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• A Telenor a zéró tolerancia elvét vallja 
a korrupcióval és a megvesztegetéssel 
szemben.

• Tudnod kell, mikor helyénvaló előnyt 
vagy szolgáltatást felajánlani vagy 
elfogadni, és mikor minősül ez 
törvénybe ütköző megvesztegetésnek.

• Képesnek kell lenned felmérni, hogy 
egy adott ajándék, meghívás vagy 
reprezentáció törvényellenesnek 
minősülhet-e.

• Ha tudomást szerzel valamely 
jogszabály, előírás vagy a Telenor 
Way keretrendszer megsértéséről, 
jelentened kell a problémát 
feljebbvalódnak. Ha ez nem lehetséges, 
közvetlenül a helyi vagy a csoportszintű 
etikai és compliance vezetőhöz 
fordulhatsz.
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Bevezetés 

A Telenor Etikai Kódexe világosan kinyilvánítja,  
hogy a korrupció minden formáját ellenezzük.

A Telenor határozottan ellenzi a korrupció minden formáját. A Telenor 
számára a korrupció elleni harc nem csupán jogszabályi kötelezettség  
és etikai álláspont. A korrupció minden országban fenyegetést jelent  
az üzleti világ és a társadalom működésére nézve. Aláássa a törvényes üzleti 
tevékenységet és torzítja a versenyt. Rombolja a hírnevet és kockázatnak teszi 
ki az egyént. A Telenor a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval szemben, 
és elkötelezetten törekszik a legmagasabb szintű etikai normák követésére.

A szívességek többnyire a normál üzleti gyakorlat részét képezik.  
Fontos azonban, hogy mindig átláthatóak, ésszerűek legyünk és törvényes 
üzleti tevékenységet folytassunk.

A kézikönyv célja, hogy praktikus eszközként segítsen a Telenor dolgozóinak 
követni a Telenor értékeit és korrupcióellenességgel kapcsolatos hivatalos 
szabályait. A Telenor dolgozójaként előfordulhat, hogy olyan helyzetbe 
kerülsz, amelyben fennáll a korrupció kockázata. Ez összefügghet ajándékok 
és üzleti szívességek elfogadásával vagy felajánlásával. Ilyenek lehetnek  
pl. promóciós tárgyak, vendéglátás, szórakozás és más – értékes – juttatások, 
ajándékok.

Kézikönyvünk nem tud minden esetlegesen felmerülő helyzetre  
és dilemmára választ adni, ezért erősen javasoljuk, hogy kétség esetén 
mindig kérj tanácsot!

A te  
felelősséged

A Telenor dolgozójaként te is felelős vagy a Telenor normáinak 
követéséért. A korrupció elleni fellépéssel kapcsolatban fontos, 
hogy elolvasd és megértsd Etikai Kódexünket és Korrupcióellenes 
Szabályzatunkat. Ennek érdekében:

• Legyen kéznél ez a kézikönyv 
munkád során!

• Vegyél részt korrupcióellenes 
oktatási programokon  
és az értékekkel kapcsolatos 
aktivitásokon a helyi Telenor 
vállalatnál!

• Kérj tanácsot, ha az Etikai 
Kódex, a Korrupcióellenes 
Szabályzat vagy a Telenor 
működését szabályozó egyéb 
vállalatirányítási dokumentumok 
bármely területével kapcso-
latban kétségeid vannak!

 
 
 
Ha tudomást szerzel valamely jogszabály, előírás vagy a Telenor Way 
keretrendszer megsértéséről, jelentened kell a problémát feljebbvalódnak. 
Ha ez nem lehetséges, vagy az adott helyzetben nem érzed megfelelőnek, 
közvetlenül a helyi vagy a csoportszintű etikai és compliance vezetőhöz  
is fordulhatsz.

A vezetők 
felelőssége

A Telenornál dolgozó vezetőként a te 
felelősséged annak biztosítása, hogy 
csapatod dolgozói ismerjék és kövessék 
a Telenor Way keretrendszerben foglalt 
követelményeket. A korrupció elleni 
fellépés terén a vezetőknek az Etikai 
Kódex korrupcióellenes vonatkozású 
követelményeit, valamint a Csoportszintű 
és Helyi Korrupcióellenes Szabályzatot 
kell szem előtt tartaniuk.
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A Telenor Way keretrendszert a vállalatirányítási dokumentumok 
(Etikai Kódex, csoportszintű vállalatirányítási alapelvek, 
szabályzatok és kézikönyvek), a jövőkép, az értékek és a vezetői 
elvárások alkotják. 

Ha dilemmával vagy nehéz üzleti döntéssel szembesülsz,  
fel kell tenned magadnak a kérdést: „Hogyan tudom ezt  
a kérdést a Telenor Way szerint kezelni?” 

A Telenornál folyó korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatban mindig  
a helyi és csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzatot és az Etikai  
Kódexet kell segítségül hívnod, ha bizonytalan vagy, milyen szabályokat  
és alapelveket kövess a Telenor munkatársaként korrupciógyanús ügyekben.

Ha korrupciós dilemmával szembesülsz beszállítóinkkal vagy üzleti 
partnereinkkel kapcsolatban, a fenntartható ellátási láncra vonatkozó  
helyi szabályzatot, valamint a kapcsolódó kézikönyveket és irányelveket  
kell követned. 

A Telenor Way
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Mit kell tudnod?
A korrupció aláássa a törvényes üzleti tevékenységet és torzítja a versenyt. 
Ezáltal a korrupció rombolja a hírnevet és kockázatnak teszi ki az egyént.  
A Telenor határozottan ellenzi a korrupció minden formáját, és aktív 
fellépéssel gondoskodik róla, hogy üzleti tevékenysége során  
ne forduljon elő korrupció.

Mit kell tenned?
• Soha ne kérj, fogadj el, ajánlj fel vagy adj csúszópénzt!

• Ha kétséged vannak afelől, hogy a megtenni kívánt intézkedés 
összhangban van-e a Telenor Etikai Kódexével, helyi és csoportszintű 
Korrupcióellenes Szabályzatával, tisztázd a helyzetet közvetlen 
feletteseddel. Ha nem egyértelműen kis jelentőségű ügyről van szó,  
az esetet dokumentálni kell.

• Ha neked vagy közvetlen felettesednek kétségei vannak egy intézkedés 
törvényességével vagy a Csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzat 
értelmezésével kapcsolatban, kérjél jogi vagy etikai tanácsot a helyi 
szabályozási felelőstől.

Korrupcióellenes 
fellépés

Mire kell ügyelned?
• Megvesztegetés, amikor valaki 

jogosulatlan vagy jogtalan előny 
biztosításával próbálja meg 
befolyásolni harmadik fél döntését. 
Bármely korrupt tevékenység  
– történjen az az állami vagy  
a magánszektorban – tilos.

• A jogosulatlan előny többféle 
formát ölthet, lehet pl. készpénz, 
készpénzzel egyenértékű juttatás, 
ajándék, hitel, árengedmény, 
utazás, egyéni előny, szállás-  
vagy szolgáltatásnyújtás

K.: Az Etikai Kódex szerint a Telenor  
a korrupció minden formáját ellenzi.  
Mit jelent a „korrupció” kifejezés?V.: Korrupcióról beszélünk, ha bármely 

személy jogosulatlan előnyt, szívességet 
vagy ösztönzést kér, kap, fogad el vagy ajánl 

fel valamilyen pozícióval, hivatallal vagy 
megbízással kapcsolatban. A „jogosulatlan 
előny” sokféle formát ölthet. Lehet  
pl. készpénz, készpénzzel egyenértékű 
juttatás, ajándék, hitel, árengedmény, 
utazás, egyéni juttatás, vendéglátás  
vagy szolgáltatásnyújtás. Kérjük, 
tanulmányozd át a Csoportszintű  
és a Helyi Korrupcióellenes Szabályzatot!

K.: Kétségeim vannak, hogy egy 
helyzet helyénvaló-e a Csoportszintű 
Korrupcióellenes Szabályzat szerint.  
Mit tegyek?

V.: Mérd fel körültekintően a helyzetet,  
és kérj iránymutatást közvetlen felettesedtől.  

Ha még mindig kétségeid vannak, kérd 
ki a helyi Korrupcióellenes Szabályzat 
felelősének véleményét. A helyi  
szabályzat felelőse jellemzően  
a helyi Jogi igazgatóság munkatársa.
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Mit kell tudnod?
A kenőpénz kisebb pénzösszeg, amelynek célja egy olyan rutin- vagy 
szükségszerű intézkedés elősegítése és gyorsítása, amelyhez a kifizetőnek 
törvényes vagy egyéb joga van. Bármennyire is általános gyakorlat, az ilyen 
kifizetések a legtöbb országban törvényellenesek.

A Telenor ellenzi a kenőpénzfizetés gyakorlatát, és nem fizet kenőpénzt,  
ha ilyen igénnyel szembesül.

Különleges körülmények között, ha emberélet, egészség vagy tulajdon kerül 
veszélybe, és nincs más lehetőség, az ilyen kifizetést fontolóra lehet venni. 
Ilyen kivételes helyzetben cselekedj legjobb megítélésed szerint és egyeztess 
a feletteseddel és/vagy a helyi Jogi igazgatósággal.

Mit kell tenned?
• Gondoskodj róla, hogy ügyfeleink és üzleti 

partnereink tájékoztatást kapjanak  
a kenőpénzre vonatkozó szabályainkról  
és arról, hogy nem fizetünk kenőpénzt!

• Azonosítsd és jelentsd, ha kenőpénzzel 
kapcsolatos kockázatot tapasztalsz, 
vedd számba és készítsd elő a kockázat 
enyhítését célzó intézkedéseket!

• Gondold át, hogyan lehet kezelni ezt 
a kockázatot az üzleti partnerekkel, 
ügyfelekkel, beszállítókkal és állami 
hivatalokkal kötött szerződésekben!

• Bizonytalanság esetén kérd ki 
felettesed vagy a helyi szabályozási 
felelős véleményét!

Mire kell ügyelned?
• Információ a potenciális  

és meglévő üzleti partnerekkel  
és közvetítőkkel szemben korábban 
felmerült, kenőpénzzel kapcsolatos 
panaszokra. 

• Helyzetekre, amelyekben nagy  
a kenőpénz fizetésének 
kockázata, pl.:

• hivatalos jóváhagyások  
és engedélyek, 

• vámvizsgálat, 

• munkavállalási engedélyek 
és vízumok.

Kenőpénz

K.: Mi a kenőpénz?
V.: A kenőpénz köztisztviselőknek, 
kormányzati dolgozóknak, politikai pártok 
tagjainak azzal a céllal fizetett pénzösszeg, 
hogy az adott személyt a rutinszerű 
kormányzati intézkedések (pl. iratok 
feldolgozása, engedélyek kiadása) 
gyorsítására ösztönözze. Tehát olyan 
rutinszolgáltatás kapcsán végzett kifizetés, 
amit a kenőpénzt elfogadó félnek egyébként 
kötelessége elvégezni.

A Telenor a kenőpénzt a korrupció egyik 
formájának tekinti, és – a korrupció többi 
formájával együtt –  ellenzi.„A kenőpénzfizetést vissza kell utasítani, 

kivéve azt az esetet, amikor indokoltan 
feltételezhető, hogy a saját vagy mások 
élete, egészsége vagy tulajdona  
veszélybe kerülhet, vagy más rendkívüli  
körülmény áll fenn[…]” (Csoportszintű  
Korrupcióellenes Szabályzat)
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Mit kell tudnod?
Az ajándékozás gyakran a helyi kultúra és hagyomány része. Az üzleti  
és ügyfélkapcsolatok során történő ajándékozás erősítheti a cég hírnevét 
és elősegítheti a jó üzleti kapcsolat kialakítását. Időnként azonban nehéz 
különbséget tenni a korrupció, az ajándék és a szívesség között. Ezért kellő 
gondossággal kell eljárni. Az üzleti döntést mindig a Telenor érdekei, és nem 
az ajándékozás nyomán létrejött személyes kapcsolat alapján kell meghozni.

A Telenor Csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzata szerint a szokásos  
és üzleti célú ajándékok adása és elfogadása engedélyezett. Az ajándéknak 
csekély értékűnek kell lennie. A Telenor Csoportszintű Korrupcióellenes 
Szabályzata nem szab felső határértéket, ám a Telenor Magyarország helyi 
Korrupcióellenes Szabályzatában 60 EUR / alkalom az általánosan érvényes 
felső értékhatár az ajándékokra vonatkozóan. Tilos drága ajándékot adni  
és elfogadni. Az ajándék értékének megítélése a te felelősséged.  
Kétség esetén kérd ki közvetlen felettesed véleményét. 

A Telenor egyes leányvállalatainál felső értékhatárt állapítottak  
meg az ajándékokra vonatkozóan. Mindig kövesd a helyi előírásokat.

Soha ne adj vagy fogadj el készpénzt, vagy könnyen készpénzre váltható 
ajándékot. Ilyen lehet pl. a visszaváltható repülőjegy.

Értéktől függetlenül soha ne adj vagy fogadj el olyan ajándékot, amely 
jellegénél fogva a tisztességtelen befolyásolás benyomását kelti.

Mindig támaszkodj józan ítélőképességedre, és a Telenor hírnevének  
és feddhetetlenségének megőrzését tekintsd elsődleges szempontnak.

Mit kell tenned?
• Ne fogadj el vagy adj ajándékot, ha okkal feltételezhető, hogy  

az ajándék célja üzleti döntés tisztességtelen befolyásolása,  
vagy ha az ajándékozás kérdéseket vethet fel saját vagy mások 
pártatlanságával vagy feddhetetlenségével kapcsolatban.

• Mérd fel, hogy az ajándék mások szemében 
tisztességtelen előnynek, és ezért 
törvénytelennek minősülhet-e.  
Vedd figyelembe az alábbiakat: 

• az ajándék célja,
• az ajándék formája és tartalma,
• az ajándék felajánlásának körülményei,
• az ajándék értéke.

• Bizonytalanság esetén kérdezd meg 
felettesedet, még akkor is, ha elvben te  
is jogosult vagy a döntés meghozatalára.

• Derítsd ki, hogy a fogadó félnek 
vannak-e irányelvei az ajándékokkal 
kapcsolatban, és járj el azok szerint.

Mire kell ügyelned?
• Ajándékok, amelyek másokban 

azt a benyomást kelthetik, hogy 
üzleti döntések tisztességtelen 
befolyásolására szolgálnak.

• Ismétlődő ajándékok ugyanattól  
a vállalattól vagy személytől.

• Szerződéses tárgyalásokkal 
kapcsolatos ajándékok.

• Valamilyen ellenszolgáltatásért 
cserébe felajánlott ajándékok.

• Állami hivatalnokoknak adott 
ajándékok.

Ajándékok

K.: Mit értünk „ajándék” alatt?V.: Bármely olyan, értéket képviselő 
dolgot, amit egy személy/vállalat 
közvetlen ellenszolgáltatási igény 
nélkül ad egy másiknak. Az ajándék 
lehet tárgy, de más előny is,  pl. VIP státusz vagy golfklub-tagság.K.: Mi a teendő, ha az ajándék készpénz vagy készpénzzel egyenértékű juttatás?

V.: Vissza kell utasítanod! Készpénz 
vagy készpénzzel egyenértékű juttatás 
ajándékozása soha nem engedélyezett.K.: Elfogadhatok ajándékot szerződéses 

tárgyalásokkal kapcsolatban?V.: A szerződéses tárgyalásokkal kapcsolatban adott vagy elfogadott ajándékok felkelthetik a 
megvesztegetés gyanúját. A fő szabály 
az, hogy soha  ne ajánlj fel vagy fogadj el ajándékot 

ilyen helyzetben.
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Mit kell tudnod?
A meghívás vagy reprezentáció többféle formát is ölthet, pl. rendezvény, 
vendéglátás, koncert, utazás. A meghívás vagy annak elfogadása üzleti 
tevékenységünk legitim része lehet, erősítheti a cég hírnevét, és elősegítheti 
a jó üzleti kapcsolat kialakítását. Üzleti döntéseinket mindig a Telenor 
érdekeire kell alapoznunk.

A Telenor Csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzata szerint a szokásos 
üzleti vonatkozású meghívások és azok elfogadása engedélyezett. Ilyen lehet 
pl. vacsora- és ebédmeghívás, fogadáson való részvétel, vagy más típusú 
reprezentáció. A költségeket azonban mindig ésszerű határokon belül kell 
tartani. Az ésszerű határ az adott helyzettől függ.

A drága vagy extravagáns meghívások elfogadása nem engedélyezett.  
Az ilyen meghívás elfogadását közvetlen felettesed csak akkor 
engedélyezheti, ha ez üzleti szempontból indokolt.

Mindig támaszkodj józan értékítéletedre, és a Telenor hírnevének  
és feddhetetlenségének megőrzését tekintsd elsődleges szempontnak.

Mit kell tenned?
• Előre mérd fel, hogy a meghívás  

vagy reprezentáció jogosulatlan előnynek  
és ebből eredően törvényellenesnek minősül-e. 

• Vedd figyelembe az alábbiakat: 

• a meghívás célja,

• a meghívás formája és tartalma,

• a meghívás tárgyát képező  
rendezvény körülményei,

• a meghívás értéke és jellege.

• Bizonytalanság esetén kérdezd  
meg felettesedet, még akkor is,  
ha elvben te is jogosult lennél  
a döntés meghozatalára.

Mire kell ügyelned?
• Partnerre/házastársra is vonatkozó 

meghívások,

• meghívás olyan rendezvényre, 
amelynek nincs valódi üzleti 
programja.

Meghívások

K.: Meghívtak egy szakmai témájú 
rendezvényre. Az ellátást és a szállást  
a házigazda fizeti. Elmehetek?V.: Igen, feltéve hogy az ellátás  és a szállás költsége ésszerű  határokon belül van.

K.: Ugyanezzel a rendezvénnyel kapcsolatban a házigazda felajánlja,  
hogy az utazást is kifizeti.  Ez engedélyezett? 

V.: Nem. A Telenornál az a fő szabály, 
hogy rendezvényen való részvétel esetén 
minden félnek magának kell fizetnie  
az oda- és visszautat. Ez alól a szabály 
alól rendkívüli esetben kivételt lehet 
tenni.
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Mit kell tudnod?
A gyanúját és a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy  
a Telenor megpróbálná befolyásolni a hivatalos szerveket, ezért 
a Telenor Korrupcióellenes Szabályzata rendkívüli gondosságot 
követel meg a hivatalos szervekkel, a nemzetközi szervezetekkel 
és a civil szervezetekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások 
vonatkozásában.

Mit kell tenned?
• Ha a hatóság képviselőjének kell ajándékot  vagy meghívást  

átadnod, kérd ki a helyi Jogi igazgatóság véleményét 
azzal kapcsolatban, hogy az ajándék és/vagy a meghívás 
törvényes-e, és megfelel-e a Telenor csoportszntű és helyi 
Korrupcióellenes Szabályzatának. 

Mire kell ügyelned?
• A hatóságoknál szigorú szabályok lehetnek érvényben arra 

vonatkozóan, mit fogadhatnak el. Mindig ellenőrizni kell, 
hogy az ajándék vagy meghívás megfelel-e ezeknek  
a szabályoknak.

Hivatalos  
szervek

K.: A Parlament most tárgyal egy  
új törvényt, amely hatással lesz a Telenor 
üzleti működésére. Fontolóra vettük, 
hogy lobbistát vonunk be a Telenor 
álláspontjának közvetítésére a hatóságok 
felé. Hogyan járjunk el?

V.: Ebben a helyzetben a lobbista 
bevonása kívánatos és törvényes lehet.  
A lobbistát azonban minden esetben nyílt 
és átlátható módon kell bevonni,  
és ügyelni kell rá, hogy a hatóságok 
számára azonnal nyilvánvaló legyen, hogy 
a lobbista a Telenort képviseli. Írásbeli 
megállapodást kell kötni a lobbistával, 
amelyben ennek a kötelezettségnek  
is szerepelnie kell.
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Mit kell tudnod?
A közvetítők bevonása sok esetben elfogadott és kívánatos.  
A Telenort azonban felelősségre vonhatják a közvetítői által elkövetett 
korrupcióért és csalásért. Ezért ügyelnünk kell rá, hogy közvetítőink és üzleti 
partnereink soha ne kövessenek el korrupciót vagy csalást a Telenor nevében.

Az „üzleti partner” a Telenor használatában olyan gyűjtőfogalom,  
amely a vegyesvállalati partnereket, a megbízottakat, a tanácsadókat,  
a közvetítőket és az ügynököket is magában foglalja.

Az üzleti partnereket összekapcsolják a Telenorral, ezért fontos,  
hogy a partnerek jó hírnévnek örvendjenek, és ne álljon fenn annak  
a kockázata, hogy a Telenort korrupt tevékenységekkel azonosítják.  
Üzleti partnerkapcsolat kialakítása előtt mindig olvasd át a Telenor  
üzleti partnerek átvilágítására vonatkozó Csoportszintű Kézikönyvét, 
és a Csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzat vonatkozó részeit.

Mit kell tenned?
• Ügyelj rá, hogy a közvetítő és az üzleti partner mindenkor jó hírnevű, 

hiteles és valós jogi vagy természetes személy legyen.

• Szükség esetén kövesd a Telenor üzleti partnerek átvilágítására vonatkozó 
csoportszintű kézikönyvét. 

• Releváns esetben kövesd a csoportszintű beszerzésekre és fenntartható 
ellátási láncra vonatkozó szabályzatot.

Mire kell ügyelned?
Az alábbi figyelmeztető jelek arra 
utalhatnak, hogy a közvetítők és üzleti 
partnerek elfogadhatatlan kockázatot 
jelentenek:

• Az üzleti partner nem hajlandó 
nyilatkozni arról, hogy nem fog 
törvényellenes lépéseket tenni.

•  Szokatlan fizetési gyakorlat (pl.: 
„adóparadicsomba” történő 
kifizetés).

• Nem átlátható kiadások és számvitel. 

• Erőforrások és szaktudás nyilvánvaló 
hiánya.

• Visszajuttatás vagy egyéb kifizetés 
felmerülése.

• A díjak nem állnak arányban a 
nyújtott szolgáltatásokkal.

• Kétes üzleti hírnév és múlt.

Közvetítőkkel és üzleti  
partnerekkel ápolt kapcsolat

K.: Kit ért a Telenor „üzleti partner” alatt?V.: Az üzleti partnerek közé ebben  
a kontextusban beletartoznak  a vegyesvállalati partnerek,  megbízottak és azok a tanácsadók, akik 

kapcsolattartási pontként szolgálnak  
a Telenor és valamely külső fél között,  
pl. a közvetítők és az ügynökök.Nem minősülnek üzleti partnernek  

az alábbiak: 
- olyan szállítók/gyártók/t anácsadók, 
akik árut szállítanak vagy szolgáltatásokat nyújtanak a Telenornak, 

és nem működnek közvetítőként vagy 
kapcsolattartóként valamilyen harmadik 
fél felé

- a Telenor ügyfelei 
- standard disztribúciós megállapodások 
és hasonló konstrukciók résztvevői. 
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Jelen kézikönyv a korrupcióellenes fellépéssel, és különösen 
a Telenor Csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzatával 
kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Természetesen a Telenor Way 
más dokumentumai is relevánsak és – helyzettől függően – 
irányadóak lehetnek.

Az ilyen jellegű kérdéseket mindig megvitathatod közvetlen 
feletteseddel és/vagy a helyi etikai és compliance vezetővel. 
Az ilyen kommunikáció bizalmas kezelése követelmény. 
Ha úgy érzed, hogy a helyi etikai és compliance vezető 
bevonása nem lehetséges, vedd igénybe a Telenor Csoport 
„compliance forródrótját”.

A tőled kapott információkat diszkréten kell kezelni. 
A bejelentések kezelésében részt vevő személyeket 
titoktartásra kötelezzük. A Telenor számára 
elfogadhatatlan, hogy megrovásban vagy megtorlásban 
legyen részük azoknak, akik jóhiszeműen visszaélést,  
vagy annak gyanúját  jelentik be.

Más előírások és irányelvek

K.: A Csoportszintű Korrupcióellenes Szabályzat 
magas normákat állít az ajándékok és üzleti 
szívességek felajánlása és elfogadása terén. 
Ennek ellenére úgy tapasztalom, hogy  
a főnökömhöz és a vezetőség más tagjaihoz  
nem jutott el ez az üzenet. Mit tegyek?V.: Üzleti normáink pozíciótól és státusztól 

függetlenül mindenkire vonatkoznak a Telenor 
Csoportnál. Még ha kényelmetlennek is érzed, 
hogy kifogást emelj, ez a kötelességed.
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