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Bevezetés
A fenntarthatóság, az integritás és a vállalat
megfelelő irányítása,
etikai kultúránk kulcselemei, amelyek alapján viszonyulunk
ügyfeleinkhez, beszállítóinkhoz, dolgozóinkhoz,
részvényeseinkhez és általánosságban minden érintett
félhez.
A Buzzi Unicem társaság az etikát a vállalatirányítás elengedhetetlen részének tekinti. A törvények betartása hasznos a társaság számára, és növeli annak értékét. Stratégiai és operatív döntéseinket az eljárásunkat
és vonatkozó standardjainkat is szabályozó etikai értékekkel összhangban valósítjuk meg.
Ez okból hoztuk létre ezt a Magatartási Kódexet (a továbbiakban: Kódex), az integritás és a méltányosság
azon standardjai definiálásának céljából, amelyek bevezetését – az érdekelt felek felé történt elkötelezettségként - a Buzzi Unicem önként határozta el.
A kódex a Buzzi Unicem SpA anyavállalatra, valamint annak olasz és külföldi leányvállalataira1 vonatkozik.
A Kódex és a csoport tevékenységének helyszínéül szolgáló ország helyi törvényei vagy rendeletei között
fennálló ellentmondás esetén, mindig a legszigorúbb szabályok érvényesek. Minden leányvállalat vagy
leányvállalati csoport, szervezeteik egyedi igényeinek kielégítése érdekében, további szabályokat fogadhat el, A jelen kódexben rögzített standardokkal semmiképp sem ütközhet egyetlen további szabály sem.
Konfliktus esetén az itt meghatározott normák élveznek elsőbbséget.
A Kódex alapelvei minden igazgatóra, a társaság szerveinek minden tagjára, alkalmazottra, beszállítóra és
mindazon személyekre vonatkoznak, akik a Buzzi Unicem nevében és/ vagy képviseletében járnak el, ideértve a társaság képviselőit, meghatalmazottjait, partnereit, külső tanácsadóit, valamint a társaság által
kinevezett szervezeteket stb.
A napi munka során esetleg felmerülő etikai és jogi problémák kezelésénél és leküzdésénél minden címzettnek be kell tartania a Kódexben meghatározott iránymutatásokat.
A Kódex a Buzzi Unicem átfogó vállalatirányítási rendszerének része, amely a társaság szerveit, alapelveit
és folyamatait kezeli, úgy, hogy a társaság hatékony, a legmagasabb szintű vállalati standardoknak megfelelő irányítást élvezzen. A Buzzi Unicem felhívja az érintett feleket, hogy e Kódexnek megfelelő elveket és
alapelveket fogadjanak el.

1

Ez a dokumentum a Buzzi Unicem SpA társaságot, valamint annak olasz és külföldi leányvállalatait,
Buzzi Unicem társaságként, csoportként vagy cégként definiálja.
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Jövőkép és értékek
A Buzzi Unicem egy nemzetközi, multiregionális csoport, amely cementtel, betonnal és természetes sóderrel
foglalkozik.
Szakosodott vezetésünk hosszú távú vállalkozói jövőképpel rendelkezik, és elkötelezett a kiváló minőségű gyártóberendezések támogatta, fenntartható fejlődés mellett.
Tartós, tapasztalatokkal alátámasztott know-how, valamint ipari üzemeink hatékonysága révén, értékteremtésre törekszünk.
Már több mint száz éve nagy odaadással gyártunk két, a társadalom prosperitásához szükséges anyagot: cementet és - annak legfontosabb felhasználásaként - betont. Ezek az anyagok teszik lehetővé alapvető infrastruktúrák - utak, hidak, alagutak, repülőterek, gátak és természetesen lakó- és ipari épületek építését.
Napi tevékenységeinket a következő elválaszthatatlan, egymást átfonó és átfedő értékek vezérlik:

A tisztesség és
törvényesség

azt jelenti, hogy tisztességesen és korrekt módon, valamint teljes mértékben az érvényes törvényeknek és belső előírásoknak megfelelően viselkedünk mindazokkal,
akikkel együtt dolgozunk (alkalmazottak, ügyfelek, beszállítók és érdekelt felek általában).

Az egyén
kulcsszerepe

azt jelenti, hogy az embereket a társaság növekedéséhez állandó hozzájáruló feleknek tekintjük; az emberi tőke erősítését a társaság versenyképességét támogató pillérek egyikének tartjuk; a különböző készségeket - a különféle kultúrákból fakadóakat szintén - a folyamatos fejlődés mozgatórugóiként értelmezzük, a munkavállalók
és együttműködők elkötelezettségének és lojalitásának ösztönzése és maximalizálása céljából; magas prioritást élvez az emberek egészsége és biztonsága.

A fenntartható

azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ott, ahol működünk, tevékenységeink milyen hatással lehetnek a társadalom gazdasági, szociális, környezeti fejlődésére és jólétére; jelenti továbbá, hogy vállalkozásunkat a társadalom felelős tagjaként
vezetjük, segítve az értékteremtést a nyilvánosság és a jövő generációk számára.

fejlődés
Az
ügyfél-orientáció
Az innováció

olyan termékek és szolgáltatások produkálását jelenti, amelyek azzal érdemlik ki az
ügyfelek bizalmát, hogy minőség, ár, biztonság és környezeti hatás szempontjából
olyan hozzáadott értéket kínálnak, amellyel céljaikat gyorsan és hatékonyan megvalósíthatják.
a lehetséges innovációk - mind gyártási folyamatunkban, mind termékeinknél történő
- figyelemmel kísérését jelenti. Jelent ugyancsak hozzájárulást új anyagok és technológiák fejlesztéséhez, valamint kiváló központokkal rendelkező tudáshálózatok létrehozásához a tudományos kutatási területen.
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Általános magatartási alapelvek
Üzleti integritás
A Buzzi Unicem vállalja, hogy tevékenységeit az adott országban hatályos törvényekkel és rendeletekkel összhangban végzi. A Buzzi Unicem, gazdasági sikere érdekében, minden tevékenységében integritásra és tisztességességre törekszik, és ugyanezt várják el azoktól, akikkel üzleti kapcsolatokat épít. Minden olyan személy, akire
a jelen Kódex vonatkozik, felelős az összes vonatkozó törvény és rendelet teljes ismeretéért és betartásáért.
Kötelezettségeit lojalitással és professzionálisan, a legmagasabb magatartási standardokkal összhangban kell
teljesítenie.
Tisztességes verseny
A Buzzi Unicem támogatja a szabad vállalkozást. Tisztességesen és etikusan, az érvényes versenyjog keretében
igyekszik versenyezni. A jelen Kódex hatálya alá tartozó valamennyi személynek be kell tartania az érvényes
gazdasági versenyszabályokat, egyetlen versenytárssal sem köthet semmilyen megállapodást vagy szerződést,
amely versenyellenesnek tekinthető, és léphet fel a szabad piac elveit sértő módon sem.
Piaci visszaélés
A Buzzi Unicem által elfogadott eljárások biztosítják a bizalmas információk megfelelő kezelését és védelmét.
Minden, a jelen Kódex hatálya alá tartozó személy, aki kötelezettségei teljesítése során, a Buzzi Unicem csoportot vagy társaságot közvetlenül vagy közvetve érintő, bizalmas információkat szerez, köteles ezen információk
titkosságát megőrizni és azokat az e területen elfogadott belső eljárásokkal összhangban kezelni. A jelen Kódex
hatálya alá tartozó személyeknek tilos hamis információkat közzétenniük, vagy részt venni bármilyen csalárd
ügyletben vagy más csalásban, amely jelentős hatással lehet a Buzzi Unicem által kibocsátott értékpapírokra.
Pénzmosás
A Buzzi Unicem minden lehetséges és ésszerű lépést megtesz a pénzmosás és a bűnözés – mint a terrorizmus
- finanszírozása minden formájának meggátolására. A Buzzi Unicem csak olyan elismert szervezetekkel való
vállalkozásra összpontosít, amelyek jogszerű üzleti tevékenységekben vesznek részt, és amelyek pénzeszközei
legitim forrásokból származnak. A Buzzi Unicemnek tehát bármilyen üzleti kapcsolat létesítése előtt ésszerű
erőfeszítéseket kell tennie a potenciális partnerekkel kapcsolatos információk megszerzésére, valamint annak
jóhiszemű ellenőrzésére, hogy a nevezett partnerek jogszerű üzleti tevékenységekben vesznek-e részt.
Összeférhetetlenség
A Buzzi Unicem megérti, hogy az alkalmazottak munkájukon kívül ipari, pénzügyi vagy üzleti tevékenységekben vehetnek részt. Ezeket a tevékenységeket azonban a törvények és a munkaszerződések keretein belül kell
folytatniuk, és nem ütközhetnek a Buzzi Unicem alkalmazottaira vonatkozó kötelezettségekkel. Minden olyan
személynek, akire a jelen Kódex vonatkozik, munkája során úgy kell eljárnia, hogy minden döntése a Buzzi Unicem érdekét szolgálja, valamint azt magánérdekek és/vagy személyes kapcsolatok ne befolyásolják. Bármilyen
összeférhetetlenségről – legyen az akár potenciális - előre kell értesíteni a helyi belső audit osztályt és az előírások betartását felügyelő bizottságot (amennyiben létrehozták), vagy az illetékes felügyeleti szervet.
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Korrupcióellenes megközelítés
A Buzzi Unicem szerint a korrupció a fenntartható fejlődés, a gazdasági növekedés és a szabad gazdasági verseny fő akadálya. A társaság ezért tiltja a korrupt üzleti magatartást, és nem tolerálja annak semmilyen formáját. A jelen Kódex hatálya alá eső egyetlen személynek sem engedélyezett rendelkezésre bocsátani, felajánlani,
ígérni, akceptálni, elfogadni - közvetlenül vagy közvetítő útján – pénzt vagy bármilyen értéket, hogy saját, közelálló személyek, harmadik fél vagy csoport számára tisztességtelen előnyt szerezzen, függetlenül attól, hogy az
ilyen megvesztegetés kedvezményezettje közhivatalt ellátó személy-e vagy magánszereplő.
Adományok, ajándékok és szórakozásra fordított kiadások
A jelen Kódex hatálya alá eső egyetlen személynek sem szabad harmadik felekkel – köz- és magánszereplőkkel
egyaránt – folytatott tárgyalás során, felajánlani vagy elfogadni semmilyen értéket, amely hálára késztethet,
vagy az elfogadó fél független döntését befolyásolhatja. Szokványos, szerény értékű ajándékok, valamint szokásos és ésszerű szórakozásra fordított költségek megengedettek, feltéve, ha megfelelnek a különböző országokban hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó közösségi előírásoknak.
Számviteli nyilvántartások
A Buzzi Unicem által és nevében végzett összes műveletet és tranzakciót megfelelően nyilvántartásba kell venni, és azok jóváhagyásának, legitimitásának, következetességének és igazságosságának könnyen ellenőrizhetőnek kell lennie. Minden tranzakciót megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, úgy, hogy annak jellemzői
és motivációja bármikor ellenőrizhető legyen, továbbá azonosítható legyen, hogy ki hagyta jóvá, hajtotta végre,
rögzítette és ellenőrizte azt.
Bizalmas információk
A bizalmas - azaz nyilvánosan nem elérhető stratégiai, pénzügyi, műszaki vagy kereskedelmi - információkat védeni kell. Minden, a jelen Kódex hatálya alá eső személy köteles fenntartani minden, a munkája során szerzett,
a csoporttal kapcsolatos bizalmas információ maximális titkosságát.
A személyes adatok védelme
A Buzzi Unicem vállalja, hogy megóvja a birtokában lévő személyes adatokat - címzettek és harmadik felek
adatait -, valamint, elkerüli ezen információk nem megfelelő vagy jogosulatlan felhasználását. A Buzzi Unicem
alkalmazottai csak a munkájukhoz szükséges személyes adatokat szerzik be és dolgozzák fel, a társaság által
bevezetett, vonatkozó előírásokkal és standardokkal összhangban.
Társasági vagyon
A társaság erőforrásait és vagyonát a társaság által kiadott, érvényes előírásoknak és utasításoknak megfelelően, mindig kellő gondossággal, felelősségteljesen és helyesen kell felhasználni. Minden, a jelen Kódex hatálya
alá eső személy, felelős a társaság rábízott anyagi és immateriális javainak védelméért, és minden ilyen személynek vállalnia kell, hogy kerüli a vagyoni károkat, veszteségeket, továbbá a vagyon helytelen vagy jogosulatlan felhasználását.
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Szellemi tulajdon
A Buzzi Unicem különös figyelmet fordít az alkalmazott kutatásra, valamint - folyamatos és intenzív kísérleti tevékenysége révén -, mind termelési folyamatainál, mind termékeinél a lehetséges újításokra törekszik. E kutatási tevékenység eredményei, a munkahelyen kifejlesztett bármely más know-how-val együtt, a vállalat eszközei,
amelyeket - mint ilyeneket - védeni kell.
Minden, a jelen Kódex hatálya alá eső személy köteles feladatainak és felelősségének keretein belül megóvni
mindent, ami a csoport ipari és szellemi tulajdonát képezi. Ugyanígy kerülendő mások szellemi tulajdonjogainak megsértése, vagy megfelelő engedély nélkül történő felhasználása.
A társaság jó hírneve
Minden, a jelen Kódex hatálya alá eső személy köteles azon tevékenységeket, amelyekre jogosult, mindig azt
figyelembe véve végezni, hogy a társaság imázsát elsősorban az ő tevékenysége befolyásolja. Ezért nem szabad
visszaélnie a Buzzi Unicem erőforrásaival vagy befolyásával, és nem szabad lerontania a csoport jó hírnevét és
tekintélyét.
Az emberi jogok tiszteletben tartása
A Buzzi Unicem elkötelezett az emberi jogok védelme mellett, minden országban, ahol működik. A társaság,
belső kapcsolataiban és harmadik felekkel folytatott tárgyalásai során is, elismeri és tiszteletben tartja a minden személy méltóságának és egyenlőségének alapelveit, és nem tolerálja a megkülönböztetés vagy zaklatás
semmilyen formáját.
A Buzzi Unicem védi alkalmazottai és munkatársai fizikai és erkölcsi integritását, továbbá elkötelezett amellett,
hogy számukra olyan munkakörülményeket biztosítson, amelyek tiszteletben tartják az egyén méltóságát, de a
biztonságos és egészséges munkakörnyezetet is.
A Buzzi Unicem elítéli a munka kizsákmányolását, tiltja az illegális munkavégzés minden formájának alkalmazását, és támogatja a munkavállalói jogok, a szakszervezeti szabadság és az egyesülési jog védelmét. Minden,
a jelen Kódex hatálya alá eső személynek, el kell fogadnia a tárgyalópartnerek kölcsönös tiszteleten alapuló
megközelítését, és kerülnie kell a diszkriminatív, zaklató vagy sértő magatartást.
Az egyén kulcsszerepe
A Buzzi Unicem elismeri az emberek kulcsfontosságú szerepét, és azt, hogy sikere elsősorban az egyes alkalmazottak hűségétől függ. Ezért - képességeik és szakértelmük emelését célzó kezdeményezések révén - támogatja
alkalmazottainak személyi és szakmai fejlődését.
Minden munkavállaló számára egyenlő esélyeket kínálunk, hogy mindenki részesülhessen az előnyein alapuló
tisztességes bánásmódban, függetlenül az egyéni jellemzőktől és körülményektől, mint a nem, a nemzetiség, a
vallás, az életkor stb. A személy-kiválasztási, -irányítási és -fejlesztési folyamatok során minden döntés kizárólag
a készségeken, a professzionalizmuson, az elkötelezettségen és a munkával kapcsolatos kritériumokon alapul,
favoritizmus vagy megkülönböztetés nélkül.
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Környezet
A Buzzi Unicem vállalja, hogy az összes országban, ahol működik, a környezet védelmét és a természeti erőforrások fenntartható felhasználását célzó törvényekkel és szabályokkal teljesen összhangban tevékenykedik.
Az üzleti stratégiák meghatározásakor a Buzzi Unicem mindig nagy jelentőséget tulajdonít a környezetnek,
olyan folyamatok, technológiák és anyagok használatát helyezi előtérbe, amelyek csökkentik az energia és a
természeti erőforrások felhasználását, valamint korlátozza azok esetleges negatív környezeti hatását, amennyiben szennyezésről, kibocsátásról és hulladékképzésről van szó. Minden, a jelen Kódex hatálya alá eső személy
köteles feladatai teljesítése során betartani az összes érvényes, a környezetvédelem területét érintő törvényt,
előírást és vállalati szabályt, továbbá - ahol csak lehetséges – az előírások által meghatározottaknál szigorúbb
kritériumok szerint eljárni.
Egészség és biztonság
A Buzzi Unicem - mind alkalmazottai, mind pedig a beszállítóinak alkalmazottai számára - a legmagasabb szintű, azaz olyan fokú biztonság elérésére törekszik, amelynél balesetek és foglalkozási megbetegedések nem
várhatók. E cél eléréséhez, a Buzzi Unicem, az összes országban, ahol működik, elengedhetetlennek tartja az
érvényes törvényekből és rendeletekből következő minden követelmény betartását, valamint olyan műszaki
és szervezeti döntések meghozatalát, amelyeket gazdaságossági és/vagy költségcsökkentési okok semmilyen
módon nem befolyásolnak. A Buzzi Unicem tudatában van annak, hogy a biztonság csak kockázat-, és magatartás-elemzés, megelőző intézkedések, valamint az ellenőrzési rendszer megfelelő, folyamatos és az összes
alkalmazott bevonásával történő értékelésének biztosításával érhető el. Minden, a jelen Kódex hatálya alá eső
személy köteles feladatai teljesítése során hozzájárulni a biztonságos munkafeltételek – saját és mások részére
történő - fenntartásához, és következetesen betartani a társaság minden, a higiénia, az egészségvédelem és a
munkabiztonság területén érvényes előírását és alapelvét, továbbá köteles kerülni a veszélyes helyzeteket és
magatartást, valamint részt venni az oktatásokon, továbbá – amennyiben az követelmény - megfelelő egyéni
védőeszközöket használni.
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Külkapcsolatok
Kapcsolatok a településekkel
A Buzzi Unicem elismeri a kölcsönös tisztelet, az aktív partnerség, az átláthatóság és a hosszú távú
együttműködés alapján történő bizalmi kapcsolatépítés és -fenntartás fontosságát azon településekkel,
amelyeken tevékenykedik. A társaság nyitott az intézményekkel, véleménycsoportokkal és helyi
közösségekkel folytatott párbeszédre, és termelőüzemeinek környezetében támogatja a társadalmi életet.
Beszállítói kapcsolatok
Beszállítói kapcsolatait a Buzzi Unicem törvényes, hatékony és tisztességes eljárásokra alapozza, és elvárja,
hogy beszállítói, üzleti kapcsolataikban ugyanígy viselkedjenek. A Buzzi Unicem alkalmazottainak segíteniük
kell annak biztosításában, hogy a beszállítók kiválasztásának alapját ne képezze más, csakis a műszaki és
gazdasági versenyképesség, valamint a hitelesség és stabilitás. A beszállító kiválasztásánál esetleg felmerülő
összeférhetetlenséget a vonatkozó vállalati irányelveknek megfelelően kell kezelni.
Ügyfélkapcsolatok
A Buzzi Unicem, ügyfeleivel karöltve, olyan innovatív műszaki megoldások kifejlesztésén dolgozik, amelyek
jobban megfelelnek a folyamatosan fejlődő piac követelményeinek és kritikai szempontjainak. Minden, a jelen
Kódex hatálya alá eső személynek, a lehető legnagyobb tisztességgel, udvariassággal és együttműködéssel
kell fenntartania ügyfélkapcsolatait, tiszteletben kell tartania a vállalt kötelezettségeket és kötelességeket,
pontos, teljes és valósághű információkat kell szolgáltatnia, és kerülnie kell a félrevezető vagy helytelen
kereskedelmi gyakorlatokat.
Kapcsolatok az állami szervekkel
A közigazgatási szervekkel fenntartott kapcsolatoknak meg kell felelniük a legmagasabb etikai normáknak,
valamint összhangban kell lenniük az összes érvényes törvénnyel és előírással. Ezeket a kapcsolatokat
kizárólag a társaság felhatalmazott szervezeti egységei kezelik, és a Buzzi Unicem integritásának és
hírnevének veszélyeztetése nélkül kötelesek eljárni.
Kapcsolatok a részvényesekkel
A Buzzi Unicem stabil kapcsolatokat tart fenn a részvényesekkel és a piaccal, olyan célzott kommunikációs
tevékenységek révén, mint a találkozók, a prezentációk, a sajtóközlemények és a bemutató prezentációk.
A Buzzi Unicem elkötelezett amellett, hogy világos és teljes információkat nyújtson a részvényeseknek és a
piacnak, valamint átlátható, időszerű és egységesen terjesztett kommunikációt biztosítson, összhangban az
érvényes jogszabályokkal.
Politikai tevékenységek és más társulások
A Buzzi Unicem társaságai, az érvényes törvényekkel és rendeletekkel összhangban, közvetlenül vagy közvetve
nyújthatnak támogatást pártoknak, politikai szervezeteknek vagy azok képviselőinek. A nem kapcsolt
vagy nem társult szervezeteknek nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell igazítani e szervezetek méretéhez és
jellegéhez, és nem késztethetnek harmadik feleket arra, hogy a Buzzi Unicemet tagként, résztvevőnek vagy
kedvezményezettnek tekintsék.
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A Kódex monitorozása
Ezt a Kódexet a Buzzi Unicem SpA igazgatótanácsa 2019. február 7-én hagyta jóvá, és juttatta el ös�szes olasz és külföldi leányvállalatához, amelyek ezt, igazgatótanács határozattal, haladéktalanul
elfogadják.
A Buzzi Unicem ezt a Kódexet el fogja küldeni minden illetékes személynek. E célból minden társaság külön képzéseket és/vagy tájékoztató találkozókat szervez, megcélozva azt, hogy a szöveg
tartalma használható és alkalmazható legyen üzemelés közben és minden, a jelen Kódex hatálya
alá eső személy munkavégzésénél. Azok a munkavállalók, akiknek további információkra vagy
magyarázatokra van szükségük, feletteseikhez, vagy a helyi belső audit osztályhoz és az előírások
betartását felügyelő bizottsághoz (amennyiben létrehozták), vagy az illetékes felügyeleti szervhez
fordulhatnak.
A helyi belső audit osztály és az előírások betartását felügyelő bizottság (amennyiben létrehozták)
felelőssége annak ellenőrzése, hogy - azokban a szervezetben, amelyben működnek - alkalmazzák-e és betartják-e a magatartási Kódex utasításait.
A jelen Kódex a minden személy és a Buzzi Unicem között fennálló kapcsolat elválaszthatatlan része, és betartása elengedhetetlen feltétele a társasággal való kapcsolat létrejöttének vagy folytatásának.
A kódexben foglalt bármely standard megsértése - az érvényes jogszabályoknak és munkaszerződéseknek megfelelően –, az alkalmazottra nézve, a szabálysértés súlyosságától függő fegyelmi intézkedést jelenthet.
Harmadik felek részéről történt be nem tartás azt eredményezheti, hogy a Buzzi Unicem felszólítja e harmadik felet korrekciós intézkedések meghozatalára. A Kódex ismételt megsértése vagy
korrekciós intézkedések foganatosításának elutasítása azt eredményezheti, hogy a Buzzi Unicem
a harmadik féllel fennálló kapcsolatot megszűnteti. A Buzzi Unicem, a bejelentő személy védelmének biztosítása érdekében, megfelelő jelentési csatornákat biztosít mindenkinek, aki bármilyen
jogsértésről vagy a jelen Kódex megsértéséről szerez tudomást.
Ezeket a jelentéseket a helyi belső audit osztály vezetőivel és az előírások betartását felügyelő bizottsággal (amennyiben létrehozták), kell ismertetni, s azok a társaság konkrét eljárásaival összhangban fognak eljárni.
A Buzzi Unicem vállalja, hogy a bejelentő fél anonimitását a törvény keretein belül és azzal összhangban megvédi, és nem tolerál semmilyen megtorlást vagy megkülönböztetést bárkivel szemben, aki jóhiszeműen tett bejelentést.
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