Siker és integritás
Üzleti magatartási kódex
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A LafargeHolcim Üzleti magatartási kódexe

A fenntartható siker kulcsa a kiváló teljesítménnyel
párosuló maximális integritás.
Az integritásnak megfelelő tisztességes magatartás
bizalmat épít, megóvja jó hírünket, csökkenti az
üzletvitel költségeit és növeli a részvények értéket.
Az integritásnak megfelelő tisztességes magatartás
lényege, hogy mindig helyesen cselekedjünk,
melynek alapja Kódexünk előírásainak betartása.
Kötelességünk tisztességes magatartást tanúsítani,
és ennek lehetőségét mások számára is biztosítani.
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„Valamennyien felelősek vagyunk
a LafargeHolcim hírnevéért.
Tudom, hogy számíthatok Önre
abban, hogy az integritást
és a fenntartható üzleti
gyakorlatot helyezze valamennyi
tevékenységünk gyakorlása során
a középpontba.”
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A vezérigazgató üzenete
Kedves Kollégák!
Az építő-, és építőanyag iparban világszerte vezető szerepet játszó cégként számunkra
kötelező, hogy minden egyes alkalmazottunk feddhetetlenül viselkedjen. A megfelelőség
mindannyiunktól számon kérhető. Erre vállalunk kötelezettséget világszerte élő sokmillió
ügyfelünknek, beszállítóinknak, munkatársainknak és irodai kollégáinknak. A szabályok
követése a folyamatos siker és cégünk fenntarthatóságának előfeltétele. A jó hírnevünk és
a folyamatos működésünk megkívánja, hogy feddhetetlen és minden tevékenységünkben
kiválóságra törekvő viselkedést tanúsítsunk.
Az Üzleti Magatartási Kódexünk határozza meg az alkalmazottainktól elvárt viselkedést.
A kódex nem képes minden egyes üzleti helyzetet lefedni, de körülír néhány példát és
bemutatja működésünk szellemiségét. Arra számítunk, hogy minden egyes alkalmazottunk
minden nap feddhetetlenül viselkedik - kivétel nélkül. Büszkék vagyunk a termékeinkre, a
működésünk magas színvonalára és a velünk dolgozó személyekre. Kivételes helyzetben
vagyunk, hogy iparágunk vezetői legyünk és minden lehetőséget - és felelősséget - meg kell
ragadnunk, ami ezzel a pozícióval jár.
Olvassa el és értelmezze az Üzleti Magatartási Kódexben foglalt szabályokat. Ha valamiben
nem biztos, akkor beszélje meg a felettesével. Mindenkitől azt várom el, hogy a levél és a
Kódex szellemiségének megfelelően végezze a munkáját valamennyi tevékenységünk során,
minden esetben.
Valamennyien felelősek vagyunk a LafargeHolcim hírnevéért. Tudom, hogy számíthatok
Önre abban, hogy az integritást és a fenntartható üzleti gyakorlatot helyezze valamennyi
tevékenységünk gyakorlása során a középpontba.
Szívélyes üdvözlettel:

Jan Jenisch
A vállalatcsoport vezérigazgatója

Keith Carr
A csoport főtanácsadója

05

06

A LafargeHolcim Üzleti magatartási kódexe

Bevezetés
Kódexünk útmutatást ad és példákat is említ, hogy segítséget nyújtson arra az esetre, ha napi
munkád során kihívást jelentő szituációkba kerülsz. Továbbá utalásokat tartalmaz a LafargeHolcim
Csoport irányelveire, a vonatkozó jogszabályokra és rendelkezésekre is, mivel sok - a Kódexünkben és
megfelelőségi programunkban - érintett téma hátterét ezek alkotják.

A LafargeHolcim Csoport folyamatosan
aktualizálja és továbbfejleszti irányelveit, hogy további útmutatást nyújthasson, ezért kérem, rendszeresen
tekintsétek át a helyi céges internetes weboldalt, valamint a Lafarge
Holcim Csoport globális irányelveinek
összességét, és tájékozódjatok az új
információkról.
Az integritás elvének megfelelő
tisztességes magatartás
A LafargeHolcim Csoport mindent
megtesz, hogy olyan munkahelyi környezetet alakítson ki, amely maximális
támogatást nyújt a tisztességes magatartás és elszámoltathatóság érvényesüléséhez, és amelyben a Kódexben
lefektetett elveknek való megfelelőség (továbbiakban „megfelelőség”)
kap elsődleges szerepet. Kódexünk,
valamint a LafargeHolcim irányelvei és
útmutatásai együttesen alkalmazva a
józan ész szerint meghozott megfontolt
döntésekkel jellemzően elegendőnek
bizonyulnak ahhoz, hogy az integritás
elvének megfelelő tisztességes üzletvitelt folytathassunk. A Kódex nyilvánvalóan nem tartalmazhat minden olyan
eshetőleges helyzetet, amellyel a munkahelyen szembesülhetünk, de a szabályai alapján helyes és etikus döntéseket
hozhatunk. Elvárjuk alkalmazottainktól,
hogy etikai irányelveinkre támaszkodva
bátran hozzák meg a helyes döntést,
és kritikus helyzetekben is álljanak ki
döntéseik mellett.
Mindenki, mindenhol
A LafargeHolcim tulajdonában álló
cégek, valamint az irányításunk alatt
álló minden közös vállalkozás valamennyi alkalmazottja, igazgatója
és tisztségviselője (továbbiakban
„alkalmazottak”) mindenkor köteles
betartani a Kódex előírásait, amikor
a LafargeHolcim képviseletében jár el
vagy annak megbízásából végzi munkáját. Azon cégek esetében, amelyek
irányítását nem mi magunk látjuk el,
igyekszünk megtalálni annak módját,

hogy elfogadtassuk a Kódex által képviselt magatartási normákat. Mindenkitől – így a szolgáltatást nyújtóktól, az
alvállalkozóktól és üzleti partnereinktől
is – elvárjuk, hogy szigorúan a Kódex
előírásai szerint járjanak el, amennyiben részünkre vagy nevünkben bármilyen tevékenységet, munkát végeznek.
Oktatás és képzés
Valamennyi alkalmazottat bevezető,
majd rendszeres etikai és megfelelőségi képzésben részesítünk. Ezeken a
tanfolyamokon lehetőség van kérdéseket feltenni és megbeszélni azt, hogy,
hogyan tehetjük a Kódexet a mindennapi munkahelyi gyakorlatod részévé.
A felettesektől még magasabb
normákat várunk el
Kódexünk alapján a felettesek – minden szinten – még több felelősséggel
tartoznak, többek között például

A felettesektől elvárjuk, hogy
• példaként járjanak elöl – azaz,
magatartásukkal is fejezzék ki
mindazt, amit az integritás, a
tisztességes magatartás jelent.
• beszéljenek beosztottjaikkal és
győződjenek meg arról, hogy
megértették Kódexünk követelményeit, és rendelkezésükre
állnak a szabályok betartását
elősegítő megfelelő munkahelyi erőforrások.
• támogassák azokat az alkalmazottakat, akik jóhiszeműen
vetnek fel kérdést vagy adnak
hangot aggályaiknak.
• következetes módon várják el a
Kódex betartását.

gondoskodniuk kell egy olyan nyitott
légkör kialakításáról, ahol az alkalmazottak bátran feltehetik kérdéseiket,
felvethetik aggályaikat, és jelentést
tehetnek a nem helyénvaló magatartásról. Azokat, akik példaértékű
magatartást tanúsítanak az integritás
kapcsán, értékeljük és kiemeljük a szervezeten belül.

Mielőtt cselekednél, mindig
tedd fel magadnak a következő
kérdést: „Magatartásom
• tisztességtelennek,
etikátlannak vagy
jogszabályellenesnek tűnhet?”
• árthat a LafargeHolcim Csoportnak vagy hírnevének, ha
nyilvánosságra kerül?”
• miatt a LafargeHolcim Csoport elveszítheti hitelességét alkalmazottai, ügyfelei,
részvényesei vagy a közösség
szemében?”
• árthat másoknak, így például
a kollégáknak, az ügyfeleknek
vagy a részvényeseknek?
Ha bármely kérdésre a válaszod
„IGEN” vagy akár csak „TALÁN”,
akkor az egy lehetséges problémát jelezhet, mellyel kapcsolatban útmutatást kell kérned
a rendelkezésére álló számos
támogatási források valamelyikén
keresztül, például felettesedől, a
humánerőforrás, a jogi, a vállalati
szabályozási, a vállalati audit vagy
a vállalati biztonsági osztálytól,
illetve a helyi megfelelőségi munkatárstól (aki kompetens cégen
belül az eset körülményeinek
tisztázásában).
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Kódexünk szabályainak megsértése
Mindannyiunknak be kell tartanunk a
Kódex előírásait. Kódexünk, irányelveink, útmutatásaink vagy a jogszabályok
megsértése súlyos következményekkel
járhat, többek között fegyelmi intézkedésekhez és akár elbocsátáshoz is
vezethet, illetve mind a cég, mind az
érintett személy számára polgári- és
büntetőjogi következményeket is maga
után vonhat.
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Mit jelent ez számomra?

A LafargeHolcim értékesítési és kereskedelmi csoportjai hónapokon át keményen dolgoztak annak érdekében, hogy egy építőipari vállalattal kilátásban lévő
nagy volumenű beszerzési megállapodás megkötésre kerüljön. Egy héttel a
tender győztesének kihirdetése előtt a pénzügyi igazgató telefonhívást kap egy
ügyvédtől, aki közli, hogy garantálni tudná a LafargeHolcim számára a győztes
ajánlatot, ha a LafargeHolcim felvesz egy olyan munkatársat, aki jó kapcsolatokkal rendelkezik az építőipari vállalatnál. Mivel a LafargeHolcim vállalatnak érdekében áll a projekt elnyerése, a pénzügyi igazgató nagy kísértésnek van kitéve
az ajánlat kapcsán. Mit tesz ilyenkor?

Ez a helyzet különös óvatosságot kíván. Bár a LafargeHolcim számára a
legfontosabb cél az üzlet elnyerése, az azonban semmiképpen sem áll
érdekünkben, hogy mindezt a törvény megszegése vagy a LafargeHolcim
hírnevének elvesztése árán érjük el. Ne tegyen semmilyen további lépést,
még mielőtt beszélne a helyi megfelelőségi munkatárssal.

Fontos megjegyzés: Amikor a helyi jogszabályi előírások és Kódexünk szabályai között eltérés van,
mindig a magasabb szintű normát kell alkalmazni. Ha a Kódex betartása látszólag nem megvalósítható
a vonatkozó helyi jogszabályok keretein belül, kérjen tanácsot a helyi megfelelőségi munkatárstól.

A LafargeHolcim Üzleti magatartási kódexe

1. Integritás a munkahelyen
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1.1. Egészség- és munkavédelem (H & S)
A LafargeHolcim Csoportnál minden erőfeszítéseinkkel azon vagyunk, hogy egészséges és
biztonságos környezetet biztosítsunk alkalmazottaink, alvállalkozóink, ügyfeleink és partnereink
számára. Senki sem sérülhet meg a velünk vagy számunkra történő munkavégzés során. Célunk, hogy
a sérülések számát nullára csökkentsük. Ehhez mindannyiunk elkötelezettségére szükségünk van.

Teljesítménymenedzsment folyamataink segítségével biztosítjuk, hogy minden alkalmazott tisztában legyen felelősségi körével, és azzal, hogy milyen
támogatást vehet igénybe a sikeres
munkavégzés érdekében. Célunk, hogy
biztonságos és egészséges munkahelyi
környezetet biztosítsunk, továbbá az
alkalmazottakkal és az alvállalkozókkal együttműködve egy olyan vállalati
kultúra kialakításáért dolgozunk,
amely erősíti mind a személyes, mind
a kollektív felelősséget az egészség- és
munkavédelem terén.
A H&S szabályait minden vállalati
folyamatunkban alkalmazzuk, és olyan
vállalati kultúrát igyekszünk kiépíteni,
ahol az aggályok felvetése és megoldása a vállalati egységen belül, a
munkavédelmi funkció támogatásával
valósulhat meg.
A munkavédelem a LafargeHolcim
Csoport alapvető értéke, ami azt jelenti,
hogy a LafargeHolcim Csoporttal
kapcsolatba kerülő minden alkalmazottnak és üzleti partnernek tudnia kell,
hogyan előzheti meg a súlyos sérülések vagy halálos kimenetelű balesetek
bekövetkezését.

A egészség- és munkavédelmi szabályok:
1. szabály Minden feladat elkezdése előtt felmérem és igyekszem
csökkenteni a fennálló kockázatokat.
2. szabály K
 izárólag olyan feladatokat végzek el, amelyhez jogosultsággal
rendelkezem.
3. szabály Soha nem terhelem túl és nem használom rendeltetéstől
eltérően az Egészség- és Munkavédelmi eszközöket, és mindig a szükséges
egyéni védőeszközt használom.
4. szabály Soha nem dolgozom alkohol vagy kábítószer befolyása alatt.
5. szabály Minden balesetet vagy veszélyes helyzetet jelentek.
A munkaviszony feltétele, hogy ezen szabályok szerint éljünk.

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• A csoport munkavédelmi
(Health and Safety, H&S)
irányelve
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Mit jelent ez számomra?
Amikor megérkezel a munkahelyedre, észreveszed, hogy egyik kollégád nem
megfelelő eszközöket használ egy feladat elvégzéséhez. Mit teszel ilyenkor?

Senki sem szegheti meg, illetve nem kerülheti meg a biztonsági előírásokat
(ezen előírások tartalmazzák a kockázatértékelést és a megfelelő eszközök használatát). Kollégád felé jelezned kell aggályodat az eset kapcsán,
továbbá meg kell kérdezned, hogy szüksége van-e segítségre annak érdekében, hogy a feladatot biztonságosan el tudja végezni.

Egyik reggel korábban érkezel a munkahelyedre és azt látod, hogy kollégád
éppen egy marék gyógyszert nyel le egy dobozos itallal. Amikor találkoztok
az öltözőben, némi alkoholt érzel a leheletén. Amikor rákérdezel, hogy ivott-e
alkoholt, azt válaszolja, hogy nem és valószínűleg csak a szájvíz illatát érzed. Mit
teszel ilyenkor?

Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban legyen a munkahelyen,
fontos, hogy kollégádra vonatkozó aggályodat beszéld meg feletteseddel
vagy a humán erőforrás osztállyal. Lehet, hogy kollégádnak olyan
problémája van, amely segítséget igényel, az alkoholos vagy kábítószeres
befolyás alatt történő munkavégzés pedig nem csupán saját biztonságát
veszélyeztetheti.

Tudomásodra jutott egy munkavédelemmel kapcsolatos probléma a vállalatnál,
amelyről úgy gondolod, hogy az esetet eddig még senki sem jelentette. Mit
teszel ilyenkor?

Győződj meg arról, hogy felettesed tud az esetről, és kérdezd meg, hogy
jelentették-e már a problémát. Ha kényelmetlennek érzed erről a feletteseddel beszélni, akkor beszélj a helyi munkavédelmi támogatást nyújtó
munkatársakkal, a helyi megfelelőségi munkatárssal vagy fordulj a számos
rendelkezésre álló helyi támogatási forrás valamelyikéhez. Ha ezen lehetőségek nem tűnnek megfelelőnek, akkor ez a megfelelő alkalom arra, az
integritással foglalkozó telefonos ügyfélszolgálatot válaszd.
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1.2. Sokszínűség, egyenlő bánásmód és
tisztelet
Több mint 80 000 embert foglalkoztató és világszerte mintegy 80 országban működő globális
vállalatként a LafargeHolcim abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendkívül sokszínű
munkaerővel dolgozhat.
Hiszünk abban, hogy kötelességünk
mások emberi méltóságának megőrzése, amely azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a sokszínűséget, legyen szó
faji hovatartozással, vallási meggyőződéssel, nemi beállítottsággal kapcsolatos vagy bármely egyéb különbözőségről. Ezek a különbözőségek a világról
alkotott különböző perspektívákra
világítának rá, ami a LafargeHolcim a
világról alkotott képét gazdagabbá teszi
lehetővé téve, hogy a lehető legjobbak
legyünk. Így tehát rendkívül fontosnak
tartjuk egy olyan munkahelyi légkör
kialakítását, amely befogadó és mindenkivel szemben egyenlő bánásmódot
biztosít, és amely tiszteletet tanúsít
minden munkatársunk, ügyfelünk és
üzleti partnerünk felé.

Mindent megteszünk egy olyan munkahelyi környezet kiépítéséért, ahol
a mindennapi munkavégzés szerves
részét képezi az emberi méltóság, a
magánszféra tisztelete, az egyesülési
jog és a kollektív tárgyalási jog, valamint személyiségi jogok biztosítása.
Úgy gondoljuk, hogy a munkahelyen
tanúsított tisztelet alapvetően fontos
a teljesítmény és az együttműködés
szempontjából.
Munkakörétől vagy beosztásától függetlenül minden alkalmazottat egyenlő
bánásmódban részesítünk az előléptetést, a képzést, a munkaerő-felvételt,
a béreket és az elbocsátást érintő
ügyekben.

Zaklatás
A „zaklatás” a diszkrimináció azon
formája, amely félelmet keltő,
ellenséges hangulatú vagy feszült
munkahelyi légkör kialakítását
célzó vagy eredményező nemkívánatos magatartást jelent. A zaklatásnak több formája van, többek
között a tettlegesség, a szóbeli
vagy írott megjegyzések, illetve
a vizuális ábrázolás. A szexuális
zaklatás a nemkívánatos szexuális
jellegű közeledésben nyilvánul
meg, szexuális szolgáltatásra történő célzás, valamint egyéb szóbeli vagy fizikális, szexuális jellegű
magatartás formájában, mely
valószínűleg feszült vagy félelmet
keltő munkahelyi légkört alakít ki.
A LafargeHolcim szigorúan tiltja a
zaklatás minden formáját, akár az
alkalmazottak, akár a vállalaton
kívüli személyek részéről.

Tilos a fenyegetés és az erőszakos
magatartás
Ahhoz, hogy biztosíthassuk munkahelyi
környezetünk erőszaktól, visszaéléstől
és megfélemlítéstől való mentességét,
minden alkalmazottnak udvarias és
tisztelettudó magatartást kell tanúsítania nem csak a LafargeHolcim Csoport
egyes vállalatainak területén, hanem
a LafargeHolcim számára történő
munkavégzés során is – legyen szó egy
ügyféllel folytatott értekezletről, vállalati jármű használatáról vagy a helyi
közösségekkel való együttműködésről.
Mindig a szakmai normáknak megfelelően járj el.

Diszkrimináció
Munkánk során a legkülönbözőbb típusú emberekkel működünk együtt, legyen szó etnikai
és kulturális háttérből, vallási
meggyőződésből, életkorból,
fogyatékosságból, betegségből, faji hovatartozásból, nemi
identitásból, nemből, világképből,
valamint politikai, szakszervezeti
vagy kisebbségi csoportokhoz
való tartozásból eredő különbözőségről. Az egymás iránti
tisztelet és számos olyan ország
munka törvénykönyve alapján,
melyekben munkánkat végezzük,
nem toleráljuk a diszkriminációt
egyetlen személlyel szemben sem
ezen tulajdonságok alapján vagy
bármely más ellenségeskedő
magatartás esetén. Ezen alapelveket a munkaviszony kapcsán
hozott minden döntésünkben
szem előtt tartjuk, legyen szó felvételről, képzésről, értékelésről,
előléptetésről és jutalmazásról.
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Mit jelent ez számomra?
Szeretnél felvenni egy értékesítési vezetőt az értékesítési osztályra. Úgy
véled, hogy az értékesítés „férfiaknak való munka”, és azon gondolkozol,
megteheted-e, hogy kizárólag férfi jelentkezők számára hirdeted meg a vezető
értékesítési munkakört.

Nem teheted meg, hogy csak férfi jelentkezőket keresel, illetve nem teheted meg, hogy visszautasítod a női jelentkezőket pusztán nemi hovatartozás alapján, hiszen ez nemi diszkriminációnak számítana. A munkatárs
kiválasztásakor a jelölt szakképesítését, tudását és tapasztalatát tartsd
szem előtt, valamint hogy miként teljesíti a munkakörben elvárt legfontosabb feladatokat.

Egyik kollégája rendszeresen vicceket mesél a mellette ülő munkatársának.
Az irodában mindenki hallja a vicceket, és az azokhoz fűzött megjegyzéseket.
Előfordul, hogy a viccek témáját egyesek mulatságosnak találják, mások
azonban ízléstelennek vagy kellemetlennek tartják. Az olyan témájú viccek,
amelyek kifigurázzák mások nemi beállítottságát, kimondottan zavarhatnak
egyeseket. Mit teszel ilyenkor?

Beszélj a kollégáddal, és hívd fel a figyelmét arra, hogy vicceit nem feltétlenül találja mindenki mulatságosnak az irodában, és hogy bizonyos témák
zavaróak. Ha továbbra is hasonló megjegyzéseket tesz, említsd meg az
ügyet a felettesednek vagy a humánerőforrás osztálynak.

Egy üzemlátogatás során észreveszed, hogy a falon meztelen nőket ábrázoló
naptár van kifüggesztve. Bár Neked nem tetszik, nem teszel megjegyzést, mivel
végső soron az üzem ezen részében nem dolgoznak női munkatársak.

Szólnod kell. A szexuális jellegű képek vagy rajzok kihelyezése bármely
LafargeHolcim munkahelyen vizuális zaklatásnak minősül, és kifejezetten
tilos. Mondd el felettesednek vagy az üzem vezetőjének a tapasztaltakat,
hogy a naptár lekerüljön a falról.
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1.3. Cégünk vagyonának védelme
Valamennyi alkalmazott felelős cégünk vagyonának védelméért, és azért, hogy a megfelelő döntések
meghozatalával megóvja a tárgyi eszközöket, a szellemi tulajdont éppúgy mint a pénzeszközöket a
károkozással, az eltulajdonítással, a visszaéléssel vagy a pazarlással szemben.

A tárgyi eszközök védelme
A LafargeHolcim tárgyi eszközei, úgy
mint a berendezések, az anyagok
és a létesítmények alapvető fontosságúak napi munkánk elvégzéséhez.
Ezen vagyontárgyakat sok-sok ember
kemény munkájának köszönhetően
sikerült felhalmoznunk. LafargeHolcim
alkalmazottként mindannyian egyenként is felelősek vagyunk ezen tárgyi
eszközökért, és biztosítanunk kell azok
védelmét az eltulajdonítással, eltűnéssel, a nem megfelelő használattal és a
pazarlással szemben. Továbbá, gondoskodnunk kell arról, hogy mindent a
megfelelő üzleti cél érdekében használjunk fel.

A saját tulajdon védelme
A LafargeHolcim Csoportnál rendszeresen keletkeznek olyan értékes, nem
nyilvános ötletek, stratégiák és más
üzleti adatok, információk, amelyek
vállalatunk tulajdonában állnak. Ezeket
szellemi tulajdonjogként kell kezelnünk.
Ezen információk nagyban hozzájárulnak versenyelőnyünkhöz. Tilos ezen
információk nem megfelelő módon
való közzététele, és körültekintőnek kell
lennünk a bizalmas információk nem
helyénvaló közzétételével kapcsolatos
kockázatokat illetően is.

Alkalmazottakkal és harmadik féllel
kapcsolatos bizalmas információk
A leendő, a meglévő vagy a volt alkalmazottak aktáihoz és személyes adataihoz való hozzáférés – többek között a
teljesítményértékelések, bérek, nyugdíj
és juttatások – kizárólag a megfelelő
jogkörrel rendelkező személyek számára, az adatvédelmi jogszabályokkal
összhangban engedélyezett. Felelősségünk továbbá, hogy azon bizalmas
információkat, amelyeket ügyfeleink,
beszállítóink és más üzletfeleink ránk
bíznak, ugyanolyan gondossággal őrizzük meg, mintha sajátunk lenne.

A szokásos üzletvitel során gyakran jutunk információkhoz más
vállalatokról, többek között ügyfelekről, beszállítókról és versenytársakról.
A versenytársakkal kapcsolatos információk megszerzésére azonban jogi és
etikai korlátozások vonatkoznak:
• Nem szerezhetünk be információkat tisztességtelen módon, például
megvesztegetés vagy versenytársainknál való kémkedés útján.
• Általánosságban véve, nem kérhetünk vagy szerezhetünk be versenytársakkal kapcsolatos információt nem nyilvános forrásokból. Fordulj a
helyi megfelelőségi munkatárshoz a „nem nyilvános” kifejezés tisztázása
érdekében, ha kétséged támad egy konkrét esetben.
• Nem vehetünk alkalmazásba versenytársnál dolgozó alkalmazottat bizalmas információ megszerzésének céljával, illetve nem ösztönözhetjük a
versenytárs alkalmazottját a volt munkaadójáról szóló bizalmas információk felfedésére.
• Nem fogadhatunk el olyan információkat a versenytársakról, amely bizalmas lehet. Meg kell kérdeznünk, hogy az adott információ bizalmas-e,
miként jutott az érintett birtokába, valamint hogy a felajánlott információ
rendelkezik-e „titkos”, „bizalmas”, „saját tulajdont képez” vagy „kizárólag a
címzettnek” minősítéssel.
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Mit jelent ez számomra?

Vonattal járok be az irodába, és néha útközben munkával kapcsolatos hívást
kapok. Ez problémát jelent?

Óvatosnak kell lenned, hogy ne beszélj meg nem nyilvános vállalati információkat nyilvános helyen, például taxiban, vonaton, liftben vagy konferenciákon és szakmai vásárokon. Ha mindenképpen nyilvános helyen kell
lebonyolítanod egy telefonhívást, figyelj oda arra, hogy ki hall Téged.

Mit kell tenned, ha egy versenytárs véletlenül egy bizalmas dokumentumot
tartalmazó e-mailt küld Neked, mivel összecserélte a neveket?

Ha észreveszed a hibát, és tudod, hogy a melléklet bizalmas, ne nyisd meg,
ne továbbítsd, illetve ne nyomtasd ki és ne küldd tovább. Ha megnyitottad
a dokumentumot, zárd be, és ne tegyél további lépéseket az információkkal kapcsolatban, hanem azonnal hívd a helyi megfelelőségi munkatársat.
Soha ne töröld az e-mailt, még mielőtt beszélnél a helyi megfelelőségi
munkatárssal.
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1.4. Információs rendszerek, e-mail
és közösségi média
A munkahelyen lévő technológiai rendszerek lehetővé teszik, hogy ügyfeleinket minden eddiginél
hatékonyabban szolgálhassuk ki. Ezek biztosítják számunkra világszerte a kapcsolattartás lehetőségét
és azt, hogy tevékenységünket végezni tudjuk.
Az internetes hozzáférést, az e-mail
fiókot és minden egyéb alkalmazást vállalati célból bocsátjuk rendelkezésére.
A többi LafargeHolcim alkalmazottal és
harmadik féllel történő minden üzleti
kommunikációt, illetve belső együttműködést kizárólag a LafargeHolcim
Csoport által jóváhagyott elektronikus
kommunikáció útján, a vállalati e-mail
címről kell lebonyolítani. Amikor e-mailt
és csatolmányokat küldünk és fogadunk, ugyanolyan szintű gondossággal kell eljárnunk, mint a papíralapú
kommunikáció esetében. Tilos vállalaton kívül, engedély nélkül felfedni
(beleértve a sajtót, a befektetőket vagy
egyéb feleket), illetve közösségi oldalakra feltölteni a LafargeHolcim belső
információit vagy kommunikációját.

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• Információs rendszerek
Útmutatás a felhasználók
számára
• Közösségi médiára vonatkozó
ajánlások

Nem élhetsz vissza a LafargeHolcim
informatikai rendszereivel, internetes hozzáférésével, e-mail fiókjaival,
illetve semmilyen más információs
és kommunikációs médiaeszközzel
jogellenes vagy etikátlan célból. A
visszaélésre alkalmas vagy zaklató
jellegű információk keresése, letöltése
vagy továbbítása fegyelmi intézkedésekhez vezethet. Azt is tudnod kell,
hogy a LafargeHolcim informatikai
rendszereiből származó szoftvert vagy
adatot nem használhatsz, illetve nem
készíthetsz ezekről másolatot magáncélból, kivéve, ha azt az informatikai
részleg kifejezetten jóváhagyta.

A közösségi média segítségével azonnal
és széles körben kommunikálhatunk.
Körültekintően gondold át, mielőtt bármilyen kollégákat vagy munkahelyet
érintő képet vagy szöveget közzéteszel.
Ennek előre nem látható következménye lehet többek között az érintett személyek vagy a LafargeHolcim Csoport
jó hírnévhez való jogának sérelme.
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Mit jelent ez számomra?

A Microsoft Word telepítő program másolatát feltöltöd egy USB meghajtóra,
mert azt az otthoni számítógépedre szeretnéd telepíteni. Úgy gondolod, hogy
a LafargeHolcim Csoportot mindez nem károsítja meg, mivel az eredeti fájl a
rendszeren marad. Megteheted ezt?

Nem igazán. Amikor a LafargeHolcim vállalat megvásárol egy szoftvert,
általában licencmegállapodást köt a szoftvert átadó vállalattal. Ezen szoftver magáncélra történő felhasználása minden bizonnyal sérti az említett
licencmegállapodást, a LafargeHolcim vállalatot pedig felelősségre vonhatják illetéktelen felhasználás miatt. Ehhez az informatikai részleg engedélye
szükséges.
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2. Integritás az üzleti
gyakorlatban
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2.1. Megvesztegetés-ellenesség és
korrupció-ellenesség
A LafargeHolcim Csoport termékeit és szolgáltatásait azok minősége, megbízhatósága, valamint
számos egyéb dolog alapján értékesíti, ám soha nem megvesztegetés útján.
Elkötelezettek vagyunk azon közösségek támogatása és egészséges módon
történő fejlődése mellett, ahol munkát végzünk. Mindezt olyan alapvető
feladatunknak tartjuk, amely együtt
jár a több mint 80 országban történő
vállalati működésünkhöz kapott felhatalmazásunkkal. A törvényes magatartás és a példaértékű etikus üzletvitel
az egyik módja annak, hogy ezen
elkötelezettségünket a gyakorlatban is
megvalósíthassuk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a megvesztegetés – legyen szó akármilyen
kis összegről – beláthatatlan károkat
okozhat a helyi közösségek számára,
amely sok esetben a középosztály
kizsákmányolásához és a szegényebb
rétegek közszolgáltatásokból történő
kizárásához vezet. Tudjuk, hogy a
megvesztegetés egyetlen esetben sem
megfelelő eszköz, és semmiképpen
sem fenntartható üzleti módszer, a
megvesztegetés semmilyen formában
sem egyeztethető össze a LafargeHolcim integritásra összpontosító vállalati
kultúrájával.

A nemzetközi korrupcióellenes jogszabályok világszerte minden vállalati
területünkre és egységünkre vonatkoznak. Egyetlen esetben sem elfogadható
a megvesztegetés vagy csúszópénz
felajánlása, átadása, engedélyezése
vagy elfogadása - többek között -a
magánszemélyek vagy közhivatalnokok
részére vagy részéről. Nem vesszük
igénybe harmadik fél közreműködését
olyan dolog elvégzéséhez, amelyre mi
magunk sem vagyunk jogosultak, így
például megvesztegetések kifizetésére. A LafargeHolcim nevében eljáró
harmadik fél ezért soha nem vesztegethet meg senkit és soha nem hagyhatja
magát megvesztegetni.

A „harmadik fél” kifejezés e pontban
jelentheti a tanácsadókat, alvállalkozókat, franchise partnereket, értékesítési képviselőket, viszonteladókat,
vámhivatalnokokat, könyvelőirodákat
vagy ügyvédi irodákat, illetve olyan
cégeket, amelyek közreműködnek a
vízumok, engedélyek vagy igazolások megszerzésében, valamint közös
vállalati partnereket. A harmadik
fél típusától függetlenül alapvetően
fontos, hogy minden harmadik fél, aki
a LafargeHolcim részére vagy képviseletében szolgáltatást nyújt, illetve üzleti
tevékenységet folytat, a LafargeHolcim
harmadik felektől elvárható gondosság kapcsán előírt útmutatásának
megfelelően kerüljön kiválasztásra
és alkalmazásra, illetve – amennyiben
már aktívan részt vesz a vállalatcsoport
munkájában – a külső felektől elvárható
gondosság kapcsán előírt szabályzatnak feleljen meg.

Ügymenetkönnyítő juttatások
A közhivatalnokoknak kifizetett összegeket bizonyos esetekben „ügymenetkönnyítő juttatásként” említik, amennyiben egyébként szokásos szolgáltatásokért fizetett kis összegű kifizetésről van szó, és amit a törvény a kifizetést
nyújtó személy számára lehetővé tesz. A LafargeHolcim tiltja alkalmazottai
számára az ilyen jellegű kifizetéseket. Ezen szabály alól egyetlen kivétel, ha
az alkalmazott úgy véli, hogy élete, személyes biztonsága vagy egészsége
közvetlen veszélyben van, és úgy érzi, hogy ezt az összeget mindenképpen
ki kell fizetnie. Abban az esetben, ha egy alkalmazott személyes biztonságát
vagy egészségét veszélyeztető fenyegetettség hatására ad át ilyen összeget,
minden releváns adatot a lehető leghamarabb jelenteni kell a helyi megfelelőségi osztály számára, a kifizetést pedig pontosan nyilvántartásba kell
venni a LafargeHolcim könyvviteli rendszerében és nyilvántartásaiban.
A megvesztegetésnek számos formája lehet, így nem csupán készpénzről,
hanem értékes szívességekről, például utazás, tandíj, jótékonysági adományok és egyéb előnyök felajánlásáról is szó lehet.
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Mit jelent ez számomra?

Terveid között szerepel egy új, helyi LafargeHolcim cementgyártó üzem megépítése az országban. A helyi hatóságokkal való tárgyalások során a helyi vezető
tájékoztat, hogy szükség lenne egy új klinikára az üzem felépítéséhez kijelölt
területhez közeli városban. Egyértelművé teszi, hogy a LafargeHolcim támogatása az új klinika felépítéséhez nem csupán a LafargeHolcim üzemépítési terveihez kapott engedélyszerzést könnyítené meg, hanem a helyi vezető újraválasztásáhot is nagyban hozzájárulna. Mit tennél ilyenkor?

Egy ilyen kérés a vonatkozó korrupcióellenes jogszabályok megsértését
jelentheti. Lépj kapcsolatba a helyi megfelelőségi munkatárssal és
feletteseddel, hogy tájékoztasd őket a helyzetről, és kérj megfelelő
útmutatást.

Egy külső partner megjegyzi, hogy „ismeri a megfelelő embereket”, és hogy
az új szerződés aláírását is fel tudná gyorsítani, ha némi előleget kaphatna a
megbeszélt díjból. Elmondása szerint az utazási költségek fedezéséhez van
szüksége erre, de nem vagy arról meggyőződve, hogy bármilyen utazásra lenne
szükség. Mit teszel ilyenkor?

Harmadik fél számára teljesített összegeket kizárólag számla ellenében
fizethetsz ki, amely megfelelő részletességgel, tételesen felsorolja a
ténylegesen elvégzett szolgáltatásokat, és tükrözi ezek valós és indokolt
voltát. Ha egy külső fél kérésére előleget fizetünk fel kell tenni a kérdést,
hogy mindez miért szükséges. Nagyon körültekintőnek kell lenned a válasz
kapcsán, és ne teljesíts egy ilyen kérést anélkül, hogy utánajárnál. Kellő
gondossággal nézz utána a harmadik félre vonatkozó vizsgálati eredményeknek és a cég hírnevével kapcsolatos információknak is.
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2.2. Ajándékozás és vendégül látás
A jó üzleti kapcsolatok a bizalomra és a jóhiszeműségre épülnek. Nagyra értékeljük és tiszteletben
tartjuk ügyfeleinket és üzleti partnereinket, ezért ezt időről időre mindkét fél szívesen juttatja
kifejezésre ajándékozás és vendégül látás felajánlásával.

Mielőtt bármilyen ajándékot vagy vendéglátást felajánlasz vagy elfogadsz,
gondold át a józan észre, a diszkrécióra
és a megfontolt értékítéletre alapozva,
hiszen csakis így kerülhetjük el, hogy
a jó szándék félreértelmezhetővé
váljon. Az ajándék és a vendéglátás
minden esetben legyen mértékletes,
és soha nem lehet ezeket nem megengedett befolyásszerzésre, illetve vélt
vagy valós érdekellentét kialakítására
használni.

Vendégül látás
Vendégül látásnak minősül minden
olyan étkezés és frissitő fogyasztása,
valamint minden olyan kulturális, szórakoztató jellegű vagy sportesemény,
melyen legalább egy LafargeHolcim
alkalmazott vendéglátóként részt vesz.
Ha egyetlen LafargeHolcim alkalmazott
sem vesz részt az eseményen, akkor a
vendéglátás „ajándéknak” minősül, és
az ajándékokra vonatkozó szabályok
érvényesek.

A közhivatalnokok számára nyújtott
ajándékok vagy vendéglátás esetében
mindig óvatosnak kell lenned. A közhivatalnok definíciója tág fogalom, és
minden olyan személyre vonatkozik, aki
közhivatalt tölt be egy adott országban
(köztisztviselők), és akik hatóságok és
állami tulajdonban lévő intézmények
alkalmazottai és munkatársai is lehetnek. Bizonyos kormányzatok, illetve
kormányzati intézmények külön szabályokat alkalmaznak a tisztviselőiknek
nyújtott ajándékokra és vendéglátásra
vonatkozóan, amely akár még szigorúbb is lehet, mint a LafargeHolcim
irányelvei és szabályzatai. Amennyiben
tervezed állami tisztviselő számára történő ajándék vagy vendéglátás felajánlását, előtte tekintsd át az ajándékokra
és vendéglátásra vonatkozó szabályokat vagy fordulj a megfelelőségi
munkatárshoz.

Ajándékok
Ajándéknak minősülnek a termékek
vagy szolgáltatások, valamint minden
értéket jelentő dolog, például kölcsönök, tandíjak, orvosi ellátás költségei,
valamint kirándulások, illetve kulturális,
szórakoztató jellegű vagy sporteseményekre szóló jegyek. A készpénz
formában átadott ajándék vagy ennek
megfelelő helyettesítő eszköz (például
ajándékutalvány) és a borravaló nem
megengedett, néhány nagyon kevés
helyi kivétellel, amelyet a csoport megfelelőségi osztályának előzetesen jóvá
kell hagynia.

Saját pénzt vagy erőforrást sem lehet
felhasználni az irányelveink, szabályzataink, illetve Kódexünk rendelkezéseinek megkerülésére. A LafargeHolcim
nevében mások számára felajánlott
és átadott, illetve nyújtott minden
ajándékot és vendéglátást megfelelően
nyilvántartásba kell venni a LafargeHolcim könyvviteli rendszerében és
nyilvántartásaiban.

Ajándék visszajuttatása
Ha az ajándék túllépi a LafargeHolcim
irányelveiben vagy szabályzataiban
lefektetett normákat, akkor erről
értesíteni kell a felettesed, továbbá
dokumentálni kell egyrészt az átvételt a
vonatkozó szabályoknak vagy útmutatásoknak megfelelően, majd vissza kell
juttatni az ajándékot udvariasan elmagyarázva, hogy a LafargeHolcim belső
szabályai nem engedélyezik az ilyen
típusú ajándékok elfogadását. Amen�nyiben az ajándék visszajuttatása nem
tűnik gyakorlati szempontból ésszerűnek, illetve jelentősen megsértené az
ajándékozót, név nélkül jótékonysági
szervezetnek kell azt adományozni,
ha pedig erre nincs mód, akkor a cég
nevében elfogadott ajándékot az alkalmazottak között kell szétosztani. Ennek
módjáról a humán erőforrás osztály
dönt.

Az alapelv
Tedd fel magadnak a kérdést,
hogy az ajándék vagy a vendéglátás jogszabálysértő-e, illetve
sérti-e a LafargeHolcim vagy a
másik fél irányelveit vagy szabályzatát. Majd tedd fel magadnak
a kérdést, hogy zavarbaejtőnek
éreznéd-e, illetve kellemetlen
helyzetbe hozná-e a vállalatot, ha
az ajándék vagy a vendéglátás az
újságok címlapján is megjelenne.
Ha bármely kérdésre a válasz
„igen” volt, akkor az ajándékot
vagy a vendéglátást tilos átadni
vagy elfogadni.

A LafargeHolcim Üzleti magatartási kódexe

Mit jelent ez számomra?

A beszállítóinkkal folytatott, árakkal kapcsolatos tárgyalások során felajánlottak
egy jegyet egy olyan futballmeccsre, amelyen nagyon szívesen részt vennék.
Elfogadhatom a jegyet?

Nem. A LafargeHolcim alkalmazottak nem fogadhatnak el ajándékokat
vagy vendégül látást egyetlen személytől vagy vállalattól sem üzleti tárgyalások, tendereztetés és bármilyen hasonló üzleti folyamat ideje alatt.
Köszönd meg a beszállítónak, majd magyarázd el számára, hogy miért nem
fogadhatod el ajánlatát.

Az egyik legfontosabb LafargeHolcim ügyfél egy vacsora keretében fogja
megünnepelni vállalata 50. évfordulóját. Más fontos üzletemberek és állami
tisztviselők is ott lesznek. Engem is meghívtak. Elfogadhatom a meghívást?

Igen, feltéve, hogy a LafargeHolcim képviselőjeként hívtak meg, és
felettesed is jóváhagyta.
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2.3. Tisztességes verseny
A LafargeHolcim Csoport hisz a szabad piacban és a tisztességes versenyben, mivel ez biztosíthatja,
hogy ügyfeleink a legjobb termékeket és szolgáltatásokat kapják a legkedvezőbb feltételek mellett.

A trösztellenes és versenyjogi szabályozás megsértése sohasem áll a LafargeHolcim Csoport érdekében, és nem is
toleráljuk ezt. Minden területen és minden országban, ahol tevékenységünket
végezzük, elkötelezettek vagyunk az
élénk, ám a beszállítókra és ügyfelekre
nézve tisztességes verseny mellett.
Alkalmazottaink sem közvetlenül,
sem közvetve, egyetlen esetben sem:
• köthetnek megállapodást, egyezséget, illetve nem vehetnek részt
együttműködésben már meglévő
vagy leendő versenytársainkkal a
következő célokból:
−− árak, jutalékok vagy ezek bármely meghatározott elemének
rögzítése;
−− a termékek vagy szolgáltatások
fajtájának vagy mennyiségének
korlátozása vagy szűkítése;
−− a piacok földrajzi terület, illetve
kereskedelmi partnerek, ügyfélszegmensek vagy termékcsaládok
szerint történő felosztása;
−− ajánlatokkal kapcsolatos, bármilyen kommunikációban való
részvétel a versenytársakkal;
−− egy ajánlattételi folyamat feltételeinek vagy eredményének
meghatározása;
−− beszállítók vagy ügyfelek bojkottja, melynek célja, hogy megakadályozza a beszállítót vagy az
ügyfelet egy versenytárssal való
üzletkötésben;

• élhetnek vissza egy adott piacon
megszerzett vezető pozícióval;
• köthetnek olyan megállapodást vagy
egyezséget a gyártási folyamat vagy
az elosztási lánc különböző szintjein
közreműködő működő személyekkel
vagy vállalatokkal, például beszállítókkal, forgalmazókkal, viszonteladókkal, amelyek korlátozzák
vagy megakadályozzák a szabad és
tisztességes versenyt;
• cserélhetnek a verseny szempontjából érzékeny jellegű információkat;
• tanúsíthatnak bármilyen egyéb
magatartásformát, amely a vonatkozó jogszabályokat és rendellkezések megszegésével a versenyt
korlátozná.
Számos olyan magatartásforma létezik,
amelyre vonatkoznak a trösztellenes
jogszabályok. Köteles vagy betartani
ezen jogszabályokat éppúgy, mint
LafargeHolcim Csoport belső irányelveit is, ha pedig bármilyen kérdés vagy
aggály merülne fel, kérj útmutatást a
helyi megfelelőségi munkatárstól és a
csoport versenyjogi szakértőitől.

A trösztellenes szabályok és
törvények összetettsége és nagy
száma miatt ezek értelmezése
számos tényezőtől függ. Inkább
legyünk óvatosak és tegyük fel
kérdéseinket, mintsem eleve elfogadhatónak vegyünk egy adott
intézkedést – nem mentség, hogy
rosszul mérted fel a helyzetet.
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Mit jelent ez számomra?

Egy másik cementgyártó vállalat képviselője felhív és meghív egy másik országban sorra kerülő megbeszélésre, hogy megvitassátok a piac „racionalizálását”
egy olyan termékkel kapcsolatosan, mely mindkét vállalat kínálatában szerepel.
A „racionalizáló”megbeszélésre nem abban az országban kerül sor, amelyben a
„racionalizálás” történne. Részt veszel a konferencián?

Nem. Azonnal lépj kapcsolatba a helyi megfelelőségi munkatárssal.
Egy ilyen „racionalizáló” konferencián való részvétel rendkívül súlyos
bűncselekményt takarhat. Ne hagyd, hogy megtévesszenek az olyan
burkolt kifejezések, mint a „racionalizálás”. Az, hogy a konferenciára
egy másik országban kerül sor, nem változtat a végeredményen, mivel
egy ilyen konferencia ettől függetlenül továbbra is sértheti a vonatkozó
trösztellenes jogszabályokat.

Egy versenytárs megkeresi a LafargeHolcim egyik kereskedelmi igazgatóját, és
javasolja, hogy a következő tizenkét hónapra rögzítsék az árakat. A vállalatra
nagy nyomás nehezedik az EBITDA célszámok teljesítése kapcsán, az igazgató
pedig fontolóra veszi a versenytárs ajánlatát. Éljen a lehetőséggel?

Nem. Ez „kartellnek” minősülne, amely a legsúlyosabb jogsértő megállapodások típusa (bármilyen formában, akár szóban, akár írásban). A versenyjoggal ellentétes intézkedések sohasem állhatnak a LafargeHolcim
érdekében. Az integritás elve megköveteli a jogszabályok, valamint a
LafargeHolcim Csoport irányelveinek és útmutatásainak betartását, még
abban az esetben is, ha kicsi annak az esélye, hogy kiderüljön, illetve ha
első pillantásra úgy tűnik, hogy a vállalat nagyobb eséllyel érheti el üzleti
céljait. Mindig tartsa szem előtt, hogy a versenyjog megsértése rendkívüli
módon rombolhatja jó hírnevünket, valamint súlyos büntetőjogi és pénzügyi következményekkel járhat a csoportra és az érintettekre nézve.
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2.4. Pontos nyilvántartások és
jelentések
Minden tevékenységünk, valamint minden kommunikációnk során pontos és a valóságnak megfelelő
információkkal dolgozunk.
Erre alapozzuk az egymással való
kapcsolatunkat, és ugyanezt várják el
tőlünk a befektetőkkel, az ügyfelekkel,
az alkalmazottakkal és üzleti partnereinkkel, valamint a nyilvánossággal és
minden állami tisztviselővel való kapcsolatunk során is. Tilos az adatok meghamisítása vagy nem helyénvaló módosítása. Soha ne utasíts másokat arra,
hogy hamis vagy félrevezető adatokat
készítsen vagy hagyjon jóvá, illetve Te
se tegyél ilyet mások utasítására. Az
adatokkal való munka során az integritásnak megfelelően kell eljárnunk, így
biztosítva, hogy az információk nem
kerülnek indokolatlanul visszatartásra,
nem hiányosak vagy félrevezetőek.
Bármely adattal kapcsolatos eltérést
megfelelő módon korrigálni kell, és
ezen adathelyesbítésről tájékoztatni
kell azokat, akiknek erről tudniuk kell.

Adatmegőrzés
A vállalati adatokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a LafargeHolcim
irányelvei és útmutatásai szerint kell
megőrizni. Tilos bármely olyan adat
megsemmisítése, elfedése vagy módosítása, amelynek megőrzésére utasítást kaptál. Ha tudomást szerzel arról,
illetve úgy véled, hogy a birtokodban
vagy kezelésed alatt álló adatot érintő
esetleges ügy, illetve belső vagy külső
vizsgálat van folyamatban, köteles vagy
megőrizni és haladéktalanul átadni az
adatot, amikor erre utasítást kaptál.

A pénzügyi és nem pénzügyi
jellegű információk megfelelő
időben, hiánytalanul és becsületes módon történő nyilvántartása, valamint dokumentumaink
és adataink megfelelő módon
történő megőrzése elengedhetetlen vállalatunk működéséhez és
fontos számunkra a következők
miatt is:
• a hitelesség és a jó hírnév
megőrzése;
• jogi és egyéb kötelezettségek
betartása;
• pontos előrejelzések meghozatala és helyes üzleti döntések
meghozatalának képessége; és
• a részvényesek és más külső
érdekelt partnerek
felé vállalt felelősség.
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Mit jelent ez számomra?

A negyedéves jelentési időszak utolsó hetében járunk. Felettesed szeretne biztos lenni abban, hogy beosztottaid teljesítik a negyedévre kitűzött célszámokat,
ezért arra kér, hogy a jelentésben szerepeltesd egy, még folyamatban levő termékértékesítésnek az adatait is annak ellenére, hogy az értékesítést csak a jövő
héten fogják véglegesíteni. Úgy véled, hogy ez igazán nem árthat a vállalatnak.
Eleget tehetsz a kérésnek?

Nem. A költségeket és a bevételeket megfelelő időszakokban kell rögzíteni. Az értékesítés még nem zárult le. Ha az adatokat egy korábbi időszakra jelentené, az félreértelmezhető lenne, és akár még csalásnak is
minősülhet.

Éppen most neveztek ki országos pénzügyi kontroller pozícióba, amikor észreveszed, hogy sokkal kevesebb klinker található a tényleges raktárkészleten, mint
ami a nyilvántartásban szerepel. Az esetleges veszteség óriási. Beszélsz a vezérigazgatóval, aki azt feleli, hogy a vállalat nem vehet el többet a céltartalékból,
mivel már így is elmarad a tervezett nyereségtől. Megjegyzi, hogy a különbség a
következő néhány évben leírható. Beleegyezel?

Nem, bárhogyan is reagáljon felettesed, végső soron Te vagy a felelős
azért, hogy a jelentés tartalma hiánytalan, valós és pontos legyen, illetve
megfelelő időben történjen. Ha követnéd ezt az utasítást, azzal meghamisítanád a dokumentumokat.
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2.5. Érdekellentétek
Mindannyiunktól elvárják, hogy üzleti döntéseink során a LafargeHolcim vállalat érdekeit, ne pedig
személyes érdekeltségünket tartsuk szem előtt.

Érdekellentétről akkor beszélünk, ha
személyes érdekeink akadályozzák,
illetve akadályozhatják, hogy munkánkat hatékony és tisztességes módon
végezzük. Ahol csak lehetséges,
elkerülünk minden olyan kapcsolatot
vagy tevékenységet, amely korlátozza,
vagy akár csak korlátozhatja objektív
és tisztességes döntéseink meghozatalát a LafargeHolcim nevében történő
üzletvitel során.
Ha az ilyen típusú kapcsolatok vagy
tevékenységek nem kerülhetőek el,
azokat késedelem nélkül fel kell fedni
felettesed vagy a helyi megfelelőségi
munkatárs előtt. Ugyanígy fel kell fedni
minden olyan személyes érdekeltséget,
amely akár csak látszólag is, de kapcsolatban áll szakmai, munkahelyi feladataid teljesítésével. Ha kétséged támad,

a legjobb, ha felfeded az ilyen típusú
kapcsolatot vagy tevékenységet. Az
átláthatóság biztosítja, hogy elkerüljük
a nem helyénvaló tevékenységnek még
látszatát is.
Külső kapcsolatok
Felkérhetnek Téged is egy külső szervezet vezetőségének igazgatói, tanácsadói vagy tagsági pozíciójára. Először
is utána kell nézned, hogy munkaviszonyod szerződéses feltételei lehetővé
teszik-e az ilyen felkérés elfogadását,
és meg kell győződnöd arról is, hogy
a tevékenység nincs negatív hatással
a LafargeHolcim vállalatnál végzett
munkádra. Továbbá, ha a szervezet
vállalatunk versenytársa, üzleti kapcsolatban áll a LafargeHolcim Csoporttal,
illetve ha állami tulajdonú szervezetről
van szó, a kapcsolatot jóvá kell hagynia

a helyi megfelelőségi munkatársnak és
felettesednek is. Ugyanilyen engedély
szükséges akkor is, ha egy alkalmazott
közhivatali pozíció jelöltjeként indul.
Bár nem feltétlenül tiltott, számos
közhivatali pozíció valós vagy esetleges
érdekellentétet jelenthet a LafargeHolcim vállalati munkájára nézve a pozíciót
betöltő személy számára.

Egyetlen esetben sem használjuk fel a LafargeHolcim vállalati
vagyonát vagy információit
személyes vagyonszerzés vagy
személyes előnyök megszerzése
céljából egy olyan lehetőség
során, ha erre a LafargeHolcim
számára végzett munkánk során
lehetőség adódna.
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Mit jelent ez számomra?

Egy műszaki berendezéseket beszállító vállalat olyan gépeket szállított le, amelyekről utólag kiderült, hogy hibásak, Te pedig csak a beszerelésüket követően
szerzel erről tudomást. A beszállító vállalat tulajdonosa az apósod, ezért úgy
döntesz, hogy nem kéred a hiba orvoslását.

Döntéseid meghozatala során nem szabad, hogy a beszállítóval való személyes kapcsolatod befolyásoljon. Kötelességed a LafargeHolcim érdekeit
szem előtt tartani. Az esetet felettesednek is jelentened kell, valamint tájékoztatnil a helyi megfelelőségi munkatársat arról a tényről, hogy személyes kapcsolat fűz a beszállító vállalat tulajdonosához.

Néhány ismerősöm felajánlotta, hogy fektessek be egy olyan vállalatba, amely
nyersanyagokat gyárt és szállít be a LafargeHolcimnak. Érdekellentétnek számít,
ha pusztán pénzügyi érdekeltséggel rendelkezem, ám nem veszek részt a vezetőség munkájában?

Ez mindenképpen kimeríti egy esetleges ellentét fogalmát. Az, hogy valós
érdekellentétről van-e szó, számos tényezőtől függ, többek között:
•
•
•
•

hogy milyen pozíciót töltesz be a LafargeHolcim vállalatnál;
hogy milyen befolyásod van a LafargeHolcim beszállítók kiválasztására;
a befektetés mértéke és a relatív részvényarány;
a LafargeHolcim vállalat mint leendő ügyfél jelentősége.

Mindenesetre tájékoztatnod kell felettesed és a helyi megfelelőségi munkatársat, mielőtt befektetnél a vállalatba, hogy megfelelő útmutatást és
tanácsot kapjál. Emellett előfordulhat, hogy bizonyos versennyel kapcsolatos megfontolásokat is figyelembe kell venni.
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2.6. Bennfentes kereskedelem
A LafargeHolcim vállalat támogatja a nyitott és egyenlő esélyeket biztosító értékpapír piacokat, mivel
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a hitelesség és a befektetői bizalom kiépítésében.

Bennfentes kereskedelemről akkor
beszélünk, ha egy vállalat értékpapírjaival történő kereskedés olyan alapvető
fontosságú, de nem nyilvános információk alapján történik, amelyek döntően
befolyásolhatják az egyes személyeknek ezen értékpapírok kereskedésével
kapcsolatos döntését.
Az információ akkor „alapvető
fontosságú”, ha egy ésszerű
megfontolások alapján döntő
befektető az információt fontosnak
tartja a vállalat értékpapírjainak
megvásárlásával, értékesítésével vagy
megtartásával kapcsolatos döntése
során. Az információ „nem nyilvános”,
ha még nem került közzétételre, és
nem állt elegendő idő az értékpapír
piac szereplői rendelkezésére az
információ feldolgozásához. Alapvető
fontosságú, nem nyilvános információ
többek között:

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• A kereskedésre és a piaci
közzétételre vonatkozó
szabályzat

• a felső vezetésben
bekövetkező változásokról szóló
előzetes értesítés;
• nem bejelentett fúziók vagy
felvásárlások;
• folyamatban lévő vagy lehetséges
bírósági eljárás;
• nem nyilvános pénzügyi
eredmények;
• egy jelentős új termék kifejlesztése;
• nem bejelentett részvénymegosztás
(split).
Nem kereskedünk a LafargeHolcim
Csoport, annak bármely kapcsolt vállalkozása, illetve bármely más gazdasági
társaság értékpapírjaival olyan bennfentes információ alapján, melyhez a
LafargeHolcim számára végzett munkánk során jutunk hozzá.

A bennfentes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok nem csupán a bennfentes információ alapján történő értékpapír kereskedést tiltják, hanem ezen
információk harmadik fél számára történő átadását is.
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Mit jelent ez számomra?

Egy nehézgépek beszállítását végző vállalat bizalmas módon keres meg Téged
egy olyan új berendezés kapcsán, amelyet szeretnének bevezetni a piacra.
Már döntöttél, miszerint a LafargeHolcim nem tudja használni a terméket, ám
úgy gondolod, hogy más ágazatok számára igazi áttörést jelent majd. Biztos
vagy benne, hogy ha a beszállító megtalálja a megfelelő ügyfeleket, a vállalat
részvényeinek ára ugrásszerűen emelkedni fog. Megvásárolhatod a beszállító
vállalat értékpapírjait?

Nem. Nem vásárolhatod meg a beszállító vállalat értékpapírjait, amíg
az új terméket széles körben meg nem ismerik. Ez azért „bennfentes
információ”, mert a termék bevezetése még nem volt köztudott. Nem
történt teljes körű és megfelelő nyilvános közzététel. Az információ azért
„alapvető fontosságú”, mert egy ésszerű megfontolások alapján döntő
befektető minden bizonnyal fontosnak tartaná ezt az információt a
vállalattal kapcsolatos befektetési döntéseinek meghozatala során.
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2.7. Szankciók és embargók
A LafargeHolcim a világ számos piacán és számos régiójában képviselteti magát, ezért vállalatunkra
különböző jogrendszerek törvényei és szabályozásai vonatkoznak.

Termékeink, szolgáltatásaink és
technológiáink a világ minden táján
elérhetőek. Ezért elkötelezettek
vagyunk valamennyi hatályos export és
importra vonatkozó jogszabály betartása mellett, beleértve a kereskedelmi
szankciókat, embargókat, és minden
a kereskedelemet érintő törvényt és
egyéb jogi szabályozást, rendelkezéseket és irányelvet.

Az, hogy egy termék, szolgáltatás
vagy technológia exportálható-e egyik
országból a másikba, számos tényezőtől függ, többek között az adott dolog
jellegétől, származási helyétől, a végfelhasználás céljától és a végfelhasználótól. A szankciók és az embargók
korlátozzák bizonyos országokkal, meghatározott személyekkel és vállalatokkal, valamint maghatározott felhasználási célból történő tranzakciókat.

Éppen ezért tisztában kell lennünk ezen
korlátozásokkal, és be kell szereznünk
minden szükséges dokumentációt egy
tranzakció megkezdését vagy termékeink exportját megelőzően.

Mit jelent ez számomra?

Egy ügyfél arra kér, hogy szállíts cementet egy szomszédos országban lévő
ismeretlen vállalatnak. Erre az országra ENSZ szankciók vonatkoznak. Kételyeid
támadnak, hogy teljesítheted-e, illetve szabad-e teljesítened az ügyfél kérését.
Mit teszel ilyenkor?

Fordulj a helyi megfelelőségi munkatárshoz, és kérj tanácsot, hogy
miként kezeld ezt a kérést. Számos tényezőtől függ, hogy leszállíthatod-e
a terméket, többek között attól, hogy az ügyfél milyen országba kéri az
árut, milyen terméket kell exportálni, hogyan és kik fogják felhasználni a
terméket.
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2.8. A pénzmosás megelőzése
Célunk, hogy jó hírnévvel rendelkező üzleti partnerekkel álljunk kapcsolatban, akik törvényes keretek
között végzik munkájukat, és legitim forrásból származó jövedelemmel rendelkeznek.

A pénzmosás bűncselekmény, amely
bűnözői tevékenység – például terrorizmus, kábítószer-kereskedelem vagy
megvesztegetés – kapcsán szerzett
pénzösszegek forrását próbálja elfedni.
A bűncselekmény akkor következik
be, ha a bűncselekményből származó
pénzösszeg a kereskedelmi folyamatok részévé válik azt a látszatot keltve,
hogy törvényes eredetű vagy azzal a
céllal, hogy a forrás vagy tulajdonos
kiléte ne legyen beazonosítható.

Annak érdekében, hogy megelőzzük
azt, hogy a LafargeHolcim Csoportot
pénzmosáshoz használják fel, alkalmazottainknak be kell tartaniuk az üzleti
tranzakcióinkkal kapcsolatos készpénzes, valamint más fizetési módokra
vonatkozó valamennyi számviteli
nyilvántartási és pénzügyi jelentési
követelményt.

LafargeHolcim alkalmazottként nagy
körültekintéssel járunk el a pénzmozgással kapcsolatos szokatlan jelenségek felismerését, valamint az ügyfelek
és mások gyanús viselkedését illetően.
Ha egy tervezett tranzakció kapcsán
gyanú vagy kérdés merül fel Benned,
fordulj kérdéseiddel felettesedhez vagy
a helyi megfelelőségi munkatárshoz.
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3. Integritás a közösségek szintjén
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3.1. A környezet
Felelősségteljes polgárként tisztában vagyunk a környezetvédelem kapcsán vállalt
kötelezettségeinkkel, valamint természeti erőforrásaink megóvásához és bővítéséhez szükséges aktív
szerepvállalásunkkal. Elkötelezettek vagyunk a környezetet érintő negatív hatások minimalizálása és a
pozitív hatások maximalizálása mellett.

A LafargeHolcim Csoport elkötelezett a
környezet védelme mellett azon országokban, ahol tevékenységet végez, és
ennek érdekében az alábbi területeket
érintően külön kiemelő irányelveket
dolgozott ki:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

üvegházhatású gázok kibocsátása;
energiaforrások megőrzése;
vízlelőhelyek védelme;
a gyártási folyamatok során keletkező hulladékok mennyiségének
csökkentése és megfelelő módon
történő megsemmisítése;
a gyártási folyamatok során keletkező hulladékanyagok fenntartható
valorizációja, újrahasznosítása, helyreállítása és újrafelhasználása;
fenntartható nyersanyagok és eljárások alkalmazása;
külszíni fejtők rehabilitációja/
helyreállítása, valamint
biodiverzitás-menedzsment;
a környezetvédelmi jogszabályoknak és a harmadik fél előírásainak
betartása;
a környezetvédelemmel kapcsolatos
megfelelőség és teljesítés nyomon
követése és jelentése.

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• Környezetvédelmi irányelv
• Az alternatív üzemanyagokra és
erőforrásokra (Alternative Fuels
and Resources, AFR) vonatkozó
irányelv

A LafargeHolcimra számos hatósági
követelmény és környezetvédelmi
jogszabályok is vonatkoznak, melyek a
környezetvédelemmel kapcsolatosan
minimálisan betartandó normákat
alkotják. A LafargeHolcim vállalatnál
minden erőfeszítést megteszünk annak
érdekében, hogy még szigorúbb normák szerint végezzük munkánkat.
Rendszeresen ellenőrizzük az ezeken
a területeken végzett munkánkat, és
akcióterveket dolgozunk ki munkánk
minőségének folyamatos növelése
érdekében.

Téged is arra bátorítunk, hogy támogasd a természeti erőforrások fenntartható alkalmazását, beleértve a vízlelőhelyek megóvását, a hulladékanyagok
mennyiségének csökkentését, hatékony helyreállítását, újrahasznosítását
és újrafelhasználását, az energiaforrások megőrzését és a biodiverzitás-menedzsment folyamatokat. Ha szeretnél többet tudni arról, hogy miként
támogathatod ezen törekvésében a
LafargeHolcim Csoportot, és hogyan
járulhatsz hozzá céljaink eléréséhez,
fordulj a helyileg illetékes környezetvédelmi koordinátorhoz.
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3.2. Emberi jogok
Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok tisztelete és védelme iránt, bárhol is végezzük munkánkat.

Tiltjuk az alábbi gyakorlatokat, és nem
lépünk tudatosan üzleti kapcsolatba
olyan személlyel vagy vállalattal, amely
érintett a következőkben:
• gyermekek kihasználása, beleértve a
gyermekmunkát is;
• testi fenyítés;
• az alkalmazottakkal szembeni
erőszak, különös tekintettel nemi,
etnikai, vallási különbségek vagy
nemi beállítottság alapján;
• kényszermunka vagy kötelező
jelleggel történő munkavégzés;
• jogtalan diszkrimináció a
munkaviszonyt és a munkaerő
felvételi gyakorlatokat illetően;

• nem biztonságos
munkakörülmények;
• olyan munkabér (vagy levonások)
alkalmazása, amely a munkavállaló
számára nem biztosítja a törvényben
előírt minimálbért; és
• törvénytelen túlóra követelmények.

a Csoport minden tagjára vonatkozik.
Ez a rendszer személyes magatartásunkra, valamint az értékláncban
tanúsított magatartásra – különös
tekintettel a beszállítók, az alvállalkozók
és más szolgáltatók magatartására – is
vonatkozik.

Az emberi jogok iránti elkötelezettségünket a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó irányelvünk tartalmazza (Corporate Social Responsibility,
CSR), melyet az ENSZ Globális Megállapodásában (UN Global Compact)
való szerepvállalásunk is megerősít.
A LafargeHolcim emberi jogok védeleme kapcsán alkalmazott rendszere

Ha indokoltan azt feltételezi, hogy a
LafargeHolcim vállalat vagy valamelyik
partnerünk nem tartja be az emberi
jogok védelmét célzó jogszabályokat vagy rendelkezéseket, aggályával forduljon a helyi megfelelőségi
munkatárshoz.

Mit jelent ez számomra?

Együtt dolgozom az egyik beszállítóval. Azt beszélik, hogy gyerekeket alkalmaz
és néha rabok is dolgoznak a telephelyein. Mi a teendő?

Említsd meg a szóbeszédet a helyi megfelelőségi munkatársnak, aki meg
fogja tenni a vállalati társadalmi felelősségvállalással (Corporate Social
Responsibility, CSR) foglalkozó osztály munkatársai segítségével annak
a leellenőrzéséhez szükséges lépéseket, hogy van-e bármilyen alapja a
szóbeszédnek. A LafargeHolcim vállalat komolyan veszi az emberi jogok
megsértését, és minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy
az ellátási láncában részt vevők is ugyanígy tegyenek.

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• A vállalati társadalmi
felelősségvállalásra (Corporate
Social Responsibility, CSR)
vonatkozó irányelv
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3.3. A közösségekkel való kapcsolat
A LafargeHolcim Csoport egyik legfontosabb célja, hogy megbízható vállalatként tartsák számon, és
teljesítse kötelezettségeit azokban a közösségekben, amelyekben munkáját végzi.

Ehhez olyan befektetéseket és kötelezettségvállalásokat teszünk, továbbá
olyan kapcsolatokat építünk, amelyek
az érdekelt partnereinkkel való kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülnek a
közösségben.
Tiszteletet tanúsítunk az emberek és a
bolygó iránt, és minden alkalmazottunkat arra kérjük, hogy üzleti döntéseik
során vegyék figyelembe a közösséget
és a környezetet érintő rövid és hosszú
távú hatásokat.
Politikai hozzájárulások
A LafargeHolcim politikai szempontból
semleges vállalat. A politikai pártok,
a politikusok vagy a politikai jelöltek
számára nyújtott támogatások alkalmazottaink magánügyének számítanak. A
LafargeHolcim telephelyeit és vagyonát
soha nem használhatjuk fel politikai
pártok vagy politikai jelöltek számára
történő, a megválasztásuk érdekében
történő pénzgyűjtéshez vagy kampányhoz. A LafargeHolcim nevében nem
tehetőek politikai jellegű pénzadományok, egyéb hozzájárulások, kivéve,
ha azt a helyi írott jogszabályok és a
vonatkozó LafargeHolcim irányelvek és
útmutatások kifejezetten engedélyezik,
melyek megkövetelik, hogy az ilyen
jellegű hozzájárulások átlátható módon
és pontosan dokumentálva legyenek,
ugynakkor tiltanak minden olyan adományozást, ami nem helyévaló előny
megszerzése érdekében adnak.

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• A vállalati társadalmi
felelősségvállalásra (Corporate
Social Responsibility, CSR)
vonatkozó irányelv
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Mit jelent ez számomra?

LafargeHolcim vállalati alkalmazottként meghívnak egy gálaestre, melyen
számos felszólaló fogja ismertetni egy politikai párt irányelveit, majd ezt követően adománygyűjtésre is sor kerül. A gálaestre szóló jegyén szerepel a felszólalás témája, a jegy megvásárlásával pedig a pártot támogatnád. Mit teszel
ilyenkor?

A politikai gálaesten való részvétel azt a látszatot keltheti, hogy a
LafargeHolcim támogatja a szervező politikai pártot. Körültekintőnek kell
lenned egy ilyen meghívás kapcsán, és beszélj a helyi megfelelőségi munkatárssal, még mielőtt elfogadnád azt. Ha elfogadod a meghívást, akkor
mindenképpen magánszemélyként kell részt venned.
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Tanács, útmutatás és jelentéstétel

A LafargeHolcim Csoportnál történő
munkád során előbb vagy utóbb biztosan Te is fogsz olyan helyzetbe kerülni,
amely etikai kérdést vet fel. Ebben az
esetben bátran adj hangot véleményednek, tedd fel a felelőségeddel
kapcsolatos kérdéseidet, és ha szükséges, jelentsd aggályaidat vagy a nem
helyénvaló magatartást. Kérdéseidet
vagy aggályaidat első körben lehetőleg
közvetlen feletteseddel, illetve más
támogatási forrással - például a humánerőforrás, a jogi, a vállalati ellenőrzési,
a vállalati kontroll, az értékpapírok
osztály, illetve a helyi megfelelőségi
munkatárs - közöld.
Integritással kapcsolatos telefonos
ügyfélszolgálat
Ha kellemetlennek érzed vagy nem
tudtad a problémát a fent megnevezett
források egyikével sem megbeszélni,
akkor a LafargeHolcim integritással
kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálata
áll a rendelkezésedre. Ez egy plusz
alternatívát biztosít tanács kéréséhez
vagy aggályaid jóhiszemű felvetéséhez
olyan esetekben, amikor a Kódex vagy
a jogszabályok megsértésének gyanúja
merül fel vagy ezek bekövetkezéséről
szerzel tudomást.
Az integritással kapcsolatos telefonos
ügyfélszolgálatot 2015/2016-ban vezetjük be a LafargeHolcim Csoportban.
Ha országodban működő vállalatnál
is elérhető, a LafargeHolcim itelefonos ügyfélszolgálaton keresztül az
adott országhoz tartozó telefonszám
hívásával tehetsz jelentést, illetve

A vonatkozó LafargeHolcim
irányelv
• A megfelelőséggel kapcsolatos
ügyek bejelentésére vonatkozó
szabályzat

online a https://integrity.lafargeholcim.
com oldalon. A csoport megfelelőségi
osztályát a +41 58 858 8700 számon
közvetlenül is hívhatod, illetve küldhetsz e-mailt a group-compliance@
lafargeholcim.com címre.

jogszabályokkal, valamint a LafargeHolcim Csoport irányelveivel és szabályzataival összhangban időről időre áttekintésre kerülhet vizsgálat, audit vagy
belső ellenőrzés, illetve a jogszabályok
betartásának biztosítása céljából.

Jelentésedet a LafargeHolcim Csoport
megfelelőségi osztályának a megfelelőségi és vizsgálati ügyekkel foglalkozó
munkatársainak egy csoportja fogja
elolvasni, a munkatársak a legnagyobb szakmai körültekintéssel fogják
kezelni azt. A jelentéseket és az ahhoz
kapcsolódó információkat bizalmasan
fogják kezelni, és csak azokkal fogják
megismertetni azti, akiknek a vállalati
érdekek védelme érdekében tudniuk
kell a jelentés tartalmáról.

Megtorlás elleni védelem
A LafargeHolcim Csoport nem tolerálja
a megtorlást azon alkalmazottakkal
szemben, akik jóhiszeműen jelentik
be aggályaikat. Azok, akik olyan
személyek ellen tesznek lépéseket,
akik bejelentették aggályaikat vagy
részt vettek egy vizsgálatban, fegyelmi
intézkedésre számíthatnak, amely akár
elbocsátáshoz is vezethet.

Együttműködés a vizsgálatok,
auditok és belső ellenőrzés során
A LafargeHolcim Csoportnál nagyon
komolyan vesszük a Kódex vagy a
jogszabályok megsértésének megelőzését és a szabályszegések felderítését.
Ennek megfelelően, a Kódex vagy a
jogszabályok esetleges megsértésének minden egyes esetét azonnal ki
fogjuk vizsgálni. Az alkalmazottaktól
ezért elvárjuk, hogy teljes mértékben
és őszintén közreműködjenek minden
vizsgálat, audit vagy belső ellenőrzési
tevékenység során, és ennek keretében
minden információkérésre azonnal
reagáljanak. Minden dokumentum
– beleértve többek között minden
papíralapú és elektronikus dokumentumot, az e-mailt – a vállalat tulajdonát
képezi, és a vonatkozó adatvédelmi

+41 58 858 8700
group-compliance@lafargeholcim.com
https://integrity.lafargeholcim.com
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Mikor adjak hangot véleményemnek?

Felettesed arra utasít, hogy változtasd meg az egyik kiadásokra vonatkozó
jelentést, azonban jól tudod, hogy ez a LafargeHolcim Csoport irányelveinek és
a Kódex megsértésének minősül. Attól tartasz, hogy felettesed megnehezítheti
későbbi munkádat, ha nem teszed meg, amire megkért. Mit teszel ilyenkor?

Az általad felismert helyzet súlyos problémát jelenthet. Általában a felettesed lenne az a személy, akivel legelőször beszélned kellene. Előfordulhat
azonban, hogy bizonyos helyzetekben jobb, ha az ügyet a felettesed főnökével beszéled meg. Mivel felettesed az érintett az ügyben, ezúttal az integritással kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat megfelelő választás ebben a
helyzetben.
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