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Tisztelt Munkatársunk!

A HOCHTIEF hírneve számunkra a legnagyobb érték, amit őriznünk és védenünk kell.
Immár hagyományszerűen érvényesül társaságunknál a gazdasági tevékenységnek az
etikai alapelvekkel való összehangolása. Ez az irányvonal egyben vállalatunk tartós
sikerének alappillére. Azzal, hogy magatartásunkat összhangba hozzuk ezen alapelvekkel,
mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy a HOCHTIEF az üzleti életben sikeres, és kiemelkedő hírnévnek örvend.
Globális építőipari konszernként a HOCHTIEF országonkénteltérőnemzetiszabályozáshatályaalátartozik. Mindemellettkötelesekvagyunkbetartani a nemzetköziegyezményeketis,
mint példáulazemberijogokvédelméről, a korrupcióelleniküzdelemrőlés a fenntarthatóságrólszólóegyezményeket. Mindezekbőlmagatartásiszabályokatvezettünk le, amelyeketáttekinthetőformában a HOCHTIEF MagatartásiSzabályzatában (Code of Conduct)
foglaltuk össze.
A vezetőség és valamennyi alkalmazott felelős azért, hogy magatartását összhangba
hozza a HOCHTIEF Code of Conduct-ban kötelezően előírt alapelveivel. A HOCHTIEF
magatartási szabályzata útmutatást ad és egyben kijelöli a követendő irányvonalat, hogyan
viselkedjünk az üzleti mindennapokban. Alapelvként mindenkor irányadó: egyetlen üzlet
sem ér annyit, hogy megrendítse a HOCHTIEF-ba vetett bizalmat és kockára tegye a
HOCHTIEF jó hírnevét.
Valamennyi HOCHTIEF-társaság munkatársával szemben elvárás, hogy tiszteletben
tartsa a jogszabályokat, és hogy az általunk előírt alapelvek szerint járjon el.
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Emellett a HOCHTIEF Compliance-szervezete nyújt minden egyes munkatársunk számára
segítséget és ad tanácsot. Ne habozzanak ezért igénybe venni a Compliance-szervezet
segítségét, ugyanis a HOCHTIEF Magatartási Szabályzatának megsértését nem tudjuk
és nem is fogjuk tolerálni.
„Meg vagyunk róla győződve, hogy az etikai és a gazdasági alapelvek egymással összefüggnek és az üzleti világnak törekednie kell az egymással szembeni tisztességes magatartásra és az előírt szabályok keretein belül kell cselekednie.“ Ezt írja elő a HOCHTIEF
Magatartási Szabályzata, melyet mi élettel szeretnénk megtölteni. Bízunk benne, hogy
minden egyes Munkatársunk megérdemli a belé vetett bizalmat. Egyúttal szeretnénk,
ha Önök mindnyájan a saját magunkkal szemben támasztott követelményeknek megfelelnének.
Tisztelettel,

Marcelino Fernández Verdes
az igazgatóság elnöke
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Alapelveink
Az üzleti etika és integritás a mi hitelességünk alapja. Magától értetődő, hogy a vállalatcsoporthoz tartozó valamennyi társaságunk összes munkatársa köteles azon ország
jogszabályait, amelyben tevékenységét kifejti, betartani, valamint kötelezettségeit megbízhatóan teljesíteni. Önöknek az üzleti tevékenység valamennyi aspektusa során igazodniuk
kell a tisztesség és becsületesség követelményéhez. Ezt a követelményt támasztjuk
üzlettársainkkal szemben is. Amennyiben az adott ország szokásai, jogszabályai vagy
egyéb előírásai, ahol a HOCHTIEF tevékenységét kifejti, jelentősen eltérnek a Code of
Conduct előírásaitól, úgy mindenkor a szigorúbb előírások az irányadóak.

Meg vagyunk róla győződve, hogy az etikai és a gazdasági értékek egymással összefüggnek és az üzleti világnak törekednie kell az egymással szembeni tisztességes
magatartásra és az előírt szabályok keretein belül kell cselekednie.
Alapelveink:
• Szigorúan betartjuk a helyi és nemzetközi jogszabályokat és előírásokat.
• Üzleti partnereinket, szállítóinkat, ügyfeleinket, munkatársainkat és kollégáinkat méltányos
bánásmódban részesítjük.
• A Compliance-szervezet minden Munkatársunk számára rendelkezésre áll, a szabálysértések elkerülése érdekében tanácsokat ad.
• A Compliance-szervezet folyamatosan képzi a munkatársakat, hogy eligazodjanak a
felmerülő etikai problémák körében.
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• Minden munkatárs köteles az ezen etikai irányelvekkel és alapelvekkel kapcsolatos
szabálysértéseket bejelenteni. A szabálysértést elsődlegesen a közvetlen felettesnek
kell jelezni. Amennyiben a munkatárs nem kíván közvetlen feletteséhez fordulni, úgy
felhívhatja a házon belüli vagy azon kívüli telefonos ügyeletet, az ún. „HOCHTIEFTelefonügyelet“-et.
Házon belüli telefonügyelet
Telefon: +49 201 824-2222
Házon kívüli telefonügyelet
Telefon: 0800 8862525 (Németországból jövő hívások esetén, díjmentes)
Telefon: +49 30 88625254 (Külföldről jövő hívások esetén)
E-mailen is fel lehet venni a kapcsolatot a Compliance-szervezettel. A HOCHTIEFIntranet Indoor rendszeren keresztül közzétett nyomtatványon a bejelentés névtelenül
is lehetséges.
E-mail cím
compliance@hochtief.de
• Amennyiben bűncselekmény gyanúja merülne fel, úgy azt a munkatársaknak haladéktalanul be kell jelenteniük a belső ellenőrzésnek, amennyiben ezt még nem
jelentették be a telefonos ügyeletek valamelyikén, felettesüknek vagy az illetékes
Compliance-megbízottnak.
• Egyetlen munkatársat sem érhet a vállalatnál hátrány a jogszabályok, valamint jelen
Code of Conduct előírásainak betartása miatt.
A Compliance-szervezet veszi fel a panaszokat és vizsgálja ki azokat. Valamennyi panaszt szigorúan bizalmasan kezelünk, kivéve, ha jogi megfontolások következtében eltérő magatartás indokolt.
A HOCHTIEF-csoport támogatja és elősegíti a korrupció elleni küzdelem keretében a
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC), Transparency International, a Világgazdasági
Fórum „Partnering Against Corruption Initiative“ (PACI) és a németországi Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME) által közzétett alapelvek minél
szélesebb körű érvényesülését.
A HOCHTIEF aláveti magát a fenntartható gazdasági fejlődés ENSZ Globális Megállapodás (UN Global Compact) által kidolgozott tíz alapelvének és a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) nemzetközi munkaügyi normáinak és ösztönzi azok konszernszintű érvényesülését.
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Összeférhetetlenség és
megvesztegethetőség
A HOCHTIEF a munkatársaitól a vállalattal szembeni hűséget várja el.
Valamennyi munkatársunk köteles kerülni az olyan helyzeteket, ahol a saját személyes
és pénzügyi érdekei a HOCHTIEF-csoport érdekeivel ellentétbe kerülhetnek. Tilos különösen részesedés szerzése versenytársak, szállítók vagy ügyfelek társaságaiban, valamint nem köthető velük magánjellegű ügylet, amennyiben ez érdekütközéshez vezethet.
Ilyen érdekütközés mindig fennáll, amikor a részesedés jellege és mértéke alkalmas
arra, hogy a HOCHTIEF-nál folytatott tevékenység kivitelezését bármilyen formában befolyásolja.*
Egyetlen munkatárs sem fogadhat el előnyöket, tekintet nélkül annak jellegére. Tilos különösen személyes ajándékot** vagy olyan előnyt elfogadni, amely a HOCHTIEF üzleti
kapcsolataiból ered***, és amelyről az ésszerű szemlélőnek feltételeznie kell, hogy az
üzleti döntéseket vagy tranzakciókat befolyásolja. A meghívásoknak az üzleti életben általánosan elfogadott vendéglátás keretein belül kell esniük.

*Részesedés szerzése alatt
e lsősorban a versenytársak,
szállítók vagy ügyfelek társaságaiban való gazdasági szerepvállalás valamennyi formája értendő. Ezen kívül ide tartozik
valamennyi nem jelentéktelennek számító közreműködés is,
mint például megbízások, tanácsadói szerződések vagy
hasonló megbízások teljesítése.
**Jelentéktelen, 50 eurós értékhatárt meg nem haladó ajándékok figyelmen kívül esnek;
az esetleges nemzeti adójogi
előírásokra azonban ebben az
esetben is tekintettel kell lenni.
Pénz elfogadása általános jelleggel tilos.
***Kerülendő például megbízás nyújtása azon személyek
vagy vállalkozások részére,
akik ill. amelyek egyidejűleg a
HOCHTIEF-fel is üzleti kapcsolatban állnak, amennyiben ez a
munkatárs számára jogtalan
előnyt jelenthet és / vagy a
HOCHTIEF-nak kárt okozhat.
Ettől függetlenül, minden egyes
hasonló megbízás esetén előzetesen egyeztetni kell a Compliance-megbízottal.
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Vesztegetés és korrupció
*További részletes előírásokat
tartalmaz az ügyfélrendezvényekről szóló szabályzat:
„Ügyfélrendezvények lebonyolítása
és részvétel ügyfélrendezvényeken“
(letölthető az Indoor-ból).
**A korrupcióellenes szabály
akár eseti megsértése is veszélyeztetheti a HOCHTIEF műkö
dését (kizárás közbeszerzé
sekből, árfolyamveszteség,
bizalomvesztés stb.)
***További részletes előírásokat tartalmaz a tanácsadók
igénybevételéről szóló szabályzat (letölthető az Indoor-ból).

Tilos valamennyi üzleti tevékenység során az üzlettársak, azok munkatársai vagy egyéb
harmadik személy számára jogtalan előnyt szerezni vagy azt megkísérelni.* Ez a helyzet
különösen akkor áll fenn, amikor az előny jellegére és mértékére tekintettel feltételezhető,
hogy a fogadó személy döntéseinek és eljárásának a jogellenes befolyásolására alkalmas.**
Különös körültekintéssel kell eljárni a hivatalos személyekkel és állami tisztviselőkkel
szemben. Kétely esetén itt mindenkor ki kell kérni a Compliance-megbízott tanácsát.
Tilos továbbá harmadik személy bevonásával (mint például tanácsadón, ügynökön,
szponzoron, képviselőn vagy egyéb közvetítőn keresztül) ezen előírást megkerülni.***
Ezen előírás megszegése rendszerint a munkaviszony megszüntetését vonja maga után.
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Versenyjogi előírások betartása
A HOCHTIEF a világpiacon érvényesítendő tisztességes és szabad verseny elkötelezettje.
Társaságainknak és munkatársainknak kerülniük kell a jogellenes és/vagy büntetőjogilag
releváns magatartást, mint például a versenyt kizáró, korlátozó vagy azt torzító jogellenes
összehangolt ajánlattételt.
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Adományok és szponzoráció
A HOCHTIEF szervezeti egységei és társaságai nem nyújtanak sem közvetve sem közvetlenül adományt politikai szervezetek, pártok vagy egyes politikusok részére. Ezen
előírás alóli minden egyes kivételt előzetesen egyeztetni kell a HOCHTIEF Aktiengesellschaft
vezető Compliance megbízottjával (Chief Compliance Officer).

*További részletes előírásokat
tartalmaz az adományokról és
a szponzorációról szóló szabályzat (letölthető az Indoor-ból).
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Egyéb, politikai szereplőnek nem minősülő címzett részére nyújtott adomány és szponzoráció nem szolgálhat jelen Magatartási Szabályzat előírásainak a megkerülésére.*

Bennfentes kereskedelem
Valamennyi munkatársunk köteles betartani a német Értékpapír-kereskedelmi törvény
(Wertpapierhandelsgesetz) bennfentes kereskedelemre vonatkozó előírásait, valamint
egyéb, a bennfentes kereskedelemre vonatkozó nemzeti szabályozást. Tilos különösen
a nyilvánosság számára nem hozzáférhető árfolyamérzékeny információk felhasználása
vagy jogellenes továbbadása.
Tilos továbbá más vállalkozásokra vagy személyekre vonatkozó, a nyilvánosság számára
nem hozzáférhető információk kiszolgáltatása. Különösen tilos azon információk kiszolgáltatása, amelyek harmadik személyek befektetési döntéseit lényegesen befolyásolhatják.

Belső információk áramoltatása
Valamennyi munkatársunk köteles biztosítani a vállalaton belüli gyors és akadálymentes
információcserét. A tevékenység szempontjából releváns információt tilos visszatartani,
meghamisítani vagy szelektíven továbbítani. Az információkat teljes körűen és helyesen
kell más részlegek felé továbbítani, kivéve ha esetenként eltérő érdekek (pl. titoktartás)
élveznek elsőbbséget.
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Titoktartás
Az üzleti és kereskedelmi titkokat bizalmasan kell kezelni. Bizalmasan kell kezelni továbbá
azokat az információkat is, amelyek titokban tartásához a HOCHTIEF-nek, üzlettársainak
és ügyfeleinek érdeke fűződik. Ezeket az információkat tilos engedély nélkül illetéktelen
harmadik személy részére továbbítani. Ez a kötelezettség a munkaviszony megszűnését
követően is fennáll.

Adatvédelem
Valamennyi munkatárs köteles a HOCHTIEF-nál érvényben lévő, az alkalmazottak, ügyfelek és befektetők adatainak védelmére vonatkozó alapelveket betartani. A személyes
adatok védelme érdekében a tevékenységi kör keretén belül szükséges körültekintéssel
kell eljárni. A feltárt hiányosságokat haladéktalanul jelenteni kell a közvetlen felettesnek
vagy az adatvédelmi megbízottnak.
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Ügyletek dokumentálása
Valamennyi üzleti tranzakciót teljes körűen és kifogástalanul, az irányadó jogszabályokkal és a HOCHTIEF-nál érvényben lévő előírásokkal összhangban kell rögzíteni.

A vállalati vagyon védelme
Valamennyi munkatársunk köteles a vállalati tulajdont és vagyont rendeltetésszerűen,
takarékosan és minden tekintetben felelősen kezelni. Tilos a társaság vagyontárgyait
vagy szolgáltatásait jogellenes módon magáncélra használni.
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Emberi méltóság védelme
A HOCHTIEF tiszteletben tartja az emberi méltóságot és síkra száll az emberi jogok
védelme és tiszteletben tartása érdekében. Valamennyi munkatársunk köteles ezen
általános érvényű alapjogokat tiszteletben tartani.

Gyermekmunka tilalma
A HOCHTIEF visszautasítja a gyermekmunkát, valamint a gyermekek és fiatalok kizsákmányolásának valamennyi formáját. Munkaviszony nem létesíthető tanköteles munkavállalóval, de semmiképp nem lehet 15 évesnél fiatalabb munkavállalót alkalmazni.
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Kényszermunka visszautasítása
A HOCHTIEF visszautasítja a kényszermunka valamennyi formáját. Egyetlen munkatársunk
sem kényszeríthető erőszakkal és/vagy megfélemlítéssel sem közvetve sem közvetlenül
munkára. Munkavállalóként csak az alkalmazható, aki önként bocsátja rendelkezésre a
munkaerejét.

Esélyegyenlőség, a diszkrimináció tilalma
A munkavállalók összetételének sokszínűségében komoly potenciál rejlik. Ezen meg
győződésre tekintettel a HOCHTIEF különböző származású és eltérő tapasztalattal rendelkező munkatársakat alkalmaz. Valamennyi munkatársunk köteles tiszteletteljes légkört
teremteni az egymással való együttműködés során, valamint határozottan fellépni a fajra,
származásra, nemre, vallási hovatartozásra vagy világnézetre, fogyatékosságra, korra
vagy nemre alapuló diszkrimináció ellen.
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Biztonság és egészség

*További részletes előírásokat
tartalmaz a „HOCHTIEF Aktiengesellschaft munka-, egészségés környezetvédelmi szabályzata“ (letölthető az Indoor-ból).

Valamennyi konszerntársaságnál alkalmazott munkatársunk köteles a biztonságos és
egészséges munkakörnyezetről gondoskodni. Elengedhetetlen feltétel mindenki számára
a vállalat biztonsági előírásainak és gyakorlatának szigorú betartása. Munkatársaink
kötelesek ezen szabályok megsértését haladéktalanul az erre illetékes vállalati egységnek jelenteni.* Az esetleges szabálysértéseket haladéktalanul meg kell szüntetni!

Környezetvédelem

**További részletes előírásokat
tartalmaz a „HOCHTIEF Aktiengesellschaft munka-, egészségés környezetvédelmi szabályzata“ (letölthető az Indoor-ból).
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A HOCHTIEF tudatában van tevékenységének környezeti kihatásaival, és kötelezettséget
vállal a talaj, víz, levegő, biológiai sokszínűség, valamint kulturális értékek védelmére.
Valamennyi konszerntársaságunknál alkalmazott munkatársunk köteles feladatai ellátása
körében a káros környezeti hatások keletkezését a fenntartható gazdálkodás követelményeivel összhangban álló, megelőző és enyhítő intézkedésekkel megelőzni, valamint a
természeti erőforrásokkal takarékosan bánni. Szigorúan be kell tartani a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat! Az okozott környezeti károkat haladéktalanul be kell
jelenteni az erre illetékes vállalati egységnek.**

Egyesülési szabadság és a kollektív
tárgyaláshoz való jog
Tiszteletben tartjuk a munkavállalók jogát, hogy érdekeik védelmére és azok érvényesülésének elősegítésére, saját választásuk szerinti egyesüléseket vagy szervezeteket alapítsanak, ezekbe be- vagy kilépjenek, illetve részükre tevékenységet lássanak el. A foglalkoztatás erre tekintettel nem korlátozható. Amennyiben az adott ország jogszabályai
az egyesülési szabadságot és a kollektív tárgyaláshoz való jogot korlátozzák, úgy lehetővé kell tenni, hogy az alkalmazottak legalább a tárgyalások folytatásához szabad és
független egyesülést hozhassanak létre.
A munkáltatók és a munkavállalói képviseletek kötelesek egymással a kölcsönös bizalom
szellemében, valamint a munkavállalói és a munkáltatói érdekek előmozdítása érdekében
együttműködni.
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Felelősségi szabályok
Vállalati kultúránk alappillérét képezik jelen Code of Conduct-ban foglalt etikai alapelvek
és magatartásszabályok. Érvényesítésük a Corporate Governance/Compliance vállalati
egység hatáskörébe tartozik.
Alapvető jelentőséggel bír, hogy jelen alapelvek a konszern valamennyi tagjánál érvényesüljenek, melyért valamennyi munkatársunk felelősséggel tartozik. Különös felelősséggel
tartozik a vezetőség e tekintetben, ugyanis köteles a jelen Code of Conduct-ot, - az
abban foglaltakat és azok jelentését - alkalmazottaival megismertetni, azt a gyakorlatba
átültetni és érvényesülését elősegíteni. Ennek során azonban nem korlátozható a munkavállalók azon joga, hogy a magatartási szabályokat a megengedett keretek között
önállóan alkalmazzák.
Jelen Code of Conduct alkalmazásában segítséget nyújt a HOCHTIEF-Complianceszervezet. Különböző jellegű és tartalmú előadások szervezésével megvilágítja a magatartási szabályok jelentését, valamint bizalommal lehet hozzá fordulni kérdésekkel a szabálysértések megelőzése érdekében.
A felettesek felelősek azért, hogy alkalmazottaik a Code of Conduct előírásait kövessék;
felügyelik és vizsgálják azok betartását.
A belső ellenőrzés emellett független vizsgálatokat vezet.
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Szabályzatok és egyéb belső
iránymutatások
A Code of Conduct képezi a HOCHTIEF- konszern többi szabályzatának és egyéb belső
iránymutatásának alapját, melyek részletezik az ebben foglaltakat, s emiatt úgyszintén
figyelembe veendők. A felettesek felelősek azért, hogy saját maguk és alkalmazottaik
valamennyi irányadó szabályzatról és egyéb belső iránymutatásról értesüljenek.
Helyi sajátosságok figyelembe vétele érdekében a regionális szabályzatok eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak, azonban ezek nem állhatnak ellentétben a jelen Code of
Conduct előírásaival.
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