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INTRODUCTION
BEVEZETÉS
INTRODUCTION
Message
from Dominic Blakemore
Dominic Blakemore üzenete:
As a world leading food and support services company, we have set the very
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highest
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Compass
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the responsibility
to towork
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set out
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on how
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in
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all have a responsibility to “speak up”.
kódex szabályait. Mindannyiunk felelőssége, hogy beszéljünk erről.
The Code of Business Conduct is fully supported by the Compass Group PLC Board of Directors and the senior
Az
Üzleti magatartási
kódexet a Compass Group Igazgatósága és felsővezetői teljes mértékben támogatják.
leadership
team.
Dominic Blakemore
Group Chief Executive
January 2018
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Group Chief
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2018.
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January
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Üzleti magatartási
K: A:Hogyan
kell alkalmazni
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youmust
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Each
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take
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in which
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guidance on
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conflict between the
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employees
live the
Compass
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set
out in the
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of
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szembenishould
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határozza
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felelősek
vagyunk
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hogy
values in their everyday work around the world.
Business Conduct and local laws in the country
meg, és útmutatást ad a Compass
betartsuk
az országnak
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in whichannak
you work,
you should
follow and apply
whichever
setsHa
the
higher standard
of behaviour.
munkatársainak arra nézve, hogy miként
ahol
dolgozunk.
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őrizzék meg a Compass értékeket

az Üzleti magatartási kódexben szereplő

mindennapi munkájuk során, bárhol is dol

irányelvek és annak az országnak a helyi

gozzanak a világon.

törvényei között, ahol Ön dolgozik, azt kell
követnie és betartania, amelyik szigorúbb
magatartási normát ír elő.
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INTRODUCTION
BEVEZETÉS
Code of Business Conduct
Üzleti
magatartási
kódex
The Code
of Business
Conduct applies to everyone working for Compass, without

exception. This includes temporary and contract staff and is regardless of location,
Az
magatartási
kódex
kivétel
nélkül
mindenkire toérvényes,
aki a Compass
roleÜzleti
or level
of seniority.
We each
have
a responsibility
make ourselves
aware of
the contents
of theEz
Code
of Business
Conductés
and
if there is anything
you are not
Groupnál
dolgozik.
vonatkozik
az ideiglenes
a szerződéses
munkavállalókra
is,
sure
about, you
shouldhelytől,
speak szerepkörtől
to your Line vagy
Manager.
Each ofMindannyian
us should make
sure
és
független
a földrajzi
beosztástól.
felelősek
that we fully
understand
what is expected
from magatartási
us in our roles
andtartalmával,
how the policies
vagyunk
azért,
hogy megismerkedjünk
az Üzleti
kódex
és ha
contained in the Code of Business Conduct apply to us.
bármivel kapcsolatban bizonytalannak érzi magát, forduljon közvetlen vezetőjéhez.
Feltétlenül tisztában kell lennünk azzal, hogy mit várnak el tőlünk munkakörünkben,
As well as Compass employees, we should not engage any contractor, agent, consultant, supplier, client, customer,
valamint
azother
Üzletithird
magatartási
kódexben
miképp
businessazzal,
partnerhogy
or any
party whose
businessszereplő
practicesszabályok
conflict with
the Code of Business Conduct.
vonatkoznak ránk.
If you are engaging any third party to act on behalf of Compass, it is your responsibility to ensure that they are made
Aaware
Compass
nem
is működhetünk
együtt
ügynökkel,
tanácsadóval,
beszállítóval,
of themunkatársaiként
Code of Business
Conduct
and that they
agreeolyan
to actvállalkozóval,
in accordance
with it. Where
possible, you
should
seek a contractual
from them
to comply
Code of féllel,
Business
Conduct
you should
actively manage
ügyféllel,
vásárlóval,obligation
üzleti partnerrel
vagy
bármelywith
mástheharmadik
akinek
üzleti and
gyakorlatai
ellentétesek
az Üzleti
the third party
to ensure
that they continue to act in accordance with it. Any breaches of the Code of Business Conduct
magatartási
kódex
szabályaival.
by third parties or examples of behaviour inconsistent with the Compass Values (as set out later) should be reported to
your Line Manager. You should seek to eradicate any such behaviour and where necessary, consider terminating the
Ha Ön bármely harmadik felet megbíz, hogy a Compass nevében járjon el, akkor Ön felelős azért, hogy az adott harmadik fél
relationship.
tisztában legyen az Üzleti magatartási kódex tartalmával, és beleegyezzen abba, hogy mindig annak megfelelően cselekszik.
Ahol
lehetséges,
szerződéses
kötelezettségvállalást
kell velükadvisors
aláíratniaorarról,
hogy betartják
az Üzleti
magatartási
kódexet, és
Please
also remember
that the
appointment of professional
consultants
must first
be approved
in accordance
aktívan
kezelnie
a harmadik
felet annak
az biztosan aadvisors
továbbiakban
a Kódex
szerintwithout
járjon el.
Azprior
Üzleti
with the
Groupkell
Approvals
Manual.
No érdekében,
consultantshogy
or professional
may isbe
appointed
this
magatartási
approval. kódex bármely megszegését vagy a (későbbiekben ismertetett) Compass-értékekkel összeegyeztethetetlen
magatartásformát jelenteni kell a közvetlen felettesnek. Az ilyen magatartás ellen Önnek kategorikusan fel kell lépnie, és ha
In countriesfontolóra
where we
a joint venture,
we will strive to apply the Code of Business Conduct as though we
szükséges,
kelloperate
venni a in
kapcsolat
megszakítását.
wholly operate the business and will proactively seek to influence our business partners to adopt similar principles.

Emlékeztetjük arra is, hogy szakértő vagy szaktanácsadó kinevezéséhez először is a Compass Group Jóváhagyási kézikönyve
All employees
are szükséges.
required toAz
follow
the jóváhagyás
Code of Business
Conduct
and the
policies contained in it (including new
szerinti
jóváhagyás
előzetes
nélkül nem
nevezhető
ki szaktanácsadó.
employees joining the Compass Group through acquisitions or contract wins). A failure to follow the Code of
Business Conduct may result in disciplinary action up to, and including, dismissal.
Azokban az országokban, ahol vegyesvállalat keretein belül működünk, igyekszünk az Üzleti magatartási kódexet úgy
alkalmazni, mintha az egész üzletvitel hozzánk tartozna, és proaktívan hatni üzleti partnereinkre, hogy hasonló elveket
vezessenek be.
Minden munkatársunknak (beleértve a felvásárlással vagy pályázat megnyerésével a Compass Group-hoz csatlakozó új
munkatársakat is) be kell tartania az Üzleti magatartási kódexet és a benne található irányelveket. Az Üzleti magatartási kódex
megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után, ami egyebek között akár elbocsátással is járhat.

Ha Ön a Compass Groupon belül munkatársak
If you are vagy
responsible
for supervising
or az
felügyeletéért
irányításáért
felelős, akkor
managing colleagues within Copass,
alábbiakra
is ügyelnie
kell:responsibilities to
you have
additional
that:követendő példa legyen
• ensure
Megfelelő
• You are a good role model to your
közvetlen beosztottjai számára, aki etikus
direct reports and by example,
viselkedésével
demonstratemintát
g oo d szolgáltat;
e th i cal behaviour;
•
All
your
direct
are aware
• Minden közvetlenreports
beosztottja
ismerjeofaz
the Code of Business Conduct and
Üzleti
magatartási
kódexet,
és legyen
have
the opportunity
to discuss
its
applicationmegvitatni
to their role
– and
of
lehetőségük
annak
érvényét
saját
course, any concerns that they may
munkakörük tekintetében – és természetesen
have – you might consider making
bármilyen
aggályukat
is – eztappraisal;
esetleg az éves
this a part
of the annual
and
értékelésbe
be is építheti; valamint
• The Code of Business Conduct is
• Beosztottjai
valóban
betartsák
az Üzleti
actually being
followed
by those
who
report in to
you előírásait
– consider
thisvegye
when
magatartási
kódex
– ezt
setting objectives and work projects
figyelembe, amikor kitűzi a célokat és a
and act promptly if you become
munkaprojekteket,
és azonnal
értesítse
aware of any breaches
of the
Code a
of Business
immediately
felettesét
vagy aConduct
helyi jogibyosztályt,
amint
escalating the matter to your own
bármilyen,
az
Üzleti
magatartási
kódexet
Line Manager or local legal
department.
érintő
szabályszegésről értesül.
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BEVEZETÉS
Segítség és tanács
Talán könnyebbnek tűnik csöndben maradni vagy tudomást sem venni az etikátlan magatartásról, de a tisztesség iránti
elkötelezettségünk azt jelenti, hogy egyikünknek sem szabad figyelmen kívül hagyni a megoldandó jogi vagy etikai
problémákat.
Mindenki felelős az Üzleti magatartási kódexet érintő lehetséges vagy tényleges szabályszegések, illetve a Compass értékeivel
és üzleti elveivel ellentétes magatartás jelentéséért. Ez egyaránt vonatkozik arra az esetre, ha Ön közvetlenül érintett, vagy ha
csak tudomására jut egy munkatársat vagy a Compass-szal kapcsolatban álló harmadik felet érintő probléma.
Amennyiben lehetséges, igyekezzen először a felettesével megbeszélni a jogi vagy az üzleti magatartással kapcsolatos
aggályt.
Ha kellemetlennek érzi, hogy a feletteséhez forduljon, illetve a körülmények erre nem alkalmasak, akkor tanácsot vagy
útmutatást kaphat a következő helyekről:
•
•
•
•
•

helyi jogi osztályától;
a Compass Group jogi osztályától;
a HR csapatától;
a Compass Group belső ellenőrzési osztályától; vagy
a helyi felsővezetéstől.

A Hivatkozások c. fejezet, amely a 34. oldalon, az Üzleti magatartási kódex végén található, tartalmaz néhány hasznos
elérhetőséget.
Emellett igénybe veheti a Speak Up szolgáltatást is, amelynek részletes leírását a 6. oldalon találja.

K: Az Üzleti magatartási kódex tartalmaz
mindent, amit tudnom kell?

A „Kérdések és válaszok” fejezet célja
egyrészt az, hogy konkrét kérdésekre
válaszoljon, másrészt, hogy nagyobb

V: Az Üzleti magatartási kódexben mindenütt
talál példákat olyan helyzetekre, amelyek

általánosságban bemutassa az általunk
elvárt viselkedésformát.

munkaviszonya során előállhatnak,
valamint útmutatást arra vonatkozólag,
hogy e helyzetekben a Compass milyen
magatartást vár el Öntől. Azonban lehetetlen
minden lehetséges forgatókönyvet
számításba venni, és a világ egyik vezető
szakmai szervezeteként a Compass elvárja
minden egyes munkavállalójától, hogy
személyes felelősséget vállaljon az iránt,
hogy az Üzleti magatartási kódexben
lefektetett elvek szerint cselekszik.
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BEVEZETÉS
Speak Up
Speak
‘Speak Up
Up’ is a Group-wide facility in Compass for our people to confidentially raise

their concerns over actions and behaviour that they feel may be improper, unsafe,
Aunethical
„Speak Up”
egy, a
Compass
Csoporton
munkatársaink
or even
illegal;
issues
that theybelüli
feel szolgáltatás,
they cannot amely
raise with
their Line
Managerlehetővé
or through
procedures.
Employees
doés
this
via ahelytelennek,
confidential
számára
teszi,normal
hogy bizalmasan
jelezzék
az őketcan
érintő
általuk
telephone helpline
and web-site,
which
is run by an independent
provider
veszélyesnek,
etikátlannak
vagy akár
törvényellenesnek
ítélt eseteketspecialist
vagy magatartást;
and
is
available
7
days
a
week,
24
hours
a
day.
olyan ügyeket, amelyeket érzéseik szerint nem tudnak jelezni a felettesüknek, vagy
nem tudnak jelenteni a szokásos eljárás keretében. Az alkalmazottak jelezhetik ezt
Our reputation is based on the standards we set for the quality of services we
a bizalmasan kezelt segélyvonalon vagy honlapon keresztül, amelyet egy független
provide; our operating controls and practices; and our ethics and integrity. If these standards are compromised, we
szakértő
szolgáltató
működtet
órában,
a hétthe
minden
napján.
undermine
our reputation
and24place
at risk
security
and future success of the business. We cannot allow this to

happen. We all share the responsibility for conducting our business in a professional, safe, ethical and legal manner.
Jó hírnevünk alapját a szolgáltatásaink színvonalát meghatározó normák, működési szabályozóink és gyakorlataink, valamint
az
etikánk
és feddhetetlenségünk
a normáktól
eltérünk, azzal
aláássuk
jó hírnevünket,
és kockáztatjuk
Key
to achieving
this is to have ajelentik.
cultureHa
of ezektől
open, honest
communication,
where
our people
feel that they
are able to a
raise with
their Line és
Managers
supervisors
activities
or behaviour
that they feel breach
these standards,
and potentially
vállalat
biztonságát
jövőbeli or
sikerét.
Ezt nem
engedhetjük
meg. Mindannyiunké
a felelősség,
hogy szakmai
munkánkat
put themselves,
their colleagues,
our clients
and customers,
our business and our reputation at risk.
szakszerűen,
biztonságosan,
etikusan
és jogszerűen
végezzük.
to
Whilst awe
believe
weőszinte
have kommunikáció
such a culture,kultúrája,
we wantahol
to ensure
that every
our megbeszélhetik
people feels empowered
Ehhez
kulcs
a nyílt,
munkatársaink
úgy one
érzik,ofhogy
a feletteseikkel
“speak up” on these issues. However, it’s not always that simple. For whatever reason, people sometimes feel that they
vagy vezetőikkel azokat a tevékenységeket vagy magatartásformákat, amelyek szerintük sértik e normákat, és kockázatot
cannot “speak up”.
jelentenek rájuk, kollégáikra, ügyfeleikre és vásárlóikra, vállalatunkra és jó hírnevünkre nézve.
The Speak Up programme provides a confidential way for our people to raise issues where they feel their safety, that
Bár
úgy colleagues
véljük, a miorkultúránk
ilyen, customers
bizonyosakand
akarunk
lenni
benne, our
hogy
munkatársaink
felhatalmazva
of their
of our clients,
business
partners,
standards
or our reputation
are érzik
beingmagukat,
placed
hogy
nyíltan beszéljenek e problémákról. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű. Ilyen vagy olyan okból az emberek néha
at risk.
úgy érzik, nem „szólalhatnak fel”.
All issues are handled by independent specialists, who are not employed by Compass Group. Contact with Speak Up
is
completely
confidential
and there isszámára
no requirement
for nyújt
you toolyan
leaveügyek
your bizalmas
details, unless
you amelyek
are comfortable
A Speak
Up program
munkatársaink
lehetőséget
jelzésére,
érzéseikdoing
szerint
so,
although
it
would
be
more
helpful
to
ensure
a
more
complete
investigation
if
you
gave
your
personal
details.
saját, munkatársaik vagy ügyfeleink, vásárlóink és üzleti partnereink, normáink vagy jó hírnevünk biztonságát veszélyeztetik.
Each report is forwarded to a specially trained 'case manager' who conducts a confidential investigation into the reported
issue.
Minden ügyet független szakértők kezelnek, akik nem a Compass Group alkalmazásában állnak. A kapcsolat a Speak Uppal
teljesen
bizalmas,
követelmény,
megadja
adatait,
kivéve, ha e.g.
az Ön
számára ezwhere
nem kellemetlen,
In many
countries
theamelyhez
Speak Upnem
helpline
has beenhogy
set-up
in moreazthan
one language,
Kazakhstan,
operators
bár
személyes
adatainak
megadása
megkönnyíti
az
ügy
teljes
kivizsgálását.
A
jelentés
egy
szakképzett
„esetmenedzserhez”
are available who speak Kazakh, Russian and English.
kerül, aki bizalmas jellegű kivizsgálást folytat a bejelentett eset kapcsán.
If you would like feedback or an update, you can re-contact Speak Up using a unique identification number around 14
daysországban
after your aoriginal
was made.többnyelvű,
Compass will
not tolerate
any reprisal
forazreporting
a problem,
raising
a concern
Sok
Speakreport
Up segélyvonal
például
Kazahsztánban,
ahol
operátorok
beszélnek
kazahul,
oroszul
or angolul
assistingis.in an investigation. Anyone found to be involved in retaliation against any individual who has raised concerns
és
in good faith will be subject to disciplinary action.

Ha szeretne visszajelzést vagy friss információkat kapni, az eredeti bejelentést követő nagyjából 14 nap elteltével egy
egyedi azonosítószám segítségével újra kapcsolatba léphet a Speak Up-pal. A Compass nem tűr el semmilyen megtorlást
egy probléma jelentése, aggály felvetése vagy egy vizsgálat elősegítése miatt. Bárki, aki megtorlásban érintett egy olyan
személlyel
szemben,
akime
jóhiszeműen
jelzett egy ügyet, fegyelmi eljárásban részesül.
Q. My manager
has asked
to do something
A link to further information on the

that I don’t think is right. I tried to discuss it
with him but he just told me to get on with
it. I’m worried that my manager will make
things very difficult for me or I will lose my
if I call felkért
Speak egy
Up about
K: Ajob
főnököm
olyan this.
dologra,

nem
tartok
helyesnek.
A: amelyet
We would
always
encourage
you to talk to
Megpróbáltam
vele,
deissue that is
someone if youmegbeszélni
become aware
of an
a concern
you. If you
are csináljam.
unable to talk to your
csak
annyittomondott,
hogy
Line Manager about this or any other senior
Attól
tartok, we
hogy
meg fogjayou
nehezíteni
az Up.
colleagues,
recommend
call Speak
Any
issues
you
report
or
raise
will
be
életemet vagy elveszítem az állásomat, ha
investigated and we will not tolerate any
emiatt
felhívom
a Speak
retaliation
against
you forUp-ot.
reporting the matter.
You must do the right thing and report the matter.

Speak Up programme can be found
in the Contacts section of the Code of
Business Conduct on page 34.

Bármilyen Ön által jelentett vagy jelzett ügy

A Speak Up programmal kapcsolatos további

kivizsgálásra kerül, és nem tűrjük el, hogy

információkhoz az Üzleti magatartási kódex

megtorlás érje amiatt, mert jelentést tett az

34. oldalán, a Kapcsolatok című részben talál

ügyről.

hivatkozást.

Cselekedjen helyesen, és jelentse az esetet.

V: Mindig arra bátorítanánk, hogy beszéljen
valakivel, mikor aggasztja egy probléma,
ami tudomására jut. Ha erről nem tud a
felettesével vagy bármely másik vezető
beosztású munkatársával beszélni, akkor
javasoljuk, hogy hívja a Speak Up-ot.
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VISION &ÉS
VALUES
JÖVŐKÉP
ÉRTÉKEK
Our Visions and Values capture in words the spirit of Compass and what we
stand for. They guide the decisions, actions and behaviours of our people;
are evidenced
our customers'
experience
of the service
we deliver
every
Jövőképünk
és inértékeink
a Compass
szellemiségét
és az általunk
képviselt
day globally;
andle.
drive
our performance
and growth. döntéseit, tetteit és
értékeket
írják
Ezek
irányítják munkatársaink
magatartásformáit; ezek mutatkoznak meg abban a tapasztalatban, amelyben
Our Visionvilágszerte
– sets outnap
what
we nap
wantrészesülnek
to be
ügyfeleink
mint
szolgáltatásunk kapcsán, és
To be a world-class provider of contract foodservice and support services,
ezek teljesítményünk és növekedésünk motorjai.
renowned for our great people, our great service, and our great results.

Jövőképünk
megfogalmazódik,
mivé
akarunk this
válni.
Our Mission– –ebben
sets out
how we are going
to achieve
Világszínvonalú
megbízott
élelmezési
és
támogatási
amely service
közismert
remek
munkatársairól,
Everyone in Compass is committed to consistently szolgáltatóvá,
delivering superior
in the
most
efficient way, nagyszerű
for the
szolgáltatásairól
kiváló
eredményeiről.
shared benefit ofésour
customers,
shareholders and employees.
– these set outmeg,
whathogy
guides
decision
Our Guiding– Principles
Küldetésünk
ebben megfogalmazódik
eztour
hogyan
érjükmaking
el.
Health mindenki
and Environment
– never
compromise onésthe
health leghatékonyabb
and safety of our
customers
and our
ASafety,
Compass-nál
elkötelezett First
amellett,
hogytokövetkezetesen
a lehető
módon
a legmagasabb
people,
and
to
manage
responsibly
the
impact
that
our
business
has
on
the
environment;
színvonalú szolgáltatást nyújtsuk, ügyfeleink, részvényeseink és munkatársaink kölcsönös megelégedésére.
Delivering for Clients and Consumers – to earn the continued loyalty of our customers by consistently demonstrating
why we are the first choice for quality, service, value and innovation;
Irányelveink – ezek fogalmazzák meg, mi irányítja a döntéshozatalunkat.
Developing our People and Valuing Diversity – to recognise the diversity and contribution of our people. We
Első
a abiztonság,
az egészség
a környezetvédelem
– soha
nem alkuszunk
meg, ha
ügyfeleinktoésdevelop,
munkatársaink
that is és
challenging
and provides the
opportunities
and support
for everyone
learn
create
work environment
egészségéről
és
biztonságáról
van
szó,
és
tevékenységünk
környezetre
gyakorolt
hatásait
felelős
módon
kezeljük.
and succeed;
Ügyfeleink
fogyasztóink
kiszolgálása
– ügyfeleink
azzal,
hogy következetesen
bizonyítjuk,
Profitable és
Growth
– to deliver
shareholder
value töretlen
through hűségének
disciplined,elnyerése
sustainable
growth,
underpinned by
strong
governance,
that
contributes
to
and
leverages
the
benefits
of
our
global
scale;
and
miért érdemes minket választani, ha minőségről, szolgáltatásról, értékről és innovációról van szó.
Constant Focus
on Performance
and Efficiency
– to deliver the
highest qualitysokféleségének
and performance,
relentlessly
Munkatársaink
fejlesztése
és a sokszínűség
megbecsülése
– munkatársaink
és whilst
közreműködésének
driving
to
be
the
lowest
cost,
most
efficient
provider.
elismerése. Olyan munkahelyi környezetet hozunk létre, amely kihívásokat kínál, és amely mindenkinek támogatást és
lehetőséget nyújt a fejlődéshez, a tanuláshoz és a sikeres jövőhöz.
Our Values – these set out what we collectively believe in and guide our behaviours.
Jövedelmező növekedés – a részvényesek kiszolgálása fegyelmezett, fenntartható növekedés révén, erős irányítással
Openness, Trust and Integrity – we set the highest ethical and professional standards at all times. We want all our
megtámogatva,
hozzájárul
globális
méretünk
előnyeihez
kihasználjatoazokat;
valamint and transparency;
relationships to amely
be based
on honesty,
respect,
fairness
and a és
commitment
open dialogue
Állandó
összpontosítás
a
teljesítményre
és
a
hatékonyságra
–
a
legmagasabb
és teljesítmény
Passion for Quality – we are passionate about delivering superior food and service színvonal
and take pride
in achievingbiztosítása,
this. We
miközben
nem
engedünk
abból,
hogy
a
legmegfizethetőbb
és
leghatékonyabb
szolgáltatók
legyünk.
look to replicate success, learn from mistakes and develop the ideas, innovation and practices that will help us improve
and lead our market;
Win Through
Teamwork – we
encourage
individual
ownership,
but és
work
asmagatartásunkat
a team. We value
the expertise, individuality
Értékeink
– megfogalmazzák
mindazt,
amiben
mindannyian
hiszünk,
ami
vezérli.
and
contribution
of
all
colleagues,
working
in
support
of
each
other
and
readily
sharing
good
practice,
pursuithogy
of shared
Nyitottság, bizalom és tisztesség – mindenkor a legmagasabb etikai és szakmai normákat állítjuk. Azt in
akarjuk,
minden
goals;
kapcsolatunk őszinteségen, tiszteleten, tisztességen, a nyílt párbeszéd iránti elkötelezettségen és áttekinthetőségen alapuljon;
Responsibility – we take responsibility for our actions, individually and as a Group. Every day, everywhere we look to
Szenvedélyünk a minőség – mindent megteszünk azért, hogy a legjobb minőségű ételt és szolgáltatást nyújtsuk, és büszkék
make a positive contribution to the health and wellbeing of our customers, the communities we work in and the world we
vagyunk,
amikor ezt elérjük. Igyekszünk sikereinket megismételni, hibáinkból tanulni, és kidolgozni azokat az ötleteket, újításokat
live in; and
és
gyakorlatokat,
amelyek
révén fejlődhetünk,
és piacunkon
szerepet
tölthetünk
Can-do – we take
a positive
and commercially
aware vezető
"can-do"
approach
to thebe;
opportunities and challenges we
Csapatmunkával
győzni
–
ösztönözzük
az
egyéni
teljesítményt,
de
csapatként
dolgozunk. Értékeljük valamennyi olyan
face.
munkatársunk szakértelmét, egyéniségét és hozzájárulását, akik egymást támogatva dolgoznak, és a közös célok érdekében
készek megosztani egymással a jó gyakorlatokat;
Felelősség – felelősséget vállalunk tetteinkért, egyénileg ugyanúgy, mint a Csoport részeként. Mindennap, mindenhol
If you are
faced
withegészségéhez
a situation where és jó
arra törekszünk, hogy pozitívan járuljunk hozzá ügyfeleink, közösségeink és a körülöttünk
lévő
világ
you are unsure of the correct course of
közérzetéhez; valamint
action to take, you may find it helpful to
ask yourself the
questions:
Pozitív hozzáállás – pozitív és üzletileg tudatos „sikerülni fog” szemlélettel fordulunk a lehetőségek
ésfollowing
kihívások
felé.

Ha olyan helyzetbe kerül, ahol nem biztos abban,
mi a helyes teendő, az alábbi kérdéseket tegye
fel magának:
1. Törvényes így tenni?
2. Megfelel a Compass értékeinek?
3. Nem ütközik az útmutató irányelvekbe?
4. Mit gondolnának erről mások? valamint
5. Hogy érintené, ha ezt egy újságban olvasná?

1. Is the action legal?
2. Is it in line with the Compass Values?
3. Does it conflict with our Guiding
Principles?
Ha4.
továbbra
is kétségei
e pontok
What would
othersvannak
think about
this?
and
átgondolását
követően, kérjen útmutatást
5. Would you be comfortable if it was
felettesétől,
a helyi
HR-osztálytól vagy a helyi jogi
reported
in a newspaper?
osztálytól.
If you still have concerns after
considering these points, make sure you
Neseek
feledje,
hogy a from
Speak
UpLine
szolgáltatáson
guidance
your
Manager,
your local
HRbeszámolhat
team or youraggályairól
local Legalvagy
keresztül
mindig
team.
problémáiról.
Don’t forget, you can always discuss any
concerns or issues that you may have by
contacting Speak Up.
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COMPASS WAY
ATHE
COMPASS-SZEMLÉLET
Compass prides itself on its great food and great service. We work with some of the
renowned
chefsnagyszerű
in the world
and employ
those we believe
to be the best in our
industry.
Amost
Compass
büszke
ételeire
és szolgáltatásaira.
Együttműködésben
állunk
több
világhírű séffel, és azokat alkalmazzuk, akiket az ágazat legjobbjaiként tartunk számon.
The menus and dishes our chefs create provide a choice of high quality, nutritious and well
balanced
food.
is our innovation
thatfogások
makes kiváló
us a market
leader.
We és
relentlessly
pursue
A szakácsok
általIt elkészített
menük és
minőségű,
tápláló
kiegyensúlyozott
delivering the highest quality in the most efficient way.
étrendet biztosítanak. Piacvezető pozíciónkat innovációnknak köszönhetjük. Fáradhatatlanul
törekszünk a legkiválóbb minőség leghatékonyabb megvalósítására.

Food Safety

Our primary concern is that the food we serve is prepared to the very highest standards using quality products and

Élelmiszerbiztonság
ingredients. As a very minimum we will comply with all relevant food safety legislation and approved codes of practice.

Elsődleges
szempontunk,
hogy
azdeveloped
általunk felszolgált
ételek
a legmagasabb
szintű normák
szerint,
minőségiwhich
termékekből
To ensure best
practice we
have
a common
minimum
operating standard
and set
of behaviours
must
és
készüljenek.
elvárás,
hogy
összes
vonatkozó
élelmiszerbiztonsági
jogszabályt
be hozzávalókból
practiced at every
location Minimális
we operate.
These
are betartsuk
based on az
sound
science,
regulatory
requirements, and
industryés
jóváhagyott
gyakorlati szabályzatot.
best practice.
regularly
measure
compliance egységes
against these
standards
and implement
objectives
to assureki,
our
clients
AWe
legjobb
gyakorlat
biztosításához
minimális
működési
normát ésperformance
magatartásformákat
alakítottunk
amelyeket
and
customers
that
we
are
providing
food
which
is
safe
to
eat
whilst
meeting
their
quality
expectations.
minden helyszínünkön követni kell. Ezek szilárd tudományos alapokra, szabályozói előírásokra és az ágazat legjobb
gyakorlataira épülnek.
All employees who work with food are expected to ensure that:

Rendszeresen mérjük a normáknak való megfelelőséget, és teljesítménnyel kapcsolatos célokat tűzünk ki, amivel
• Food is always prepared under sanitary conditions that do not expose it to the risk of contamination;
biztosíthatjuk ügyfeleinket és vásárlóinkat arról, hogy biztonságos ételeket szolgálunk fel, és megfelelünk magas szintű
• They are provided with the information, training and tools necessary to do their job in a hygienic and compliant
minőségi
elvárásaiknak.
manner;
and
• They comply with all company food safety policies and procedures.
Az élelmiszerekkel dolgozó munkatársakkal szemben elvárás, hogy ügyeljenek a következőkre:

Management assumes the role of supervision of our employees for compliance and conformance with these standards.
• Az ételeket mindig higiénikus körülmények között kell elkészíteni, amivel kiküszöbölhető a szennyeződés veszélye;
• Rendelkezniük kell a higiénikus és megfelelő munkavégzéshez szükséges információkkal, oktatással és eszközökkel;
valamint
• Be kell tartaniuk a vállalati élelmiszerbiztonsági szabályokat és eljárásokat.

A vezetőség felelős annak ellenőrzéséért, hogy munkatársaink eleget tesznek-e és megfelelnek-e ezeknek a normáknak.

Q: I have noticed that one of my colleagues
sometimes forgets to wash her hands before
preparing food. Should I say something to
her?

A link to our Food Safety Policy
Statement can be found in the
Reference section of the Code of
Business Conduct.

A: Your hands can easily spread bacteria around
the kitchen and onto food so it is really important
that you always wash your hands thoroughly
before and after any food preparation, as well as
K: Észrevettem,
after you havehogy
beenegyik
to thekollégám
bathroomnéha
or touched
waste bins/trash
cans.
Please do előtt.
remind your
elfelejt
kezet mosni
ételkészítés
colleague of this and if appropriate, raise it with
Megemlítsem neki?
your Line Manager.

Don’t forget, you can always discuss
any concerns or issues that you may
have by contacting Speak Up.
Az Élelmezésbiztonsági irányelv nyilatkozatra

V: Kezeiről könnyen baktériumokat terjeszthet

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

mutató linket megtalálja az Üzleti magatartási
kódex Hivatkozások c. fejezetében.

az egész konyhában, és ezek az ételekre

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

is átkerülhetnek, így tényleg fontos, hogy

problémáiról.

alaposan kezet mosson az ételkészítés előtt
és után, valamint azután is, ha a mosdóban
volt, illetve megérintette a szemetest/
hulladéktárolót Kérjük, emlékeztesse erre
kollégáját, és szükség esetén forduljon
feletteséhez.
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A COMPASS-SZEMLÉLET
Felelősségteljes ellátói lánc
Csoportként a Compass világszerte – nagy nemzetközi szervezetektől kezdve egészen a szakosodott helyi beszállítókig –
széles beszállítói kör szolgáltatásait veszi igénybe.
Ahol lehetséges, az élelmiszereket és hozzávalókat egységeinkhez közeli helyi termelőktől és gyártóktól szerezzük be,
organikus gazdaságokból vásároljuk meg, és részt veszünk „fair trade” kezdeményezésekben. Nagy hangsúlyt fektetünk a
fenntartható beszerzésre.
Tudjuk, hogy néhány országban vannak olyan beszállítók, akik nehezen tudnak megfelelni a nemzetközi nagyvállalatoktól
elvárt szigorú normáknak. Ilyen esetekben ezektől a beszállítóktól azt várjuk el, hogy megfeleljenek a Compass kis- és
középvállalkozókra vonatkozó auditkövetelményeinek, és folyamatos fejlődést mutassanak.
Minimális elvárás, hogy beszerzési tevékenységünk megfeleljen a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, egészségügyi és
biztonsági szabványoknak, gyakorlati kódexeknek, vállalati előírásoknak, a tevékenység országában hatályos törvényeknek
és szabványoknak, valamint tükrözze folyamatos elkötelezettségünket a fenntartható beszerzés és vállalati felelősségvállalás
(company responsibility - „CR”) iránt.
A Compass folyamatosan arra törekszik, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt az összeegyeztethető értékeken és magatartáson
alapuló hosszú távú beszállítói kapcsolat, valamint a minőség és az ár között.
A beszállítók kiválasztása és megtartása diszkriminációtól mentes versenytárgyalási és pályáztatási folyamat során
történik. Ahol az kivitelezhető, a beszállítók pozitív kiválasztásának része a beszállítók legjobb CR-gyakorlatokra vonatkozó
szabályzatainak és tevékenységeinek felülvizsgálata. Nagyobb beszállítóinktól elvárjuk, hogy számos CR-kritériumnak
megfeleljenek; ösztönözzük és segítjük az összes beszállítónál a legjobb gyakorlat alkalmazását, és elvárjuk az összes
beszállítónktól a törvények betartását és etikai kódexünk elismerését.
Ha az Ön feladatainak része a beszállítók kiválasztása és a velük való együttműködés, akkor a keresés és kiválasztás első
lépéseitől kezdve egészen a beszállításig és kifizetésig ügyelnie kell arra, hogy kapcsolatuk megfeleljen a felelősségteljes és
etikus kereskedelem útmutató alapelveinek.
Minimális elvárás, hogy megfeleljünk az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés alapkódexének, amely nemzetközileg elismert
munkajogi gyakorlati kódex, és amelynek kulcsfontosságú összetevői a következők:
• Az egyesülés szabadságának és a kollektív tárgyaláshoz való jognak a tisztelete;
• A biztonságos és higiénikus munkahelyi körülmények biztosítása;
• A gyermekmunka tilalma;
• Tisztességes megélhetést biztosító bérek kifizetése;
• Mértéktartó munkaidő;
• A diszkrimináció kerülése;
• Állandó munkaviszony biztosítása; valamint
• A kíméletlen vagy embertelen bánásmód tiltása.
A beszállítókkal kapcsolatos együttműködésünkről további információkat az Ellátói lánc integritási szabályzatának
nyilatkozatában tudhat meg. Az erre mutató hivatkozást az Üzleti magatartási kódex Hivatkozások c. fejezetében találja meg.

K: Az egyik beszállító, aki pályázik a Compass

V: Joggal érzi kényelmetlenül magát. Ha valami

felé, és el kell gondolkoznia azon, hogy ezzel a

által meghirdetett üzletre, jelezte: ha

nem tűnik helyesnek, az valószínűleg nem is

beszállítóval folytatni kívánja-e a későbbiekben

elmondjuk neki, hogy a másik lehetséges

az. Bár fontos, hogy mindenkor a Compass

az üzleti kapcsolatot.

beszállító milyen árat kínált, akkor garantálja,

érdekeit érvényesítse, soha ne ossza meg a

Ha aggályai vannak beszállítónk magatartása

hogy nagyobb megtakarítást fog ajánlani

beszállítói információkat másik beszállítóval

vagy bármely Compass-munkatárs beszállítói

nekünk. Ez jó hírnek tűnik pénzügyi

Ez nemcsak a titoktartás megszegése, de

kapcsolatai miatt, kérjük, forduljon feletteséhez

szemszögből a Compass számára, de mégis

elképzelhető, hogy törvényt is sért. Meg

vagy a helyi beszerzési vezetőhöz.

kényelmetlenül érzem magam miatta. Mit

kell magyaráznia a beszállítónak, hogy

tegyek?

javaslata etikátlan, és a Compass tiltja az ilyen

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson keresztül

viselkedést. Az ügyet jelentenie kell felettese

mindig beszámolhat aggályairól vagy problémáiról.
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Conflicts of Interest
Összeférhetetlenség
Employees must take care to ensure that no conflict of interest – actual or perceived
– arises between their duty as a Compass employee, and any interests outside of
Awork.
munkatársaknak ügyelniük kell rá, hogy ne álljon elő – tényleges vagy feltételezett –
összeférhetetlenség a Compass-nál ellátott feladataik és bármely munkahelyen kívüli
Conflicts
of interest can arise in many ways:
érdek
között.

Other
work intereststöbbféle
and affiliations:
undertaking employment for other
Az
összeférhetetlenség
módon jelentkezhet:
companies whilst employed by Compass or being affiliated to other organisations
can create conflicts of interest. For example:
Egyéb munkahelyi érdekeltségek és kapcsolatok: A Compass-nál fenntartott munkaviszony alatt más vállalatoknál történő
munkavállalás vagy tagság más szervezetekben összeférhetetlenséget idézhet elő. Például:
• having a financial interest in another company or organisation;
• holding a Director or consultant position;
•• performing
pénzügyi érdekeltség
egy másik
cégben
vagyrole;
szervezetben;
services outside
of your
Compass
or
•• having
igazgatói
vagy
tanácsadói
pozíció;
a second job.
• szolgáltatások nyújtása a Compass-nál betöltött munkakörön kívül; vagy
•If any
másodállás.
of the above relate to a company or organisation that may be considered a competitor of Compass or a client,
contractor or supplier to Compass, a conflict of interest may arise.
Ha a fentiek közül bármelyik állítás egy olyan céggel vagy szervezettel kapcsolatban igaz, amely a Compass-nak vagy
Some arrangements
of this kind
never permissible
– you should
work orösszeférhetetlenség
provide services forállhat
any company
or
ügyfelének,
alvállalkozójának
vagyare
beszállítójának
versenytársa,
abban not
az esetben
elő.
organisation that you deal with in your role at Compass. If you are considering taking on additional work outside of
Compass
thatjellegű
may result
in a perceived
or actual
of interest,– you
disclose
this to
your Line
Manager and
Néhány
ilyen
megállapodás
egyáltalán
nemconflict
megengedhető
nemshould
dolgozhat,
és nem
nyújthat
szolgáltatást
olyan
seek their written approval to continue with your plans.
cégnek vagy szervezetnek, amelyikkel a Compass-nál betöltött munkaviszonya miatt kapcsolatban áll. Ha a Compass mellett
további
olyan
munkát
vállalni,
tényleges
vagy that
feltételezett
idézhet
elő, ezt
jeleznietokell
Working
with
closekíván
relatives:
if amely
you become
aware
a closeösszeférhetetlenséget
relative works for or
provides
services
aa
felettesének,
és az contractor
ő írásbeli engedélyét
továbblépne.
competitor, client,
or supplier,kell
youkérnie,
shouldmielőtt
discuss
the matter with your Line Manager.

Közeli
hozzátartozókkal
végzett
munka:
ha tudomására
jut, hogy
egy közeli
hozzátartozója
egy versenytársának,
As a general
rule, a relative
should
not have
any business
dealings
with you
and where aatCompass
all possible,
with anyone in
your business
unit or anyone
who
may report indolgozik
to you. vagy
For the
purposes
of the Code
of Business
Conduct,
wefelettesével.
consider
ügyfelének,
vállalkozójának
vagy
beszállítójának
nyújt
szolgáltatásokat,
akkor
ezt meg kell
beszélnie
that a “close relative” would include a spouse, partner, parent, step-parent, child, step-child, sibling, step- sibling, nephew,
niece, aunt,
uncle,hogy
grandparent,
grandchildüzleti
or in-laws.
Általános
szabály,
rokonok semmilyen
kapcsolatban nem lehetnek Önnel, illetve ahol ez egyáltalán lehetséges, az
Ön üzleti egységében dolgozókkal, illetve az Ön beosztottjaival. Az Üzleti magatartási kódex értelmezésében „közeli rokon”
Board of Directors
például a házastárs, élettárs, szülő, mostohaszülő, unokahúg, nagynéni, nagyszülő, unoka vagy a házastárs rokonai.
We recognise that as a professional organisation, our employees may sometimes be asked or invited to serve on the
board of directors of another organisation, and this can, in some circumstances, raise a conflict of interest or a legal
Igazgatótanács
issue. Before you accept a position as a board member for any organisation (including not-for-profits), you should
Tisztában
vagyunk
vele, from
hogyyour
szakmai
munkatársainkat időnként felkérhetik vagy meghívhatják más
first get written
approval
countryszervezet
Managinglévén
Director.
szervezetek igazgatótanácsába, és ez bizonyos körülmények között összeférhetetlenséget vagy jogi problémát idézhet elő.
Mielőtt bármilyen szervezeten belül igazgatótanácsi pozíciót fogadna el (beleértve a nonprofit szervezeteket is), először erre
írásbeli engedélyt kell kapnia saját országának ügyvezető igazgatójától.

Q: We are looking to recruit some additional
catering staff in the unit where I work. My
daughter is looking for some part time work
before she returns to university and I am
wondering if I can put her name forward for a
role?
K: Szeretnénk felvenni további kiszolgáló
A: személyzetet
If you think that
your
daughter isahol
suitable for
abba
az egységbe,
the vacancy and has the right personal attributes
dolgozom. A lányom részmunkaidős
and experience, then we would encourage you to
munkát
amíg vissza
nem
speak tokeres
your addig,
Line Manager
and recommend
her
for consideration.
Youésmust
make it tudni,
clear that
megy
az egyetemre,
szeretném
you are related and should have no involvement
hogy
őt erre aand
munkára.
in theajánlhatom-e
recruitment process
the vacancy
should be for one that you do not directly
supervise or work closely with.
V: Ha úgy gondolja, hogy a lánya megfelel a

You can get further advice and support
regarding conflicts of interest from your
Line Manager, your local legal team or
your local HR team.
felettesével, és javasolja lányát az adott
állásra. Közeli rokoni kapcsolatukat
egyértelművé kell tennie, és nem vehet

Don’t forget, you can always discuss
Az összeférhetetlenség
kapcsán
további
any concerns or issues
that
you may

have by
Up. a helyi jogi
tanácsokat
és contacting
támogatástSpeak
felettesétől,
osztálytól vagy a helyi HR-osztálytól kaphat.

részt a kiválasztási folyamatban; ráadásul a
megüresedett hely csak olyan lehet, amelyet

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

Ön nem irányít közvetlenül, illetve amellyel

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

nem dolgozik szorosan együtt.

problémáiról.

megüresedett pozícióra, és rendelkezik a
szükséges tulajdonságokkal és gyakorlattal,
akkor azt javasoljuk, hogy beszéljen a
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SZEMÉLYES FEDDHETETLENSÉG
Összeférhetetlenség (folytatás)
Befektetések
Összeférhetetlenség merülhet fel abban az esetben is, ha befektetést eszközöl versenytársainknál, beszállítóinknál vagy
ügyfeleinknél. Bármilyen, versenytársunknál, beszállítónknál vagy ügyfelünknél szerzendő „számottevő érdekeltség” az
adott ország ügyvezető igazgatójának előzetes írásbeli engedélyét igényli.
Az Üzleti magatartási kódex esetében „számottevő érdekeltségnek” számít bármilyen pénzügyi érdekeltség, amely ténylegesen
vagy látszólag befolyásolhatja az Ön döntéseit. Megengedhető a befektetés olyan nyilvános részvénytársaságokba, amelyek
az ismert tőzsdéken (mint a CAC 40, NYSE vagy a londoni értéktőzsde) jegyzettek, és ahol az Ön tulajdonrésze a cégben
kevesebb, mint 1%.
Számos tényleges vagy potenciális összeférhetetlenség megoldható mind a Compass, mind a magánszemély számára
elfogadható módon. Fontos rávilágítani a lehetséges konfliktushelyzetre, hogy megállapodás születhessen a megfelelő
lépésekről.
Ha úgy érzi, hogy Önnél (vagy egy munkatársánál) összeférhetetlenség állt elő, akkor azt jeleznie kell felettesének. Az
összeférhetetlenség jelzésének elmulasztása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Bennfentes kereskedés
A „bennfentes információk” felhasználásával folytatott kereskedés bűnténynek minősül az Egyesült Királyságban, az
USA-ban és sok más országban. Bennfentes információnak számít minden olyan lényeges vállalati információ, amelyet
az igazgatók és az alkalmazottak ismernek, de nem került nyilvánosságra. A bennfentes információ kapcsolódhat másik,
nyilvánosan kereskedő céghez is. A bennfentes információk megosztása vagy azoknak a részvények vételére és eladására
való felhasználása nem megengedett.
Ön nem vehet vagy adhat el Compass-részvényeket (vagy más jegyzett vállalat részvényeit), ha bennfentes információk
birtokában van. Nem kérhet meg másokat, hogy az Ön nevében kereskedjenek, és nem közölhet bizalmasan másokkal
olyan bennfentes információkat, amelyek az Ön birtokában vannak.
Egyik üzletág sem adhat ki bennfentes információt a Csoport vezérigazgatójának, a Csoport befektetői kapcsolatokért és
vállalati ügyekért felelős igazgatójának, illetve a vállalati jogtanácsosának és vállalati titkárának előzetes írásbeli engedélye
nélkül, akik:
• gondoskodnak arról, hogy a bennfentes információk a törvényi előírásoknak megfelelően kerüljenek nyilvánosságra;
• a londoni értéktőzsde (vagy más megengedett mechanizmus) útján teszik közzé a bennfentes információt; és
• a közleményt elérhetővé teszik a Compass Group honlapján.
E részlegek valamennyi elérhetőségét megtalálja az Üzleti magatartási kódex Hivatkozások c. fejezetében.

K: Egy vegyesvállalati megállapodás

V: Igen. Az Ön birtokában lévő, az új

Lényeges információ minden olyan információ,

kidolgozásán fáradozunk egy új üzleti

vegyesvállalatról szóló információ

amely nyilvánosságra kerülve valószínűleg

partnerrel, amely, ha sikeres lesz,

bizalmasan kezelendő és nem osztható

befolyással lehet a vállalat részvényeire. Ilyenek

mindkét cég üzletét jelentősen növelni

meg senkivel. Feltehetően a befektetők

például a vezetőség átalakításával vagy új

fogja. Tudom, hogy a nővérem és a

(mint az Ön családja) számára ez egy fontos

termékkel kapcsolatos információk, jelentős új

sógorom rendelkezik néhány részvénnyel

információ, és valószínűleg figyelembe

szerződések, nagyobb perek, illetve bevételről

a másik cégben, és részvényeik

veszik részvényeikkel kapcsolatos

szóló beszámolók vagy előrejelzések.

eladását fontolgatják. Szeretném,

döntésüknél. Nem adhatja tovább ezt az

ha a befektetésüket a legjobb áron

információt.

Az összeférhetetlenség és a bennfentes

realizálhatnák, és azt fogom mondani

kereskedés kapcsán további tanácsokat és

nekik, hogy várjanak az eladással,

támogatást felettesétől, a helyi jogi osztálytól

amíg az üzleti kapcsolat kihirdetése

vagy a helyi HR-osztálytól kaphat.

nyilvánosan meg nem történik. Bajba
kerülhetek emiatt?

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson
keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.
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Gifts and Hospitality
Ajándékok
és that
vendéglátás
We appreciate
giving and receiving gifts or hospitality can help build goodwill in

business relationships but they are only appropriate in limited circumstances.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az ajándékozás és a vendéglátás elősegítheti a jó üzleti
In no circumstances
any employee
offer, give
or accept
any gift or hospitality,
kapcsolat
kiépítését, deshould
csak korlátozott
körülmények
között
tartjuk elfogadhatónak.
regardless of value, which might be construed as influencing a business decision.
Semmilyen körülmények között nem kínálható fel, adható vagy fogadható el olyan ajándék
Consider
the following
points
when
youértékére
are faced
with anegy
opportunity
to give
or receive gifts lehetne
or hospitality:
vagy
vendéglátás
– tekintet
nélkül
ezek
–, amely
üzleti döntés
befolyásolásaként
értelmezhető.
• What
is helyzetbe
your intention
a vagy
gift or
hospitality adhat
or what
dofogadhat
you think
the intention gondolja
of the business
Amikor
olyan
kerül,when
hogy offering
ajándékot
vendéglátást
vagy
el,isa következőket
át:
partner when offering the same to you?
• Is the intention to build a business relationship or to influence a business decision such as the award of a
• Mi a szándéka, amikor ajándékot vagy vendéglátást ajánl fel, és mit gondol, mi a szándéka üzleti partnerének, amikor
tendered contract?
felajánlja
Önnek?
• ugyanezt
Is the nature
of the
gift or hospitality modest or could it make you (as the recipient) feel under an obligation to
• Az
a
szándéka,
hogy
üzleti kapcsolatot építsen ki Önnel, illetve az, hogy befolyásolja Önt olyan üzleti döntésekben, mint
give something back?
pályázat
odaítélése?
• egy
Have
you checked
to see if the gift/hospitality is legal in the country of both the recipient and the offeror? Be
• Szerény
értékű
az ajándék
vagy a vendéglátás,
vagy Ön mint
kedvezményezett,
érzi, hogy
particularly
careful
when considering
gifts or hospitality
for government
officialskötelességének
as some countries
do notvalamivel
allow
this.
viszonozza
azt?
Have you hogy
checked
if the recipient ofés
the
gift or hospitality
is allowed
under their gifts policy egyaránt
to receivelegális-e?
this?
•• Ellenőrizte,
a kedvezményezett
a felajánló
országában
az ajándékozás/vendéglátás
Különös
• gondossággal
Are you happyjárjon
to justify
giving orkormányhivatalnoknak
receiving the gift or hospitality?
If it doesn’t
right, it probably
isn’t. mivel néhány
el, amikor
kíván ajándékot
vagyfeel
vendéglátást
felajánlani,
országban ez nem megengedett.
it matter
kindvagy
of gift
or hospitality
I offer? számára lehetővé teszi-e cége ajándékozási politikája,
•Does
Ellenőrizte,
hogywhat
az ajándék
vendéglátás
kedvezményezettje
hogy elfogadja ezt Öntől?
are some
kinds of gifts
or hospitality
shouldajándékot
never be considered
as acceptable.
You shouldérzi
notmagát
give, offer,
•There
Szívesen
megindokolja,
hogy
miért adottwhich
vagy kapott
vagy vendéglátást?
Ha kellemetlenül
miatta,
receive or approve any:
akkor valószínűleg nem.
Gifts or hospitality involving third parties involved in any competitive bid or tender process that you are – or may be
considered to be – involved in;
Van
annak jelentősége, hogy milyen ajándékot vagy vendéglátást kínálok?
• Gifts or hospitality that would be illegal under local laws such as offering a gift to a government official which may be
seen as a bribe under local law – please ensure you are familiar with your local legal obligations;
Van
ajándék
vagy
vendéglátási
forma,
nem else’s
tekinthető
elfogadhatónak.
Soha ne ajánljon, adjon vagy
• néhány
Payments
of cash
(or cash
equivalents)
or amely
payingsoha
someone
personal
bills or expenses;
fogadjon
el
semmilyen
• Any hospitality that might be in breach of this Code of Business Conduct or that may be considered indecent or
inappropriate as part of a business relationship or which may have a negative affect on Compass’ reputation;
and
• ajándékot
vagy vendéglátást, amelynek olyan harmadik fél is részese, aki olyan versenytárgyaláson vagy pályázaton vesz
• részt,
Giftsamelyben
or hospitality
you vagy
are not
prepared
to report or seek approval for internally irrespective of whether you
Ön isthat
érintett
érintettnek
tekinthető;
use personal
company hospitality.
• ajándékot
vagyor
vendéglátást,
amely a helyi törvényekbe ütközne, mint például a hivatalos személynek felajánlott ajándék,
amely a helyi törvények szerint vesztegetésnek minősülhet – kérjük, ügyeljen rá, hogy tisztában legyen a helyi törvényi
előírásokkal;
• készpénzt (vagy készpénzzel egyenértékű dolgot), illetve ne fizesse ki más személyes számláját vagy költségeit;
• vendéglátást, amely sértheti a jelen Üzleti magatartási kódex szabályait, az üzleti kapcsolat részeként nem illendőnek
Q: I have been in discussions for many
vagy
nem
helyénvalónak
tekinthető,
vagy a Compass jó hírnevére negatív hatással lehet; valamint
months
with
a local government
body about
outsourcing
support
services. I have
now Ön nem kész bejelenteni vagy ehhez belső jóváhagyást kérni, függetlenül attól,
• ajándékot
vagy
vendéglátást,
amelyet
been személyes
invited to thevagy
wedding
of the
daughter
hogy
céges
vendéglátásban
volt része.
•

of a local government official. It is expected
in my culture that guests will give cash gifts
at the wedding. Is this acceptable?

A:

We appreciate that cultural differences may
sometimes present us with difficult situations
andhelyi
whilst
we wish to always
remain sensitive to
K: Egy
önkormányzati
testülettel
V:
this, offering a cash gift is strictly prohibited,
már
hónapok
óta
tárgyalok
támogatási
regardless of the circumstances. It may be
appropriate to kiszervezésével
offer a non-cash gift, but you
szolgáltatások
must discuss this first with your Line Manager
kapcsolatban.
Most
meghívtak
helyigiving
and get his/her
prior
approvalegy
before
out any gift. tisztviselő lányának az
önkormányzati

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kulturális
különbségek néha nehézséget okozhatnak,
amire minden esetben szeretnénk tekintettel
lenni, ám a készpénzes ajándék átadása a
körülményektől függetlenül szigorúan tilos.

esküvőjére. Az én kultúrámban elvárás,

Nem készpénzes ajándékot adhat, azonban

hogy a vendégek készpénzes ajándékot

ezt először beszélje meg felettesével,

adjanak az esküvőn. Elfogadható ez?

és kérje előzetes jóváhagyását, mielőtt
ajándékot adna.
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12

SZEMÉLYES FEDDHETETLENSÉG
Ajándékok és vendéglátás (folytatás)
Mindig kérje felettese előzetes jóváhagyását, mielőtt ajándékot, illetve vendéglátást ajánl fel vagy fogad el.
Az első 10 ország esetében
Mindig kérje ügyvezető igazgatója (illetve az ügyvezető igazgató által megjelölt más megfelelő tisztviselő) jóváhagyását,
mielőtt olyan ajándékot vagy a költségvetésben nem szereplő vendéglátást kínál fel vagy fogad el, amely a minden év október
1-jével kezdődő 12 hónapos időszak során, minden egyes megajándékozott vagy megvendégelt személy esetében
meghaladja a következő határokat:
• a (a) 3 000 fontot, illetve (b) az országos ügyvezető igazgató által meghatározott ennél alacsonyabb határt (a kettő közül
az alacsonyabbat) meghaladó vendéglátást (étkezéseket is beleértve);
• a 100 fontot (illetve bármilyen ennél alacsonyabb helyi határt) meghaladó értékű ajándéktárgyat; vagy
• vendéglátásként nyújtott vagy kínált utazást vagy szállást.
Ezenkívül előzetes jóváhagyást kell kérni a Compass Group ügyvezető igazgatójától a következőkhöz: a) bármely
vendéglátáshoz, amely meghaladja az 5 000 font értéket (max. 5 személyre); b) bármely vendéglátáshoz, amely meghaladja a
7 500 font értéket (6-10 személyre), illetve c) az 500 font értéket meghaladó ajándékokhoz. Az AIC jóváhagyását mindenképp
ki kell kérni a 2 000 font értéket meghaladó ajándékok és a 75 000 font értéket meghaladó vendéglátás esetén.
Az első 10 országon kívül eső valamennyi ország esetében
Mindig kérje ügyvezető igazgatója (illetve az ügyvezető igazgató által megjelölt más megfelelő tisztviselő) jóváhagyását,
mielőtt olyan ajándékot vagy a költségvetésben nem szereplő vendéglátást kínál fel vagy fogad el, amely a minden év október
1-jével kezdődő 12 hónapos időszak során, minden egyes megajándékozott vagy megvendégelt személy esetében
meghaladja a következő határokat:
• az (a) 1 500 fontot, illetve (b) az országos ügyvezető igazgató által meghatározott ennél alacsonyabb határt (a kettő közül
az alacsonyabbat) meghaladó vendéglátást (étkezéseket is beleértve);
• a 100 fontot (illetve bármilyen ennél alacsonyabb helyi határt) meghaladó értékű ajándéktárgyat; vagy
• vendéglátásként nyújtott vagy kínált utazást vagy szállást.
Ezenkívül előzetes jóváhagyást kell kérni a Compass Group ügyvezető igazgatójától a következőkhöz: a) bármely
vendéglátáshoz, amely meghaladja az 2 500 font értéket (max. 5 személyre); b) bármely vendéglátáshoz, amely meghaladja a
7 500 font értéket (6-10 személyre), illetve c) az 500 font értéket meghaladó ajándékokhoz. Az AIC jóváhagyását mindenképp
ki kell kérni az 1 000 font értéket meghaladó ajándékok és a 75 000 font értéket meghaladó vendéglátás esetén.

* Arra a vendéglátásra (mindegy, hogy a

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

Compass Group által működtetett helyen vagy

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

harmadik féltől került beszerzésre), amely már

problémáiról.

szerepel a költségközpont költségvetésében,
amelyet az adott pénzügyi év költségvetésének
részeként az adott ország ügyvezető igazgatója
jóváhagyott, és amelyre érvényesek az időszakos
felülvizsgálatok a pénzügyi év során, nem
érvényesek a fenti pénzügyi határértékek,
valamint úgy tekinthetők, hogy megfelelő
vizsgálaton estek át, és megkapták rájuk az
engedélyt. Jelen szabályzat előírásai arra nézve,
hogy a vendéglátás mikor ajánlható fel stb.
(pl. versenytárgyalás alatt nem), érvényben
maradnak.
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ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG
Ajándékok és vendéglátás
Vegye figyelembe, hogy ezek az értékek a Compass Group Jóváhagyási kézikönyvében szereplő normák, amelyek időről
időre változhatnak. Az ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó helyi szabályzatok a munkavégzés országában előírhatnak
szigorúbb küszöbértékeket is; ezeket be kell tartani. Az Ön feladata, hogy megismerkedjen a saját országában érvényben
lévő küszöbértékekkel, illetve azokkal, amelyeket a Compass Group Jóváhagyási kézikönyve rögzít.

Ajándékok elfogadása
Tisztában vagyunk azzal, hogy bizonyos országokban és kultúrákban sértő lehet a felajánlott ajándék visszautasítása,
azonban annak elfogadása az Üzleti magatartási kódex megszegését jelentené. Ilyen esetekben elfogadhat ajándékot, de
azonnal jelentenie kell felettesének, aki tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy megtarthatja-e az ajándékot, vagy azt vissza
kell-e küldenie átadójának, esetleg értékesíteni kell, és a vételárat felajánlani jótékonysági célra.
Semmilyen körülmények között sem fogadhat el ajándékot vagy készpénzt (vagy készpénz-helyettesítőket, mint pl. csekk,
pénzutalvány, befektetési célú értékpapírok vagy személyes számlák vagy költségek kifizetése).

Állami hivatalnokok, vegyesvállalatok, állami tulajdonban lévő vállalatok küldötteinek látogatása
Tevékenységünk jellegéből adódóan időnként állami hivatalok, vegyesvállalatok vagy állami vállalatok küldöttei keresik fel
irodáinkat vagy telephelyeinket. Bár elfogadható, hogy népszerűsíti, bemutatja és elmagyarázza a Compass által nyújtott
szolgáltatások előnyeit, nem tehet kísérletet arra, hogy a döntéshozatalt személyes előnyök felajánlásával befolyásolja.

Ajándékok és vendéglátás – nyilvántartás és
jóváhagyás
Minden ajándékot, vendéglátást és üzleti
étkezést, amely a Compass munkatársai által
vagy részére került felajánlásra (függetlenül
attól, hogy azt elfogadták vagy visszautasították)
felettesének jóvá kell hagynia. Valamennyi
költségigénylésről tartson meg egy másolatot,
amely kellőképpen dokumentálja az Ön
által nyújtott ajándékokat vagy vendéglátást.
Ezenkívül, ha Önnek bármilyen ajándékot vagy
vendéglátást ajánlottak fel, értesítenie kell
felettesét, hogy erről feljegyzés készüljön, attól
függetlenül, hogy Ön elfogadja-e az ajánlatot
vagy sem. Minden közvetlen felettesnek
nyilvántartást kell vezetnie a nekik, vagy
követlen beosztottaiknak felajánlott ajándékokról
vagy vendéglátásról. A nyilvántartás mintája
beszerezhető a Compass Group jogi osztályától.
Előzetes jóváhagyást kell kérnie felettesétől,
mielőtt beleegyezne kormányzati vagy állami
hivatalnokok bármilyen utazási költségének,
szállásköltségének vagy kiadásának kifizetésébe.
Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson
keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.
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Competition and Anti-Trust
Verseny
trösztellenesség
Compass és
takes
its compliance with competition law – sometimes referred to as anti-trust law –

very seriously. Breaches of competition law will not be tolerated.
A Compass nagyon komolyan veszi a versenytörvényt, amelyet gyakran csak trösztellenes törvényként
The laws onA competition
maymegszegését
vary from country
to country
and some laws can even apply to
emlegetnek.
versenytörvény
nem tűrjük
el.
conductedországonként
outside the country
of origin.ésThe
consequences
of abreaching
competition
Abusiness
versenytörvények
különbözhetnek,
néhány
törvény akár
származási
országon
law can
be severe for
and
individuals. Inmegszegése
the EU, a company
can be fined up to
kívül
is szabályozhatja
azboth
üzleticompanies
magatartást.
A versenytörvény
szigorú következményekkel
10% of
its groupésannual
turnover for engaging
in Az
anti-competitive
behaviour.
In some
countries
the US, Brazil,
járhat
a cégekre
a magánszemélyekre
nézve is.
EU-ban egy vállalatra
kiszabott
bírság
elérhetiincluding
a
and the UK individuals found guilty of certain anti-competitive practices can receive prison sentences.
csoport éves forgalmának akár 10%-át is, ha az versenyellenes magatartást tanúsít. Néhány országban, beleértve az USA-t,
Brazíliát és az Egyesült Királyságot is, ha valakit bizonyos versenyellenes gyakorlatokban bűnösnek találnak, akkor akár
One of the factors that is often considered by the authorities when reviewing whether or not a company has acted in an
börtönbüntetésre
is ítélhetik.
anti-competitive manner,
is the market share that the company has. It is illegal in many jurisdictions to use antiAz
egyik tényező,
a hatóságok
rendszerint
figyelembe
vesznek
annak
vizsgálatakor,
hogy
versenyellenes
competitive
meansamelyet
to acquire
or maintain
a monopoly
or dominant
position.
You
should liaise
withegy
yourcég
local
legal team
módon
járt-e el,
az ina which
cég piaci
részesedése.
Sok joghatóság
szerint törvényellenes olyan versenyellenes eszközök
if the business
area
you operate
has a significant
market share.
alkalmazása, amelyek a monopólium vagy domináns pozíció megszerzésére vagy megtartására irányulnak. Tartson
In some countries,
charging
different
prices
customers
be részesedéssel
considered anti-competitive.
If you are
rendszeres
kapcsolatot
a helyi jogi
osztállyal,
hato
az different
Ön üzletága
jelentős can
a piaci
bír.
involved
in
setting
prices
for
goods
or
services
in
your
business
area,
you
must
familiarise
yourself
with
the local
Néhány országban különböző árak alkalmazása különböző vevők esetében versenyellenesnek tekinthető. Ha saját
üzleti
applicable
law.
Please
speak
to
your
local
legal
team
for
guidance.
területén Ön is részt vesz a szolgáltatások és termékek beárazásában, ismerkedjen meg a hatályos helyi törvényekkel. Ehhez
a helyi jogi osztály tud útmutatást nyújtani.
NEVER:
• agree (or even discuss) with competitors the price at which Compass will sell goods or services;
SOHA:
• attempt to dictate to customers the price at which they resell goods or services supplied to them by Compass;
•• ne egyeztesse (és ne is vitassa meg) a versenytársakkal azt az árat, amelyen a Compass termékeit vagy a szolgáltatásait
automatically adopt suppliers' recommended retail prices - make your own pricing decision and record it;
nyújtani;
• fogja
agree
to artificially carve up a market i.e. by agreeing how customers/contracts with any non-Compass company
• newill
kísérelje
megormeghatározni
az árat,territories
amelyen továbbértékesíthetik
a Compass által részükre szállított
be shared
by parcelling ügyfeleinek
out differentazt
exclusive
to each other;
szolgáltatást;
• terméket
rig bids vagy
or tenders
or have any communication with competitors in relation to any bids or tenders (except, for
• ne
alkalmazza
automatikusan
a official
beszállító
kiskereskedelmi
árat
– hozza
létre
saját
árkalkulációját,
instance,
in connection
with an
jointáltal
bid javasolt
or joint venture
being dealt
with
by your
local
legal
team); and és ezt
• rögzítse;
agree with any other company to artificially limit the production of goods or the supply of services.
• ne állapodjon meg a piac mesterséges feldarabolásáról, pl. az ügyfelek/szerződések megosztásáról szóló egyezséggel
DOnem
NOT,
WITHOUTGrouphoz
FIRST CONSULTING
YOURvagy
LOCAL
LEGAL
TEAM: területek felosztásával.
a Compass
tartozó vállalatokkal
különféle
kizárólagos
•
charge
prices
which
are
below
total
costs
with
the
intention
of
pushing
a competitor
outés
of versenytárgyalások
the market;
• versenytársaival ne játsszon össze és ne folytasson semmilyen kommunikációt
pályázatok
kapcsán
• (kivéve
refusepéldául
to supply
an
existing
customer
(except
where
the
customer,
for
instance,
refuses
to
bills);
egy olyan közös ajánlattételt vagy vegyesvállalatot, amelyet a helyi jogi osztálypay
intéz);
továbbá
agree
to exclusive
contracts
lasting
for moregyártásának
than 5 years;
anda szolgáltatásoknak a mesterséges korlátozásáról.
•• ne
állapodjon
meg másik
céggel
a termékek
vagy
• enter into agreements that give Compass "first refusal" for future foodservice and support services opportunities on
a given site.
A HELYI JOGI OSZTÁLLYAL TÖRTÉNŐ ELŐZETES KONZULTÁCIÓ NÉLKÜL NE TEGYE A KÖVETKEZŐKET:
•Please
ne képezzen
az összköltség
azzal aif céllal,
hogy
áraka lenyomásával
kiszorítsa
note thatolyan
you árakat,
should amelyek
consult with
the Group alatt
Legalvannak,
Department
you do
not az
have
local legal team
in the a
versenytársát
a
piacról;
country in which you operate.
• ne utasítsa vissza a beszállítást egy meglévő vevő részére (kivéve, ha a vevő például nem fizeti ki a számláit);
• ne állapodjon meg több mint 5 évre szóló kizárólagos szerződésekről; valamint
• ne kössön olyan megállapodást, amely a Compass-t „elővásárlási” joghoz juttatja jövőbeli élelmezési és támogatási
szolgáltatások kapcsán egy adott telephelyen.
Q: We have been coming under some pressure
from clients to review our contracts following
Kérjük,
ne felejtse
el, inhogy
az especially
adott országban, ahol tevékenységet folytat,
the recent
increase
food ha
costs,
wheat.
would be really
to understand
Group
jogiIt osztályával
kellhelpful
konzultálnia.
what our main competitors are doing, as we
need to remain competitive whilst ensuring
that we offer our clients the best price that we
can. Surely it is in our clients’ best interests
if we can discuss this with our competitors and
K: Az
ügyfelek
nyomást
gyakorolnak
ránk,
megvitassuk versenytársainkkal, és
come
to some
general
agreement?
hogy vizsgáljuk felül szerződéseinket a
közös megállapodásra jussunk?
A: It would be illegal for you to discuss pricing plans
legutóbbi, élelmiszerekkel kapcsolatos
or the possibility of fixing prices with our
költségnövekedést
– különösen
a búza
V: Törvénytelen lenne árképzési tervekről
competitors even if you
do believe
that this would
be of some
benefit to–our
clients. You
would be
árának
növekedését
követően.
Nagy
vagy esetleg az árak rögzítéséről beszélni
placing yourself and the company at serious risk
segítségünkre
szolgálna,
ha
ismernénk
versenytársainkkal, még akkor is, ha úgy
of prosecution if you were to do this, as well as
causing
damage
to
Compass’
reputation.
fő versenytársaink tevékenységét, mivel
véli, hogy ez ügyfeleink előnyére válna.

nincs

versenyképesnek kell maradnunk,

Ezzel súlyos büntetőjogi vádnak tenne ki

miközben a lehető legkedvezőbb árat

magát és a vállalatot, és rontaná a Compass

kínáljuk ügyfeleinknek. Az ugyebár

jó hírnevét.,

ügyfeleink érdeke is, hogy ezt

Competition law regulates dealings
w i t h c o mp e tito rs, cu s to m e rs,
helyi
jogi osztály,
akkor
a Compass
distributors
and other
third parties
around the world. They prohibit
agreements, arrangements and
concerted business practices which
appreciably prevent, restrict or distort
competition (or have the intention of
doing so).
A versenytörvény világszerte szabályozza
a versenytársakkal, a vevőkkel, a
kereskedőkkel és más harmadik féllel
fenntartott kapcsolatokat. A törvény tiltja az
olyan megállapodásokat, egyezségeket és
egyeztetett üzleti gyakorlatokat, amelyek
érezhetően akadályozzák, korlátozzák vagy
torzítják a versenyt (vagy ez a céljuk).
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FEDDHETETLENSÉG
Competition and Anti-Trust (cont’d)
Verseny és trösztellenesség (folytatás)
Trade Associations
Szakmai
egyesületek
must különösen
be particularly
cautious when
ACompass
Compassemployees
munkatársainak
elővigyázatosnak
kellconsidering
lenniük, ha joining
szakmaia
trade
association
so
as
to
ensure
that
they
do
not
put
themselves
at
risk of
egyesülethez kívánnak csatlakozni, nehogy ezáltal kitegyék magukat annak
a
engaging, or being perceived to engage, in any anti-competitive behaviour. You
kockázatnak, hogy versenyellenes tevékenységet végeznek, vagy annak látszatát
should not join a trade association without the approval of your country Managing Director, who will refer the matter to
keltik,
hogyLegal
ebben
érintettek. for
Ne confirmation.
csatlakozzon Employees
semmilyen are
szakmai
egyesülethez
országos
ügyvezető
igazgatójának
the Group
Department
advised
to maintainsaját
a careful
record
of any meetings
with
jóváhagyása
nélkül,
aki
az
ügyet
visszaigazolás
céljából
továbbítja
a
Compass
Group
jogi
osztályához.
Munkatársainknak
representatives of competitors.
azt javasoljuk, hogy vezessenek gondos nyilvántartást a versenytársak képviselőivel folytatott bármilyen jellegű találkozóról.
Trade Associations should not be used as a forum to agree a common approach to a commercial issue such as
price
discounting.
Evenegyesületeket
passive participation
in meetings
when discussions
place about,mint
for example,
agreeing
Ne
használja
a szakmai
fórumként
olyan kereskedelmi
ügyekrőlare
valótaking
megállapodásra,
az árengedmények.
prices
fortalálkozókon,
the market, could
you
and Compass
at serious risk.
Youmegbeszélések,
should make it clear
you are
not comfortable
Az
olyan
ahol place
például
a piaci
árak egyeztetéséről
folynak
mégthat
a passzív
részvétel
is komoly
with the discussions
and leave
theszámára
meetingis.immediately.
Youhogy
should
then report témája
the matter
to your az
local
teamés
kockázatot
jelent a Compass
és Ön
Tisztáznia kell,
a megbeszélés
kellemetlen
Ön legal
számára,
promptly.
a megbeszélést azonnal el kell hagynia. Az esetet azonnal jelentenie kell a helyi jogi osztálynak.
If you are in any doubt about your participation at trade association meetings you should consult with your local legal
Ha
bármilyen kétsége támadna a szakmai egyesület találkozóin való részvételével kapcsolatban, konzultáljon a helyi jogi
team.
osztállyal.

Money Laundering
Pénzmosás
We are all expected to comply with money laundering prevention laws.
Valamennyiünkkel
szemben
elvárás,
hogy
betartsuk
pénzmosás
megelőzését
szolgáló
törvényeket.
It is Compass’ policy
not to
accept
payment
for agoods
or services
performed
under
contract from our clients (as
opposed to end-customers) in cash, travellers cheques, third party payments or money orders. We would usually
payments
from hogy
clientsügyfeleinktől
to be drawn sem
on bank
accounts sem
held szerződéses
in the name of
the invoiced client.
Aexpect
Compass
irányelve,
termékekért,
szolgáltatásért
nem fogadunk el fizetséget
(ellentétben a végfelhasználóval) készpénzben, utazási csekken, harmadik félen keresztül történő kifizetéssel vagy
Any payment thatAzCompass
makes
to a supplier
or other
third party
must also
be made to
a bank
account titled in
the
pénzutalványon.
ügyfeleinktől
számlánk
kifizetését
általában
a számlán
megnevezett
ügyfél
bankszámlájáról
történő
name of the contracted third party. Any exceptions to this must be pre-approved in writing by either your local legal team
átutalással várjuk el.
or your Finance Director.
AIt beszállítók
vagy más of
harmadik
fél Compass to
által
történő
kifizetésekor
átutalásnak
szintén ainszerződött
harmadik
is the responsibility
local management
ensure
that
Compass az
conducts
its business
accordance
with allfél
nevén
lévő bankszámlára
történnie.
Ettől bármilyen
csak
a helyi requirements.
jogi osztály vagy az Ön pénzügyi igazgatójának
local legal
requirements, kell
including
compliance
with anyeltérésre
currency
reporting
előzetes írásbeli jóváhagyása után kerülhet sor.
A helyi vezetőség feladata biztosítani, hogy a Compass üzleti magatartása megfeleljen a helyi törvényi előírásoknak, beleértve
bármilyen valutával kapcsolatos jelentési kötelezettségeket is.

Q: One of our smaller clients has recently
contacted me to ask if they could settle our
invoice from a number of different accounts.
K: Is
Azthis
egyik
kisebb ügyfelünk felvette
A pénzmosás az a folyamat, amely során
okay?

velem a kapcsolatot azzal a kérdéssel,
bűnözők megkísérlik eltitkolni és álcázni a valódi
A: hogy
You are
right to check if this is acceptable. We eredetét és tulajdonosát annak a pénznek,
rendezhetné-e a számlánkat több
must be very careful about this kind of request as
különböző
számláról.
van
ez? refer amelyet bűncselekmény útján szereztek, és
it may indicate
money Rendben
laundering.
Please
this matter to your Line Manager or local legal amely a terrorizmus támogatására is szolgálhat. A
team before responding to the client as there
V: Helyes,
ellenőrizni
akarja
ennek
pénzt tranzakciók sorozatával „tisztára mossák”,
client’s request.
may behogy
a genuine
reason
for the
elfogadhatóságát. Óvatosan kell kezelnünk
és azt a látszatot keltik, hogy jogilag tiszta
a hasonló jellegű kéréseket, mert ezek

forrásból származik.

pénzmosásra utalhatnak. Forduljon a
feletteséhez vagy a helyi jogi osztályhoz,

További tanácsot és támogatást a versennyel

mielőtt válaszolna az ügyfélnek, mivel lehet,

és trösztellenes kérdésekkel, valamint a

hogy az ügyfél kérésének megalapozott oka

pénzmosással kapcsolatban a helyi jogi

van.

osztálytól kaphat, vagy vegye fel a kapcsolatot
a Compass Group jogi osztályával. Valamennyi
elérhetőséget megtalálja az Üzleti magatartási
kódex Hivatkozások c. fejezetében.

Money laundering is the process by
which criminals attempt to hide and
disguise the true origin and ownership
Ne feledje,
hogygained
a Speak
Up szolgáltatáson
of money
through
criminal
activities
can also refer
to the vagy
keresztül
mindigand
beszámolhat
aggályairól
financing of terrorism. Money may be
problémáiról.
f ilt e re d thr oug h a se ries o f
transactions in order to “clean” it and
give it the appearance of being from
legitimate sources.
You can get further advice and support
regarding competition, anti- trust
issues and money laundering from
your local legal team or contact the
Group Legal Department. Full contact
details can be found in the Reference
section of the Code of Business
Conduct.
Don’t forget, you can always discuss
any concerns or issues that you may
have by contacting Speak Up.
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ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG
Vesztegetés és korrupció
A vesztegetés azt jelenti, hogy ajándékot, pénzt vagy egyéb előnyöket kapunk vagy fogadunk el kereskedelmi előnyök
megszerzéséért cserébe. A vesztegetésnek nem kell ténylegesen fizetés formájában megtörténnie – elég, ha azt kérik vagy
felajánlják. A vesztegetés mindenképpen probléma, függetlenül attól, hogy abban magánvállalatok vagy állami szervek
vesznek részt.
A vesztegetés vagy a korrupció semmilyen formája nem elfogadható, és mi elkötelezettek vagyunk valamennyi üzleti
tevékenységünk átláthatósága mellett. A legtöbb ország rendelkezik korrupcióellenes jogszabályokkal. E jogszabályok
megszegése súlyos bűncselekmény, amely a Compass számára pénzbírsággal, a magánszemélyek számára pedig
börtönbüntetéssel járhat.
Elkötelezettek vagyunk egy olyan munkahelyi környezet kialakítása mellett, amelyben minden alkalmazottunk a legmagasabb
szintű feddhetetlenséget és szakértelmet tanúsítja. Ez különösen fontos bármely ország kormányzati, szövetségi, tagállami,
közjogi és helyi hatóságainak tisztviselőivel fenntartott kapcsolatainkban.
Az alábbi alapvető szabályokat mindig be kell tartania, függetlenül attól, hogy magánvállalatnál vagy állami szervnél dolgozó
személlyel áll-e kapcsolatban:
• Soha ne ajánljon fel, illetve ne teljesítsen jogosulatlan kifizetéseket.
• Soha ne kíséreljen meg másokat törvénytelen vagy nem helyénvaló cselekedetekre buzdítani.
• Mindig jelentse annak gyanúját vagy tényét, hogy nem helyénvaló fizetést ajánlottak fel vagy fogadtak el; és
• Soha ne fogadjon el vagy ajánljon fel pénzt (vagy egyéb értékes dolgot), ajándékot vagy viszonzást szerződések vagy
üzlet megszerzése érdekében.

amiről úgy tűnhet, hogy befolyásolja üzleti

A Compass Group lopásokra és csalásokra

pályáztatását végzem. Az egyik

döntését. További információkért tekintse

vonatkozó szabályzata megerősíti a Compass

lehetséges beszállító jegyeket ajánlott

meg az ajándékokra és vendéglátásra

Group zéró tolerancia hozzáállását a csalárd,

fel nekem egy nagy futballmeccsre a

vonatkozó szabályzatot.

tisztességtelen vagy félrevezető cselekedetekkel,

K: Jelenleg burgonyabeszállítók

hétvégén. Ő nem tud elmenni, de nekem

illetve magatartással szemben; a szabályzat

adja a két jegyét, és elvihetem valamelyik

szükség szerint minden munkatárs számára

barátomat is. Elfogadhatom ezeket a

elérhető a Csoport intranet oldalán. Az Etikai

jegyeket?

kódex megerősíti a Compass Group etikus
üzletvitellel kapcsolatos általános szemléletét. A

V: Nagyon körültekintőnek kell lennie a
jegyek elfogadásával kapcsolatban. Mivel

kódex szintén valamennyi munkatárs számára
elérhető az intraneten.

egy pályázati folyamat közepén van, úgy
tűnhet, hogy vesztegetést fogad el; az ilyen

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

meghívást udvariasan el kell hárítani, amíg

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

a pályázat zajlik. Semmilyen ajándékot

problémáiról.

vagy vendéglátást nem szabad elfogadnia,
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ÜZLETI FEDDHETETLENSÉG
Vesztegetés és korrupció (folyt.)
Ösztönző juttatások
Az ösztönző juttatások olyan pénzösszegek, amelyeket állami hivatalnoknak (vagy egyéb személynek) adnak annak
biztosítása érdekében, hogy feladatukat hamarabb, illetve egyáltalán elvégezzék. Ilyen például az áruk gyors átengedésének
biztosítása a vámon.
A Compass munkatársai számára tilos, hogy ösztönző juttatást adjanak. Ilyen kifizetések még akkor sem megengedettek, ha
névleges összegről van szó, vagy ha az adott országban ez „bevett” gyakorlat.

Új területek, új ágazatok, ügynökök és tanácsadók
Kockázatértékelési eljárásunk részeként, ha a Compass olyan új országban vagy területen kíván vállalatot létesíteni, ahol
jelenleg nem végez tevékenységet, illetve a már meglévő vállalatával új üzletágba/üzleti területre kíván belépni, azt a Compass
Group Jóváhagyási kézikönyvében szereplő eljárás alkalmazásával jóvá kell hagyatni a Compass Group vezérigazgatójával
és pénzügyi igazgatójával.
Ezenkívül a Compass nevében eljáró tanácsadók és ügynökök kinevezési folyamata (amelyet szintén ismertet a Compass
Group Jóváhagyási kézikönyve) is megváltozott.
Kérjük, tanulmányozza a Compass Group Jóváhagyási kézikönyvét, amely tartalmazza azokat a legfrissebb pénzügyi
küszöbértékeket, amelyek felett jóváhagyás szükséges. Ezek a küszöbértékek 2011. február 1 óta jelentősen
csökkentek.

K: Egyre több olyan állami hivatalnok keres

V: Jóllehet, vállalati egységeinket csak a

A vesztegetésről és a korrupcióról szóló

fel bennünket, akik az egészségügyi

megfelelő engedélyek és jóváhagyások

szabályzatunk kapcsán bővebb tájékoztatást

és biztonsági engedélyeink kiadásáért

meglétével működtethetjük, szigorúan

az Etikai kódexben talál (az erre mutató link az

felelősek. Elvárják, hogy vacsorázni

tilos ajándékokat vagy készpénzt

Üzleti magatartási kódex Hivatkozások című

hívjuk őket, és cigarettát, néha pedig

felajánlani annak érdekében, hogy kiadják

fejezetében található), vagy kérjen további

készpénzt is kérnek. Attól tartok, ha

engedélyeinket. Az ilyen eseteket azonnal

útmutatást helyi jogi osztályától.

visszautasítom őket, nem adják ki az

jelentenie kell felettesének.

engedélyeinket, így nem folytathatjuk

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

működésünket. Mit tegyek?

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.
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COMMERCIAL
INTEGRITY
ÜZLETI
FEDDHETETLENSÉG
Reporting and Accounting

It is essential that Compass records its financial and non-financial information in an

Beszámoló
könyvelés
accurate and és
objective
manner.

Alapvető
fontosságú,
hogy a Compass pénzügyi és nem pénzügyi jellegű adatait
Financial
Reporting
pontos és tárgyilagos formában tartsa nyilván.
All books, records and accounts must conform with the Compass Accounting Policies
and Procedures Manual. The manual is a single reference source on compliance with
International
Financial Reporting Standards reporting for all areas of the business and enables all Compass businesses
Pénzügyi beszámoló
to report under a single, clearly defined set of policies.
Minden könyvelésnek, nyilvántartásnak és számviteli dokumentumnak meg kell felelnie a Compass Számviteli szabályzatának
Remember the following basic rules:
és eljárási kézikönyvének. A kézikönyv a kizárólagos referenciaforrás a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak
való megfelelésről, amelyet a vállalat összes területéről történő beszámoló-készítés során be kell tartani, és amely lehetővé
• All records must be accurate and complete and they should allow an accurate view of the business at any point in
teszi, hogy minden Compass-vállalat egyetlen, világosan meghatározott szabályrendszer szerint készítse a beszámolóit.
time;
• Supporting documentation should be collected at the time of a transaction;
Ne
az alábbi
alapvető szabályokról:
• feledkezzen
Accounting meg
records
and documentation
should be retained in accordance with local legal and fiscal requirements,
but in any case, for not less than six years;
•• Minden
pontosnak
és hiánytalannak
lennie, valamint
bármikor transactions
pontos és hű
képetbe
kell
Annualnyilvántartásnak
financial statements
and documents
relating kell
to acquisitions
and bárhol,
other significant
should
nyújtania
a vállalkozásról;
kept permanently;
and
Fully
co-operate szolgáló
with anydokumentumokat
internal or external
audits,
making
sure that you provide the auditors with accurate
•• Az
alátámasztásra
az ügylet
során
kell összegyűjteni;
information
and
allow
them
unrestricted
access
to
documents
and
colleagues
(subjectmegfelelően,
always to legal
constraints).
• A számviteli nyilvántartásokat és dokumentumokat a helyi jogi és pénzügyi
előírásoknak
de minden
esetben
legalább hat évig meg kell őrizni;
must never:
•You
A felvásárlásokhoz
és egyéb jelentős ügyletekhez kapcsolódó pénzügyi beszámolókat és dokumentumokat tartósan meg
kell őrizni; valamint
anya record
– financial
or teljes
non-financial;
•• AFalsify
belső és
külső auditok
során
mértékben együtt kell működni, és az auditorok számára meg kell adni a pontos
• Dispose or otherwise transfer any Compass assets without proper documentation and authorisation under the
információkat, továbbá teljes hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz és a munkatársakhoz (de mindig a
Group Approvals Manual;
általormegengedett
mértékig). entries or expense claims; or
• jogszabályok
Make any false
misleading accounting
• Destroy information to conceal bad practices.
Tilos:

If you are concerned that correct financial processes are not being followed or that any kind of false or misleading entries
•areBármely
nyilvántartást
meghamisítani
– legyen
pénzügyitovagy
being made,
you should
promptly report
yourazconcerns
yournem
Linepénzügyi;
Manager. If you are uncomfortable raising the
with your
Line Manager,
consider
speaking to
local Finance
HR or
Speak Up. szereplő jóváhagyás
•matter
A Compass
eszközeit
megfelelő
dokumentumok
ésyour
a Compass
GroupDirector,
Jóváhagyási
kézikönyvében
nélkül eladni vagy egyéb módon átruházni;
• Hamis vagy félrevezető könyvelést vagy költségigénylést végezni; illetve
• Adatokat megsemmisíteni helytelen gyakorlatok eltitkolására.

Ha aggályai vannak a helyes pénzügyi eljárások betartása kapcsán, illetve hogy bármilyen téves vagy félrevezető bejegyzésre
került sor, ezt azonnal jelentse felettesének. Ha kellemetlennek találja felettesének elmondani az esetet, beszéljen a helyi
pénzügyi igazgatóval, a HR-osztállyal vagy a Speak Up munkatársával.

Q: We have had a really successful half-year and
have exceeded our targets. We aren’t
expecting the next few months to be as
easy and I am wondering if I should book
some of our new client revenues into next
K: Igazán
sikeres
félévet
zártunk,
és
V:
quarter’s
figures
to even
out our
performance. aI don’t
think
this will have a
túlteljesítettük
kitűzött
célokat.
negative impact on the client and I won’t
Várakozásaink szerint az elkövetkező
amend the actual figures. Is this okay?
hónapok nem lesznek ilyen könnyűek,
A: és
No.gondolkozom
Any activity azon,
aimedhogy
at shifting
néhánysales or
profit between reporting periods may result in a
új ügyfelünktől származó bevételt a
misrepresentation of our financial position and is
következő
negyedév
unacceptable.
Pleaseszámadataihoz
ensure that all reporting is
accurate
and
not kiegyenlítsem
misleading.
írok
hozzá,
hogy
a
teljesítményt. Nem hiszem, hogy ennek

You can get further advice and support
about accurate reporting and accounts
from your Line Manager, local finance
team or Group Finance.

Nincs. Bármely, az értékesítés vagy a
nyereség beszámolási időszakok közötti
megosztására irányuló tevékenység
pénzügyi helyzetünk hamis bemutatásához
vezethet, és elfogadhatatlan. Gondoskodjon
róla, hogy minden beszámoló pontos, ne
pedig félrevezető legyen.

A pontos beszámoló-készítésről és a
The Group Accounting Policies and
könyvelésről
további
tanácsot
Procedures
Manual
andfelettesétől,
the Group a
Approvals
Manual
contain
further Group
helyi pénzügyi osztálytól vagy a Compass
information and guidance on this
pénzügyi
részlegétől kaphat.
subject.

Don’t
forget, you
alwaysadiscuss
További
tájékoztatást
éscan
útmutatást
Compass
any concerns or issues that you may
Grouphave
Számviteli
szabályzatában
és eljárási
by contacting
Speak Up.
kézikönyvében és Jóváhagyási kézikönyvében
talál.

negatív hatása lenne az ügyfélre nézve,
és a tényleges számokon sem módosítok.

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

Rendben van ez?

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.
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COMMERCIAL
INTEGRITY
ÜZLETI
FEDDHETETLENSÉG
Data Privacy
Adatvédelem
As a business, Compass holds personal data about employees, our clients, suppliers

and other third parties. This information can be held in paper files as well as
Vállalatként
a Compass
munkavállalók,
ügyfelek,
ésnature
egyéb of
harmadik
felek
electronically.
It is crucial
that we ensure
that thebeszállítók
confidential
any such
personal
data is tárolja.
kept secure
at all
times.
adatait
Ezek az
adatok
tárolhatók nyomtatott vagy elektronikus formában is.
Alapvetően fontos annak biztosítása, hogy a bizalmas jellegű személyes adatokat
In some
countries, compliance
mindig
biztonságban
tárolják. with data privacy regulations is required by law and any
failure to comply could result in financial and criminal penalties for both Compass and
the individual. Any personal data that we hold must only be used for business purposes and we must ensure that it is:
Egyes országokban az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést törvény írja elő, és
ennek
elmulasztása
pénzbüntetéssel és büntetőeljárással járhat a Compass vállalatra és a szabálysértőre nézve is. Bármely
• Obtained
lawfully;
tárolt
személyes
adat
felhasználása
kizárólag
üzleti
célokra
történhet, és gondoskodni kell arról, hogy
• Processed only for
the purposes
for which
it was
obtained;
• Accurate and relevant to the purpose;
•• azNot
adatok
történjen;
held megszerzése
for longer thantörvényesen
is necessary;
•• azStored
adatokat
kizárólag
arra
a
célra
használják
fel, amely célból azokat megszerezték;
securely; and
•• azNot
adatok
pontosak
és
a
célnak
megfelelőek
legyenek;
transferred to other countries without adequate
protection.
• az adatokat csak a szükséges ideig tárolják;
•In addition
az adatokat
biztonságosan
tárolják;
valamint
to the
above points,
each of
us has a responsibility to ensure that individuals who provide personal data to
are made védelem
aware of hiányában
who will have
access
to that data,más
andországokba.
for what purpose.
•us megfelelő
azokat
ne továbbítsák

abide by the
basic
AAlways
fenti pontokon
kívülfollowing
mindenki
felelrules:
azért, hogy a személyes adataikat rendelkezésre bocsátó személyeket tájékoztassa
arról, hogy kinek és milyen célból lesz hozzáférése az adatokhoz.
• Personal data should only be accessed by those authorised to do so, and only for business purposes;
•
Personal
data
shouldalapvető
never beszabályokat:
provided to unauthorised persons in or outside of Compass without the necessary
Mindig
tartsa be
az alábbi
consents and contracts in place to ensure that they also treat the personal data with the same level of confidentiality;
and
•• AAlways
személyes
adatokhoz
kizárólag
azisilletékes
személyek
ensure
that personal
data
held securely
with férhetnek
restricted hozzá,
access.és kizárólag üzleti célokból;
• Tilos a személyes adatokat a Compass vállalaton belül vagy azon kívül tevékenykedő, illetéktelen személyek számára olyan
szükséges
és szerződések
nélkül
kiadni,oramelyek
általfrom
biztosítható,
hogy
azok ugyanolyan
bizalmasan
receive hozzájárulások
any formal statutory
or regulatory
requests,
complaints
individuals
to access
personal information
If you
az holding
adatokat,
mi; valamint
thatkezelik
we are
in mint
respect
of them, you must first refer the matter to your local legal team or whoever locally is
for managingarról,
data hogy
protection
issues. adatokat biztonságosan, korlátozott hozzáféréssel tárolják.
•responsible
Mindig gondoskodjon
a személyes

Hivatalos törvényi vagy szabályozói adatigénylés, illetve magánszemélyektől érkező panasz esetén az általunk róluk tárolt
személyes adataikhoz való hozzáférést illetően először forduljon a helyi jogi osztályhoz vagy az adatvédelmi kérdések
kezelésével helyileg megbízott felelőshöz.

Q: I am looking to run a marketing campaign
in my local area to promote our new support
services offering. Can I use the names and
K: Helyi
marketingkampány
szervezésére
addresses
held on our client
database to put
together some
mailings? új támogatási
készülök,
hogy hirdessem
szolgáltatásainkat. Felhasználhatom az
A: You must only send out marketing material to
ügyféladatbázisban
neveket
és this kind
individuals who havetárolt
agreed
to receive
of information,
otherwise
you could be breaching
címeket
a címjegyzék
összeállításához?
local data privacy laws. The data held on a
client database may have been collated for a
different purpose
so you cannot
assume that
V: Kizárólag
azoknakand
a személyeknek
küldhet
this is okay to use. You should speak to your
reklámanyagokat,
Line Manager or akik
yourebbe
localbeleegyeztek,
marketing
department
for further guidance.
különben
megszegheti
a helyi adatvédelmi

You can get further support and
guidance about data privacy from your
Line Manager or local legal team.
Az adatvédelemmel kapcsolatban további
Don’t és
forget,
you can
always discuss
támogatást
útmutatást
felettesétől
vagy a helyi
any concerns or issues that you may
jogi osztálytól kaphat.
have by contacting Speak Up.
Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson
keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.

jogszabályokat. Lehet, hogy az ügyféladatbázisban tárolt adatokat más célokra
gyűjtötték, így nem feltételezhető, hogy
azok felhasználhatók. További útmutatást
felettesétől vagy a helyi marketingosztálytól
kaphat.
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EMPLOYMENT
MUNKÁLTATÁS
Health and Safety
Egészség
ésour
biztonság
At Compass,
people will make us not just a good company to work for and do business

with, but a great company with a reputation for high standards and quality.
Munkatársaink nemcsak ahhoz segítik hozzá a Compass-t, hogy jó vállalattá váljunk, ahol érdemes
Our people
our most
valuable
asset.
areahhoz
key tois,the
success
the business. It's
dolgozni,
és are
amellyel
érdemes
üzletet
kötni,They
hanem
hogy
magasofszínvonalunkról
és
every manager's
responsibility
to ensure
that they lead in a way that nurtures, motivates and
kiemelkedő
minőségünkről
legyünk
közismertek.
inspires our people, without exception, to provide outstanding service for one another, our clients
and
our customers.
Legfőbb
értékünket munkatársaink jelentik. Vállalatunk sikerének ők a kulcsai. Minden vezető

felelős azért, hogy vezetői munkájával munkatársainkat kivétel nélkül segítse, motiválja és inspirálja arra, hogy kiváló
It is our moral obligation to safeguard each other, our customers and the environment by operating an injury free, healthy
szolgáltatást nyújthassanak egymásnak, ügyfeleinknek és vásárlóinknak.
workplace serving food that is always safe to eat and that minimises our environmental impacts.
Erkölcsi
kötelességünk
egymást,
ügyfeleinket
és környezetünket
azáltal,
hogy
sérülésveszélyektől
mentes,
Health and
safety remains
our number
one operational
priority. All megvédeni
management
meetings
throughout
Compass feature
egészséges
munkahelyeket
fenn,
mindig
biztonságosan
fogyasztható
kínálunk,
és minimálisra
csökkentjük
a Health and
Safety updatetartunk
as one
of their
first
agenda items.
Our Healthételeket
and Safety
policies
are reviewed
by the
aCompass
környezetre
gyakorolt
Group
PLC hatást.
Board on an annual basis to ensure that they continue to meet the needs of the business
and relevant legislation.
A munkavédelem továbbra is elsőbbséget élvez működésünkben. A teljes Compass valamennyi vezetői értekezletének
Compass
is committed
providing
a safe andéssecure
workingkérdése.
environment
to all employees
and to promote
best practice
egyik
kiemelt
napirendi topontja
az egészség
a biztonság
Munkavédelmi
szabályzatunkat
a Compass
Group
across
Compass.
We
have
developed
a
policy,
minimum
operating
standards
and
behaviours
which
are
steadily
being
Igazgatótanácsa évente felülvizsgálja, és ellenőrzi, hogy azok továbbra is megfelelnek-e a vállalat igényeinek és a hatályos
rolled out across the Compass business. Specifically we will:
jogszabályoknak.
• Seek to prevent injury to any employee, customer or contractor;
A• Compass elkötelezett a biztonságos munkakörnyezet kialakítása és a legjobb gyakorlat elősegítése mellett a teljes Compass
Conduct a full risk assessment as soon as practicable when taking on any new contract;
vállalaton
belül.
egy szabályzatot,
és meghatároztuk
a minimális működési normákat és magatartásokat,
• Consider
theLétrehoztunk
safety implications
of our procurement
decisions; and
amelyeket
folyamatosan
vezetünk
be
a
Compass
valamennyi
vállalatánál.
alábbi kötelezettségeket vállaljuk:
• Ensure that every employee is properly trained to safely perform theirAz
work.

•WeArra
hogy
megelőzzük
ügyfeleink
vagy alvállalkozóink sérülését;
alsotörekszünk,
expect similar
high
standardsmunkatársaink,
from our suppliers
and contractors.
• Amint lehetséges, teljes kockázatértékelést végzünk, amikor új szerződést kívánunk kötni;
•WeBeszerzési
során
figyelembe
vesszük
a biztonsági
szempontokat;
valamint
work hard döntéseink
to continually
improve
our health
and safety
performance
and we have
started to measure our performance
against
a
set
of
clear
metrics
to
assure
our
customers
and
others
who
work
with
us
that we are
operating the safest
• Gondoskodunk arról, hogy minden munkatárs megfelelő képzésben részesüljön a biztonságos
munkavégzéshez.
environment possible.
Emellett beszállítóinktól és alvállalkozóinktól is hasonlóan magas színvonalat várunk el.
We believe that a commitment to safety requires a balanced approach from both management and employees.
Törekszünk arra, hogy folyamatosan javítsunk munkavédelemmel kapcsolatos teljesítményünkön. Emellett számos
mutatószám alapján mérjük teljesítményünket, hogy biztosíthassuk vásárlóinkat és a velünk együttműködőket arról, hogy a
lehető legbiztonságosabb környezetet tartjuk fenn.
Hisszük, hogy a biztonság iránti elkötelezettség kiegyensúlyozott hozzáállást igényel mind a vezetőség, mind munkatársaink
részéről.
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MUNKÁLTATÁS
Egészség és biztonság (folytatás)
E szemlélet részeként a Compass elvárja, hogy vezetőink valamennyi szinten:
•
•
•
•
•

gondoskodjanak a munkavédelmi előírások betartásáról;
mindig biztonságos munkahelyi környezetet biztosítsanak és tartsanak fenn;
alakítsák ki, támogassák és valósítsák meg a vállalat munkavédelemmel kapcsolatos rendszereit és gyakorlatait;
az egészségügyi és biztonsági normák eléréséhez hatékonyan használják a Compass erőforrásait; valamint
minden munkatársat készítsenek fel a biztonságos és hatékony munkavégzésre.

A fentieken kívül a Compass minden munkatársától elvárja, hogy:
•
•
•
•

•
•
•
•

a biztonságos munkahely biztosítása során kötelességüknek érezzék, hogy vigyázzanak saját magukra és másokra;
azonnal jelentsék a veszélyes cselekedeteket vagy körülményeket felettesüknek;
ötleteikkel aktívan járuljanak hozzá a biztonságosabb és hatékonyabb munkahely kialakításához;
soha ne hunyjanak szemet a kockázatok és veszélyek fölött. Ha észreveszi, hogy valaki veszélyes dolgot tesz, magyarázza
el az adott személynek, hogy az miért veszélyes, és kérje meg, hogy hagyja abba. Ha az illető ezt megtagadja, az Ön
felelőssége, hogy felettesét tájékoztassa az esetről;
ne érkezzenek munkába kábítószer vagy alkohol hatása alatt;
mindig viseljék a megfelelő személyi védőfelszereléseket;
tudják, mit kell tenniük munkahelyükön vészhelyzet esetén; valamint
mindig tartsák be a biztonságos munkavégzés eljárásait.

K: Nagy csapatot szervezek ideiglenes

V: Nincs. Mindannyian felelősséggel tartozunk

Egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatban

munkavállalókból, hogy segédkezzenek

azért, hogy biztonságos munkakörnyezetet

további támogatást vagy útmutatást felettesétől,

egy megrendezésre kerülő

biztosítsunk mindenkinek, aki a Compass-

a helyi HR-osztálytól, illetve a helyi vagy

sporteseménynél. Nagyon sürget az

nál dolgozik. Fontos, hogy néhány percben

csoportszintű HSE osztálytól kaphat.

idő, és várhatóan rendkívül elfoglaltak

felvilágosítást tartson a csapatnak, és

leszünk. Terveim szerint kihagynánk a

felvázolja a tűz vagy vészhelyzet esetén

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

munkavédelemről szóló beszélgetést

követendő eljárást.

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

és a vészhelyzetben érvényes eljárás

problémáiról.

ismertetését, mivel az ideiglenes
munkatársak legtöbbje már dolgozott
nekem. Rendben van ez?
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EMPLOYMENT
MUNKÁLTATÁS
Fair Treatment and Equal Employment Opportunities
Tisztességes
bánásmód
és egyenlő
foglalkoztatási
esélyek
Compass respects
and values
the individuality
and diversity
that every

employee brings to the business and we seek to create a positive, open working
Aenvironment
Compass tiszteletben
tartja
és értékeli azt az egyediséget és sokszínűséget,
wherever we
operate.
amellyel minden munkatárs gazdagítja a vállalatot, és pozitív, nyitott munkahelyi
In relation toszeretnénk
our employees:
környezetet
kialakítani valamennyi helyszínünkön.
• We are committed
to basing our relations with our employees on respect for the dignity of the individual and fair
Munkatársainkkal
kapcsolatban:
treatment for all;
We aim to recruit
and promote
on the
basis ofkapcsolatainkat
their suitability for
the job without méltóságának
discrimination; tiszteletben
and
•• elkötelezettek
vagyunk
amellett, employees
hogy a velük
kialakított
a magánszemély
• tartására
We do not
tolerate
any
form
of
discrimination
or
sexual,
physical,
mental
or
other
harassment
of
any
kind
towards
és a mindenkit megillető méltányos bánásmódra alapozzuk;
our employees.
• célunk, hogy a munkatársak felvétele és előléptetése diszkriminációmentesen, a munkakörre való alkalmasságuk alapján
valamint
Totörténjen;
help us achieve
our aims we have developed a simple framework of objectives, measures and actions that focus on
•thenem
tűrjük
sem of
a velük
szembeni
diszkrimináció,
sem a szexuális, testi, lelki vagy egyéb zaklatás semmilyen formáját.
five key areas
people
management
and development:

Célunk
eléréséhez
célkitűzések,
ésright
eljárások
egyszerű
keretrendszerét
alakítottuk
ki, amelyek that
a munkatársak
• Attract
– recruiting
the rightintézkedések
people, in the
way and
reflecting
the diversity
of the communities
we work
kezelésének
és fejlesztésének öt fő területére összpontosulnak:
in;
• Retain – having the right rewards and benefits and work environment for people to want to stay with us;
•• Vonzás
– a– ensuring
megfelelőthat
személyek
toborzása
a megfelelő
a működési
lévő közösségek
Develop
people have
the right
skills to domódon,
their jobtükrözve
and develop
careers területeinken
with us;
• sokszínűségét;
Engage – connecting all our people to our goals, motivating them to achieve them and recognising their
achievements;
and elismeréseket és előnyöket, valamint munkahelyi környezetet kínáljunk munkatársainknak, hogy
• Megtartás
– megfelelő
• vállalatunknál
Perform – having
the processes in place to manage and continually improve individual performance.
maradjanak;
• Fejlesztés – gondoskodjunk róla, hogy munkatársaink rendelkezzenek a megfelelő képességekkel munkájuk elvégzéséhez
As és
ankarrierjük
employeevállalatunknál
you must: történő kiteljesítéséhez;
• Bevonás – minden munkatársunkat vonjuk be céljaink elérésébe, motiváljuk őket a célok elérésére, és ismerjük el
• Treat your colleagues fairly and with dignity and respect. Discrimination of any kind will not be tolerated;
eredményeiket; továbbá
• Follow all applicable labour and employment laws in the country in which you work. Make sure you are familiar
• Teljesítmény
– rendelkezzünk
olyan– eljárásokkal,
irányíthatjuk
és folyamatosan
javíthatjuk az egyéni
with any applicable
local legislation
speak to your amelyekkel
local HR department
for further
guidance; and
• teljesítményt.
Report any instances of breaches of our commitment to equal opportunities. Do not be afraid to speak up – we all
have a responsibility to address issues that we become aware of.
Munkatársaink kötelessége, hogy:

• kollégáikat tisztességesen, méltósággal és tisztelettel kezeljék. A diszkrimináció semmilyen formáját nem tűrjük;
• betartsák annak az országnak valamennyi hatályos munkaügyi és foglalkoztatási törvényét, amelyben dolgoznak;
Ügyeljenek rá, hogy minden vonatkozó helyi jogszabályt ismerjenek – további útmutatásért pedig forduljanak a helyi HRosztályhoz; valamint
• jelentsenek minden esetet, ahol az egyenlő esélyekre vonatkozó kötelezettségünk megszegését észlelik. Ne féljenek
felszólalni – mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy a tudomásunkra jutott problémák figyelmet kapjanak.

Q: Nemrég
I recently
applied forpályáztam
a new rolemeg
in our
K:
új munkakört
V:
business which would have been a
apromotion
vállalatnál,for
amely
előrelépést
jelent
me. I did have an interview,
together with
four
other internal
számomra.
„Nem
hivatalosan”
elárulták,
candidates but I did not get the job. I was
hogy férfit keresnek az állásra, mert
told “unofficially” that they are looking for a
külföldre
szerintük
a női
man for kell
the utazni,
role as és
there
is some
internationalnem
travel
requirements
and they
munkatársak
lesznek
hajlandóak,
don’t think female employees would be
illetve
képtelenek
hátrahagyni
willing
or able tolesznek
leave any
young family.
What can I do?
gyermekeiket.

Elfogadhatatlan, hogy Önt neme alapján
megkülönböztessék. A betöltetlen
állásokra jelentkezőket végzettségük és a
munkakörre való alkalmasság alapján kell
megítélni. Ezzel kapcsolatban forduljon

You can bánásmód
get further és
support
and esélyek
A tisztességes
az egyenlő
guidance about the fair treatment and
alapelvei
kapcsán
további
támogatást
és
equal opportunity principles under
whichfelettesétől,
we operatea from
your Line
útmutatást
helyi HR-osztálytól
vagy
Manager, local HR team or Group HR.
a Compass Group HR-osztályától kaphat.

kellemetlennek érzi, forduljon a Speak Up

Don’t forget, you can always discuss
any concerns
or issues
that you may
Ne feledje,
hogy a Speak
Up szolgáltatáson
have by contacting Speak Up.
keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

munkatársaihoz.

problémáiról.

feletteséhez vagy a HR-osztályhoz. Ha ezt

Mit tehetek?
A: It is unacceptable for you to be discriminated
against because of your gender. All candidates
for vacancies should be judged on their
qualifications and suitability for the role. You
should raise this with your Line Manager or HR
team. If you feel uncomfortable doing this, you
could contact Speak Up.
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MUNKÁLTATÁS
Zaklatástól/megfélemlítéstől mentes munka
Elvárjuk, hogy minden munkatársunk tisztességes bánásmódban és tiszteletben részesüljön. A munkahelyi zaklatás és
megfélemlítés semmilyen formáját nem tűrjük, sem munkatársainkkal, sem beszállítóinkkal, üzleti partnereinkkel vagy
ügyfeleinkkel szemben.
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a következő alapvető szabályokat mindig szem előtt tartsa:
• Ne tréfálkozzon faji, etnikai hovatartozással, vallással, életkorral vagy szexuális beállítottsággal kapcsolatban.
• Ne terjesszen, jelenítsen meg, illetve vállalati tulajdonon ne tartson semmilyen bántónak tekinthető anyagot, beleértve
e-maileket, rajzokat, fényképeket stb.
• Ne terjesszen rosszindulatú híreszteléseket, ne terjesszen e-mailben, hangpostán vagy egyéb módon sértő vagy
megkülönböztető megjegyzéseket; továbbá
• Mindig bizalmasan kezelje a személyes adatokat. Azokkal ne éljen vissza, és ne feledje:
• a bántó, megfélemlítő, sértő vagy ártó szándékú magatartás semmilyen formáját nem toleráljuk.
A zaklatás vagy bántó viselkedés összes formája a vállalati szabályzat megsértésének minősül, amit nem tolerálunk. Ha
zaklatás vagy megfélemlítés áldozata, vagy tudomására jut, hogy másokkal ilyesmi történik, forduljon feletteséhez vagy a
vezetőség más tagjához. Ezenkívül igénybe veheti a Speak Up szolgáltatást is.

K: Néhány kollégám gúnyol a kiejtésem

A zaklatástól és megfélemlítéstől mentes

miatt. Tudom, hogy ez ártatlan mókának

munkához fűződő alapelvek kapcsán további

indult, de a megjegyzések egyre

támogatást és útmutatást felettesétől, a helyi HR-

személyesebbek lettek, és ezt nagyon

osztálytól vagy a Compass Group HR-osztályától

bosszantónak találom. Nem szeretném,

kaphat.

ha bárki bajba kerülne, de tényleg
szeretnék véget vetni ennek. Mit tegyek?

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson
keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

V: Azt javasoljuk, hogy beszéljen kollégáival,

problémáiról.

és magyarázza el magatartásuk Önre
gyakorolt hatását. Ha ez kellemetlen, vagy
nem változtat a viselkedésükön, forduljon
feletteséhez vagy a HR-osztályhoz. A
diszkrimináció semmilyen formáját nem
tűrjük.
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COMPANYÉRTÉKEK
ASSETS
VÁLLALATI
Brand Protection
Márkavédelem
Our reputation is a key factor in attracting clients and consumers to Compass and it is

imperative that the value and goodwill in this reputation is appropriately protected and
promoted by, amongst other things, taking steps to manage and protect our brands
properly.
Jó hírnevünknek kulcsszerepe van abban, hogy ügyfeleket és fogyasztókat vonzzunk

a Compass vállalathoz, és rendkívül fontos, hogy a hírnév értékét és „goodwill”As a market leader in the foodservice and support services sector, we often produce
jét megfelelően védjük és elősegítsük többek között azzal, hogy lépéseket teszünk
recipes, processes, non-public ideas and strategies that belong to Compass and which we must protect. The use
márkáink
kezelésére
és védelmére.
made of megfelelő
a trade mark
in connection
with our business and services builds significant goodwill, reputation and brand

value. We must also protect other confidential business information, such as customer data and personnel information
Az
és ittámogató
szolgáltatások piacának egyik vezető vállalataként gyakran készítünk recepteket, alakítunk ki
andélelmezési
ensure that
is kept confidential.
eljárásokat, hozunk létre nem publikus ötleteket és stratégiákat, amelyek a Compass tulajdonát képezik, és amelyeket meg
In addition,
ourAtrade
secrets,
such as information
contained in the kapcsolatos
Compass Service
Framework
or recipes
process a
kell
védenünk.
védjegy
tevékenységünkkel
és szolgáltatásainkkal
használata
jelentősen
növeli aand
cégértéket,
maps,
helpésdistinguish
us fromEmellett
our competitors
and maintain
a competitive
advantage
in the market is,
place.
jó
hírnevet
a márkaértéket.
meg kell védenünk
egyéb
olyan bizalmas
üzleti információkat
mint az ügyfelek és
a munkatársak adatai, és gondoskodnunk kell ezek titkosságáról.
You should consult with your local legal team if you are considering developing a new brand or technology where you
wish to rely on intellectual property rights. Please also refer to the Compass Group Intellectual Property Policy.
Ezenkívül üzleti titkaink, mint pl. a Compass szolgáltatási keretrendszerében található adatok, illetve receptjeink és eljárási
útmutatóink segítenek megkülönböztetni vállalatunkat versenytársainktól, és megőrizni versenyelőnyünket a piacon.
Always remember the following basic rules:
• Never agree to assign our intellectual property rights to clients, customers or other third parties without first
Forduljon
a helyi
jogi
osztályhoz,
olyan új márka vagy technológia bevezetését tervezi, amelynél érvényesíteni kívánja
consulting
with
your
local legalhateam;
szellemi
tulajdonhoz
Kérjük,
tekintse meg
a Compass
Group szellemi
tulajdonra
vonatkozó
szabályzatát
• Do not
agree tofűződő
sharejogait.
any of
our intellectual
property
or confidential
information
without
first making
sure is.
an
approved confidentiality agreement is in place. Seek advice from your Line Manager or your local legal team if you
are unsure;meg
and az alábbi alapvető szabályokról:
Ne feledkezzen
Neverneuse
Compassmeg
intellectual
or confidential
information
personal
or for reasons
unconnected
•• Soha
állapodjon
szellemiproperty
tulajdonjogaink
ügyfelek,
vásárlókforvagy
egyébgain
harmadik
felek számára
történő
with
your
role
at
Compass.
átruházásáról a helyi jogi osztállyal való előzetes egyeztetés nélkül;
• Ne állapodjon meg szellemi tulajdon vagy bizalmas információk megosztásáról anélkül, hogy előbb meggyőződött
Wevolna
are committed
to respecting
themegállapodás
intellectual property
and Ha
confidential
information
of third felettesétől
parties. You
must
follow
egy jóváhagyott
titoktartási
meglétéről.
bizonytalan,
kérjen tanácsot
vagy
a helyi
jogi
these basic rules:
osztálytól; valamint
• Only copy documents and materials when you have specific permission to do so;
• Soha ne használja a Compass szellemi tulajdonát vagy bizalmas információit személyes haszonszerzésre vagy a Compass
• Do not knowingly infringe a patent, trade mark or other intellectual property right of any third party. Please seek
vállalatnál
betöltött
szerepéhez
nemifkapcsolódó
célra.
advice from
your local
legal team
you are in any
doubt;
• Do not use any third party’s confidential information unless you are authorised to do so in a signed confidentiality
Elkötelezettek
a harmadik
felek szellemi
tulajdonjogainak
és bizalmas információinak tiszteletben tartása mellett. Az
agreementvagyunk
that meets
local internal
guidelines;
and
alábbi
kell követnie:
• Doalapvető
not loadszabályokat
any unlicensed
software on any Compass computer or other equipment.
• Kizárólag akkor másoljon dokumentumokat és egyéb anyagokat, ha erre kifejezetten engedélyt kapott;
have any
please
speak
your Line Manager
or seek
yourtulajdonjogát.
local legal team.
•If you
Tudatosan
nequestions,
sértse meg
harmadik
féltoszabadalmát,
védjegyét
vagy advice
egyéb from
szellemi
Ha kétségei vannak,
kérje a helyi jogi osztály tanácsát.
• Ne használja fel harmadik felek bizalmas információit, kivéve akkor, ha arra egy, a helyi belső szabályoknak megfelelő,
aláírt titoktartási szerződésben jogosultságot kapott; valamint
• Ne töltsön fel licenc nélküli szoftvert a Compass számítógépeire vagy egyéb eszközeire.
Q: I have recently joined Compass from one of

their major
competitors.
Before I left,
I took
Ha kérdése
van,
kérjük, forduljon
feletteséhez
vagy a helyi jogi osztályhoz.

copies of some purchasing data, including
pricing information, which I think could
really be beneficial to my new team. Surely
using this information will be in the best
K: Nemrég jöttem a Compass-hoz az egyik
V:
interests of Compass?
fő versenytárstól. Mielőtt eljöttem,
A: másolatot
No! Not only
are you likely
to be
breaching your
készítettem
néhány
beszerzési
obligations of confidentiality to your previous
adatról,
többek
között
árképzésről,
ami
employer
and the
principles
contained
in the
Code of Business
Conduct,
you
well be
szerintem
igen hasznos
lehet
újmay
csapatom
breaking the law. You must not bring or use
számára. Ezek az információk ugyebár a
any confidential information from any previous
Compass
szolgálják?
employer. érdekeit
This does
not mean that you cannot
use any general knowledge or skills that you
have learnt at any previous employer. If you
are in any doubt, please check with your local
legal team.

Nem! Nemcsak a valószínűleg korábbi

You can get further support or
guidance on brand protection from
your Line Manager, local marketing
team, Group Market Development
team or the Group Legal Department.

kötelezettségét és az Üzleti magatartási

A márkavédelemmel kapcsolatban további
Don’t forget, you can always discuss
információkat
felettesétől,
a helyi
any concerns
or issues
thatmarketing
you may
haveaby
contacting
Speak
Up.
osztálytól,
Compass
Group
piacfejlesztési

kódex szabályait szegi meg, hanem jó

osztályától vagy jogi osztályától kaphat.

munkáltatójának tett titoktartási

eséllyel törvénysértést is elkövet. Tilos
magával hoznia vagy felhasználnia a

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

korábbi munkáltatójától származó, bizalmas

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

jellegű információkat. Ez nem jelenti

problémáiról.

azt, hogy nem használhatja fel általános
ismereteit vagy képességeit, amelyeket
korábbi munkáltatójánál szerzett meg. Ha
kétségei vannak, kérje a helyi jogi osztály
tanácsát.
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VÁLLALATI ÉRTÉKEK
Titoktartás
Kifejezett felhatalmazás nélkül egyik munkatársunk sem tehet közzé Compass-vállalatokkal vagy azok üzleti tevékenységével
kapcsolatos információkat a vállalatcsoporton kívül.
Ha bizalmas információkat kell másik fél tudomására hoznia, az kizárólag az írásbeli titoktartási megállapodás feltételei vagy
a másik féllel kötött megállapodás szerint történhet.
Ha illetékes bírósági, kormányzati, szabályozói vagy felügyeleti szerv felszólításával kérik fel bizalmas információk megadására,
először értesítse a helyi jogi osztályt, és az adatok megadása előtt kérjen jóváhagyást.
A vállalat munkatársai nem használhatják fel a Compass bizalmas információit arra, hogy saját maguk, ismerőseik vagy
rokonaik számára előnyöket szerezzenek.
Tanulmányozza a helyi informatikai szabályzatot, és kövesse annak biztonságra és a Compass számítógépeinek használatára
vonatkozó szabályait. Ne feledje, hogy a vállalat bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül felügyelheti és nyilvántarthatja az
informatikai rendszer használatát.

Tárgyi eszközök
Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy a Compass vagyontárgyai, amelyeket munkánk során használunk, vagy
amelyekkel kapcsolatba kerülünk, ne sérüljenek, azokkal senki ne éljen vissza, illetve ne használódjanak el idő előtt. Az is
felelősségünk, hogy jelentsük, ha a Compass vagyontárgyait mások nem megfelelően használják.
Ellenőrizze, hogy a Compass Ön által használt vagyontárgyai megfelelően karban vannak-e tartva, hogy azok biztonságosan
és rendeltetésszerűen üzemelhessenek.

K: Amikor kivittem néhány papírt a

Bizalmas információnak minősül bármely adat

szelektív hulladékba, találtam egy

vagy ismeret, amelynek a Compass vállalaton

táskát alkalmazottak listájával és

kívüli közzététele hátrányos lehet a Compass

bérinformációkkal. Aggódom amiatt,

érdekeire nézve. Példák erre egyebek között:

hogy ezeket az információkat valaki

•

megláthatta. Mit tegyek?
V: Vigye az iratokat a HR-osztályra, és
jelentse az esetet felettesének vagy a

új termékek vagy szolgáltatások
fejlesztéséről szóló anyagok;

•

közzé nem tett pénzügyi adatok;

•

üzleti ötletek, folyamatok vagy stratégiák;

•

értékesítési, marketing és egyéb vállalati

HR-nek. Mindenki felelős a bizalmas

adatbázisok; valamint

adatok biztonságáért és titokban tartásáért,

•

és az Ön aggodalma megalapozott

A titoktartással kapcsolatban további támogatást

személyzeti adatok.

annak kapcsán, amit talált. A HR-osztály

vagy útmutatást felettesétől, a helyi jogi osztálytól

gondoskodik az iratok biztonságos

vagy a Compass Group jogi osztályától kaphat.

megsemmisítéséről, és emlékezteti
az iratokat ottfelejtő személyt az ezzel

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

kapcsolatos kötelességeire.

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.
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COMPANYÉRTÉKEK
ASSETS
VÁLLALATI
Information Security
Adatbiztonság
Compass’ systems - that is our IT hardware, software, office equipment, telephone and

email system - are all intended to be used for conducting Compass business. Each
Auser
Compass
rendszerei
vagyis
az informatikai
eszközök,
szoftverek,
irodai
eszközök,
is required
to use– the
facilities
in a professional
and
responsible
manner
at all
times.
telefonok
és levelezőrendszerek – mind a Compass üzleti tevékenységét szolgálják.
Minden felhasználónak mindig szakszerűen és felelősségteljesen kell használnia az
In order to protect both Compass and individuals using our IT systems, you should
eszközöket.
always ensure that your use of the Compass IT systems:

A Compass vállalat és az informatikai rendszerek felhasználóinak védelme érdekében
• does not break the law in the country where you are working;
mindig az alábbiak szerint kell használnia a Compass számítástechnikai rendszereit:
• does not risk bringing the Compass name into disrepute; and
• does not cause damage or disruption to Compass’ business.
• Ne sértse meg vele a munkavégzés helye szerinti ország törvényeit.
•In Ne
kockáztassa
vele a Compass
hírnevét;
certain
circumstances,
misuse ofjó either
thevalamint
internet or email can constitute a criminal offence. Each of us has a
•responsibility
Ne okozzontovele
kárt
vagy
kiesést
a
Compass
üzleti
tevékenységében.
ensure we understand the legal
restrictions
that apply in the country where we are working, and
make sure we adhere to them. Please speak to your local legal team for further guidance on legal restrictions that may
apply in the
country where
you work.
Bizonyos
körülmények
között
az internettel vagy a levelezőrendszerrel való visszaélés bűncselekménynek minősül.
Mindannyian felelősek vagyunk a munkavégzés helye szerinti országban érvényes jogi korlátozások ismeretéért és azok
Please makeAsure
you always helye
follow these
rules: hatályos korlátozásokkal kapcsolatos további jogi útmutatásért
betartásáért.
munkavégzés
szerintibasic
országban
forduljon a helyi jogi osztályhoz.
• do not install or use any unauthorised hardware or software on any Compass system;
•
protect
oralapvető
password
that you are allocated and do not share them with others;
Mindig
tartsaany
be username
a következő
szabályokat:
• do not access or download, create or forward emails, documents or images that may cause offence, distress or
harassment to others;
• Ne telepítsen vagy használjon nem engedélyezett hardvert vagy szoftvert egyetlen Compass rendszeren sem.
• restrict your use of Compass systems for personal use to a minimum; and
• Védje felhasználónevét vagy jelszavát, és azokat ne ossza meg másokkal.
• make sure you save and back up regularly any data or work that you hold on your system in accordance with the
• Ne
nyisson
meg local
vagy IT
töltsön
advice
of your
team.le, hozzon létre vagy továbbítson olyan e-maileket, dokumentumokat vagy képeket, amelyek
másokat sérthetnek, kellemetlen helyzetbe hozhatnak vagy zaklathatnak;
• Korlátozza minimálisra a Compass rendszereinek személyes célokra történő használatát; továbbá
• Rendszeresen mentse a rendszerén tárolt adatait vagy munkáját, illetve készítsen azokról biztonsági mentést a helyi IT
osztály útmutatásai szerint.

Q: I run a small business from home at the
weekend selling handmade jewellery. There
is no conflict between this and my work for
Compass (I have checked this with my Line
Manager) and usually it does not impact on
my work. I have a rush of orders at the
moment and would like to spend my lunch
K: Otthon
saját vállalkozásom
van,
break accessing
my website
toamelynek
check some V: Bár a Compass valóban megengedi az
customer hétvégenként
orders. Is thiskézzel
allowed?
keretében
készített
internet rövid ideig tartó, alkalmi használatát
ékszereket értékesítek. Ez nem áll
A: Whilst Compass does permit brief and
összeütközésben
a Compass-nál
betöltött
occasional personal
use of the internet,
our
policy does not permit
employees using the
munkakörömmel
(ezt egyeztettem
internet at work for any personal monetary
felettesemmel),
ésYou
általában
nincs
interests or gain.
must run
your “home”
businessmunkámra.
at home. Rengeteg sürgős
hatással
megrendelést kaptam, és ebédszünetben
szeretnék felmenni a weboldalamra, hogy

This guidance must be read in
conjunction with the Compass IT
Acceptable Usage Policy (which can
be accessed via the Group’s
intranet). If you are unclear on any
issue please speak to your Line
Manager.
Jelen útmutató együtt olvasandó a Compass

engedélyezi a munkatársaknak az

Don’t forget,
youelfogadható
can alwayshasználatáról
discuss
informatikai
eszközök
any concerns or issues that you may
szóló szabályzatával (amely a Csoport intranet
have by contacting Speak Up.
rendszerén található). Ha bármilyen kérdés

internet munkahelyen, személyes anyagi

kapcsán bizonytalan, forduljon feletteséhez.

személyes célokra, szabályzatunk nem

érdekek vagy nyereség érdekében történő
használatát. „Otthoni” vállalkozását otthonról

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

kell üzemeltetnie.

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy
problémáiról.

ellenőrizhessek néhány megrendelést.
Elfogadható ez?
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EXTERNAL
ACTIVITY
KÜLSŐ
TEVÉKENYSÉG
Dealing with Governments and Public Regulatory Bodies
Együttműködés
és szabályozó
szervekkel
You may come intokormányzati
contact with government
officials
or representatives from

public regulatory bodies during the course of your work for Compass. If you are
Aasked
Compass-nál
végzett
előfordulhat,
hogy állami
hivatalnokokkal
to provide
themmunkája
with anysorán
information
in connection
with
an enquiry or
investigation,
you have
a duty
to make sure
that kapcsolatba.
you are truthful
accurate,
vagy
szabályozó
szervek
képviselőivel
kerül
Haand
valamilyen
and that Compass’
legitimatekapcsolatban
interests are bármilyen
protected. információt kérnek Öntől,
kérdéssel
vagy kivizsgálással
kötelessége ügyelni arra, hogy helyes és valós adatokkal szolgáljon, és hogy
Always contact
your local
legal team
before responding to any request for information from an unexpected agency. You
megvédje
a Compass
törvényes
érdekeit.
should make sure that any information or files relevant to the investigation are preserved and not destroyed. This
includes making sure any electronic systems for record disposal are temporarily suspended to ensure that relevant
Mindig
recordsforduljon
are kept.a helyi jogi osztályhoz, mielőtt egy váratlanul bejelentkező hivataltól érkező adatigénylésre válaszolna. Meg
kell győződnie arról, hogy a vizsgálat szempontjából releváns információkat vagy fájlokat megőrizték és nem semmisültek
meg.
Ennek
részeként are
megexpected
kell bizonyosodnia
arrólfully
is, hogy
az adatmegsemmisítésre
használt
elektronikus
rendszereket
Compass
employees
to co-operate
with the
investigation. You must
not obstruct
the collection
of
ideiglenesen
felfüggesztik,
hogy megóvják
feljegyzéseket.
information by
properly authorised
officialsaorszükséges
retaliate against
anyone who co-operates with the investigation.
government
officials attend
your teljes
office mértékben
or unit andegyüttműködni
request information,
please
make
sure
you follow
these basic
AIf Compass
munkatársai
kötelesek
a vizsgálat
során.
Nem
gátolhatja
a jogosultsággal
rules:
rendelkező hivatalnokokat az adatgyűjtésben, illetve nem alkalmazhat megtorlást a vizsgálat során együttműködő
munkatársakkal szemben.
• contact your local legal team immediately;
•
ask to see
and hivatalnokok
take a copy of
it;
Ha irodáját
vagyidentification
részlegét állami
keresik
fel, és információkat kérnek, kövesse az alábbi alapvető szabályokat:
• clarify with the individuals which organisation they are representing, what is the nature of their investigation; and
• make sure that the representatives are not left unattended.
• Azonnal vegye fel a kapcsolatot a helyi jogi osztállyal.
• Kérje el azonosítójukat, és készítsen azokról másolatot.
You should contact your local legal team if you have any doubts and make sure that you are familiar with the
•required
Tisztázza,
mely szervezetet
éswith
milyen
célból
kerül sorand
a vizsgálatra;
továbbábodies.
localhogy
procedure
in the eventképviselik,
of dealings
local
government
public regulatory
• Ne hagyja felügyelet nélkül a képviselőket.

Kétség esetén forduljon a helyi jogi osztályhoz, és tanulmányozza az előírt helyi eljárásokat, amelyek leírják, hogyan kell
eljárni a helyi kormányzati és szabályozó szervek munkatársaival.

Q: Korábbi
In my previous
company,
were advised
K:
munkáltatómnál
aztwe
az utasítást
to not give out any information to any
kaptuk,
egyetlen
külső félnek
externalhogy
parties,
regardless
of whosethey
were. Iki
don’t
want to getNem
in trouble
for
adjunk
információkat.
szeretnék
breaching confidentiality. What is the
bajba kerülni a titoktartás megszegése
correct thing for me to do?
miatt. Mi a helyes teendő?
A: The first thing you should do is contact your
local legal team – they will advise you on what
V: Először
is forduljon
a helyi
jogi osztályhoz
– any
information
can and
cannot
be given to
third
party. adnak azzal kapcsolatban, hogy
ők
tanácsot

You can kapcsolatban
get further support
ortámogatást
A titoktartással
további
guidance on issues of confidentiality
vagy útmutatást
a helyi
jogi
osztálytól
from your felettesétől,
Line Manager,
your
local
team Group
or the Group
Legal kaphat.
vagy alegal
Compass
jogi osztályától
Department.
Ne feledje,
a Speak
Upalways
szolgáltatáson
Don’t hogy
forget,
you can
discuss
anymindig
concerns
or issues aggályairól
that you may
keresztül
beszámolhat
vagy
have by contacting Speak Up.
problémáiról.

mely információkat lehet, és melyeket nem
lehet harmadik fél rendelkezésére bocsátani.
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EXTERNAL
ACTIVITY
KÜLSŐ
TEVÉKENYSÉG
Community and Charitable Activity
Közösségi
jótékonysági
tevékenység
Success in és
business
is dependent
on compliance with legal constraints, together with

sensitivity to local customs and conventions governing business relationships. The
Az
üzleti siker in
függ
a jogszabályok
betartásától,
valamint
az üzleti
kapcsolatokat
helyi
communities
which
we operate (and
from which
we draw
our employees)
areirányító
important
to
us.
szokások
és konvenciók iránti fogékonyságtól. Fontosak számunkra azok a közösségek,
amelyekben működünk (és ahonnan munkatársaink is származnak).
Compass is committed to making a positive contribution to the sustainable development of
communities
in whichamellett,
we operate.
strive tojáruljon
take into
account
the concerns
of the
AtheCompass
elkötelezett
hogyWe
pozitívan
hozzá
a működés
helyén
élőwider community – including
national and local interests – in all of our operations. We use our expertise to contribute to the wellbeing of the community
közösségek fenntartható fejlődéséhez. Törekszünk arra, hogy minden tevékenységünkben figyelembe vegyük a szélesebb
in a manner appropriate to our business objectives.
közösséget érintő tényezőket, beleértve az országos és a helyi érdekeket is. Szakértelmünk révén olyan módon járulunk
hozzá
a közösség
jóllétéhez,
üzleti
céljainknak
is megfelelő.
Respecting
the cultures
andami
local
customs
of other
communities and countries and always following local laws is

important. Certain business practices which may be acceptable in one country could be unacceptable in another.
Fontos,
hogy of
tiszteletben
tartsukmay
másaffect
közösségek
kultúráját
szokásait, és mindig betartsuk a helyi jogszabályokat.
Being aware
the differences
the wayhelyi
you need
to doésbusiness.
Egyes vállalati gyakorlatok elfogadottak lehetnek az egyik országban, egy másikban viszont elfogadhatatlanok. A különbségek
All Compass
employeesaz
are
expected
to abidemódját.
by the following basic rules:
ismerete
befolyásolhatja
üzleti
tevékenység
always összes
respectmunkatársának
the culture and
customs
of alapvető
the communities
and countries in which you are working
A• Compass
bebusiness
kell tartania
az alábbi
szabályokat:
(providing that they do not conflict with the principles contained in the Code of Business Conduct);
alwaystiszteletben
comply with
laws
and regulations
contact your
legalkultúráját
team if és
you
need
assistance
in this
•• Mindig
kell local
tartania
a működés
helyén élő– közösségek
éslocal
országok
üzleti
szokásait
(feltéve,
hogy
regard; and
azok nem ütköznek az Üzleti magatartási kódex szabályaival).
• always keep your Line Manager informed about any planned communication with designated non-governmental
• Mindig
be kell
a helyi
törvényeket
ésengaging
jogszabályokat
– haparties.
segítségre van szüksége, forduljon a helyi jogi osztályhoz;
agencies
andtartania
seek their
approval
before
with such
valamint
•Through
Mindig its
tájékoztassa
ha egy kijelölt
nem kormányzati
kapcsolatfelvételt,
és előtteinmindig
donationsfelettesét,
and sponsorships,
Compass
aims to szervezettel
improve itstervez
impact
on the environment
whichkérje
it
jóváhagyását.
operates
and the communities it serves to benefit all of its stakeholders.

A Compass az adományok és a szponzorálások révén javítani kívánja a helyi környezetre és az ellátott helyi közösségre
gyakorolt hatását, valamennyi érdekeltek javára.

Q: I have been approached by a client who has
K: Az
egyik
felkért
arra, dinner
hogy legyek
A Compass rendelkezik egy olyan jóváhagyási
asked
usügyfél
to host
a charity
at our
házigazdája
egyIjótékonysági
vacsorának
eljárással, amelyet követni kell, mielőtt
restaurant. Am
able to do this?
éttermünkben. Megtehetem ezt?
A: Please speak to your Line Manager before
agreeing to help. Compass encourages the
of communitybeszéljen
and charitable
activities,
V: support
Mielőtt beleegyezne,
felettesével.
but it is important to ensure that the approvals
A Compass ösztönzi a közösségi és
process is followed, particularly as the request
jótékonysági
tevékenységek
támogatását,
has come from
a client.

jótékonysági célú felajánlást tenne. Kérjük,
ismerkedjen meg a Compass jótékonysági
adományokra vonatkozó szabályzatával. A
Compass-vállalatok által nyújtott jótékonysági
felajánlásokat teljes körűen dokumentálni kell

azonban fontos követni a jóváhagyási

a vállalati nyilvántartásokban, és ahol törvény

eljárást, különösen akkor, ha a felkérés

írja elő, azokat a Compass vállalatnak vagy a

ügyfél részéről érkezik.

kedvezményezettnek fel kell tüntetnie a nyilvános
tájékoztatókban.
Közösségi és jótékonysági tevékenységünkkel
kapcsolatban további támogatást vagy útmutatást
felettesétől, a helyi jogi osztálytól vagy a

Compass has an approvals process
Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson
which must be followed before any
keresztül
mindig donations
beszámolhat
charitable
canaggályairól
be made. vagy
Please familiarise yourself with the
problémáiról.
Compass Charitable Donations Policy.
Any charitable contribution provided
by a Compass company must be fully
documented in your company books,
and where required by law, placed on
the public record either by Compass
or the recipient.
You can get further support or
guidance on our community and
charitable activities from your Line
Manager, your local legal team or the
Group Legal Department.
Don’t forget, you can always discuss
any concerns or issues that you may
have by contacting Speak Up.

Compass Group jogi osztályától kaphat.
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KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG
Politikai tevékenység
Üzleti tevékenységének részeként a Compass néha felveszi a kapcsolatot a világ különböző részein működő kormányzati
szervekkel, közérdekű csoportokkal, szakmai egyesületekkel és egyéb hasonló testületekkel. Ennek során ügyelnünk kell a
politikai tevékenységet szabályozó helyi törvények betartására.
A Compass irányelvei szerint tilos adományokat adni politikai pártoknak. Az azonban előfordulhat, hogy a Compass egyes
rutintevékenységei akaratlanul is az Egyesült Királyság politikai adományokat és költségráfordításokat szabályozó jogi
rendelkezéseinek szélesebb értelemben vett hatálya alá esnek, amelyeket be kell tartanunk. Az ilyen jellegű kiadásokhoz
először a Compass Group PLC részvényeseinek jóváhagyása szükséges, és ezt fel kell tüntetni az éves beszámolóban.
A Compass alkalmazottai nem vehetnek részt lobbi-tevékenységben, illetve nem állhatnak kapcsolatban törvényhozókkal,
politikai jelöltekkel, szabályozókkal, állami alkalmazottakkal vagy közérdekű csoportokkal, kivéve, ha azt a Compass Group
sajtókapcsolati, befektetői kapcsolati osztályának vagy jogi osztályának útmutatásai szerint teszik. További részletekért
kérjük, olvassa el a vállalati kommunikációs szabályzatot.
Mindig tartsa be a következő alapvető szabályokat:
• A Compass nevében ne nyújtson adományt egyetlen politikai szervezetnek sem, amely pártpolitikai tevékenységeket
támogat.
• Különítse el munkájától az összes személyes politikai tevékenységet, és ne használja munkaidejét vagy a vállalat
erőforrásait azok támogatására – további részletekért tanulmányozza jelen kódex Összeférhetetlenség c. részét; valamint
• Mielőtt a Compass nevében állami hivatalnokokkal, szabályozókkal, törvényhozókkal vagy lobbicsoportokkal veszi fel a
kapcsolatot, kérje a Compass Group sajtókapcsolati, befektetői kapcsolati osztályának vagy jogi osztályának útmutatását.

K: Felvette velem a kapcsolatot egy

V: Ezt jogosan kérdőjelezi meg. Vegye

A Compass politikai tevékenységével

lobbizó csoport, akik filmet készítenek

fel a kapcsolatot a Compass Group

kapcsolatban további támogatást vagy útmutatást

az eldobható poharak környezetre

kommunikációs osztályának vezetőjével, és

felettesétől, a helyi jogi osztálytól vagy a

gyakorolt hatásairól. Úgy vélem, hogy ez

beszélje meg vele az ajánlat részleteit.

Compass Group jogi osztályától kaphat.

tényleg segíthetne felhívni a figyelmet

A Compass Group jogi osztályával együtt ők

a környezetvédelem területén szerzett

adnak tanácsot, hogy miként reagálhat erre

Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson

kiváló hírnevünkre. Úgy tudom, hogy a

a felkérésre, és milyen szinten vehet részt

keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

filmet a kormánynak fogják átadni. Ez

ebben.

problémáiról.

jelentheti azt, hogy nem vehetek részt a
filmben?
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EXTERNAL
ACTIVITY
KÜLSŐ
TEVÉKENYSÉG
External Communications
Külső
As partkommunikáció
of our daily work we may come into contact with key “stakeholders” –

this would include employees, business partners, clients, customers, investors, the
Napi
munkánk
részekéntand
kapcsolatba
kerülhetünk
„érdekeltekkel”
media,
communities
governments.
It is kulcsfontosságú
crucial that our
stakeholder
are managed in üzleti
accordance
with the
Compassvásárlókkal,
Corporate
–communications
többek között alkalmazottakkal,
partnerekkel,
ügyfelekkel,
Communications
Code. a közösségekkel és az állami szervekkel. Rendkívül fontos,
befektetőkkel,
a sajtóval,
hogy az érdekeltekkel folytatott kommunikáció a Compass vállalati kommunikációs
You must
never
talk to reporters or investment analysts about Compass business, either formally or informally. Only
kódexe
szerint
történjen.
nominated people are authorised to speak to external audiences, such as the market, analysts, investors and the press.
This means:
Sem hivatalos, sem kötetlen formában ne beszéljen riporterekkel vagy befektetési elemzőkkel a Compass üzleteiről.
Kizárólag
a kijelölt
személyek
jogosultak
nyilatkozni
olyan and
külső
feleknek,Group
mint piaci
befektetők
• Our Chief
Executive
Officer,
Group Finance
Director
Compass
PLC elemzők,
main Board
directors;vagy a sajtó. Ez a
következőket
jelenti: Relations & Corporate Affairs Director;
• Group Investor
• Group General Counsel and Company Secretary; and
•• a Other
vezérigazgató,
a Compass
Group pénzügyi
a Compass
people expressly
authorised
by one ofigazgatója
the peopleéslisted
above. Group PLC igazgatótanácsának tagjai;
• a csoport befektetői kapcsolatokért és vállalati ügyekért felelős igazgatója;
•Contact
a Compass
és found
titkára;invalamint
detailsGroup
for thevállalati
above jogtanácsosa
persons can be
the Reference section of the Code of Business Conduct. All other
are prohibited
significant
information
to anyone
outside of Compass without prior written
•employees
egyéb személyek,
akiket afrom
fenti giving
személyek
valamelyike
kifejezetten
feljogosított.
approval from an authorised person. If you are approached by any external party to give information about our business,
should
re-directvalamennyi
the enquiryelérhetőségét
to an authorised
person in
first magatartási
instance.
Ayou
fenti
személyek
megtalálja
azthe
Üzleti
kódex Hivatkozások c. fejezetében. Más

munkatársak az arra jogosult személy előzetes írásbeli engedélye nélkül nem adhatnak ki jelentősebb információkat
Operating companies are not permitted to release any statement, press release or presentation internally or externally,
a Compass vállalaton kívül álló személyeknek. Ha kívülálló kéri fel arra, hogy adjon tájékoztatást vállalatunkról, azonnal
which may contain or amount to inside information (that is information that is likely to have a significant effect on the price
továbbítsa
a kérést
arra jogosult
of Compass
Groupaz
PLC’s
shares) személyhez.
without prior approval from Group Investor Relations who will arrange for a release

to the markets. Please also refer to the Insider Trading section of the Code of Business Conduct for further guidance.
A ténylegesen működő vállalatok nem hozhatnak nyilvánosságra a vállalaton belül vagy azon kívül olyan nyilatkozatokat,
sajtónyilatkozatokat vagy prezentációkat, amelyek bennfentes információkat tartalmazhatnak, vagy annak minősülhetnek
(vagyis olyan információkat, amelyeknek valószínűleg jelentős hatása van a Compass Group PLC részvényeinek árára)
a Befektetői kapcsolatok osztályának előzetes jóváhagyása nélkül, amely gondoskodik ezek nyilvánosságra hozataláról.
További útmutatásért tanulmányozza az Üzleti magatartási kódex Bennfentes kereskedés című fejezetét.

Q: I noticed an article in a newspaper over the
K: Hétvégén észrevettem, hogy az egyik
weekend about Compass which contained
újságban
lévő, a Compass
some inaccuracies.
Can I vállalatról
contact the paper
and
ask
them to
correct
their
report?
írt
cikk
néhány
téves
adatot
tartalmaz.
a kapcsolatot
az újsággal,
és of
A: Felvehetem
It is great that
you are alert
to this kind
matter but please
not contact the
megkérhetem
őket do
a helyesbítésre?
newspaper yourself. Any m edia
communications should be handled via the
V: Nagyszerű
dolog, hogy felfigyel
ilyesmire,
Group Communications
team. Their
contact
details
canhogy
be found
in the
section of
de
kérjük,
ne vegye
felReference
a kapcsolatot
the Code of Business Conduct.
az újsággal. Minden médiakommunikációt a

The Compass Corporate
A Compass Vállalati kommunikációs kódexe
Communications Code is provided to
a gördülékeny
kommunikációt
szolgálja
a
ensure the
seamless flow
of
communication
within Compass
and és
its
Compass
csoporton, valamint
annak belső
internal and external audiences.
külső közönségén belül.
You can get further support or
guidance about external
A külső kommunikációval kapcsolatban további
communications from your Line
támogatást
vagy your
útmutatást
felettesétől,
Manager,
local legal
team ora
Group
Communications
team orGroup
the
helyi jogi
osztálytól,
illetve a Compass
Group Legal Department.
kommunikációs vagy jogi osztályától kaphat.

megtalálja az Üzleti magatartási kódex

Don’t forget, you can always discuss
any concerns or issues that you may
Ne feledje, hogy a Speak Up szolgáltatáson
have by contacting Speak Up.
keresztül mindig beszámolhat aggályairól vagy

Hivatkozások c. fejezetében.

problémáiról.

Compass Group kommunikációs csapatán
keresztül kell intézni. Az elérhetőségeiket
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EXTERNAL
ACTIVITY
KÜLSŐ
TEVÉKENYSÉG
Környezetvédelem
Environment
AThe
környezetvédelem
nem
egy ágazat,
és which
szemlélet,
amely
environment is not
a sector,
but an hanem
attitude hozzáállás
and approach
represents
valamennyi
képviseli.
Röviden,
hogy
a necessarytevékenységünk
part of all of ourszükséges
activities. részét
In short,
it is important
thatfontos,
employees
munkatársaink
beosztásuktól
függetlenül
környezetvédelmi
display environmental
responsibility
in all felelős
areas within
their control,magatartást
regardless
of their position.
mutassanak
mindazokon a területeken, ahol erre lehetőségük van.
one of the
largest
foodlegnagyobb
service companies
in the
world, Compass
recognises
AAsCompass
a világ
egyik
élelmezési
vállalataként
tisztában
van vele,
that
it
has
an
impact
on
the
local
environments
in
which
it
operates
and
global
hogy hatást gyakorol a helyi környezetre, valamint általánosságban atheglobális
environment in general.
környezetre is.
In addition to complying with all relevant environmental legislation, Compass has developed its own common set of
Az
összes vonatkozó
felül a We
Compass
kialakította
magatartási
sablonjait,
amelyeket
behaviours
that are környezetvédelmi
being introduced szabály
into all betartásán
our operations.
continue
to drivesaját
improvement
across
our business,
működése
minden
területén
bevezet.
Továbbra
is
ösztönözzük
a
fejlesztést
teljes
vállalatunkon
belül,
főleg
az
ellátói
lánc és
particularly in the areas of supply chain and environmental performance.
a környezetvédelmi teljesítmény területén.
In the majority of our locations where we are not directly responsible for the procurement of utilities, equipment, fuel etc.,
we work
closely with
our clients toahol
consider
how
to improve
the environmental
performance
of our operations.
Azon
helyszíneink
többségénél,
nem a
mibest
közvetlen
feladatunk
a közművek,
a berendezések,
az üzemanyagok
stb. beszerzése, szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel annak meghatározására, hogyan lehetne legjobban javítani
Basic rules you must
follow:
tevékenységünk
környezetvédelmi
teljesítményét.
All employees
must
comply with company rules and procedures in relation to environmental matters;
A• követendő
alapvető
szabályok:
• Ensure that you are equipped with the right information, training and tools necessary to implement responsible
environmental practice;
• Valamennyi munkatársunknak be kell tartania a környezetvédelmi szabályokat és eljárásokat.
• Make sure you prevent or minimise any release of pollutants into the environment as a result of your work
• Rendelkeznie
kell a megfelelő információkkal, oktatással és eszközökkel a felelős környezetvédelmi gyakorlat
activities;
megvalósításához.
• Make sure you properly dispose of all waste materials and have due regard to good waste management practice;
•• Meg
előzni
tevékenységünk
keletkező
környezetbe
jutását,
minimálisra
Youkell
should
bea aware
of the besteredményeképpen
environmental option
for the szennyezőanyagok
disposal of particular
waste materials
in illetve
your workplace;
kell
csökkenteni
annak
mennyiségét.
Any employee found to have disposed of waste material in an appropriate or illegal manner may be subject to
disciplinary action;
• Gondoskodjon
az összes hulladékanyag megfelelő gyűjtéséről és elszállításáról, és fordítson kellő figyelmet a jó
• hulladékkezelési
All employees gyakorlatra.
should consider energy efficiency in all aspects of their work and take steps to save energy
whereverkell
practicable;
• Ismernie
a saját munkahelyén keletkező konkrét hulladékok ártalmatlanításának környezetvédelmi szempontból
• legjobb
All employees
should use
recycledakiről
materials
their szabálytalanul
work activitiesvagy
wherever
available
andelshould
recycle
any
módját. Bármely
munkatárs,
kiderül,inhogy
illegálisan
helyezett
hulladékot,
fegyelmi
appropriate
items
in
line
with
local
or
national
recycling
schemes
that
may
be
available;
and
eljárásban részesülhet.
• All employees should ensure that they do not carry out activities that waste water.
• Valamennyi munkatársunknak figyelembe kell vennie az energiahatékonyságot munkája minden területén, és ahol
lehetséges, lépéseket kell tennie az energia-megtakarítás érdekében.
• Minden munkatársunknak lehetőleg újrahasznosított anyagokat kell használnia munkavégzése során, illetve minden arra
alkalmas cikket az esetenként elérhető helyi és országos újrahasznosítási programok szerint újrahasznosítani; valamint
• Minden munkatársunknak ügyelnie kell arra, hogy ne végezzen a víz pazarlásával járó tevékenységet.

K: Büntetést kapok azért, ha kifejezem
aggályaimat
a munkahelyem
Q: azWill
I be penalised
if I raise
concerns about
health andkörülményei
safety
egészségügyi
és biztonsági
in the unit
I work?
We have
kapcsán?
Aztwhere
az utasítást
kaptuk,
hogy
been told to dispose of used
a cooking
használtoil
sütőolajat
öntsük
a külső
by pouring
it down
the
drains outside.
lefolyókba.

A: Compass’ number one priority is
V: Ahealth
Compass
egészség
és a
and számára
safety. Ifaz
you
have any
concerns
about
health
and
safety
biztonság kérdése kiemelten fontos. Ha
issues you should report them to
egészségügyi
és biztonsági
your Line Manager
at onceaggályai
and if
appropriate,
stop
work or
refrain from
vannak,
azonnal
jelentse
azokat
the activity that is causing you
felettesének,
amennyiben
lehetséges,
concerns. Ifésyou
are uncomfortable
speaking
your Line Manager,
you
hagyjon
fel to
a munkavégzéssel,
vagy
can contactaz
your
local legal
team, HR
tartózkodjon
aggályos
tevékenységtől.
or Speak Up. We will not tolerate
Ha
kellemetlennek
találjaagainst
felettesének
any
kind of retaliation
anyone
who raisesazany
concerns.
elmondani
esetet,
beszéljen a helyi
jogi osztállyal, a HR-rel vagy a Speak Up

munkatársával. Nem tűrünk semmilyen

Környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban

megtorlást az ellen, aki jelzi aggályait.

további támogatást vagy útmutatást felettesétől,
By environment
we mean
anywhere
that
a helyi
jogibeosztálytól
a HR-től
kaphat.
might
affectedvagy
by what
we do,
such
as: magatartási kódex Hivatkozások c.
Az Üzleti
• our immediate
surroundings
which
fejezetében
talál egy linket
is környezetvédelmi
might be affected by noise, smells and
fumes;
szabályzatunkhoz.
• the local environment which might be
affected by pollution, traffic and
disposal of our waste; and
Ne •feledje,
hogyenvironment
a Speak Up szolgáltatáson
the global
which might be
affected by using energy from fossil
keresztül
beszámolhat
aggályairól
vagy
fuelsmindig
or using
certain chemicals
which
damage the atmosphere.
problémáiról.

Környezet alatt azt a területet értjük, amelyre
tevékenységünk hatással lehet, így pl.:
•

közvetlen környezetünket, amelyet
érinthetnek a zajok, a szagok és a gázok;

•

a helyi környezetet, amelyre hatással lehet
a szennyezés, a forgalom és a hulladékok
elhelyezése; valamint

•

a globális környezetet, amelyre hatást
gyakorolhat a fosszilis tüzelőanyagokból
nyert energia felhasználása, illetve a légkört
károsító vegyi anyagok használata.

You can get further support or guidance
on environmental issues from your Line
Manager, your local legal team or HR.
You can also find a link to our
Environmental Policy Statement in the
Reference Section of the Code of
Business Conduct.
Don’t forget, you can always discuss any
concerns or issues that you may have by
contacting Speak Up
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Hivatkozások szabályzatokra és a további információk
Nyilvánosan elérhető dokumentumok a Compass Group PLC weboldalán (www.compass-group.com)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etikai kódex
Élelmezésbiztonsági irányelv nyilatkozat
Környezetvédelmi irányelv nyilatkozat
Ellátói lánc integritása irányelv nyilatkozat
Emberi jogi irányelv nyilatkozat
Munkahelyi egészség és biztonság irányelv nyilatkozat
Adózási stratégia

Kizárólag belső felhasználásra szánt dokumentumok (külső felek számára nem továbbítható), amelyek letölthetők
a Compass Group intranet oldalának „Szabályzatok” c. részéből.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A Compass Group lopásra és csalásra vonatkozó szabályzata
A Compass Group ajándékozási és vendéglátási szabályzata
A Compass Group szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzata
A Compass Group elfogadható informatikai felhasználásra vonatkozó szabályzata
A Compass Group általános informatikai szabályzata és szabályozói
A Compass Group kiberbiztonsági szabályzata és szabályozói
A Compass Group jótékonysági adományokra vonatkozó szabályzata
A Compass Group vállalati kommunikációs szabályzata
A Compass Group „Speak Up” programja
A Compass Group jóváhagyási kézikönyve (igény esetén rendelkezésre áll)
A Compass Group számviteli szabályzata és eljárási kézikönyve (igény esetén rendelkezésre áll)
A Compass Group válságkezelő kézikönyve
A Compass Group részvénykereskedési kódexe
A Compass Group közösségi médiára vonatkozó szabályzata
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Kapcsolatok
Compass Group Jogi osztály
Mark White, Compass Group vállalati jogtanácsos és vállalati titkár: +44 (0) 1932 573006
mark.white@compass-group.com

Stuart Pain, Compass Group vállalati jogtanácsos-helyettes: +44 (0) 1932 573013
stuart.pain@compass-group.com

Compass Group HR
Robin Mills, Compass Group HR-igazgató: +44 (0) 1932 573077
robin.mills@compass-group.com

Belső audit
Kamal Zoghbi, Compass Group belső audit igazgató: +44 (0) 1932 574234
kamal.zoghbi@compass-group.com

Befektetői kapcsolatok és Compass Group kommunikáció
Sandra Moura, Compass Group befektetői kapcsolatokért és vállalati ügyekért felelős igazgató:+44 (0) 1932 573121
sandra.moura@compass-group.com

Group HSE
Nicki Crayfourd, Compass Group egészségért, biztonságért és környezetvédelemért felelős igazgató: +44 (0) 1932 573141
nicki.crayfourd@compass-group.com

Egyéb
Speak Up
www.compass-speakup.com
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