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Az Ukrajnában zajló háború hatásairól. 

Megrendülve és megdöbbenve figyeljük az aktuális ukrajnai eseményeket, miközben határozottan el-

utasítjuk az Oroszország által tanúsított, a nemzetközi jogot sértő erőszakot. Mélyen együttérzünk az 

ukrán lakossággal. 

Ügyfeleinkben közben jogosan merülnek fel kérdések különösképpen a kiberbiztonsággal és a hábo-

rúnak a globális szállítói láncokra gyakorolt hatásával kapcsolatosan. Ezek tisztázása érdekében in-

tenzív párbeszédet folytatunk nemzetközi partnereinkkel és beszállítóinkkal, valamint olyan hatósá-

gokkal, mint a Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI). Jelen állás szerint az ügyfélkapcsolatok 

nem forognak veszélyben.  

Osztjuk a BSI azon álláspontját, miszerint az általános kiberfenyegetettség - a kiberbűnözés és egyéb 

jelenségek miatt - továbbra is fennáll, és ezért követjük a BSI által javasolt lépéseket. (Forrás: BSI) 

Mi is követjük a Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) 2022. március 15-én kiadott figyelmez-

tetését, mely az orosz Kaspersky vállalat által gyártott vírusvédelmi szoftverek használatának mellőzé-

sét javasolja. A BSI a Kaspersky féle vírusvédelmi szoftverek alternatív termékekkel történő helyette-

sítését javasolja. (Forrás: BSI). 

A gyártó partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatainkat kihasználva mindent megteszünk annak érdeké-

ben, hogy a már amúgy is feszült szállítási helyzet ne romolhasson még tovább. Ezzel kapcsolatosan 

folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket.  

A ukrajnai háború hosszútávú kihatásait - az események dinamikája miatt - jelenleg lehetetlen megjó-

solni. 

A Bechtle Európa 14 országában van jelen: Németország, Ausztria, Svájc, Belgium, Franciaország, 

Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Írország, Nagy-Britannia, Magyarország, Csehor-

szág és Lengyelország. Ezekben az országokban telephelyekkel rendelkezünk. A Bechtle saját terme-

lőüzemekkel nem rendelkezik. Sem Ukrajnában, sem pedig Oroszországban nem foglalkoztatunk em-

bereket. 

Az Ukrajnában zajló háborús cselekmények miatt Oroszországgal szemben foganatosított gazdasági 

szankciókat a Bechtle teljes mértékben támogatja, és az ügyfélállományunkat napi szinten vetjük ösz-

sze a hatósági szankciós listákkal. 

Lengyelországi telephelyünk már a háború kezdetekor segítő kezet nyújtott a rászorultaknak, amit tel-

jes mértékben támogatunk. Hogy ezen felül is segítsünk, 250.000 eurót ajánlottunk fel humanitárius 

segélyekre, hogy az UNICEFEN keresztül különösképpen az Ukrajnából menekülő és ott élő gyereke-

ket támogassuk.  

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
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A Bechtle támogatja Németország, az Európai Unió, a további nyugati szövetségesek ill. az ENSZ 

Közgyűlésében részt vevő államok többsége által képviselt politikai követeléseket és intézkedéseket, 

melyek a béke helyreállítását hivatottak elérni. 

Ezt az állásfoglalást szükség esetén módosítjuk. Aktuális állapot: Neckarsulm, 2022.08.22. 
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