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Alapvető értékeink – feddhetetlenség, őszinteség és a törvények tiszteletben 
tartása – Csoportként megerősítették sikereinket. Ezen értékek vezették 
üzleti felfogásunkat a CRH alapítása óta, illetve az ezen értékek melletti 
elkötelezettség mindig alapvető elvárás volt a CRH alkalmazottai részéről. 
Fejlődésünk egy új és érdekfeszítő fejezetéhez érkezve teljes mértékben 
elkötelezem magamat az üzleti etika lehető legmagasabb színvonala 
mellett tevékenységünk minden színterén, minden érdekelt féllel szemben 
és minden működési területen.

A CHR naprakésszé tett üzleti magatartási kódexe útmutatást nyújt 
mindannyiunk számára ahhoz, hogy megfelelhessünk a kijelölt 
értékeknek. Gyakorlati referenciaként szolgálhat a törvények betartása és 
az etikus döntéshozatal biztosításához, illetve mindenek fölött támogatja 
alapelvünket, amely szerint “Semmilyen üzleti cél sem indokolhat 
semmilyen helytelen cselekvést”. Kérem, figyelmesen olvassák el a 
Kódexet és méltányolják a tőlünk elvárt színvonalat, mivel ezzel eleget 
teszünk saját és számos ügyfelünk, beszállítónk és partnerünk, valamint 
a Csoport, a környezetvédelem és az általunk kiszolgált közösségek 
iránti elkötelezettségünknek. Mivel azonban egyetlen okirat sem fedhet 
minden lehetséges esetet, a Kódex ismertetni kívánja a rendelkezésre álló 
különböző forrásokat, amennyiben Ön további útmutatást igényel vagy 
amennyiben egy Önt nyugtalanító problémát kíván bejelenteni. Ezúton 
biztosítjuk Önt arról, hogy a jóhiszeműen tett bejelentéseket részletesen 
kivizsgáljuk és semmilyen körülmények között nem tűrünk el megtorlást.

A CRH-t büszkeséggel tölti el múltja, és sikeres jövő előtt áll. Mivel 
törekedünk vállalkozásunk teljes potenciáljának kihasználására, 
felkérjük Önöket, hogy ennek érdekében együttesen, cégként dolgozzunk 
egy közös elképzelés mentén, amely elődeink hagyatékán alapszik és 
megfelelő példaként szolgálhat utódaink számára. Köszönjük személyes 
elkötelezettségét közös célunk mellett – annak érdekében, hogy a CRH 
továbbra is feddhetetlenül folytathassa piacvezető működését.

Tisztelettel,

Albert Manifold 
Vezérigazgató 
CRH plc

2014. február

Albert Manifold, vezérigazgató levele 
Our CEO
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Alapvető értékek ismertetése

Alapvető értékeink
A CRH elkötelezte magát a fenntartható, felelősségteljes és etikus üzletvitel mellett, illetve 
ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink, az adott országok kormányai és közösségei, 
részvényeseink és alkalmazottaink tekintetében egyaránt. Elkötelezettségünket hosszú távú 
bizalmon és három fő értékünkön, tehát feddhetetlenségen, őszinteségen és a törvények 
tiszteletben tartásán alapuló kapcsolatok kialakításával kívánjuk megvalósítani.

Feddhetetlenség
Magas elvárásainkat következetesen alkalmazzuk munkánk során.

Őszinteség
Soha nem kötünk kompromisszumot, ha az igazság a tét.

A törvény tiszteletben tartása
Mindig betartjuk a ránk vonatkozó törvényeket, előírásokat és irányelveket

Irányadó üzleti elvek
A CRH-nál minden munkatárs hisz abban, hogy “Semmilyen üzleti cél sem indokolhat 
semmilyen helytelen cselekvést”. Az alábbi felsorolás összefoglalja munkakultúránkat és 
meghatározza viselkedésünket a jelen Kódexben is taglalt kulcsfontosságú területeken:

Integrity

Honesty

Respect

1. Minden munkaterületen figyelünk alkalmazottaink és vendégeink egészségére és 
biztonságára.

2. Tiszteletben tartjuk az emberi- és munkajogokat, minden alkalmazottnak egyenlő, 
érdemalapú lehetőséget biztosítunk, megbecsüljük sokféleségüket és megfelelően 
jutalmazzuk őket. 

3. Becsületesek és őszinték vagyunk vásárlóinkkal, beszállítóinkkal és ügyfeleinkkel, 
kizárólag olyan személyeket szerződtetünk, akik hozzánk hasonlóan elkötelezettek az 
etikus üzletvitel mellett.

4. Különös körültekintéssel járunk el versenyjogi kötelezettségeinket illetően és az 
erőteljes, becsületes, törvényes versenyben hiszünk.

5. Nem tűrjük el a megvesztegetés és korrupció semmilyen formáját és az üzleti etika 
legmagasabb színvonalát képviseljük minden üzletkötés során.

6. A Csoport vagyonát megfelelő módon, a kijelölt célnak megfelelően használjuk.
7. Tiszteletben tartjuk a bizalmas adatokat és a kapcsolattartás során mindig megfelelő 

szakmaisággal járunk el.

8. Kerüljük az érdekellentéteket, óvatosak vagyunk, és haladéktalanul jelentést teszünk 
minden vesztegetésgyanús esetről, kizárólag megfelelő üzleti ajándékokat és 
szórakoztató programokat kínálunk és fogadunk el.

9. A fenntarthatóságot jövőbeni növekedésünk alapvető előfeltételének tekintjük, 
és folyamatosan törekszünk megfelelni a legmagasabb szintű környezetvédelmi 
irányelveknek, illetve teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az általunk szolgált 
közösségek életminőségének javítása mellett.

10. Végül, ha tanúi vagyunk valamilyen törvénytelen, etikátlan vagy veszélyes 
tevékenységnek, akkor “Szót emelünk”!
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“… ha tanúi 
vagyunk valamilyen 
törvénytelen, etikátlan 
vagy veszélyes 
tevékenységnek, 
akkor “Szót 
emelünk”!”
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Bevezető
Mi az Üzleti magatartási kódex és miért van rá szükségünk?

Üzleti magatartási kódexünk és az azt támogató vezérelvek (együttesen “Kódex” útmutatóként 
szolgál, amely segít bennünket abban, hogy:

Megfeleljünk az értékrendünknek. Helyes üzletvitel révén képesek vagyunk bizalmi 
kapcsolatot fenntartani azokkal, akik részesülnek a Csoport sikereiből, a CRH munkatársaitól 
és részvényeseitől kezdve a partnercégek részvényeseiig, illetve azon közösségekig, 
amelyekben élünk.

Betartsuk a törvényeket. Kódexünk segít abban, hogy munkánkat a tevékenységünkre 
vonatkozó és az adott országban hatályos törvényekkel és szabályozásokkal egyetértésben 
végezhessük. Amennyiben a Kódex és a helyi törvények között a helyi szokások, normák, 
törvények vagy előírások eredményeként eltérések jelentkeznek, akkor a Kódex és a helyi 
jogszabályok közül azt kell alkalmazni, amelyik a legszigorúbb magatartási elvárásokat 
fogalmazza meg.

Etikus döntéseket hozzunk, különösen abban az esetben, ha az etikus döntés nem 
egyértelmű. Bár a Kódex semmiképpen sem helyettesítheti a józan észt és a helyes 
értékítéletet, Kódexünk segítséget nyújt az kevésbé ismert szabályozások és vezérelvek 
megértéséhez. Pontosan emiatt nyújtunk átfogó képzéseket munkatársaink részére, amely 
biztosítja a Kódex megértését, valamint azt is fontosnak tartjuk, hogy erről munkatársaink 
tanúbizonyságot is tegyenek.

Vagyis a Kódex segít bennünket abban, hogy mindig tartsuk magunkat az arany szabályhoz, 
mely szerint “Semmilyen üzleti cél sem indokolhat semmilyen helytelen cselekvést”.

Kinek szól az Üzleti Magatartási Kódex?
A CRH Csoport munkatársainak kötelességük elolvasni, megérteni és együttműködni jelen 
Kódex-szel. (A Csoporthoz azok a vállalatok tartoznak, amelyekben a CRH közvetve vagy 
közvetlenül a részvények több mint 50%-át ellenőrzi.). Ez azt jelenti, hogy:

•  Minden alkalmazott, beleértve a részmunkaidős, a határozott időtartamú vagy 
ideiglenes szerződéses munkavállalókat is

•  a vállalatok igazgatói, nem végrehajtó testületi igazgatói és tisztségviselői

köteles a Kódexben rögzített elvek és értékek szerint eljárni.

Mivel a CRH a felvásárlások révén gyorsan növekszik, kifejezetten fontos, hogy minden 
munkatársunk tisztában legyen azzal, hogy CRH Csoport minden tagjára ugyanazon szabályok 
vonatkoznak. A felvásárolt cégek is kötelesek a lehető leghamarabb elfogadni és alkalmazni 
a Kódexet és egyben a CRH értékeit. Társult vállalatok esetében javasoljuk Kódexünk vagy a 
Kódexünkhöz hasonlóan szigorú szabályzatok és vezérelvek elfogadását. A Megfelelőség és 
etika: Fúziók és felvásárlások, társult vállalati átvilágítási program segítségünkre vannak a 
legmagasabb szintű üzleti feddhetetlenséget képviselő cégek felvásárlásában. 

Továbbá beszállítóinktól is elvárjuk, hogy a külön csatolt Beszállítói magatartási kódexben 
vázoltakhoz hasonló elveket valljanak. Nevünkben eljáró üzleti partnereinktől szintén 
elvárjuk, hogy az általunk elvárt legmagasabb etikai színvonal szerint végezzék munkájukat.

Ezen dokumentumban utalunk a részletes szabályzatokra és irányelvekre – ezen 
dokumentumok teljes listájáért lásd a 40 oldalt. A dokumentumok példányaiért kérjük, 
keressék fel a felettesüket vagy a Megfelelőségi és fúziós Etikai részleg bármely munkatársát, 
illetve letölthetik cégünk intranet-oldalairól. 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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Bevezető
Kötelezettségek

Kötelezettségeink a következők:

• Hagyatkozzunk józan eszünkre és jó értékítéletünkre üzleti döntéseinkben illetve   
 munkánk során

• Feleljünk meg minden ránk vonatkozó és alkalmazandó törvénynek

• Amennyiben kételyeink vannak az eljárást illetően, kérjünk tanácsot

• Emeljük fel szavunkat, ha nincs minden rendben

Irányadó etikai útmutató a döntéshozatalhoz 
A CRH megpróbálja a szabályoknak való megfelelést a lehető legegyszerűbbé tenni. Kényes 
üzleti döntéshozatal esetén, kérjük hivatkozzon a szabályzat vonatkozó részére és tegye fel 
magának a következő kérdéseket:

1. A döntés törvényes, etikus és tisztességes?

2. Összeegyeztethető a CRH alapvető értékrendjével?

3. Ez a megfelelő eljárás üzleti szempontból és a Csoport érdekeit szolgálja?

4. Örülnék annak, ha nyilvánosan felelősséget kellene vállalnom a döntésért?

Ha az összes kérdésre pozitív választ adott, azonban még mindig nem biztos abban, hogy 
jó döntést készül hozni, vagy ha az Ön számára bármikor nem egyértelmű a Kódex tartalma 
vagy jelentősége, forduljon feleleteséhez, vagy a Megfelelőségi és etikai részleg bármely 
munkatársához felvilágosításért, illetve a hátoldalon felsorolt forrásokat letöltheti cégünk 
intranet-oldalairól. 

Emelje fel szavát!
Miért fontos, hogy kérdéseket tegyünk fel és jelentsük kétségeinket?
Tudatában vagyunk az etikátlan, törvénytelen vagy veszélyes magatartás kártékony hatásainak 
egy vállalatot és a vállalat munkatársait illetően. A továbbiakban is meg kívánjuk őrizni 
cégünk kiemelkedő eredményeit és hírnevét, ehhez azonban szükségünk van az Önök további 
támogatására. Mivel azonban a Kódex nem tartalmazhat minden lehetséges esetet, rajtunk 
és munkatársainkon múlik, hogy a feddhetetlenség legmagasabb színvonalát valósítsuk, meg 
és hogy minden olyan esetről bejelentést tegyünk, amely nem felel meg a felelős üzletvitel 
szabályainak.

Milyen eseteket kell jelentenem?
Minden olyan esetet jóhiszeműen jelentenie kell, amely törvénytelen, etikátlan vagy 
veszélyes, illetve ellentétben áll cégünk Kódexbe foglalt értékrendjével. Akkor beszélhetünk 
jóhiszeműségről, ha Ön legjobb tudomása szerint bejelenti az adott helyzetről rendelkezésére 
álló információt. Nem számít, hogy Ön nem bizonyos abban, hogy az adott esetben a Kódex 
megsértése valóban megvalósult-e, illetve amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy Ön 
tévedett. Fenntartások nélkül, bármikor szabadon kérdezhet és bejelenthet bármilyen 
helytelennek vagy kétségesnek tűnő ügyet – ez nem csak jogában áll, hanem kötelessége is. 
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Bevezető
Kihez forduljak?
Számos forráshoz fordulhatunk, ha kétségeink támadnak, a helyes eljárást illetően vagy 
bejelentést szeretnénk tenni egy nyugtalanító esetről. Fordulhatnak:

• Közvetlen felettesünkhöz

• A vállalat ügyvezető igazgatójához, elnökéhez, HR vezetőjéhez vagy    
 pénzügyi igazgatójához

• Az általános tanácsadóhoz, jogi igazgatóhoz, divíziós/területi vagy országos   
 megfelelési koordinátorhoz

• A belső ellenőrzés vezetőjéhez vagy a Csoport megfelelési és etikai vezetőjéhez

• A divízió pénzügyi igazgatóhelyetteséhez

Ha a felsorolt személyekkel való kapcsolatba lépés nehézkes vagy megvalósíthatatlan, 
rendelkezésre áll bizalmas telefonvonalunk, amely lehetővé teszi bármely eset bizalmas 
módon történő jelentését a bejelentő anyanyelvén. Az ingyenesen hívható forródrót egész 
nap és a hét minden napján elérhető a megadott telefonszámon vagy online (a kapcsolati 
adatok megtalálhatóak az Ön munkahelyén vagy a CRH weboldalán). Amennyiben a helyi 
törvények megengedik, Ön névtelenül teheti meg bejelentését, ez azonban a cégnek 
nehezebbé teszi a bejelentés kivizsgálását. Végül, kérjük, tartsa szem előtt, hogy a forródrót 
nem a személyzeti ügyek rendezésére szolgál. Személyes problémák esetén kérjük, forduljon 
a HR osztály képviselőjéhez, aki sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik ilyen jellegű 
panaszok kezelésében. 

Jóhiszeműen történő bejelentés és megtorlás ellenes politika
A CRH olyan környezet kialakítását szorgalmazza, ahol nincs helye megtorlásoknak és 
ahol az alkalmazottak szabadon hangot adhatnak aggodalmaiknak. Ön bármikor tehet 
jóhiszemű bejelentést a Kódex vagy a törvények esetleges megsértését illetően, anélkül hogy 
megtorlástól vagy bármilyen negatív hatástól kellene tartania a munkaviszonyát illetően. 
Cégünk nem tűri a megtorlást vagy a szankciókat. A bejelentést követően továbbítjuk az 
információt kivizsgálásra a CRH Megfelelési és etikai részlegéhez. Minden aggodalmat 
vagy panaszt a helyi törvények által megengedett mértékig diszkréten, szakszerűen és 
bizalmasan kezelünk.

Mi történik a Kódex megszegése esetén?
A Kódex megszegése vagy a törvénysértés szigorú következményeket von maga után mind 
a jogsértést elkövető személyek, mind a CRH számára. Azon személyek, akik etikátlan 
vagy illegális tevékenységet folytatnak, azok irányításában részt vesznek, azokat elnézik, 
elfogadják vagy elősegítik és a Csoport érdekei ellen cselekszenek, fegyelmi eljárás alá 
vonhatóak, amelynek legsúlyosabb következménye az elbocsátás, illetve egyéb lehetséges 
jogi következmények alanyai lehetnek. Ne felejtsék, hogy az ilyen magatartás minden 
munkatársra és részvényesre negatív kihatással lehet. Továbbá az egész Csoport és összes 
munkatársunk számára polgárjogi és büntetőjogi terheket és bírságokat vonhat maga után.
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Bevezető
További elvárások menedzserek és igazgatók esetében

Bár a Kódex egyenlő mértékben vonatkozik minden munkatársra, amennyiben Ön vezetői 
vagy igazgatói pozíciót tölt be, további kötelességei vannak a Csoport felé, a részlege felé, és 
törekednie kell a következőkre:

• Kötelessége elolvasni és betartani az Üzleti magatartási kódex működési irányelveit, 
amelyek célja Önt segíteni követelményeinek teljesítésében

• Kötelessége példát mutatni, etikusan cselekedni minden üzleti tevékenység során

• Egyértelműen és megfelelő módon kommunikáljuk a csapatelvárásokat, annak 
érdekében, hogy előremozdítsuk a Csoport által támasztott elvárások megértését, és 
hogy milyen módon lehet ezen Kódexnek és a vonatkozó helyi törvényeknek eleget 
tenni. A helyi követelményeknek való teljes megfeleléshez ezen Kódexen túlmenően 
szükség lehet folyamatosan fejlődő szabályozásokra és irányelvekre

• Bizonyosodjon meg arról, hogy részlege minden munkatársa részesül a szükséges 
oktatásban annak érdekében, hogy tisztában legyen kötelességeivel és felelősségi 
körével

• Támogassa a nyitottságot, bátorítsa munkatársait arra, hogy szót emeljenek, ha valami 
nincs rendjén, mindig legyen fogékony munkatársai aggodalmaira, kérdéseire és 
megjegyzéseire

• Kezelje a helytelen viselkedésformákat és értékelje az etikus teljesítményt

• Üzletvitele során mindig fordítson figyelmet a megfelelési és etikai kezdeményezésekre

Csoportunk szintén összeállított egy Igazgatók és vezetők című kézikönyvet, amely segít 
pozitív és támogató környezetet kialakítani. Kérem, használják ezt a forrást, adaptálják az 
anyagot saját vezetői stílusukra és tekintsék vezetői kalauznak.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines 
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Egymás iránti elkötelezettség

Munkahelyi egészség és biztonság

Biztonságos munkakörülmények
Elsődleges feladatunk az, hogy megvédjük munkatársaink és látogatóink egészségét és 
biztosítsuk biztonságukat. Kihívást jelentő célunk, hogy ne történhessen se haláleset, 
se baleset. Ezt a célt fogalmazza meg halálesetek megszüntetését szorgalmazó tervünk. 
Egészségügyi és biztonsági szabályzatunk a alábbiakat írja elő:

Megfelelni legalább az érvényes jogszabályoknak, és folyamatosan javítani 
egészségügyi és biztonsági eljárásainkat az iparág legjobb módszereinek 
elérése vagy meghaladása érdekében.

Ragaszkodni ahhoz, hogy a munkatársaink és a velünk szerződésben álló vállalatok 
betartsák a Csoport egészségügyi és biztonsági alapelveit.

Biztosítani hogy vállalataink egészséges és biztonságos munkahelyet nyújtsanak 
minden alkalmazottnak és alvállalkozónak, és gondot fordítsanak a 
telephelyeinken megforduló összes ügyfélre és látogatóra.

Megkövetelni hogy minden alkalmazottunk és alvállalkozónk biztonságos módon 
dolgozzon a törvény és a legjobb ipari gyakorlat által megkövetelt módon.

Kábítószerek és szeszes italok
Biztonságunk szempontjából az is nagyon fontos, hogy munkahelyeinkre ne engedjünk be 
semmilyen szert, amely gátolhatja a biztonságos és sikeres munkavégzést. A gyógyszerrel, 
szeszes itallal és ellenőrzött anyagokkal való visszaélés és az illegális kábítószerek használata 
a munkahelyen tilos. Ez a tilalom kiterjed ezen termékek eladására, vásárlására, terjesztésére, 
illetve ezen szerek általi befolyásoltságra. Ha az orvos által előírt gyógyszeres kezelés vagy a 
vény nélkül beszerezhető szer befolyásolhatja biztonságos munkavégzését, kérjük értesítse 
felettesét. 

A munkahelyi biztonsági előírásaink messze meghaladják az adott országban alkalmazott követelményeket. 
Lehet, hogy nekünk is csökkentenünk kéne az elvárásokat?

Nem. Ragaszkodnunk kell a CRH biztonsági szabályzatához és legeredményesebb gyakorlataihoz. Elkötelezettek 
vagyunk amellett, hogy bármely országban folytatjuk is működésünket, munkatársaink számára biztonságos 
munkahelyet hozunk létre, akkor is, ha ezzel meghaladjuk a helyi követelményeket.
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Gyanakszom arra, hogy egyik kollégám alkalmanként ittasan jár munkába és talán munkavégzés közben 
is alkoholt fogyaszt. Aggódom a munkatársam egészsége és biztonsága miatt. Mit tehetek?

Konzultálhat az Önhöz tartozó biztonsági megbízottal vagy közvetlen felettesével. Ők meg fogják tenni az ilyen 
esetben szükséges lépéseket, és be fogják vonni a megfelelő szakembereket. Esetleg más, a Kódexben felsorolt 
forrásanyaghoz is fordulhat, beleértve a forródrótot is, ha az Ön számára kevésbé kellemetlen ezen csatornák 
használata.V
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“Elsődleges 
feladatunk az, 
hogy megvédjük 
munkatársaink 
és látogatóink 
egészségét 
és biztosítsuk 
biztonságukat.”
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Egymás iránti elkötelezettség

Becsületes foglalkoztatási és szociális szabályzat

Tisztességes foglalkoztatási elvek
Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok iránt, és amennyire vállalatainknál megvalósítható, 
támogatjuk az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáiban megfogalmazott alapelveket. A Csoportban 
működő vállalatoknak az irányelvek megfogalmazása és a gyakorlatban alkalmazás során 
egyaránt figyelembe kell venniük az emberi jogokról kinyilvánított álláspontunkat az 
alkalmazottakkal, alvállalkozókkal, ügyfelekkel és beszállítókkal való kapcsolataikban, illetve 
a beruházási döntések meghozatalakor. A szabályzat az alábbiakat követeli meg tőlünk:

Megfelelni legalább az érvényes jogszabályoknak, és biztosítani, hogy a szociális 
gondoskodásunk megfeleljen az iparág legjobb módszereinek

Gazdálkodni gazdálkodásunkat igazságos és méltányos módon folytatni, és megfelelni 
minden társadalmi felelősségünknek, amely közvetlen és közvetett 
munkaadóként hárul ránk

Támogatni  az egyesülés jogát, és elismerni a kollektív béralku jogát

Megtiltani a kényszer-, kötelező és gyermekmunkát

Alkalmazni az esélyegyenlőség elvét, és megbecsülni a sokféleséget, függetlenül 
kortól, nemtől, fogyatéktól, vallási meggyőződéstől, etnikai 
hovatartozástól és szexuális irányultságtól – kitartva amellett, hogy 
az új munkatársak toborzása és a kiválasztása kizárólag az érdemek 
alapján történik

Biztosítani a beszállítóinkkal és a vásárlóinkkal való felelős üzletelést az Üzleti 
magatartási kódexünknek és a helyes üzleti gyakorlatnak megfelelően

Esélyegyenlőség és megkülönböztetés mentesség
Csoportunkban munkatársaink előmenetelét a kemény munka, a képességek és a 
feddhetetlenség határozza meg. Foglalkoztatási vezérelveink célja, hogy segítsük az egyéni 
kezdeményezéseket és az együttműködést, és segítsük munkatársainkat abban, hogy 
elérhessék teljes potenciáljukat. A toborzás, kiválasztás és előléptetés egyéni érdemek 
alapján, illetve az esélyegyenlőség és megkülönböztetés mentesség elvének szem előtt 
tartásával történnek. A toborzás becsületessége és a teljesítményen alapuló előmenetel 
mellett, a teljesítmény alapján történő jutalmazás elve szerint munkatársainkat tisztességesen 
jutalmazzuk.
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“Tiszteletben tartjuk 
az emberi- és 
munkajogokat; minden 
alkalmazottunk számára 
egyenlő, méltányos és 
igazságos lehetőségeket 
biztosítunk; értékeljük és 
igazságosan jutalmazzuk 
a különbözőséget”

Megfélemlítés és zaklatás megelőzése
Fontos, hogy tisztelettel és méltósággal kezeljük munkatársainkat. A munkahelyi megfélemlítés 
és zaklatás elfogadhatatlan. Ezeknek számos megnyilvánulási formájuk lehet, például:

•  Szóbeli vagy írásbeli megjegyzések, amelyek vonatkozhatnak vallási meggyőződésre,  
 faji vagy etnikai hovatartozásra, nemre vagy korra

•  Fizikai vagy szexuális közeledés vagy a vonzalom vizuális kinyilvánítása

•  Fenyegető gesztusok vagy agresszív megnyilvánulások

• Erőszakos fenyegetések

Ezen megjegyzéseket kaphatjuk munkatársainktól, feletteseinktől, beszállítóktól, 
alvállalkozóktól vagy ügyfelektől. Mindnyájunk felelőssége, hogy a munkahelyen harmónia 
uralkodjon. A megfélemlítés és a zaklatás nem tűrhető el.

Egy részlegbemutatón feltettem egy kérdést. A választ sértőnek, szexistának és megalázónak éreztem.  
A teremben számos résztvevő nevetni kezdett. Megengedett az ilyesmi?

A nyílt kommunikációt, a különböző álláspontokat és a döntéshozatal tekintetében az egészséges vitát támogatjuk. 
Véleményeltérés esetén azonban szakszerű és tiszteletteljes magatartást várunk el. Semmilyen esetben sincs 
mentség a szexista megjegyzésekre. Beszéljen azzal a személlyel, aki kellemetlen helyzetbe hozta vagy lépjen 
kapcsolatba felettesével vagy a Humán Erőforrás képviselőjével, vagy forduljon bármely a 6. oldalon megtalálható 
forráshoz.V
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Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink   
iránti elkötelezettségünk

Tisztességes bánásmód másokkal szemben

Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink jelentős mértékben érintettek és nagyban 
hozzájárulnak Csoportunk sikereihez. Viszonzásképpen törekszünk az őszinteségre és a 
tisztességtelen üzletek elkerülésére. Hiszünk abban, hogy a fenntartható kapcsolataink 
bizalomra és becsületességre épülnek, és ez mindannyiunk érdekét szolgálja.

Ügyfeleink
Üzleti stratégiáink sikere nagy mértékben függ ügyfeleink támogatásától. Ezért lényeges, 
hogy a becsületességen, őszinteségen és bizalmon alapuló kölcsönösen előnyös kereskedelmi 
kapcsolatokat alakítsunk ki és tartsunk fenn a ügyfeleinkkel. Elkötelezettek és felelősek 
vagyunk azért, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat minden egészségügyi és biztonsági 
jogszabállyal és termékadat-követelménnyel összhangban biztosítsuk. A termék promócióknak 
és a hirdetéseknek mindig tényszerűnek kell lenniük, valamint méltányos és ésszerű módon 
kell őket bemutatni. Nem szabad valótlan állításokat megfogalmaznunk a versenytársakról és 
termékkínálatukról.

Beszállítóink
Beszállítóink kulcsfontosságúak vállalatunk teljesítményében. Elvárjuk tőlük, hogy 
minőségvezéreltek, innovatívak és hatékonyak legyenek, és ily módon értéket adjanak a 
pénzünkért, azonban mindenkor törvényesen és megfelelő etikai gyakorlat szerint működjenek. 
Az Üzleti magatartási kódex és az Etikus beszerzési kódex tartalmazza követelményeinket 
és a vonatkozó eljárásokat, amelyek révén biztosítjuk, hogy kizárólag olyan beszállítóval 
dolgozzunk, akikkel osztozunk rendületlen elkötelezettségünkben az etikus üzleti gyakorlat, 
az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az egészségügy, biztonság és természetvédelem 
tekintetében. A Beszerzési osztályok felügyelik a kockázatos eljárásokat a közvetlen és 
közvetett beszállítók tekintetében, illetve segítik a vezetőket a helyi beszállítókkal való 
megfelelő kapcsolat és ügymenet kialakításában.

Üzleti partnereink
Üzleti partnereink közé tartoznak a kereskedelmi képviselők, üzleti tanácsadók és közvetítők, 
forgalmazók, lobbisták és a társult vállalati partnerek. Üzleti partnereink hozzájárulnak 
üzleti ügyeinkhez, ha szükségünk van hozzáértésükre egy adott üzleti területen, piacon vagy 
földrajzi területen. Minden üzleti partnerünket megfelelő alapossággal választjuk ki, hogy 
aztán a nevünkben eljárva elősegítsék új szerződésekre vonatkozó ajánlatok biztosítását, 
előkészítését vagy megtárgyalását vagy meglevő szerződések meghosszabbítását. Gondosan 
dokumentálunk minden szerződéses elkötelezettséget, hogy biztosítsuk az üzleti és etikai 
normáknak való megfelelést. Ezen eljárásokat Vesztegetésellenes szabályzatunk tartalmazza, 
amely megóvja a CRH-t attól, hogy illegális vagy korrupt kifizetésekkel kapcsolják össze, 
vagy annak a kockázatától, hogy a nevünkben ilyen kifizetések történjenek. Az üzleti partner 
részére kifizetett térítésnek arányosnak kell lennie a nyújtott szolgáltatással, illetve ezen 
kifizetéseket megfelelően kell nyilvántartásba venni, jóváhagyni, majd csekk vagy banki 
átutalás útján (vagyis nem készpénzben) folyósítani a hatályos szerződésnek megfelelően. 

 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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“Tisztességesek és 
őszinték vagyunk 
ügyfeleinkkel, 
beszállítóinkkal és 
üzleti partnereinkkel 
szemben; kizárólag 
azokkal kötünk 
szerződést, akik 
osztoznak az etikus 
üzleti gyakorlat iránti 
elkötelezettségünkben”
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Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink    
iránti elkötelezettségünk

Tisztességes verseny
Hiszünk a szabad és nyitott piac működésében. Ezen alapelv mentén vezérel bennünket az 
az igény, hogy hatékonyak és innovatívak legyünk. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk 
a működésünk színhelyéül szolgáló országok versenytörvényeinek betartása iránt. A CRH-
hoz tartozó valamennyi vállalat iránt minimális elvárásunk, hogy betartsák a CRH versenyjogi 
és trösztellenes megfelelőségi szabályzatát. Ennek értelmében munkatársaink számára 
tiltott bármilyen hallgatólagos vagy nyílt megállapodás versenytársainkkal, amelynek célja a 
következő:

• Árak, hitelfeltételek, kedvezmények vagy engedmények megállapítása, rögzítése vagy 
szabályozása

• Szerződések, piacok, ügyfelek vagy területek felosztása

• Bizonyos ügyfelek vagy beszállítók bojkottálása

• Bármely termék vagy szolgáltatás előállításának vagy értékesítésének visszatartása vagy 
korlátozása

Pár hasznos tanács az ügyfelekkel és versenytársakkal való bánásmódhoz:

Ügyfelek

Versenytársak

Tegye…
Reklámozza erőteljesen a termékeit   
és szolgáltatásait

Ajánljon viszonteladói árat    
(de ne legyen követelőző)

Követelje meg az ügyféltől, hogy az adott 
terméket egy adott védjegy alatt értékesítse

Ne…
próbálja meg korlátozni a vásárlókat a termék 
importálásában, kivéve ha jogilag előírt 
szankciók értelmében teszi

ragaszkodjon a viszonteladási árhoz (az USA 
korlátozza a minimális viszonteladási árat, 
amennyiben az nem korlátozza indokolatlanul 
a versenyt)

akadályozza meg, hogy ügyfelek felhalmozzák 
a termékeket

Tegye…
Folytasson élénk versenyt

Amennyiben releváns, vitasson meg általános, 
az egész iparágra vonatkozó ügyeket, 
azonban vigyázzon, nehogy vállalat- vagy 
ügyfél érzékeny információkat adjon ki

Tudjon meg a lehető legtöbbet versenytársairól 
nyilvános vagy független harmadik féltől 
(mindig nevezze meg a forrást)

Ne…
rögzítse az árakat közvetve vagy közvetlenül

határozzon meg vagy osszon fel ügyfélköröket 
és piacokat

határozzon meg általános szerződési 
feltételeket

vitassa meg az árképzés semmilyen 
aspektusát (hitelfeltételek, kedvezmények, 
árrések, árengedmények)

irányítsa vagy korlátozza a termelést

vitasson meg pályázati ajánlatokat vagy az 
ügyfelek árajánlatait

egyezzen meg versenytársával arról, hogy 
bizonyos ügyfeleket lásson el termékeivel

kössön kompromisszumokat a fentiekkel 
kapcsolatban
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„…vezérel bennünket 
az az igény, hogy 
hatékonyak és 
innovatívak legyünk.”
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Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink   
iránti elkötelezettségünk

Nagyon fontos, hogy minden munkatársunk megismerje a vállalatunk által az előzetes értesítés 
nélkül lefolytatott versenyhivatali vizsgálatok esetén alkalmazandó eljárást annak érdekében, 
hogy megfelelően reagálhassunk a Verseny/Trösztellenes hatóságok vagy más végrehajtó 
szerv általi vizsgálatokra.

A Verseny-/trösztellenes szabályzat megsértése súlyos polgárjogi, büntetőjogi, pénzügyi 
és egyéb szankciókat von maga után a Csoport tekintetében. Ennek értelmében, alapvető 
követelmény, hogy mindenki teljes mértékben megismerje kötelezettségeit ezen a területen. 
Pozíciótól függően minden munkatársunk köteles az Üzleti magatartási kódexet érintő oktatás 
mellett meghatározott jogi oktatáson való részvételre is annak érdekében, hogy biztosítsuk, 
megérti előírásaink és szabályzataink gyakorlati alkalmazását.

Egy kereskedelmi bemutatón találkoztam egy versenytársammal, aki azt ajánlotta, hogy mindketten 
sokkal hatékonyabban tudnánk elvégezni a feladatainkat, ha felosztanánk az értékesítési területet 
egymás között. Ez azt jelentené, hogy ő az ország északi területein értékesítene, én pedig a déli 
területekre koncentrálnék. Mit tegyek?

Utasítsa vissza az ajánlatot. Tudassa versenytársával, hogy a piac felosztása törvényellenes és a CRH 
szabályzatával ellenkezik. Ezután jelentse az esetet a közvetlen felettesének, az országos megfelelési vezetőnek, 
vagy a belső jogi tanácsadónak.
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Egy versenytársam felhívott és arra kért, hogy ne pályázzak meg egy szerződést egyik nagyszabású 
partnerünknél. Ő azt az információt kapta, hogy vállalatánál biztosak a rájuk nézve kedvező döntésben. 
Azt ígérte, hogy felajánl nekünk egy másik üzletet, amely az ő vállalata által nem gyártott termékre 
vonatkozik. Így új üzlethez juthatnánk. Egyezzek meg vele?

Nem. Az ajánlat verseny- és törvényellenes. Konzultáljon felettesével, az adott ország megfelelőségi vezetőjével 
vagy a belső jogi tanácsadóval mielőtt választ adna és világosan magyarázza el, hogy soha sem fogunk részt 
venni hasonló egyezségben.
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Bemehetek potenciális vásárlóként versenytársamhoz annak érdekében, hogy információt szerezzek  
az árairól?

Nem. Versenytársától identitása eltitkolása révén információt szerezni vagy rávenni a versenytárs egy 
alkalmazottját vagy harmadik felet bizalmas információk közzétételére helytelen. Versenytársunkról adatot 
gyűjteni törvényes üzleti tevékenység, de törvényes keretek között és etikusan kell véghezvinni.
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“Nem tűrjük      
a megvesztegetés
és korrupció semmilyen 
formáját; minden 
cselekedetünkkel    
a legmagasabb  
üzleti etikai    
normákat képviseljük”
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Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink   
iránti elkötelezettségünk

A megvesztegetés és korrupció megtagadása
Megvesztegetés és ügymenetkönnyítő juttatások
Megvesztegetésnek számít minden anyagi vagy más felajánlott előny, amelyet azzal a 
szándékkal ajánlanak fel, ígérnek meg vagy fogadnak el, hogy befolyásolják vele egy személy 
vagy vállalat magatartását. Ezen szándék vagy cél kétségeket vet fel, mivel bizonyos törvényes 
üzleti tranzakciók megvesztegetésnek tekinthetőek, amennyiben céljuk kifejezetten a 
magatartás befolyásolása. A megvesztegetés tárgya lehet:

A CRH-nál a megvesztegetés semmilyen formáját sem tűrjük el. Ha a CRH nevében jár el, 
szigorúan tilos vesztegetés felajánlása, kifizetése, kérése vagy elfogadása. A működési 
helyeken szigorú megvesztegetés elleni törvények hatályosak, például az Amerikai Egyesült 
Államokban hatályos korrupt külföldi gyakorlatról szóló vagy az Egyesült Királyságban 
hatályos megvesztegetési törvény. Ezen törvényekhez mindig alkalmazkodnunk kell, 
függetlenül a szokásoktól és üzleti gyakorlattól. 

Az ügymenetkönnyítő juttatások is tiltás alá esnek. Ügymenetkönnyítő  juttatásnak 
tekinthetők azok a kis összegű és nem hivatalos, elsősorban kormánytisztviselők 
vagy –megbízottak részére történő kifizetések, amelyek biztosítják egy rutin ügylet 
megvalósulását. Például engedély, igazolvány vagy vízum igénylése, vizsgálatok ütemezése, 
a vámon tartás feloldása vagy közüzemi szolgáltatások meggyorsítása. A díjfizetés nem 
tekinthető ügymenetkönnyítő juttatásnak, amennyiben ismert, törvényes, gyorslejáratú 
eljárás vagy szolgáltatás, illetve ha ezen szolgáltatás vagy eljárás mindenki számára 
elérhető és nem történik személyre szóló kifizetés. Amennyiben egy személy élete, 
biztonsága vagy egészsége veszélybe kerül, szintén eszközölhető kifizetés. Az ilyen jellegű 
kifizetéseket előzetesen jóvá kell hagyni vagy amennyiben ez nem megvalósítható, a 
kifizetés megvalósulása után értesítenie kell felettesét vagy az országos megfelelési vezetőt. 

A versenytörvény esetében bármely jogsértés tekintetében felmerülhet a jó hírnév sérelme, 
illetve jogi vagy pénzügyi veszély. Alapvető követelmény tehát, hogy e téren teljes mértékben 
tisztában legyünk kötelességeinkkel. A betöltött pozíciója függvényében, előfordulhat, hogy 
köteles részt venni bizonyos vesztegetésellenes, korrupcióval vagy csalással foglalkozó 
oktatáson annak érdekében, hogy megfelelően alkalmazza vezérelveinket és szabályainkat. 

• Pénz

• Ajándék*

• Vendéglátás, beleértve    
 az utazási költségeket*

• Üzleti vagy foglalkoztatási    
 lehetőségek

• Politikai hozzájárulások

• Jótékonysági vagy közösségi   
 hozzájárulások

• Ügymenetkönnyítő juttatások

• Bármely más szívesség vagy előny*

*Lásd 34. oldal
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Egy potenciális beszállító képviselője azt állította, hogy amennyiben nekik ítéljük oda a szerződést, 
„vállalati ügyfél-jutalmazási programjuk” keretében készpénzhez juthatok jogosult. Mit válaszoljak?

A képviselő megvesztegetésre tett kísérletet. Magyarázza el neki, hogy Ön nem vehet részt ebben a programban, 
azonnal fejezze be a tárgyalást, menjen vissza az irodába és jelentse a történteket a felettesének, az országos 
megfelelési vezetőnek vagy a jogi tanácsadónak.
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A helyi tanács a CRH ügyfele. A tanács közművekért felelős igazgatója, saját otthonában tartja meg lánya 
esküvőjét. Mesél Önnek az eseményről és arról, hogy előtte milyen lakás felújítási projekteket szeretne 
megvalósítani. Azt mondja „Szükségem van útburkolóra, gyep termékekre, cementre és a kocsi feljárót is 
fel kellene újítani.” Így folytatja „Tudom, hogy a CRH mindezeket forgalmazza. Ha sikerülne elérnie, hogy 
kedvezményesen vásárolhassak, akkor teszek róla, hogy a jövő évben a Tanács nagy összegeket szánjon 
a vállalatának.” Ilyen esetben mi a helyes válasz?

Ebben az esetben tisztázni kell azt, hogy a CRH szigorúan tiltja az ilyen jellegű üzletelést, azt azonban ellenőrizheti, 
hogy van-e minden vásárló számára elérhető kedvezmény.
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Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink   
iránti elkötelezettségünk

Pénzmosás
Pénzmosás esetében személyek vagy személyiségek törvényes üzleteken keresztül “tisztítják 
meg” törvénytelen üzletekből szerzett vagyonukat. A CRH nem engedélyezi, nem segíti elő és 
nem támogatja a pénzmosást. Munkavállalóinknak figyelniük kell a fizetések vonatkozásában 
megjelenő rendszertelenségekre, különösen a nagy értékű készpénzkifizetésekre és szokatlan 
tranzakciókra tekintettel. Továbbá, kötelességünk a beszállítóinkat, közvetítőinket és üzleti 
partnereinket átvilágítani, illetve bármilyen gyanús viselkedést jelenteni.

Kormányokkal és Szabályozó tisztviselőkkel folytatott üzleti tevékenység
A kormányok és szabályozó szervek tisztviselőivel és képviselőivel folytatott üzleti 
tevékenység során, nem teheti ki Csoportunkat annak a veszélynek, hogy az általunk kijelölt 
előírásokat figyelmen kívül hagyva cselekszik. Ezen ügyekre ugyanis különleges szabályok 
és rendelkezések vonatkoznak. Következésképpen, kötelességünk az alábbiakat szem előtt 
tartani:

• Ismerjünk meg és tartsunk be minden szerződéses előírást

• Tartsuk be az ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó korlátozásokat, amelyek 
kormányzati tisztviselők esetében szigorúbbak lehetnek, mint a magánszférában

• Biztosítani kell, hogy a kormány rendelkezésére bocsátott beszámolók, tanúsítványok 
mindig aktuálisak, tényszerűek, pontosak és teljesek legyenek

• Az időkiosztást és a költségeket mindig a megfelelő kategóriához és szerződéshez 
rendeljük

Bizonyos esetekben, akár Önnel is felvehetik a kapcsolatot vagy megkérhetik, hogy a Csoport 
nevében információkat szolgáltasson a kormány vagy szabályozó szerv által kezdeményezett 
vizsgálat tekintetében. Mivel létfontosságú, hogy Ön birtokában legyen a pontos és tényszerű 
információknak, kérjük lépjen kapcsolatba felettesével, mielőtt bármilyen szokatlan 
információt ad ki.
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

A Csoport vagyonának és adatainak védelme
A Csoport eszközei és erőforrásai például a következők:

 

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy a vállalat eszközeit és erőforrásait kizárólag 
rendeltetésszerűen és helyes módon használjuk. A Csoport eszközeit a megfelelő módon és 
esetenként személyes használatba is veheti, amennyiben ez nem befolyásolja az Ön és mások 
munkavégzését. Az alábbiakban további iránymutatást adunk adott eszközkategóriákat 
illetően.

Szellemi tulajdon
Munkája során hozzáférhet a CRH szellemi tulajdonához. A szellemi tulajdon olyan immateriális 
javakat foglal magába, mint a szerzői jog, a szabadalom, a védjegy, a formatervezési 
mintaoltalmi jog, az emblémák és a márkák. A törvény által megengedett mértékben, minden 
a Csoport által, munkaidő alatt és a Csoport költségén jegyzett jog, illetve a Csoport felelősségi 
köréhez tartozó jog a Csoportot illet. Ezen javakat kötelességünk megvédeni és szükség esetén 
érvényesítenünk kell a szellemi tulajdonhoz való jogokat.

Szintén fontos, hogy tiszteletben tartsuk más vállalatok bizalmas információit és szellemi 
tulajdonát. Amennyiben jogosultak vagyunk ügyfeleink vagy beszállítóink szellemi 
tulajdonához való hozzáférésre, kötelesek vagyunk ezeket az információkat a saját szellemi 
tulajdonunkhoz hasonlóan védeni. Nem használhatunk (fel) törvénytelenül szerzett, nem 
megfelelő módon engedélyezett vagy nem engedélyezett szoftvert, hiszen azok jogi lépéseket 
vonhatnának maguk után akár munkatársaink, akár Csoportunk tekintetében. 

Bizalmas információ és bennfentes kereskedelem
Kötelesek vagyunk védelmezni a CRH bizalmas és belső információit, amelyek általában a 
nyilvánosság számára nem ismert adatokat tartalmaznak. Ezek a következők lehetnek:

• Értékesítési adatok és marketing tervek

• Üzleti titkok, vagyis a Csoport számára versenyelőnyt biztosító információk,    
 például ügyféllista, üzleti eljárások vagy termékek részletes leírása

• Eljárási kézikönyvek

• Pénzügyi adatok

Ilyen bizalmas információkat csak jogszerű üzleti célok érdekében és a megfelelő meghatalmazás 
birtokában tehetünk közzé. Kérjük, gondosan ügyeljen az információ biztonságára, védje le a 
számítógépét, dokumentumait vagy más érzékeny anyagait. Továbbá kerülje ezen információk 
kitárgyalását. Figyeljen oda arra, hogy mikor férhetnek hozzá illetéktelen személyek a bizalmas 
adatokhoz és próbálja meg kerülni ezen információk kitárgyalását olyan helyeken, ahol 
esetleg valaki kihallgathatja, például éttermekben, szállodákban, konferenciaközpontokban, 
tárgyalótermekben, taxiban, repülőn, stb. 

• Ingatlan, gépek, felszerelések   
 és járművek 

• Nyersanyag készlet,    
 folyamatban lévő munkálatok   
 és készletek

• Pénzügyi eszközök (készpénz,   
 bank, befektetés)

• Idő

• Szellemi tulajdon   

• Számviteli és más    
 üzleti nyilvántartás

• Bizalmas információ

• Számítógépes hardver és szoftver

• Elektronikus posta és    
 internet-hozzáférés
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

A Csoport munkatársaként magunkról is szolgáltatunk bizalmas információt a Csoportnak, 
mint például munkatapasztalat, személyes kapcsolattartási adatok, családi állapot, stb. 
Amennyiben az Ön munkakörébe beletartozik ezen információk kezelése, köteles azok 
védelmét biztosítani. Soha ne tegyen közzé munkatársaira vonatkozó információkat, hacsak 
nem fontos üzleti érdeket szolgál és összhangban van a vonatkozó törvényi előírásokkak. A 
bizalmas információk kezelésére vonatkozó kötelezettségei a munkaviszony megszűnése után 
is érvényben maradnak.

Ne feledje, hogy meg kell védenünk a Csoportra, ügyfeleinkre, beszállítóinkra és más, velünk 
kapcsolatban álló és nyilvánosan működő vállalatokra vonatkozó belső információkat. 
Belső információnak minősül minden lényeges, nyilvánosság által nem ismert információ, 
melyet egy racionális befektető fontosnak ítélne meg. Belső információnak minősülnek a 
vezetőségben bekövetkezett változások, fontos üzleti tervek és pénzügyi eredmények, amelyek 
nem nyilvánosak. Belső információnak tekinthető akár az esetleges eseményekre vagy 
műveletekre vonatkozó információ, bár az esemény vagy művelet megvalósulása még nem 
biztosított (például fontos szerződéssel, felvásárlással, leányvállalat eladásával kapcsolatos 
egyeztetések).

Amennyiben a vállalat belső információi az Ön rendelkezésére állnak, az értékpapírok 
eladása vagy vásárlása kimeríti a bennfentes kereskedelem vagy bennfentes kereskedés 
fogalmát, amely törvénytelen. Szintén törvénybe ütközik a belső információ átadása más 
személyek részére, amely belső információ birtokában a vállalat értékpapírjait megvehetik 
vagy eladhatják (tippek adása). Ezen összetett területen való eligazodást segíti a Részvény- 
és értékpapír kereskedési szabályzat, amely további részletes információkat és útmutatást 
tartalmaz. Ha további kérdése van, kérjük, keresse meg a vállalati titkárságot.

Külső kommunikáció
A külső világgal való kommunikáció nagyon fontos szerepet játszik a Csoport hírnevében 
és pénzügyi értékelésében. Ennek megfelelően a médiával a pénzügyi teljesítményünkről, 
cégfelvásárlásainkról, eladásainkról és bármely esetlegesen a Csoport hírnevét érintő ügyről 
folytatott kommunikációval kizárólag a Csoport kommunikációs részlege foglalkozhat. Bármely 
olyan felmerülő ügyről, amely potenciálisan kedvezőtlen hatást gyakorolhat az imázsunkra 
vagy a hírnevünkre, haladéktalanul tájékoztatni kell a divízió ügyvezető igazgatóját/elnökét, 
aki az ügyet azonnal továbbítani fogja a megfelelő munkatársaknak. A Csoporthoz tartozó 
egyes vállalatoknak a felmerülő szokásos ügyekben a helyi és szakmai médiát megfelelően 
kell kezelniük.

Új munkatárs vagyok. Egy doboznyi bizalmas anyag maradt nálam az előző munkaadómtól, amely az új 
munkahelyem marketing terveinek fejlesztéséhez tökéletes megoldást biztosítana. Az új pozíciómban 
felhasználhatom ezeket az adatokat? 

Nem, nem használhat fel olyan anyagot, amely az előző munkahelye tulajdonában lévő bizalmas információkat 
tartalmaz. Nem lenne helyes más vállalatok bizalmas információit felhasználni, ahogy az is helytelen lenne, ha a 
mi bizalmas adatainkat használná fel.
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Úgy hallottam, hogy a Csoport egy másik vállalat felvásárlására készül. A felvásárlás valószínűleg növelni 
fogja a vállalat részvényeinek értékét. Megemlíthetem ezt az információt a férjemnek és a fiamnak?

Nem. Az ilyen jellegű közzétételt a Csoport irányelvei tiltják. Továbbá, amennyiben Ön, az Ön férje vagy fia az Öntől 
kapott információ alapján üzletel a CRH vagy a felvásárolt vállalat részvényeivel, az bennfentes kereskedésnek 
minősül, és a bennfentes kereskedelemről szóló törvények megsértését jelenti.
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„Tiszteletben tartjuk 
a bizalmas adatokat és  
a kapcsolattartás során 
mindig megfelelő 
szakmaisággal 
járunk el.”
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

Adatvédelem és információtechnológia
Számítástechnikai rendszereink hatékony működése és biztonsága lényeges vállalataink 
zökkenőmentes működésében. A Csoport IT-biztonsági szabályzatának előírásait minden 
munkatársunknak be kell tartania. A szabályzatot a következőképpen foglalhatjuk össze:

A vállalat technológiájának megfelelő használata 
Minden munkatárs köteles megfelelően használni a CRH információs rendszereit, beleértve 
az elektronikus levelezőrendszert, internet-hozzáférést, Csoport által rendelkezésre bocsátott 
mobileszközöket, számítógépeket és a vállalat által engedélyezett szoftvereket. Információs 
rendszereink a Csoport mindenkori tulajdonát képezik. Ennek alapján az említett információs 
rendszerek és berendezések használata során az alkalmazottak a törvényekben megengedett 
mértékig jogosultak személyes adataik védelmére, de azon túlmenően nem. Az információs 
rendszereket tilos törvénytelenül, más személyt sértő, zavaró vagy más személyre ártalmas 
módon használni, például az alábbiak létrehozására, elérésére, bemutatására, tárolására vagy 
továbbítására:

• Szexuális tartalmú üzenetek vagy képek

• Mások faji vagy etnikai hova tartozására vagy vallási meggyőzésére nézve sértő tartalom

• Bármilyen módon diszkriminatív vagy nem megfelelő tartalom

Körültekintéssel kell eljárni az e-mailek esetében, hiszen ezek az elektronikus üzenetek 
maradandóak, beleegyezésünk nélkül módosíthatóak vagy továbbíthatóak, és befolyásolhatják 
a Csoport megítélését. Szintén körültekintéssel kell eljárnunk a biztonsági mentésre, 
vírusvédelmi szoftverekre, titkosításra, hozzáférési kódokra és rendszertámogatásra 
vonatkozó utasítások tekintetében.

Adatok védelme, megtartása és biztonsága
Csoportként nagy mennyiségű adatot gyűjtünk, beleértve a beszállítókra, harmadik felekre, 
jelenlegi és múltbeli munkatársainkra vonatkozó információkat. Ezen információkat 
kötelesek vagyunk megfelelően és az alkalmazandó adatvédelemre és adatmegőrzésre 
vonatkozó vezérelvekkel és törvényekkel egyetértésben tárolni, használni és továbbítani. A 
bíróság eljárások tárgyát képező iratok nem módosíthatóak és nem semmisíthetőek meg. 
Amennyiben törvényi kötelezettség áll fenn, a Csoport vállalatai kötelesek regisztrálni a 
megfelelő adatvédelmi hatóságnál. Minden feltételezett vagy ismert, adatokkal kapcsolatos 
visszaélést jelentenie kell a felettesénél vagy a kijelölt adatvédelmi vezetőnél, aki bármilyen 
témával kapcsolatos kérdésére választ adhat.

A Csoport információs technológiáinak biztonságos és üzleti célú felhasználása érdekében 
a CRH fenntartja a jogot a Csoport rendszerében továbbított és tárolt adatok ellenőrzésére, 
beleértve a törölt adatokat is. A CRH rendszerében létrehozott levelezések és adatok – akárcsak 
az üzleti kommunikáció minden más formája – nem minősül magánlevelezésnek vagy magán 
jellegű adatnak. Az ellenőrzések természetesen a helyi törvényeknek megfelelően történnek. 

Számvitel és nyilvántartások
Csoportunk vállalati döntéshozatali folyamatában fontos szerepet játszanak a pontos írásos 
és elektronikus nyilvántartások. Ezen nyilvántartások többek között lehetővé teszik a külső 
jelentéstételi és a törvényi előírásoknak való megfelelést tőzsdén jegyzett vállalatként. Ennek 
megfelelően, számvitelünk működésének mindig meg kell felelnie a legmagasabb előírásoknak 
annak érdekében, hogy az alkalmazandó törvények, releváns számviteli előírások és a Csoport 
vezérelvei tekintetében megfelelő nyilvántartásokat vezethessünk. 
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„A Csoport eszközeit 
mindig megfelelő 
módon és a kijelölt 
célokra használjuk!”
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

Digitális (vagy közösségi) média
A digitális média közösségi interakcióra szolgáló eszközök vagy csatornák összessége, amelyek 
könnyen hozzáférhető kommunikációs módszereket használnak. Ezek közé tartoznak például 
a következők:

• Közösségi média oldalak • Online fórumok

• Blogok és mikroblogok • Azonnali üzenetküldés

• Üzenőfalak • Videó- és fényképmegosztó honlapok

• “Wiki” oldalak • RSS csatornák

• Közösségi könyvjelzők és címkézés • Egyéb fejlődő kommunikációs eszközök

Nagyra értékeljük, hogy ezen eszközök segítenek az érintettekkel való hatékony kommunikáció 
kialakításában. Azt is felismerjük azonban, hogy ezen fejlődő csatornák használata bizonyos 
kockázatokat is hordoz, hiszen a nem megfelelő használat káros következményekkel járhat. Az 
alábbiakban részletezett útmutató segítséget nyújt ezen eszközök üzleti életben való legjobb 
alkalmazásában. Amikor mérlegeli, hogy megosszon-e egy bizonyos tartalmat, kérjük, vegye 
figyelembe alapelvünket: Tételezze fel, hogy amit online oszt meg, az mindörökre nyilvános 
marad. Mérlegeljen, mielőtt bármit megosztana, és ha kétségei vannak, inkább ne ossza meg 
az adott tartalmat.

Tegye…
Csak akkor használjon munkaidőben digitális 
média eszközöket, ha azok kiegészítik vagy 
támogatják az Ön munkáját. Minden esetben 
azonosítsa magát és adja meg beosztását. 
Tartsa szem előtt, hogy a Csoportnak csak 
kevés hivatalosan kijelölt szóvivője van

Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat és jelölje 
meg az információk és fényképek forrását

Amennyiben Ön a vállalatról vagy az Ön 
munkaköréről oszt meg információt, ne 
felejtsen el nyilatkozatot tenni a felelősség 
kizárásáról, például: “Az oldalon közzétett 
vélemény a saját nézőpontomat tükrözi,  
nem pedig munkáltatómét”

Nagyon fontos, hogy ne sértse meg  
a verseny- és trösztellenes törvényeket 
a versenytársakkal vagy a versenytársak 
termékeivel, szolgáltatásaival, áraival 
kapcsolatos hozzászólásával

A közösségi média használata során legyen 
megfontolt, tapintatos és tisztelettudó; 
ügyeljen arra, hogy tevékenységei 
összhangban legyenek a legszigorúbb 
viselkedési normákkal

Ellenőrizze, hogy a megosztott információ 
pontos, teljes és tényszerű; ha hibát követ  
el, vállalja a felelősséget és javítsa ki, amint 
ez tudomására jut

Ha kételyei merülnek fel a digitális 
médiaeszközök használatával kapcsolatban 
(például mikor és hogyan használja őket), 
kérjen tanácsot felettesétől

Ne tegye…
Ne nyilatkozzon a vállalat nevében, 
amennyiben erre nem hatalmazta   
fel a felettese

Ne tegyen közzé bizalmas, minősített   
vagy érzékeny információkat

Ne töltsön le vagy terjesszen a törvény  
által sértő nyelvezete vagy tartalma miatt 
tiltott anyagokat

Ne osszon meg előzetes beleegyezés  
nélkül semmilyen tartalmat az ügyfelekről,  
a beszállítókról vagy kollégáiról

Ne adjon jelenlegi vagy múltbéli 
munkatársainak foglalkoztatási információkat 
online formában

Ne osszon meg hamis vagy pontatlan 
információkat a vállalattal kapcsolatban

Ne válaszoljon a Céggel kapcsolatos 
nem megfelelő hozzászólásokra vagy 
megjegyzésekre, erről a lehető leghamarabb 
értesítse felettesét
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Megvitathatok vállalati ügyeket a saját közösségi oldalamon?

Közzé teheti, hogy a vállalat alkalmazottja. Azonban, mint minden más nyilvános kommunikáció során, ekkor sem 
tehet közzé az interneten bizalmas, minősített vagy érzékeny információt a vállalat üzleti ügyeivel kapcsolatban. 
Ez személyes közösségi oldalára és egyéb digitális médiaeszközökre is vonatkozik.
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Our Commitment to Our Group

Kapcsolatba léphetek a munkatársaimmal a közösségi oldalamon?

Igen – Ön választja ki, hogy kivel veszi fel a kapcsolatot online, amennyiben nem munkaidőben teszi.
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

Érdekütközések

„Érdekütközés” merül fel abban az esetben, ha Önnek személyes kapcsolata, illetve pénzügyi 
vagy más érdeke ellentétben áll azon kötelességével, hogy kizárólag a CRH érdekében 
cselekedjen, vagy ha Ön a CRH-nál betöltött pozícióját személyes haszonszerzésre használja. 
Körültekintőnek kell lennünk azokban a helyzetekben, amelyek ténylegesen vagy potenciálisan 
érdekütközéshez vezethetnek. Néhány gyakori példa:

• Egy Önnel „szoros kapcsolatban álló személy”, vagyis Önnel egy háztartásban élő 
személy, közvetlen család, közeli barát vagy élettárs, a Csoport beszállítója, ügyfele vagy 
vetélytársa, vagy ezen vállalatok alkalmazottja.

• Önnek vagy egy Önnel közeli kapcsolatban álló személynek jelentős pénzügyi vagy 
más érdekeltsége van egy a CRH-val versenyhelyzetben lévő vállalatnál, a CRH üzleti 
partnerével vagy olyan vállalatnál, amely törekszik ilyen üzleti kapcsolatra. (Arról is 
tájékoztatjuk azonban, hogy érdekütközés nem áll fenn, ha az Ön pénzügyi érdekeltsége 
olyan értékpapírok formájában testesül meg, amelyek elismert értéktőzsdén vannak 
jegyezve, vagy tőzsdén kívüli alapon kereskednek velük, és az adott részvénykategória 
összmennyiségének kevesebb, mint 1%-át képviselik.)

• Önnek közvetett vagy közvetlen jelentési viszonya áll fenn egy Önnel szoros kapcsolatban 
álló személlyel vagy Önnek lehetősége van arra, hogy befolyásolja a foglalkoztatási 
döntéseket, mint például a bérezés, előléptetés vagy teljesítményértékelés.

• Ön szerelmi viszonyt folytat a CRH egy beszállítójával, ügyfelével vagy alvállalkozójával 
(vagy valamely vállalat alkalmazottjával), miközben Ön közvetett vagy közvetlen 
döntéshozatali joggal vagy befolyással rendelkezik a CRH üzleti kapcsolatait illetően.

• Személyes előnyt szerez bármely CRH elé terjesztett üzletből vagy befektetésből. Ez 
azokra az esetekre vonatkozik, amikor Önnek közvetett vagy közvetlen érdeke all fenn 
vagy ezen érdekeltségét bővíti egy ingatlanra, haszonbérletre, szabadalomra vagy más 
jogokra vonatkozóan, melyekben a CRH is érdekelt vagy érdekelt lehet.

• Önnek vállalaton kívüli munkaviszonya vagy más jogviszonya áll fenn olyan vállalattal 
vagy személlyel, amely a CRH versenytársa vagy üzlettársa, vagy ezen jogviszonyok 
meggátolják Önt abban, hogy a Csoport tekintetében megfelelően ellássa feladatait.

• Ön egy másik vállalatnál igazgatói vagy tisztviselői feladatot lát el, illetve megválasztott 
tisztségviselő. Kivéve ha ezen feladatkört a CRH kérésére vállalta egy kereskedelmi 
testületnél, illetve nonprofit, jótékonysági vagy vallási szervezeteknél fennálló pozíciója 
nem befolyásolja a CRH-nál végzett munkáját.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a fenti esetek valamelyike az Ön esetében fennáll vagy 
tudomása van ilyen jellegű érdekütközésről, kérjük, azonnal jelentse felettesének. A Csoport 
által alkalmazott újonnan felvett munkatársak alkalmazásuk kezdetekor kötelesek az ilyen 
helyzeteket jelenteni. Így megfelelően felülvizsgálhatjuk az esetet és kielégítő megoldást 
dolgozhatunk ki. A Csoport munkatársai kötelesek minden elvárt korrekciós lépést megtenni.
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A testvéremnek saját vállalkozása van és szeretné, ha termékeit a Csoport kínálatának is részévé válhatna. 
Irányíthatom a beszerzési vezetőhöz?

Igen. Testvérét irányíthatja a beszerzési vezetőhöz. Tájékoztatást kell azonban adnia a felettesének és a 
beszerzési vezetőnek fennálló kapcsolatról. Követni kell a vállalat kereskedők kiválasztásakor szokásos eljárásait 
és semmi esetre sem szabad különleges bánásmódban részesíteni a testvérét. 
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Alkalmazotti kölcsönök
A kölcsönök, szívességek és más kifizetések a felajánlóval szembeni részrehajlást eredményezhetnek 
vagy ennek látszatát kelthetik. Következésképpen, alkalmazottainknak vagy velük kapcsolatban álló 
személyeknek nem nyújtunk kölcsönöket, kivéve rendkívüli vagy a Csoport irányelveiben meghatározott 
eseteket.

“Kerüljük az érdekellentéteket, óvatosak 
vagyunk, és haladéktalanul jelentést teszünk 
minden vesztegetésgyanús esetről; kizárólag 
megfelelő üzleti ajándékokat és szórakoztató 
programokat kínálunk és fogadunk el”
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

Csalás
A csalás szándékos megtévesztés, melynek eredménye törvényellenes haszon, nyereség, előny, 
kár vagy veszteség lehet a CRH-ra vagy más vállalatokra nézve. Vagyis csalásnak tekinthető 
bármely szándékos cselekedet, amelynek során Ön tényeket hallgat el vagy valótlan tényeket 
állít annak érdekében, hogy félrevezessen másokat. Például:

• Bevételek gyorsított elismerése a szerződések könyvelésekor

• Fizetési kimutatások hamisítása

• Terméknyilvántartások manipulációja a leltári hiány eltitkolása érdekében

• Megalapozatlan költségigény vagy a vállalati hitelkártya, üzemanyagkártya   
nem megfelelő használata

• Készpénz, értékesítési nyereségek vagy leltári többlet eltulajdonítása

• A vállalat biztonsági rendszerének kijátszása harmadik felek lopási   
kísérleteinek elősegítésének érdekében

• Beszállítókkal való összejátszás a banki átutalások kedvezményezettjének   
és címzettjének adatainak hamisításával

• Mérleg manipulálása magasabb működési eredmények érdekében

• Hamis információk benyújtása a kormányhatóságokhoz

Minden munkavállalónak figyelnie kell a potenciális csalásra utaló jelekre, mint például:

• Munkatársak szokatlan magatartása, például szabadság lemondása vagy előléptetés 
visszautasítása

• Hiányzó kulcsfontosságú dokumentumok, például szerződések, számlák vagy költségek.

• Az életvitelben bekövetkezett megmagyarázhatatlan változás, például a betöltött pozíció 
mellett túlzásnak ítélt életmód 

• Szoros kapcsolat a beszállítókkal vagy alvállalkozókkal, például ha egy beszállító/
vállalkozó nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy csak egy bizonyos alkalmazottal tárgyaljon, 
vagy magas árai ellenére egy adott beszállítót előnyben részesítenek

• Felettesek megkerülik a beosztottjaikat, beosztottak megkerülik a feletteseiket és a 
vezetőség folyamatosan semmibe veszi a belső ellenőrzést

• A vezetőségi felügyelet hiánya és az ellenőrzés nem megfelelő működése

Minden CRH-hoz tartozó vállalat részéről minimális elvárás, hogy elfogadja és alkalmazza a CRH 
Csalásellenes szabályzatát, amely a CRH vezetésétől megkívánja a megfelelő felülvizsgálatot 
annak biztosítására, hogy a csalások megfelelő módon kerüljenek azonosításra, ellenőrzésre, 
illetve a csalások számának csökkenése érdekében. Ezen irányelvek megsértése komoly 
polgárjogi, büntetőjogi és pénzügyi büntetések kivetésének kockázatát jelenti az adott 
személyek vagy a Csoport tekintetében. Éppen emiatt, kérjük, ha felmerül Önben a gyanú, 
hogy csalás történik, azonnal jelentse azt az arra kijelölt csatornákon keresztül. Minden 
jelentést gyorsan és szakszerűen kivizsgálunk, és ebben az esetben is szigorúan érvényesítjük 
a megtorlás-ellenes irányelveinket.
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Csoportunk iránti elkötelezettségünk

Ajándékok és vendéglátás
Elismerjük, hogy ajándékokat és vállalati vendéglátást nyújtani és elfogadni általában 
törvényes hozzájárulás a jó üzleti kapcsolatok kialakításához. Amennyiben azonban 
aránytalanok és nem helyénvalók, az ajándékok megzavarhatják az ítélőképességet. Ezért 
mindig körültekintően kell eljárni. Az ajándékoknak és a vendéglátásnak mindig megfelelő és 
jóhiszemű kiadásnak kell lenniük, illetve semmiképpen sem szabad felajánlani vagy elfogadni 
abban az esetben, ha befolyásolhatja egy ügylet kimenetelét vagy az ügylet befolyásolásának 
tűnhet. Különös körültekintéssel kell eljárni ajándékok és vendéglátás tekintetében hivatalos 
szervek tisztviselői esetében. Az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó vezérelvek tanáccsal 
szolgálnak az elfogadható és az el nem fogadható ajándékok és vendéglátás tekintetében, illetve 
a GYIK (Gyakran ismételt kérdések) fejezet segít illusztrálni a szabályok gyakorlatban történő 
alkalmazását. Az alábbi táblázat példákat ad a megfelelő és nem megfelelő ajándékokra/
vendéglátásra:

A Csoport egyes vállalatai különálló korlátozásokat vezethetnek be az adott vagy kapott 
ajándékok és vendéglátás értékét illetően. Ha kérdése merül fel egy ajándék Csoport vagy 
egyes vállalat szabályzata szerinti elfogadhatóságát illetően, kérjük, forduljon az ügyvezető 
igazgatóhoz/elnökhöz. 

Megfelelő:
Szerény, kis méretű és lényegtelen termékek 
(mint például márkás promóciós termékek)

Alkalmi és ritka

Szokásoknak megfelelő

Nyíltan adják át 

Összhangban áll a vállalat szokásos 
ajándékozási gyakorlatával

Törvényes üzleti utakhoz adott ésszerű utazási 
és szállásköltségek

Vállalati találkozók vagy események részeként 
szolgáló vendéglátás a beszállítók és ügyfelek 
részére (megfelelő helyzetekben)

Nem megfelelő:
Törvényellenes vagy etikátlan ajándék/
vendéglátás

Ajándékként átnyújtott készpénz, utalvány, 
ajándékutalvány vagy részvény

Bármilyen sértő vagy kínos termék

Termékek vagy ösztönzés, amelyek 
megvesztegetésnek tűnhetnek

Egy kedvező üzleti döntésre válaszul vagy  
azt megelőlegezve adják

Extravagáns vagy túl értékes

Meghatározott kérésre válaszul adják

Rendeltem egy új szoftvert, de a felettesem megkért, hogy más költségként számoljam el, mivel   
a szoftverre vonatkozó költségvetést meghaladtuk. Mit tegyek?

Emlékeztesse felettesét, hogy tudatosan senki nem készíthet helytelen bejegyzést, sem a számvitelben sem  
a Csoport nyilvántartásaiban. Amennyiben a felettese nem tágít, jelentse az ügyet.
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Közel állunk ahhoz, hogy egy fontos ügyféllel nagy üzletet kössünk. Úgy gondolom, meggyőzhetjük, hogy 
aláírja a szerződést, ha neki és családjának felajánlunk egy hétvégét egy ötcsillagos szállodában. Boldogan 
kifizetnénk, mivel az üzlettel túlszárnyalná az előrejelzéseket és javítaná a Csoport jövedelmezőségét. 
Megtehetjük?

Ez a fajta vendéglátás nem megfelelő, hiszen jogosan tűnhet az üzleti előny tudatos biztosításának. A hétvégi 
nyaralás helyett szervezhet egy munkaebédet, ahol megtárgyalhatják a végső feltételeket stb.
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Az egyik ügyfél, akivel az utóbbi időben szorosan együttműködtünk, nemrég adott nekem egy 
ajándékutalványt és egy plakettet a kiemelkedő szolgáltatásért. Megtarthatom ezeket? 

Köszönje meg az ügyfélnek és tartsa meg a plakettet, viszont a készpénz vagy azzal egyenértékű ajándékokat, 
az ajándékutalvány elfogadása megsérti a Csoport irányelveit.
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Az egyik beszállító tudatta velem, hogy a sikeres üzleti évet meghálálva meghívna egy focimeccsre. 
Elmehetek?

Elmehet a focimeccsre, amennyiben a jegy ára elfogadható mértékű és az ilyen ajándék nem sérti a szokásos 
üzleti gyakorlatot és a vállalat ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó irányelveit. Az is fontos szempont 
azonban, hogy ez ne veszélyeztesse a beszállítóval való üzleti kapcsolatait.
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A környezettel és közösségeinkkel     
szembeni elkötelezettségünk

Környezeti fenntarthatóság 
A fenntarthatóság folyamatosan segíti a Csoport sikereit. Minden tevékenységünkben 
elkötelezettek vagyunk a legmagasabb szintű környezetvédelem mellett, és proaktívan 
foglalkozunk az éghajlatváltozás kihívásaival. Átfogó programjaink vannak arra, hogy 
javítsuk az energiahatékonyságot, növeljük az alternatív üzemanyagok használatát, 
csökkentsük a szennyező kibocsátást, optimalizáljuk a vízhasználatot, csökkentsük 
a hulladékmennyiséget és növeljük az újrahasznosítás arányát. A környezetről való 
gondoskodás melletti elkötelezettségünket a Környezetvédelmi szabályzatban foglaltuk 
össze. Elkötelezettségünk a következőket követeli meg tőlünk:

Megfelelni legalább az érvényes környezetvédelmi jogszabályoknak, és 
folyamatosan javítani környezetvédelmi gyakorlatunkat az iparág 
legjobb módszereinek elérése érdekében

Gondoskodni arról, hogy munkatársaink és a velünk szerződésben álló vállalatok 
figyelembe vegyék környezetvédelmi felelősségüket

Szembenézni a klímaváltozásból eredő kihívásokkal és lehetőségekkel, kezdeményező 
jelleggel

Optimalizálni energiafelhasználásunkat és valamennyi erőforrásunkat

Népszerűsíteni a környezetvédelmi szempontok által vezérelt termékfejlesztést és üzleti 
lehetőségeket

Kialakítani pozitív kapcsolatot és jószomszédi viszonyt minden közösségben, ahol 
tevékenységet folytatunk

Politikai hozzájárulások
Politikai hozzájárulásnak minősül minden politikai cél, párt, jelölt vagy kérdés támogatására 
adományozott pénzbeli hozzájárulás. Ezen hozzájárulások politikai pártokon, szervezeteken 
vagy a politikai eljárásokban résztvevő személyeken keresztül kerülnek adományozásra. 
A természetben nyújtott hozzájárulás lehet például ajándék, illetve vállalati ingatlan 
vagy szolgáltatások használata, hirdetés vagy promóciós tevékenység, jegyek vásárlása 
adománygyűjtő eseményekre vagy az alkalmazottak idejének felhasználása politikai 
kampányokban való részvételre.

A politikai hozzájárulásokat szabályozó törvények hely és helyzet függvényében változnak. 
Egyes esetekben a politikai hozzájárulások tiltás alá esnek, más esetekben megengedettek, 
azonban nyilvánosságra kell azokat hozni. A CRH esetében az mindenképpen igaz, hogy 
politikai hozzájárulásokat semmiképpen sem ajánlhatunk fel igazságtalan üzleti előny 
szerzésének érdekében. (Ennek fontosságának megértéséért lásd a 20. oldalon található 
„Megvesztegetés és korrupció elutasítása” című fejezetet.)

A politikai hozzájárulás akkor tekinthető törvényesnek és megfelelőnek, ha nem tisztességtelen 
előnyszerzést, hanem a demokratikus folyamatok támogatását szolgálja, és erről a divízió 
ügyvezető igazgatója/elnöke írásos beleegyezése is rendelkezésre áll. Minden politikai 
hozzájárulást kötelesek vagyunk dokumentálni, bizonylatozni és nyilvántartásba venni.

Láttam, ahogy az egyik munkatársam módosította a környezeti ellenőrzési nyilvántartást, ami a környezeti 
mentesítő engedély megszegéséhez vezethet. Mit tegyek?

Azonnal értesítse felettesét vagy a helyi környezetvédelmi vezetőt, esetleg felhívhatja a forródrótot, ha úgy 
jobbnak látja.
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“A fenntarthatóságot jövőbeni 
növekedésünk alapvető 
előfeltételének tekintjük, és 
folyamatosan törekszünk 
megfelelni a legmagasabb 
szintű környezetvédelmi 
irányelveknek, illetve teljes 
mértékben elkötelezettek 
vagyunk az általunk szolgált 
közösségek életvitelének 
javítása mellett”
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A környezettel és közösségeinkkel     
szembeni elkötelezettségünk

Jótékonysági és közösségi tevékenységek
Felelős vállalati polgárként, igyekszünk teljes mértékben jelen lenni a közösségekben, 
amelyekben tevékenységet folytatunk. Adományokkal vagy más segítséggel támogatjuk a 
jótékonysági és helyi civil kezdeményezéseket, és aktívan ösztönözzük munkatársainkat 
is a részvételre. Tevékenységeinket világos irány és összpontosítás jellemzi, felismerve az 
ilyen kapcsolatok értékét Csoportunk számára. Megfelelő célokat tűzünk ki és ellenőrizzük 
tevékenységeink hatékonyságát, biztosítva ezzel a jó irányítást és a nyílt kommunikációt 
tevékenységeink vonatkozásában.

Vállalati szinten határozzuk meg azon prioritási területeket, melyek megfelelnek üzleti 
céljainknak és jól körülhatárolható társadalmi igényeket céloznak meg. Mivel a gyakorlat 
és szokások az adott országok és régiók tekintetében különbözőek, decentralizált üzleti 
modellünk segítségével minden üzletág egyenként határozhatja meg a jótékonysági 
adományokra vonatkozó szabályokat. Ezen szabályoknak tükrözniük kell a helyi viszonyokat 
és a Csoport által az Adományozási vezérelvekben előírtaknak megfelelően a következőket 
kell tartalmazniuk az adományok tekintetében: 

• Minden adományt jótékonysági vagy közszolgálati célokra kell jóhiszeműen felajánlani, 
és semmilyen esetben sem állhat fenn érdekütközés vagy annak lehetősége, hogy az 
adományozás valódi oka megvesztegetés lenne

• Az adományokat törvényes és hiteles intézmény kapja

• Az adományokat sohasem szabad egy adott személy magánszámlájára vagy 
készpénzben folyósítani (pénzbeli adomány esetén)

• Az adományokat mindig közvetlenül, nem pedig harmadik fél közvetítésével   
kell átadni

• Az adományozást sosem szabad ügylethez vagy kormányzati intézkedéshez kötni,  
vagy ennek bármilyen látszatát kelteni

• Minden adományt jóvá kell hagynia a vállalat ügyvezető igazgatójának/elnökének

• Minden adományt dokumentálni, bizonylatozni és rögzíteni kell a vállalati 
nyilvántartásokban (beleértve a természetbeni adományok értékét és az alkalmazottak 
önkéntes tevékenységeit is)

Donation Guidelines

Ügyfelünk idén ünnepelte 50. évfordulóját. Azt javasolta, hogy ajándék helyett adjunk pénzt, melyet ő 
majd jótékonysági célokra fordít. Ez megfelelő lenne az vezérelveinknek?

Nem. Minden adományt közvetlenül kell folyósítani, nem pedig harmadik személy közvetítésével. Kérje meg 
ügyfelét, hogy ismertesse velünk a jótékonysági esemény részleteit és magyarázza el, hogy amennyiben az 
eseményt megfelelőnek találjuk, a vállalat közvetlenül folyósítja az adományt.
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Code of Business Conduct
Operating Guidelines 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 

Donation Guidelines

Szabályzataink és vezérelveink 
Felettesétől vagy a megfelelési és etikai részlegtől igényelhet az alábbi dokumentumokból egy-egy példányt, vagy 
letöltheti őket a Csoport intranet oldalairól.
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Azon valószínűtlen esetben, ha bármely CRH igazgató vagy tisztségviselő jelen kódex bármely 
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