• tisztességesen és átláthatóan folytatja üzleti tevékenységét,  
• és elvárja a fentieket munkavállalóitól és üzleti partnereitől is. 

 
A fenti célokra tekintettel a társaság úgy határozott, hogy a megfelelés biztosítása érdekében kidolgoz és 
bevezet egy Megfelelési Programot a jogi és üzleti megfelelés biztosítása, a törvények és rendeletek, 
versenyjogi, etikai és magatartási normák, elvárások, valamint az átláthatóság követelményei megsértésének 
megelőzése és felderítése érdekében.  
 
A társaság (ideértve a vezető testületeit és valamennyi tisztségviselőjét) ezúton világosan, határozottan 
és nyilvánosan bejelenti elköteleződését a bevezetésre kerülő Megfelelési Program, és különösen a 
versenyjogi szabályoknak való megfelelés iránt. 
 
A Megfelelési Program célja, hogy  

a) a cég tevékenysége megfeleljen a 
- jogszabályoknak,  
- szakmai és iparági követelményeknek,  
- minősítési és minőségbiztosítási követelményeknek,  
- szabályzatoknak, belső utasításoknak, eljárási szabályoknak és az etikai kódexnek, 
- üzleti viselkedési, magatartási normáknak,  
- átláthatóság követelményének,  
b) biztosítsa a  
- munkatársak oktatását, a megfeleléssel kapcsolatos kérdések tisztázását, segítségnyújtást,  
- a megfelelőség belső és külső kommunikációját,  
c) lehetőséget adjon  
- az esetleges problémák észlelésére,  
- kivizsgálására és  
- a szükséges intézkedések (jogkövetkezmények) alkalmazására. 

 
A Megfelelési Program a megfelelés célját szolgáló intézkedéseket, dokumentumokat és eljárásokat 
tartalmaz. A Megfelelési Program kidolgozása és végrehajtása érdekében a társaságnál egy Megfelelési 
Tisztviselő is kinevezésre került.  
 
A Megfelelési Programmal, a megfelelés céljából végrehajtott tevékenységekkel, iratokkal, eljárásokkal 
kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések, észrevételek megtétele céljából kérjük, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a társaság Megfelelési Tisztviselőjével a következő elérhetőségeken: 
 
Szabados Ildikó 
megfelelési tisztviselő 
E-mail: compliance.c.hu@draeger.com 
Levelezési cím: 1135 Budapest, Szent László u. 95 
Telefonszám: +36 (1) 452-2020; +36 (1) 452-2031 
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