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Az
igazgatótanács
előszava
A CBRE-nél
mindannyian
fontos szerepet
játszunk az etikus
vállalati kultúra
fenntartásában,
ehhez az Üzleti
magatartási
szabályok
szolgálnak
útmutatóként.
1

Felső sor (balról jobbra): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
Alsó sor (balról jobbra): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

Az Igazgatótanács feladata, hogy az etikus
magatartást illetően a CBRE teljes vállalati
szervezete számára egyértelmű elvárásokat és
szigorú normákat határozzon meg. Az etikus
magatartás bizalmat ébreszt, növeli a vállalat jó
hírnevét, hozzásegít minket ahhoz, hogy a legjobb
ügyfelekkel és tehetségekkel dolgozzunk együtt,
továbbá nagyszerű karrierlehetőséget biztosít
munkatársaink számára.
Az Üzleti magatartási szabályok1 képezik
vállalatunk Etikai és megfelelőségi programjának
alapjait. Ezekre támaszkodunk RISE értékeink
megvalósítása során – Respect (tisztelet), Integrity
(feddhetetlenség), Service (szolgáltatás) és
Excellence (kiválóság) –, és ezek segítségével
teszünk eleget a vállalati irányelveknek, és a
társaságunkra a világ bármely pontján érvényes
jogszabályoknak.

A CBRE valamennyi munkatársa, az Igazgatóság
tagjait és a felsővezetőséget is beleértve, köteles
elolvasni és megismerni az Üzleti magatartás
szabályait, valamint az abban foglalt értékek és
irányelvek szerint végezni a munkáját. Ha ezt kivétel
nélkül mindannyian megtesszük minden egyes
napon, a CBRE továbbra is képes kiemelkedő
tevékenységet folytatni, és a legjobb teljesítményt
nyújtani ügyfelei, munkavállalói, részvényesei és az
érintett közösségek számára.
A CBRE sikeres működése azon múlik, hogy át
tudjuk-e ültetni a gyakorlatba az Üzleti magatartási
szabályokban foglalt értékeket.
Nagyra értékeljük támogatását!

Elfogadva 2004-ben; frissítve: 2011-ben, 2019-ben és 2021-ben.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Vezérigazgatói
előszó
Tisztelet,
feddhetetlenség,
szolgáltatás
és kiválóság:
Kötelezettségvállalásunk
arra vonatkozóan,
Hogyan dolgozunk

Időtartam: 1:24 perc. A zárt feliratozás a videó elindítását követően, a jobb alsó sarokban megjelenő CC gombra
kattintva érhető el.

A CBRE minden tevékenységén belül világszínvonalú
teljesítményt kíván nyújtani. Munkatársainknak,
és az ügyfeleknek nyújtott kiváló szolgáltatásokkal
kapcsolatos fáradhatatlan erőfeszítéseiknek
köszönhetően, elérhető közelségbe került ezen cél
teljesítése.
Sikereink feltétele a kitartó munka. Szinte
ugyanannyira fontos, mint az, hogyan dolgozunk.
A CBRE-nél helyes módon végezzük üzleti
tevékenységünket – a legmagasabb etikai
normák iránti elkötelezettséggel. Ezt várják tőlünk
ügyfeleink – és ezt várjuk el mi is magunktól és üzleti
partnereinktől.
A CBRE Üzleti magatartási szabályai képezik
elkötelezettségünk alapját. Útmutatóként szolgál
a döntéshozatalhoz és a cselekvéshez. Minden
szempontból hatást gyakorol vállalati kultúránkra,
valamint áthelyezi a gyakorlatba alapértékeinket: a
tisztességet, a feddhetetlenséget, a szolgáltatást és a
kiválóságot.

A világszínvonalú teljesítményre való törekvéseink
eléréséhez elengedhetetlenül fontos a RISE
értékeken alapuló etikus magatartás alkalmazása.
Ha bárkinek kérdése van a helyes eljárással
kapcsolatban, illetve esetleges visszaélésre
gyanakszik a munkahelyen, fel kell vetnie ezeket a
rendelkezésre álló számos lehetőség valamelyikének
segítségével.
Nagyra értékeljük munkatársaink CBRE iránti
elkötelezettségét, és fontosnak tartjuk RISE
értékeinket.
Őszinte köszönettel:

Bob Sulentic
Elnök-vezérigazgató

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Az Üzleti magatartás szabályai alapvető fontosságú részét képezik vállalatunk Etikai és megfelelőségi
programjának. A jelen dokumentum bemutatja vállalati kultúránkat és értékeinket, valamint ismerteti azon
elmaradhatatlan alapelveket, amelyek útmutatóként szolgálnak azon etikai és jogi kötelezettségekre
vonatkozóan, amelyeket be kell tartani a CBRE-nél való foglalkoztatás során.2

A mindannyiunk életét meghatározó szavak
Üzleti magatartási szabályaink alapját vállalatunk RISE értékei képezik. Ezen értékek minősülnek vállalatunk
alapköveinek, valamint az esszenciáját képezik annak, hogyan kell végeznünk napi üzleti tevékenységeinket.

RISE értékek

2

 z Ön kötelezettségeit ugyancsak ismertetik vállalati irányelveink,
A
amelyeket a CBRE Munkavállalói intranetes oldalán a Saját irányelvek
(myPolicy) rész alatt találhat meg. Amennyiben ellentmondás vagy
ellentét merül fel valamely irányelv és a vállalat Üzleti magatartási
szabályai között, az Üzleti magatartási szabályok élveznek elsőbbséget.

Tisztelet

Feddhetetlenség

Szolgáltatás

Kiválóság

Figyelembe vesszük
mások ötleteit, és
nyíltan megosztjuk az
információkat, hogy
ösztönözzük a bizalom
kialakulását és az
együttműködést.

Egyetlen személy,
egyetlen tett,
egyetlen ügyfél sem
lehet fontosabb,
mint a vállalat iránti
elkötelezettségünk,
`és az általunk képviselt
értékek.

Az ügyfelekkel
kapcsolatos kihívásokhoz
lelkesedéssel és
szorgalommal közelítünk,
és hosszú távú
kapcsolatokat építünk ki
a megfelelő személyek,
a tőke és a lehetőségek
összekapcsolásával.

Kitartóan odafigyelünk
arra, hogy nyerő
helyzeteket
teremtsünk ügyfeleink,
munkavállalóink és
részvényeseink számára.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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További információk

Az Ön felelőssége
Vállalatunk Üzleti magatartási szabályainak hatálya az egész világon valamennyi CBRE munkatársra,
igazgatóságunk tagjaira, valamint a társaság nevében eljáró bármely személyre kiterjed. Ön felelősséggel
tartozik ezen szabályok megismeréséért, és azoknak a gyakorlatba való átültetéséért. Azoknak kell
irányítaniuk az Ön cselekedeteit, és valamennyi érintett személlyel való együttműködését – vagyis az
ügyfelekkel, versenytársakkal, befektetőkkel, üzleti partnerekkel, beszállítókkal, kormányzatokkal és saját
munkatársaival.
A működési helyünk szerinti országokban lehetnek olyan helyi jogszabályok vagy rendeletek, amelyek az
Üzleti magatartási szabályoknál konkrétabbak vagy korlátozóbb jellegű rendelkezéseket foglalnak magukban.
Amennyiben valamely helyi jogszabály vagy rendelet és vállalatunk Üzleti magatartási szabályai között merül
fel ellentét, a helyi irányelv, eljárás, jogszabály vagy rendelet élvez elsőbbséget.
Mivel az Üzleti magatartási szabályok nem vitathatnak meg minden esetlegesen előforduló helyzetet, arra
biztatjuk, hogy használja józan ítélőképességét, tegyen fel kérdéseket és szólaljon fel, amennyiben kétségei
vannak azt illetően, hogy mit kellene tennie.

A vezetők különleges szerepe
Ha munkatársak irányítását végzi, az alábbi felelősségekkel rendelkezik:
•

Példát kell mutatnia a RISE értékeknek megfelelő munkavégzéssel

•

Gondoskodnia kell arról, hogy csapata áttekinti, megismeri és betartja a vállalati Üzleti magatartási
szabályokban, a vállalati irányelvekben és a jogszabályban foglaltakat

Amennyiben a CBRE nevében harmadik felek megbízásával foglalkozik, az alábbi
felelősségekkel rendelkezik:

3

Kiválóság

•

Gondoskodnia kell arról, hogy betartják az Üzleti magatartási szabályokban foglaltakat3

•

Biztosítania kell számukra a megfelelő képzéseket

•

Folyamatosan ellenőriznie kell a munkájukat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy betartják-e a
szabályainkat, irányelveinket és a jogszabályt

Ezt az ikont az Üzleti magatartási
szabályok teljes szövegén belül látni
fogja. Arra kívánja emlékeztetni Önt,
hogy ha csatlakozni tud a CBRE
Munkavállalói intranetre, akkor
megtalálhatja az irányelveket és
más fontos információkat az írásban
rendelkezésre álló szabályokról. Ehhez
az intranetes oldalon be kell írnia a
kereső sávba az érintett kulcsszót.
Keresse ezt az ikont, ha valós
élethelyzetekből vett példákat szeretne
látni, amelyek befolyásolhatják napi
tevékenységeit, valamint választ adnak
az irányelveket és szabályokat illetően
leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
Reméljük, hogy ez a rövid kérdezzfelelek rész segítséget nyújt annak
megértéséhez, hogyan kell cselekednie
bizonyos helyzetekben, és hogyan kell
helyes döntést hozni.
A dőlt betűvel szedett szavak
megtalálhatóak a szószedetben.
Ha valamelyik szó jelentése nem
egyértelmű, megkeresheti a
szószedetben.

 beszállítóknak is vállalniuk kell, hogy betartják a Beszállítói magatartási
A
kódexben foglaltakat.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Az Ön ünnepélyes fogadalma
Minden évben meg kell újítani a RISE értékek iránti elkötelezettségét azáltal, hogy igazolja, hogy hozzáfér
az Üzleti magatartási szabályokhoz, hogy azokat elolvasta és megismerte, továbbá hogy azokat betartja
a CBRE-nél való foglalkoztatása vagy a vállalatnak nyújtott szolgáltatásai során. Ha nem tartja be a
vállaltakat, azzal kockázatnak teszi ki önmagát, munkatársait és a CBRE vállalatot. Fegyelmi eljárást
kezdeményezhetnek Ön ellen, amely a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja, és akár jogi
következményekkel is járhat.
Minden tevékenységünk alapját a legmagasabb szintű professzionalizmus képezi. A kötelezettségei
teljesítéséhez tudatosan el kell köteleznie magát. A megerősítési eljárás kötelező, és 30 napon belül
elvégzendő.

Ezért kell évente megerősítenie elkötelezettségét
•

Ezzel ígéretet tesz az etikus cselekvésre, a szabályok betartására és a vállalat RISE értékeinek
gyakorlatban való alkalmazására.

•

Ezeknek megfelelően jár el a munkahelyen, és meghatározza a munkatársakkal, ügyfelekkel és
más üzleti partnerekkel való együttműködését.

•

Biztosítékot jelen a vállalatunkkal együttműködő vagy abban érdekeltséggel rendelkező külső felek
számára, hogy valamennyi munkatársunk évente áttekinti, átolvassa, valamint vállalja, hogy a
CBRE irányelvekben és szabályokban foglaltak szerint jár el.

•

Ezzel demonstrálja elkötelezettségét, hogy megvédi a CBRE márkát, valamint hozzájárul
társaságunk etikai szempontból megszerzett hírnevének fenntartásához.

•

Ez a helyes cselekvés. Számonkérhetővé kell tennünk egymást az irányelvekben, szabályokban és
a jogszabályban foglaltak alapján, továbbá jelentenünk kell a problémákat és a visszaéléseket.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Fontos, hogy felszólaljon!
Az ügyfelek megbízható tanácsadója megítélésre az általunk alkalmazott etikus üzleti gyakorlat révén
tettünk szert. Ezt a megítélést azonban egyetlen munkavállaló helytelen cselekvései is leronthatják,
vagy romba dönthetik. Ezért, amellett, hogy ismernie kell a szerepkörére vonatkozó jogi és etikai
kötelezettségeket, ugyancsak felelősséggel tartozik a problémák felvetéséért.
Függetlenül attól, hogy Ön munkavállaló, vezető vagy felettes-e, nem szabad egyedül megkísérelnie az
összetett etikai és megfelelőségi problémák megoldását, illetve azt sem várjuk el Öntől, hogy mindenre
tudja a választ. Kérjen segítséget – vezetőjétől, vagy felettesétől, a felsővezetőség valamely tagjától, illetve
a Munkatársakért felelős, az Etikai és megfelelőségi vagy a Jogi területtől, a Megfelelőségi igazgatótól,
illetve a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül. Aggályai bejelentésével hozzásegíti a CBRE-t ahhoz,
hogy megőrizze hírnevét és azelőtt kezelje az esetleges problémákat, mielőtt azok hátrányos hatást
gyakorolhatnának a vállalatra, a kollégákra és az ügyfelekre.

Szólaljon fel, ha
•

Attól tart, hogy valaki olyan dolgot
tesz (vagy készül megtenni),
amivel megsérti irányelveinket vagy
megszegi a jogszabályokat, illetve
etikátlan módon jár el

•

Úgy érzi, hogy valamilyen
szabálysértésbe keveredett

•

Nem biztos abban, mi a helyes
eljárás, és tanácsra van szüksége

A vezetők különleges
kötelessége
•

Példát kell mutatniuk saját
magatartásukkal

•

Meg kell hallgatniuk a felvetett
aggályokat

•

Gondoskodniuk kell a titoktartásról

•

Számon kell kérniük a csoporttagokat
a cselekedeteikért

•

Azonnal cselekednie kell, ha
tudomást szerez valamilyen esetleges
szabálysértésről

•

Az aggályokat a megfelelő
csatornákon keresztül fel kell
terjesztenie a vezetőség felé

Összefoglalás

Szójegyzék

Intézkedünk

Hogyan kell az
aggályokat jelenteni?

Ha etikai jellegű dilemmával kell szembe néznie,
tegye fel magának a következő kérdéseket:
•

Összhangban áll-e az adott dolog a vállalat RISE
értékeivel?

•

Törvényesnek minősül-e az adott dolog?

•

Ellentétben áll-e az adott dolog a CBRE
irányelveivel?

•

Biztos-e abban, hogy nem jelent kockázatot az
adott dolog?

•

Elegendő információval rendelkezik-e ahhoz, hogy
megfelelő döntést hozzon?

•

Vállalhatónak minősülne-e az adott dolog, ha
megjelenne a hírekben?

IGEN

Kérjük, lépjen
tovább, ám
ha kérdése
van, forduljon
vezetőjéhez vagy
feletteséhez.

NEM

Függessze fel a tevékenységét és
szólaljon fel:
• Beszéljen felettesével vagy
vezetőjével.
•

Vegye fel a kapcsolatot a
felsővezetőség egy tagjával,
illetve a Munkatársakért
felelős, az Etikai és
megfelelőségi vagy a Jogi
területtel.

•

Küldjön e-mailt a

•

Tegyen bejelentést
online vagy telefonon
(akár névtelenül is,
ha a helyi jogszabály
lehetővé teszi) a CBRE

Megfelelőségi igazgatónak

Etikai segélyvonalon
keresztül.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Nem tűrjük a megtorlást

Azonnali, teljes körű és pártatlan vizsgálatot
indítunk az irányelvek vagy a jogszabály
bármely vélt megsértése esetén. Minden súlyos
kötelességszegésnek minősülő ügyet az Etikai és
megfelelőségi vizsgálati szakember elé terjesztünk.

Ha tanácsot kér, felveti aggályát, illetve visszaélésről
tesz bejelentést, akkor helyesen cselekszik, és mi
gondoskodunk védelméről. A CBRE „zéró tolerancia”
politikát alkalmaz a megtorlással szemben. Tilos
fenyegetést, zaklatást vagy megtorlást alkalmazni
olyan munkavállalóval szemben, aki jóhiszeműen
felvetett valamilyen aggályt, bejelentett valamilyen
szabályszegést, illetve részt vett valamilyen
vizsgálati eljárásban. A megtorlást alkalmazó
munkavállalóval szemben fegyelmi intézkedést
indítunk, amely akár maga után vonhatja a
munkaviszony megszüntetését is.

Soha ne kezdje meg egyedül a visszaélésre
vonatkozó bejelentések vizsgálatát, még akkor
sem, ha vezetőként vagy felettesként dolgozik.
Ehelyett, tegyen bejelentést az erre vonatkozó
állításokról. Ön felelősséggel tartozik azért, hogy
teljes körűen együttműködjön valamennyi etikai
és megfelelőségi vizsgálati eljárásban, valamint
a valóságnak megfelelő és teljes körű válaszokat
adjon a feltett kérdésekre. Ha ennek nem tesz
eleget, az fegyelmi intézkedésekhez vezethet,
amelyek akár a munkaviszony megszüntetését is
maguk után vonhatják. A megfelelő intézkedésre
vonatkozó végső döntést a vezetőség illetékes
tagjai hozzák meg.
Ha bejelentést tesz valamilyen aggályról, biztos
lehet abban, hogy komolyan vesszük az ügyet.
Bízhat benne, hogy bejelentését alaposan
kivizsgáljuk, majd annak befejeztével, megtesszük
a megfelelő intézkedéseket.

Mi minősül súlyos visszaélésnek?
•

Olyan tevékenység, amely jelentős
jogi, pénzügyi vagy hírnevet érintő kárt
okoz a vállalat számára

•

Diszkriminatív, zaklató vagy más súlyos
következményekkel járó magatartás
tanúsítása a kollégák, ügyfelek vagy a
munkahelyre látogató más személlyel
szemben

•

Jogellenes tevékenység végzése,
illetve a CBRE irányelveinek vagy
szabályainak súlyos megszegése

•

Az Egyesült Államok 2002. évi
Sarbanes-Oxley törvénye, illetve más
országok hasonló jogszabályai és
rendeletei értelmében csalárd pénzügyi
beszámoló készítése

Kiválóság
Szólaljon fel

Összefoglalás

Szójegyzék

Intézkedünk

Hogyan kell az
aggályokat jelenteni?

Vizsgálati folyamat
1.
LÉPÉS

2.
LÉPÉS

3.
LÉPÉS

4.
LÉPÉS

5.
LÉPÉS

Visszaélés bejelentése

Panasz felülvizsgálata

Vizsgálati szakértő kijelölése és a
bejelentett visszaélés kivizsgálása
A vizsgálati szakértő javaslatokat
tesz a felsővezetőség felé a
megfelelő intézkedéseket illetően

Megfelelő intézkedés megállapítása

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Az igazgatóság
üzenete

Bevezetés

Vezérigazgatói
előszó

Tisztelet

A mindannyiunk
életét meghatározó
szavak

Feddhetetlenség
Az Ön felelőssége

Szolgáltatás

Az Ön ünnepélyes
fogadalma

Kiválóság
Szólaljon fel

Összefoglalás

Szójegyzék

Intézkedünk

Hogyan kell az
aggályokat jelenteni?

Hogyan kell az aggályokat
jelenteni?
A CBRE többféle módot biztosít a kérdések
felvetésére, illetve a visszaélésekkel, illetve a vélt
etikátlan vagy törvényellenes cselekedetekkel
kapcsolatos aggályok bejelentésére. Nem számít,
melyik bejelentési módot választja, aggályát
bizalmasan kezeljük és teljes körűen kivizsgáljuk.

Beszéljen felettesével vagy
vezetőjével.

A jelen szakaszban hivatkozott CBRE
irányelveket és más fontos információkat a
CBRE Munkavállalói intranetjén keresztül
érheti el.
KULCSSZAVAS KERESÉS:

Üzleti magatartási
szabályok

Vegye fel a kapcsolatot a
felsővezetőség egy tagjával, illetve
a Munkatársakért felelős, az Etikai
és megfelelőségi vagy a Jogi
területtel.

Küldjön e-mailt a Megfelelőségi
igazgatónak.
Tegyen bejelentést online vagy
telefonon (akár névtelenül is, ha
a helyi jogszabály lehetővé teszi)
a CBRE Etikai segélyvonalon
keresztül. A CBRE Etikai
segélyvonalát egy független
társaság működteti, és az a
hét minden napján, napi 24
órában áll rendelkezésre minden
olyan országban, ahol a CBRE
tevékenységet végez.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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mindenkivel szemben

Bevezetés

Tisztelet

Sokszínűség,
Sokszínűség, egyenlőség
egyenlőség és
és befogadás
befogadás

Feddhetetlenség

Zaklatás és
megfélemlítés
megelőzése

Szolgáltatás

Szexuális zaklatás
kezelése

Kiválóság

Erőszakmentes
munkahely biztosítása

Összefoglalás

Az alkohol és a
kábítószerek rossz
döntésekhez vezethetnek

Szójegyzék
Az emberi jogok
tiszteletben tartása

Tisztelet
Figyelembe
vesszük mások
ötleteit, és nyíltan
megosztjuk az
információkat,
hogy ösztönözzük
a bizalom
kialakulását és az
együttműködést.

A tisztelet az első érték vállalati RISE értékeink közül,
és nem véletlenül. A tisztelet bizalmat teremt, javítja
a kommunikációt és elősegíti a csapatmunkát. Akár
személyesen találkozik munkatársával, ügyfelével
vagy üzleti partnerével, akár a világ másik feléről
lépnek kapcsolatba egymással, alapvető fontosságú
a vállalati kultúránk és a RISE értékek között szereplő
Tisztelet szempontjából, hogy miként bánik velük.

Tiszteletteljes bánásmód
mindenkivel szemben
A CBRE a legtehetségesebb és legkülönbözőbb
hátterű emberekkel dolgozik együtt. Olyan
munkahelyi környezetet teremtünk, ahol készségei
és képességei szerint versenyezhet másokkal és
érhet el sikereket, valamint ahol ennek megfelelő
elismerésben és jutalmazásban részesítjük. Az
általunk teremtett munkahelyi környezeten belül
nincs helye a zaklatásnak, rasszizmusnak vagy
a diszkriminációnak. Kollégáit minden esetben
méltósággal és tisztelettel kell kezelnie, függetlenül
attól, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, illetve
milyen pozíciót töltenek be.

Diszkrimináció felismerése
Diszkriminációnak minősül bármely írásban, szóban vagy
cselekedetben megnyilvánuló munkahelyi magatartás,
amellyel valamely személyt becsmérelnek, vagy vele
szemben ellenségesen vagy ellenszenvvel viselkednek
faji származása, bőrszíne, etnikai hovatartozása,
nemi hovatartozása, nemi identitása és/vagy
önkifejezése, neme, szexuális irányultsága, életkora,
fogyatékossága, nemzeti származása, állampolgársága,
származása, születési helye vagy leszármazása, vallási
meggyőződése, veterán vagy katonai státusza, illetve
az irányadó jogszabály alapján egyéb védelmet élvező
kategóriába való tartozása vagy egyéb jellemzői miatt.

Ha Ön vezető vagy felettes
•

Példát mutatva irányítsa munkatársait,
és segítse elő az egészséges, befogadó
munkahelyi környezet megteremtését.

•

Legyen megközelíthető, és szakítson
időt arra, hogy meghallgassa a
munkavállalókat, ha diszkriminációval
vagy rasszizmussal kapcsolatos
problémákat akarnak megvitatni.

•

Jelentsen minden visszaélést, így
különösen a faji alapon történő
visszaélést, a rendelkezésre álló
bejelentési lehetőségeken keresztül,
ideértve a CBRE Etikai
segélyvonalát is.

•

Soha ne alkalmazzon megtorlást
a valamilyen aggályt bejelentő
munkavállalókkal szemben.

A vezetők és felettesek fontos szerepet kapnak egy
olyan környezet kialakításában, amely támogatja
a sokszínű, méltányos és befogadó munkahely
megteremtését.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Sokszínűség, egyenlőség és
befogadás
A CBRE-nél stratégiai prioritást kap a sokszínűség,

a méltányosság és a befogadás, mivel olyan
befogadó kultúrát szeretnénk létrehozni, ahol
mindenki biztonságban és elismertnek érzi magát, és
ahol mindenkit meghallgatnak. Elkötelezettségünk
sejtszinten beépült a vállalati kultúrába, és a
RISE értékek alapvető fontosságú részét képezi.
Versenyelőnyünk megerősítése érdekében,
beépítettük ezeket az elveket a tehetségkutatási
folyamatainkba és üzletvitelünkbe, hogy sokféle
perspektívát és innovatív megoldásokat kínálhassunk.
A CBRE minden munkavállaló számára egyenlő
foglalkoztatási esélyeket biztosít, ideértve a
toborzási, munkaerő-felvételi, kompenzációs, a
munkakör meghatározási, előléptetési, fegyelmi
és munkaviszony megszüntetési eljárásokat is.
A foglalkoztatásra vonatkozó döntéseket érdem
szerint kell meghoznia. A CBRE nem tolerálja
a faji származás, bőrszín, etnikai hovatartozás,
nemi hovatartozás, nemi identitás és/vagy
önkifejezés, nem, szexuális irányultság, életkor,
fogyatékosság, nemzeti származás, állampolgárság,
származás, születési hely vagy leszármazás, vallási
meggyőződés, veterán vagy katonai státusz, illetve az
irányadó jogszabály alapján egyéb védelmet élvező
kategóriába való tartozás vagy egyéb jellemzők
alapján alkalmazott diszkriminációt.

Q: E
 gy ügyfél azzal a kéréssel fordult
hozzám, hogy cseréljem le a csapat
egyik tagját a vallási meggyőződése
miatt. Mit kellene tennem?
A: Az ügyfele helytelen kéréssel fordult
Önhöz. Beszéljen vezetőjével, és
közösen egyeztessenek az ügyféllel
a kérésére vonatkozóan. Illetve
ugyancsak jelentheti ezt a problémát a
Munkatársakért felelős, a Jogi, vagy az
Etikai és megfelelőségi területek felé,
illetve a CBRE Etikai segélyvonalán
keresztül.

Egyes országokban, jogszabályban előírt
kötelezettségünk, hogy pozitív lépéseket tegyünk
a valamely védett kategóriába tartozó személyek
felvételének és előnyben részesítésének támogatása
érdekében. Ezt helyes intézkedésnek tartjuk, és úgy
véljük, előnyt jelent üzletvitelünk szempontjából.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Zaklatás és megfélemlítés
megelőzése
A CBRE minden olyan országban rendelkezik
zaklatásellenes irányelvvel, ahol tevékenységet
végzünk. Ha tudja, mi minősül zaklatásnak,
segítheti annak megelőzését, ha az észlelését
követően felszólal.
Bármely személynek, aki a zaklatásellenes
irányelvünkkel ellentétes magatartást
tanúsít, személyes felelősségre vonással kell
szembenéznie.
Néhány esetben a munkahelyi zaklatást a
vállalaton kívüli személyek követik el, például
egy tanácsadó, beszállító vagy ügyfél. Ha
zaklatásnak lesz tanúja, és nem jelenti vagy kezeli
azt, az olyan, mintha helyeselné a magatartást,
és saját maga is részese lenne annak. Ön is
számonkérhetővé válik.
A zaklatás számos formát ölthet, és bármely
személyre vagy csoportra irányulhat. Lehet
csupán egyszer előforduló súlyos incidens,
illetve hosszabb ideig is fennállhat. A formájától
függetlenül, a zaklatás sértő, helytelen és
megalázó magatartás, amely ellenséges
munkahelyi környezetet hoz létre, és ezáltal
befolyásolhatja kollégái munkavégzési képességét
és munkakedvét. Ha olyan magatartást
tanúsít, amely sérti zaklatásellenes munkahelyi
irányelveinket, illetve törvényellenesnek minősül,
számonkéréssel kell szembenéznie.

Példák a munkahelyi zaklatásra
•

Ellenséges megjegyzések, fizikai
bántalmazás vagy fenyegetések

•

Magánéletbe való beavatkozás

•

Megfélemlítő magatartás, hogy
eltántorítson valakit attól, hogy panaszt
tegyen

•

Rá utaló gesztusok és nyílt szexuális
közeledés

•

Szexuális témájú megjegyzések, viccek
vagy kérdések

•

Faji vagy etnikai jellegű rágalmak, illetve
negatív sztereotípiák említése

•

Szexuális szívességért adott munkahelyi
előnyök/előléptetés („valamit valamiért”)

•

Kirekesztés, vagy valamely személy
jelenlétének semmibevétele

•

Hazugságok vagy pletykák terjesztése
valamely személyről a közösségi
médiában

Ha Ön vezető vagy felettes
•

Ismernie, kommunikálnia és

•

Azonnal cselekedjen, ha helytelen
magatartást tapasztal, illetve ha valamely
munkavállaló zaklatásra vonatkozó
panaszt teszt.

•

Jelentse a CBRE Üzleti magatartási
szabályainak és a vállalati irányelvek
megszegését, illetve a jogszabálysértést.
Ha elmulasztja a cselekvést, azzal
elfogadja az adott magatartást.

érvényesítenie kell a zaklatásellenes és a
megtorlás tilalmáról szóló irányelveinket.

Q: A csapatban én vagyok a legújabb tag,
és egyben az egyetlen női munkavállalói
is. A kollégáim magánjellegű és nem helyénvaló
kérdéseket tesznek fel és megjegyzéseket
tesznek irányomban. Szeretném, ha
befogadnának, ezért próbálok bekapcsolódni
a beszélgetésekbe és hasonló sértő
megjegyzésekkel visszavágni. A viccelődés és
azok elfogadhatatlan jellege egyre erősebbé válik.
Szeretnék ennek véget vetni, ezért jelentettem
a vezetőmnek. Azt mondja, hogy túlérzékeny
vagyok, és nem fog semmit tenni a védelmem
érdekében. Mit kellene tennem?
A: A kollégái helytelen magatartást folytatnak, amely
ellenséges munkahelyi hangulat kialakulásához
vezethet. Fontos, hogy figyelmeztetésben
részesítsék a kollégáit, és esetlegesen fegyelmi
eljárás is indítható a magatartásuk miatt. Az Ön
vezetője ugyancsak számonkérhető lehet, amiért
elfogadja a magatartásukat, és nem tett semmi,
amikor tudomást szerzett a helyzetről. Jelentenie
kell ezt a fajta magatartást a rendelkezésre álló
csatornák valamelyikén, ideértve a CBRE Etikai
segélyvonalát is.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Szexuális zaklatás kezelése
A szexuális szempontból ellenséges munkahelyi környezet a zaklatás egy másik formáját jeleníti meg.
Ha figyelmen kívül hagyják, lerombolja a bizalmat, a produktivitást, és szétzilálja vállalati kultúránkat.
A szexuális visszaélés megnyilvánulhat szóbeli, nem verbális, illetve fizikai formában, ideértve az
azonos vagy különböző nemű emberek közötti írásbeli vagy elektronikus kommunikációt is. A szexuális
visszaélés nem korlátozódik csupán a felettes és a beosztott közötti viszonyra. Bárkivel szemben
megtörténhet.
A CBRE határozott álláspontot képvisel a szexuális visszaéléssel szemben. Minden formáját fel kell tudni
ismerni, és egyetlen módja sem tolerálható. Ha szexuális visszaélésre kerül sor az Ön csapatán belül
vagy az irányítása alatt álló irodában, ideértve az ügyfél irodáit is, arról jelentést kell tennie.

A szexuális visszaélés felismerése

Helytelen szexuális
magatartás és nem alapú
zaklatás

Kéretlen szexuális
közeledés és szexuális
erőszak

Szexuális tevékenységre
való kényszerítés
vesztegetés vagy
büntetéssel való
fenyegetés által

•

Nemre/nemi hovatartozásra való becsmérlő vagy helytelen megjegyzések

•

Szexista ugratás, megjegyzések vagy viccek

•

Szexszel kapcsolatos, bizalmas kérdések felvetése

•

Szexuális tartalmú fotók, videók vagy írásbeli anyagok

•

Szexuális töltetű témakörök felvetése és beszélgetések folytatása

•

Kéretlen érintés, tapogatás, személyes térbe való betolakodás, odahajlás

•

Szexuális tartalmú e-mailek, hívások, feljegyzések, szövegek, közösségi médián
keresztül küldött üzenetek

•

Szexualitást sugalló nézés vagy gesztusok

•

Kényszerített vagy nem kívánt szexuális kapcsolat

•

Kedvező bánásmód vagy szakmai lehetőség felkínálása vagy annak
megvonásával való fenyegetőzés, attól függően, hogy megkapja-e az érintett a
szexuális szívességet

•

Nyomásgyakorlás szexuális szívességek vagy randevú elnyerése érdekében, a
másik személy zaklató jellegű követése (ideértve a másik személy magánéletébe
való fizikai vagy digitális jellegű beavatkozást)

Ha Ön vezető vagy felettes
•

Azonnal reagáljon, ha munkavállalói
szexuális visszaélésről tesznek
bejelentést.

•

Jelentse az incidenst az Etikai és
megfelelőségi terület felé.

•

Nyújtson támogatást azon
munkavállalóknak, akik elmondják
panaszukat, és köszönje meg nekik,
hogy felvetették aggályukat.

•

Soha ne viselkedjen olyan
módon, amely büntetésként vagy
megtorlásként értelmezhető valamely
munkavállalóval szemben, aki
szexuális visszaélésről tett bejelentést.

Q: A vezetőm egy sikeres megbeszélést
követően arra kért, hogy igyak meg
valamit az ügyféllel, majd arra kért, hogy
kísérjem el őket egy „férfiak számára
fenntartott szórakozóhelyre”. Nem akartam
menni, de úgy éreztem, hogy muszáj.
Megsértjük-e a RISE értékeket, ha
ellátogatunk egy ilyen helyre?
A: Igen. Az ilyen típusú rendezvényen való
részvétel sérti a CBRE irányelvét. Továbbá,
az ilyen típusú viselkedés potenciálisan
jogellenes, ha munkahelyi eseményekhez
kötődik, mivel ez ellenséges munkahelyi
környezetre és szexuális zaklatásra
vonatkozó követelésekhez vezethet.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Erőszakmentes munkahely
biztosítása
A CBRE határozottan elkötelezett az erőszakés fenyegetésmentes munkahelyi környezet
fenntartása mellett. A nyílt agresszió, a heves düh,
illetve a fékezhetetlen dühkitörés elfogadhatatlan
magatartásnak minősül, ezért ilyenre soha nem
kerülhet sor a munkahelyen.
Erről jelentést tehet a felsővezetőség valamely
tagja, illetve a Munkatársakért felelős, az Etikai
és megfelelőségi vagy a Jogi terület, illetve a
Megfelelőségi igazgató felé, vagy a CBRE
Etikai segélyvonalán keresztül. A bejelentést
a megtorlástól való félelem nélkül teheti meg. A
munkahelyi erőszakra vonatkozó bejelentéseket
minden esetben kivizsgáljuk, valamint megtesszük
a szükséges korrekciós és/vagy fegyelmi
intézkedéseket.

Mit kell tudnia ezzel kapcsolatban?
•

Soha nem szabad senkit megfenyegetnie,
vagy erőszakos cselekményt elkövetnie a
munkahelyen.

•

Tilos lőfegyvert, fegyvert vagy más
veszélyes eszközt a vállalat területére
behozni, illetve magánál tartani a vállalat
nevében való munkavégzés során.

•

Azonnal jelentse, ha bármilyen erőszakos
vagy bántalmazással járó helyzetet
tapasztal, amely észszerű aggodalomra
ad okot a CBRE munkavállalói biztonságát
illetően, függetlenül azok helyétől és
idejétől.

Q: A kollégámnak, Joe-nak, jelentős
stresszel kell megküzdenie.
Elmondta nekem, hogy elhagyta a
felesége, és mostanában gyakran alkohol
szagú a lehelete. Már két alkalommal is
azzal dicsekedett nekem, hogy milyen
kézifegyver- és puskagyűjteménye van.
Tegnap arról panaszkodott nekem,
hogy a főnöke „részlegesen teljesített”
teljesítményértékelést adott vele
kapcsolatban, és azt mondta, hogy „Ezért
még megfizet.” Kell-e erről jelentést
tennem?
A: Igen. Ha tudomással bír arról, hogy
valamelyik munkatársa viselkedése
közvetlen fenyegetést jelent egy másik
személyre a munkahelyen, Önnek
kötelessége erről tájékoztatni a vezetőjét,
hogy értesíthesse a biztonságiakat.
Ugyancsak jelentést tehet a vezetőség
számára valamely incidensről a CBRE
Etikai segélyvonalán keresztül, vagy
a CBRE Munkavállalói vészhelyzeti
forróvonal feltárcsázásával.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Az alkohol és a kábítószerek rossz
döntésekhez vezethetnek
Az alkohol és a kábítószerek feloldhatják a gátlásokat,
s ezáltal a munkavállalókat és másokat érintő
visszaéléseket és negatív helyzeteket idézhetnek
elő. A munkahelyen való tartózkodás ideje alatt tilos
alkoholt, illegális kábítószereket vagy egyéb élvezeti
szereket fogyasztani, amelyek befolyásolhatják
a hatékony munkavégzésre való képességét és
a másokkal való tiszteletteljes viselkedését. A
fentiek hatálya valamennyi munkavállalóra kiterjed
valamennyi vállalati helyszínen, illetve bármely
időpontban, amikor a CBRE nevében feladatot vagy
tevékenységet végeznek, például üzleti utazás során.
Tudatában vagyunk annak, hogy a vállalati
rendezvényeken gyakran szolgálnak fel alkoholos
italokat. Ha úgy dönt, hogy ilyen italokat szolgál fel,
illetve fogyaszt, Önnek továbbra is be kell tartania
a CBRE munkahelyen való alkoholfogyasztással
foglalkozó irányelveit, ideértve az irodai eseményekre
vonatkozó irányelveket is.

Ismernie kell a szabályokat
A munkavállalók számára tilos alkoholt,
illegális kábítószert vagy ellenőrzött
anyagokat fogyasztani, birtokolni,
továbbadni, szétosztani, előállítani
vagy árusítani a vállalat területén való
tartózkodás ideje alatt, szolgálat közben,
készenléti ügyeleti beosztásban, illetve
bármely, a vállalat tulajdonában lévő
vagy bérelt járművön vagy potenciálisan
veszélyes berendezésen belül vagy
annak vezetése közben. Engedélyezett
a mérsékelt alkoholfogyasztás a vállalat
által, az ügyfelek vagy jövőbeni ügyfelek
megvendégelésére szervezett társasági
vagy üzleti rendezvényeken, ahol
felszolgálnak alkoholt, illetve munkaidőn
kívül azokon az irodai létesítményekben,
ahol kapható alkohol, amennyiben a
következő feltételek teljesülnek:
•

Betartják a megfelelő magatartási
kereteket;

•

Az alkoholfogyasztás nem befolyásolja
jelentősen hátrányos mértékben a
munkavállaló ítélőképességét vagy
szakmai teljesítményét;

•

A munkavállaló magatartása nem
befolyásolja hátrányosan a vállalat
megítélését; továbbá

•

A munkavállaló magatartása nem
sérti egyetlen vállalati irányelv
rendelkezéseit sem, egyebek mellett
ideértve a vállalat zaklatás- és
diszkriminációellenes irányelveit.

Q: A kollégámnak nehezen forog a
nyelve, és alkohol szaga van.
Mit kellene tennem?
A: Ne kérje számon a kollégát saját
maga. Inkább tájékoztassa a vezetőjét
vagy felettesét, és jelentse a tényeket,
vagyis írja le, milyen gyakran érez
alkoholszagot az érintett személy
leheletén, látta-e alkoholt fogyasztani
stb. Ha kellemetlennek érzi, hogy a
vezetőjéhez forduljon, a következő
módokon is jelentheti aggályát:
•

Vegye fel a kapcsolatot a
felsővezetőség egy tagjával, illetve a
Munkatársakért felelős, az Etikai és
megfelelőségi vagy a Jogi területtel

•

Küldjön e-mailt a Megfelelőségi

•

Tegyen bejelentést online vagy
telefonon (akár névtelenül is, ha
a helyi jogszabály lehetővé teszi)
a CBRE Etikai segélyvonalon
keresztül.

igazgatónak

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Az emberi jogok tiszteletben
tartása
Etikus üzleti gyakorlatot folytatunk, felelős beszerzési
gyakorlatot alkalmazunk, védjük az emberi jogokat és
ezt globális szintre is kiterjesztjük a vállalati szervezeten
belül és az ellátási lánc teljes egésze mentén.
A CBRE elkötelezett az Egyesült Nemzetek Szervezete
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata mellett.
Elvárjuk üzleti partnereinktől és beszállítóinktól, hogy
egyetértsenek ezen értékekkel, továbbá elutasítjuk a
velük való üzleti kapcsolatot, ha nem tesznek eleget a
Beszállítói magatartási kódexben foglaltakkal. Rendkívül
komolyan vesszük az emberi jogokkal való mindennemű
visszaélésre vonatkozó bejelentéseket, és nem toleráljuk
az ilyen cselekedeteket sem a vállalati szervezeten, sem
pedig az ellátási láncon belül.

Feddhetetlenség

Zaklatás és
megfélemlítés
megelőzése

Szolgáltatás

Szexuális zaklatás
kezelése

Kiválóság

Erőszakmentes
munkahely biztosítása

Mit kellene tennie?
•

Erősítse meg, hogy a szerződések tiltják,
hogy a beszállítók, szállítók vagy más
harmadik felek a tevékenységükhöz
gyermekmunkát vegyenek igénybe.

•

Tudjon meg többet a
modern rabszolgaságról és
embercsempészetről, és tegyen
lépéseket, hogy megakadályozza azok
vállalaton belül történő alkalmazását.

•

Járuljon hozzá olyan befogadó jellegű
munkahelyi környezet megteremtéséhez,
amely tiltja a faji származás, bőrszín,
etnikai hovatartozás, nemi hovatartozás,
nemi identitás és/vagy önkifejezés,
nem, szexuális irányultság, életkor,
fogyatékosság, nemzeti származás,
állampolgárság, származás, születési hely
vagy leszármazás, vallási meggyőződés,
veterán vagy katonai státusz, illetve
az irányadó jogszabály alapján egyéb
védelmet élvező kategóriába való tartozás
vagy egyéb jellemzők alapján alkalmazott
zaklatást és diszkriminációt.

•

Biztosítson valamennyi munkavállalónk
számára biztonságos és egészséges
munkahelyet, és gondoskodjon a
munkavállalókat, ügyfeleket és látogatókat
fenyegető balesetek megelőzéséről.

•

Tegyen eleget mindazon jogszabályban
és rendeletben foglaltaknak, amely a
CBRE által a munkavállalók számára
fizetett bérekre és az általuk ledolgozott
munkaórákra vonatkoznak.

•

Támogassa és tartsa tiszteletben a
munkavállalók egyesülési szabadságra és
kollektív szerződésre vonatkozó jogait.

Összefoglalás

Az alkohol és a
kábítószerek rossz
döntésekhez vezethetnek

Szójegyzék
Az emberi jogok
tiszteletben tartása

A jelen szakaszban hivatkozott CBRE
irányelveket és más fontos információkat a
CBRE Munkavállalói intranetjén keresztül
érheti el.
KULCSSZAVAS KERESÉS:

Üzleti magatartási
szabályok

Q: Azt hallottam, hogy a CBRE
egyik beszállítója létrehozott egy
munkavégzési tapasztalatszerzési
programot, amelynek keretén belül
a 16 év alatti fiatalkorúak hetente
korlátlan óraszámban, bérfizetési nélkül
dolgoznak. Aggódnom kellene emiatt?
A: Igen. Az Ön által ismertetett program
megsérti a gyermekmunka tilalmáról
szóló jogszabályokat, valamint
emberkereskedelemmel és modern
rabszolgasággal kapcsolatos gyanúra
ad okot. Jelentenie kell ezt a problémát
a Munkatársakért felelős, a Jogi, vagy
az Etikai és megfelelőségi területek felé,
illetve a CBRE Etikai segélyvonalán
keresztül.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Feddhetetlenség
Egyetlen személy,
egyetlen tett,
egyetlen ügyfél
sem lehet
fontosabb, mint
a vállalat iránti
elkötelezettségünk,
és az általunk
képviselt értékek.

Vállalatunk sikere nagyrészt az általunk gyakorolt
feddhetetlen és méltányos eljárás alapján
megszerzett bizalmon alapul. Az ügyfelek,
részvényesek és a munkavállalók részéről
megnyilvánuló bizalom a legnagyobb érték a
CBRE számára. Soha nem szabad tisztességtelen
előnyre szert tennie manipuláció, félretájékoztatás
vagy az információkkal való visszaélés által. A
RISE értékek között szereplő Feddhetetlenség
megköveteli Öntől, hogy mindig az „egyenes utat
válassza”, valamint méltányosan és tisztességesen
járjon el ügyfeleinkkel, munkavállalóinkkal, üzleti
partnereinkkel, sőt még versenytársainkkal is.

A titoktartás megőrzése
A feddhetetlenség magában foglalja a
magánjellegűnek vagy védettnek tekintett és
a vállalat, az ügyfelek, a beszállítók vagy más
harmadik felek által ránk bízott információk
titkosságának fenntartását. A titoktartásról való
gondoskodás minden alkalmazott kötelessége és
munkája kritikus része.

információit. Hasonlóképpen, a CBRE-től való
távozáskor elvárjuk, hogy megőrizze vállalatunk,
ügyfeleink és harmadik felek védett információinak
bizalmas jellegét.
A fentiek ellenére ezek a kötelezettségek nem
korlátozzák az Ön azon lehetőségét, hogy vádat
vagy panaszt nyújtson be az Értékpapír- és
Tőzsdefelügyelethez (SEC) vagy bármely más
kormányzati szervhez, vagy más módon részt vegyen
vagy teljes mértékben együttműködjön bármely
olyan vizsgálatban vagy eljárásban, amelyet az SEC
vagy bármely más kormányzati szerv folytathat le,
beleértve a dokumentumok vagy egyéb információk
átadását a CBRE értesítése vagy jóváhagyása nélkül.
Ha kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban,
forduljon a Jogi vagy az Etikai és megfelelőségi
csapat tagjaihoz.

Titoktartási kötelezettségek merülhetnek fel írásos
szerződések, például titoktartási megállapodások,
megbízási dokumentumok vagy munkaleírások,
vagy akár szóbeli kommunikáció útján egy
ügyféllel vagy harmadik féllel. Ezek a korlátozások
megakadályozzák, hogy Ön a védett információkat
a szerződés vagy megbízás tárgyát képző munka
teljesítésén kívül bármilyen más célra felhasználja.
Ha Ön új alkalmazott, ne adja ki nekünk, és
ne használja fel korábbi munkáltatója védett
Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Összeférhetetlenség felismerése
Összeférhetetlenségről akkor beszélhetünk, ha az Ön személyes érdekei – családi, baráti, pénzügyi
vagy közösségi tényezők – hátrányosan befolyásolhatják az Ön üzleti döntéseit, és megkérdőjelezhetik,
hogy valamilyen elfogultság hatást gyakorol-e ítélőképességére és cselekedeteire. Még a helytelenség
legapróbb látszata is potenciálisan hátrányos hatással lehet az üzleti kapcsolatokra – lerombolja a
bizalmat, gyanakvást kelt, és rossz fényt vet a CBRE tisztességes üzleti gyakorlatára. A CBRE eszközeit
vagy információit, illetve a CBRE-nél betöltött pozíciónkat nem használhatjuk fel személyes előnyök
megszerzésére. Nem saját, hanem a CBRE és ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva kell eljárnunk.
Az összeférhetetlenség nem minden esetben kerülhető el, és nem feltétlenül jelent problémát,
ha azt időben felfedik. Haladéktalanul tájékoztatnia kell vezetőjét vagy felettesét minden olyan
összeférhetetlenségről, amely észszerű megfontolások alapján befolyásolhatja az Ön ítélőképességét és a
CBRE-nél betöltött munkakörén belül végzett feladatait, illetve helytelenség látszatát keltheti.

Leggyakoribb munkahelyi összeférhetetlenségek
Előnyök biztosítása rokonok és közeli
barátok részére
•

Árubeszerzési vagy szolgáltatás megrendelési
döntés befolyásolása olyan vállalatot érintően,
amelyben valamely családtag vagy barát
pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik

•

A CBRE által felvenni kívánt jelölttel fennálló
kapcsolat felfedésének elmulasztása

•

Családtagok között közvetlen alá-fölé
rendeltségi viszony, illetve egymással
kapcsolatos döntéshozatali jogkör létrehozatala

•

Párkapcsolat kezdeményezése olyan
személlyel, aki az Ön közvetlen beosztottja,
illetve akivel kapcsolatban Ön befolyásolni
tudja a bérezési, teljesítményre vonatkozó vagy
egyéb foglalkoztatással kapcsolatos döntések
meghozatalát

Q: F
 elkértek, hogy végezzek
ellenőrzési eljárást a CBRE
egyik beszállítójánál, ahol egy
közeli rokonom vezetőként dolgozik.
Összeférhetetlenségnek minősül-e ez?
A: Igen, és Önnek tájékoztatnia kell vezetőjét
ezen kapcsolat fennállásáról. Önnek és
vezetőjének közösen kell kidolgoznia,
hogy milyen intézkedéseket kell megtenni.
Ha további kérdései merülnek fel, azokat
felteheti a rendelkezésre álló jelentési
csatornákon keresztül, ideértve a CBRE
Etikai segélyvonalát is.

A CBRE ugyanazon vagy kapcsolódó
tranzakciók mindkét oldalán képviselteti
magát
•

Minden fél képviselete ugyanazon tranzakció
keretén belül

•

Tulajdonosi érdekeltség fennállása egy olyan
ingatlannal kapcsolatban, amelyet valamely
ügyfél meg kíván vásárolni

Munkahelyen kívüli személyes
érdekeltségek fennállása
•

Részmunkaidős munkavégzés a CBRE
ügyfeleinél, beszállítóinál, szállítóinál vagy
versenytársainál, illetve a CBRE-vel való
versenyhelyzetben bármilyen módon való
részvétel

•

Valamely, a CBRE érdeklődésére is számot
tartható üzleti lehetőség kiaknázása saját maga,
valamely családtagja vagy barátja számára
anélkül, hogy felkínálta volna a lehetőséget a
CBRE számára

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.

18

CBRE
ÜZLETI MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK

Titoktartásról való
gondoskodás

Bevezetés

Tisztelet

Összeférhetetlenség
felismerése

Feddhetetlenség

Ajándékok, üzleti
szórakoztatás és
jogtalan kifizetések

Szolgáltatás

Személyes befektetések,
amelyek versenyhelyzetet
teremtenek vállalatunkkal
szemben

Információbiztonság és
eszközvédelem

Ajándékok, üzleti szórakoztatás
és jogtalan kifizetések
A CBRE számos üzletágán belül megszokott
dolognak számít az ajándékozás vagy az
üzleti vendéglátás, és az üzleti kapcsolatok
építésének és fenntartásának szokásos
részét képezi. Elősegíti a szállítók, ügyfelek
és üzleti partnerek között kialakítandó jó üzleti
kapcsolatokat. Az ajándékok és az üzleti
szórakoztatás azonban, ha túlzott mértékű,
illetve nem a megfelelő félnek adták,4 vélt vagy
valós összeférhetetlenséghez vezethet, illetve a
legrosszabb esetben akár vesztegetésnek vagy
juttatás visszaosztásánakis minősülhet. Ez
különösen igaz a készpénzben vagy készpénzzel
egyenértékű dolgokban adott ajándékokra, például
az ajándékkártyákra, csekkekre vagy utalványokra,
amelyekre szigorú tilalom vonatkozik.
Az ajándékok vagy szívességek biztosítása
vagy elfogadása, illetve az üzleti szórakoztatás
vagy vendéglátás egyetlen formája sem minősül
helyesnek, ha:

4

•

kötelezettséget keletkeztetnek

•

az átadóval vagy a kedvezményezettel
kapcsolatban felmerülhet az elfogultság
látszata

•

ha valamely üzleti döntés, tárgyalás vagy
tranzakció befolyásolása céljával nyújtják

 ovábbi információk találhatók a RISE értékek között szereplő SzolgálT
tatás címszó alatt megtalálható Korrupcióval kapcsolatos döntéshozatal
című szakaszon belül.

Kiválóság

Összefoglalás

Bennfentes kereskedés

Szójegyzék
Pénzügyi felelősség

Állami tisztviselők részére átadott
ajándékok
Tegye fel magának a következő
kérdéseket
•

A jogszabály szerint tilalom alá esik-e ez
az ajándék?

•

Értelmezhető-e vesztegetésként?

•

Összhangban áll-e vállalatunk (vagy
a másik fél) ajándékozásról szóló
irányelvével?

•

Alkalmas-e üzleti döntés
befolyásolására?

•

Milyen megítélése lenne, ha nyilvánosan
közzétennék az átadását?

Ha ezen kérdések bármelyike kétséget
ébreszt Önben, forduljon vezetőjéhez vagy
feletteséhez, illetve hívja a CBRE Etikai
segélyvonalat útmutatásért.

Minden egyes régió, ország, üzleti egység és
egyes ügyfelek is rendelkezhetnek az utazási,
étkezési, ajándékozási és szórakoztatási
kiadásokra vonatkozó irányelvekkel. Ezeket be
kell tartania, hiszen azok eleget tesznek az adott
működési helyen hatályban lévő valamennyi
jogszabálynak és rendeletnek.

Irányelveink ugyancsak hangsúlyozzák, hogy az állami
szervekkel, ügynökségekkel vagy megbízottakkal
folytatott üzleti tevékenységek esetén szigorúbb és
konkrétabb szabályok és irányelvek alkalmazandók.
Egyesült államokbeli székhelyű társaságként, a Külföldi
korrupt gyakorlatokról szóló törvény (Foreign
Corrupt Practices Act) hatálya alá tartozunk. Azon
országok területén, ahol üzleti tevékenységet végzünk,
további jogszabályok lehetnek érvényben, amelyek tiltják
– még akár az elhanyagolható – értékkel bíró dolgok
átadását is állami tisztviselők részére.

Q: Az ajánlatkérés elkészítésének
részeként, a feladataim közé
tartozik a CBRE beszállítójának
kiválasztása is. Az egyik beszállító
ügyfélkapcsolati vezetője felajánlott
számomra egy két fő részére szóló, londoni
hétvégi utazást. Elfogadhatom a felajánlást?
A: Nem. Az utazás sérti a CBRE
Ajándékozásra és szórakoztatásra
vonatkozó irányelvét, és kockázatot jelent a
vállalat hírneve szempontjából. Udvariasan,
ám egyértelműen „nemet” kell mondania,
ha túlzó mértékű ajándékot ajánlanak fel
Önnek, és írásban kell „nemleges” választ
adnia, ha a felajánlás e-mailben vagy
hangpostán érkezik.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Személyes befektetések, amelyek versenyhelyzetet teremtenek
vállalatunkkal szemben
Mivel a bizonyos típusú kereskedelmi ingatlanokban vagy ingatlan-technológiai vállalatokban lévő személyes
tulajdonrész jogi és hírnevet érintő következményekkel járhat a CBRE-t érintően, vállalatunk irányelveket
dolgozott ki az ilyen eszközök tulajdonjogára vonatkozóan. Ezek az irányelvek általában lehetővé teszik az Ön
számára, hogy élvezze az ingatlantulajdonból vagy az ingatlan-technológiai befektetésből adódó előnyöket,
amennyiben megfelelő módon felfedi a CBRE előtt ezeket érdekeltségeket. Az említett irányelvek ugyancsak
meghatározzák az érintett összeférhetetlenségek kezelésének módját.
Elsődlegesen a vállalat üzleti tevékenységével kell foglalkoznia, és csak jóváhagyást követően szerezhet
ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogot, illetve fektethet be valamelyik ingatlan-technológiai cégbe, ám
ezek érdekében nem használhatja fel a CBRE vagyontárgyait, rendszereit, illetve munkatársait. Továbbá,
egyértelműen és hatékonyan szét kell választania személyes befektetési vagy fejlesztési tevékenységét a CBREvel fennálló kapcsolatától vagy annak megbízásaitól.

Mit kell tudnia ezzel kapcsolatban?
Kereskedelmi ingatlan
•

•
•
•

•

Ne szerezzen tulajdonjogot a CBRE által
kezelt kereskedelmi ingatlanban, amíg az
nyilvánosan elérhetővé nem vált a piaci
érdeklődők számára.
Ne használjon fel olyan előzetes vagy
bizalmas információkat, amelyekhez
ügyfeleink nem férhetnek hozzá.
Nem nyújtson be személyes ajánlatot
a CBRE valamely ügyfelének ajánlata
ellenében.
Minden esetben szerezze meg a CBRE
írásbeli hozzájárulását, mielőtt a CBRE
által kezelt kereskedelmi ingatlannal
kapcsolatban vételi vagy bérleti ajánlatra
vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezne,
vételi vagy bérleti ajánlatot nyújtana be és/
vagy érvényesítene.
A CBRE, egyoldalú döntése alapján,
megtilthatja Önnek, hogy valamely
ingatlanban tulajdonrészt szerezzen.

Ingatlan-technológiai társaságok
• A CBRE előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül, semmiféle esetben se járjon
el valamely ingatlan-technológiai
társaság vezető tisztségviselőjeként,
igazgatójaként, partnereként,
konzulenseként, képviselőjeként,
megbízottjaként, tanácsadójaként vagy
munkavállalójaként.
• A CBRE előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül, nyilvánosan soha ne nyilatkozzon
a valamely ingatlan-technológiai
társasággal fennálló kapcsolatáról.

Q: A párom szülei a CBRE-t
kereskedelmi ingatlanaik
értékesítésére szeretnék használni.
Mit tegyek?
A: Ha Ön a CBRE nevében érintett a
vagyontárgy feletti rendelkezésben, írásban
közölnie kell a kereskedelmi ingatlan
tulajdonosi érdekeltségét a CBRE-vel.
Jóváhagyás esetén Önnek ezt minden
leendő vásárlóval írásban kell közölnie,
és mielőtt az eljárást folytatná, meg kell
szereznie az írásos hozzájárulásukat.
Előfordulhat, hogy nem kezelhet olyan
védett információkat, amelyek nem
állnak a párja szüleinek rendelkezésére.
Ha további kérdései lennének, azokat
bármely jelentéstételi lehetőségen
keresztül felvetheti, ideértve a CBRE etikai
segélyvonalát is.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Információbiztonság és eszközvédelem

Mit kell tudnia ezzel kapcsolatban?

A feddhetetlenség az erkölcsi meggyőződés szerinti cselekvést, és minden körülmények között a helyes
eljárás alkalmazását jelenti – még akkor is, ha senki sem látja Önt.5 Ez magában foglalja azokat az
eseteket is, amikor a vállalat eszközeit használja – mind a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat–
valamint vállalatunk számítógépes hálózatát és az egyéb információtechnológiai erőforrásokat.
Kötelessége megóvni ezeket az eszközöket a lopással, károkozással és helytelen felhasználással
szemben. A CBRE vagyontárgyai számára védelmet kell biztosítani, azokat hatékony módon és kizárólag
törvényes üzleti célra lehet felhasználni, nem pedig személyes előnyszerzésre.

Vállalati eszközök

Q: H
 atáridős munkám van, ezért néhány
személyes adatot el kellene küldenem
az otthoni e-mail címemre, hogy
befejezhessem a munkát, miután
lefektettem a gyerekeket. Ez rendben van így?
A: Nem. Ha személyes adatok kezeléséért felel,
illetve hozzáféréssel rendelkezik azokhoz,
az érintett információkat nem továbbíthatja
a CBRE vállalaton kívüli magánhasználatú
rendszereire.

Q: Időről időre magammal viszem a mobil
eszközömet a szomszédos kávézóba,
hogy ellenőrizzem az e-mailemet és
dolgozzak. Használhatom az ingyenes
Wi-Fi-hálózatot?
A: Számos CBRE által kiadott laptopot a „Mindig
bekapcsolva globális védelmet biztosító VPN”-re
konfiguráltak. Ha ezek valamelyikét használja,
biztonságosan bejelentkezhet az ingyenes
wi-fi-hálózatra. Ha azonban személyes
eszközt használ, vagy olyan CBRE laptopja
van, amely nem rendelkezik ezzel a VPN-nel,
ne csatlakozzon ingyenes wi-fi-hálózatra.
Az ingyenes Wi-Fi-hálózat ártalmas lehet a
számítógépe számára, és ez veszélyezteti a
CBRE-adatokat. Bárki, aki a kávézóban ül, ha
éppen azt szeretné, láthatja, mit csinál.
5
6

Q: Az osztályunkon én rendelkezem
az egyik kizárólagos engedéllyel
a pénzügyi adatbázishoz való
hozzáférésre. A munkatársaim folyton
elkérik a bejelentkezési adataimat, hogy
gyorsabban el tudják végezni a munkájukat,
mint ha a normál protokoll szerint járnának
el. Nem kérnek a vezetőjüktől további
bejelentkezési adatokat, bár szükség lenne
ezekre. Egy ideig ellenálltam a bejelentkezési
adatok megosztására vonatkozó kérésnek,
de elég nagy nyomás volt érezhető a többiek
részéről, hogy csak egy párszor osszam meg
velük.
A: Helyesen cselekszik, ha „nemet”
mond. A bejelentkezési adatok vagy a
jelszó megosztása helytelen lépésnek
minősül, mivel téves adatokat közöl arra
vonatkozóan, hogy ki végezte el a feladatot
az adatbázisban hibásan, vagy rosszabb
esetben félrevezető módon. Bejelentkezési
adatainak bizalmas kezelése Önt is megvédi
a mulasztás gyanújával szemben, ha valaki
esetleg helytelenül jár el, miközben az Ön
bejelentkezési adatait használja. Végezetül, a
vállalatnak is tudnia kell arról, ha szükséges
további bejelentkezési eljárást bevezetnie,
a munkavégzés hatékonyságának és
biztonságának növelése mellett.

•

Ne használja fel a CBRE nevét, logóját,
információit, berendezéseit, vagyontárgyait,
vállalati munkaidejét vagy egyéb erőforrásait olyan
külső tevékenységek végzésére, amelyeket a
vállalat nem támogat.

•

Megfelelő felhatalmazás nélkül, ne használjon
fel, illetve ne tegyen közzé (sem a CBRE-nél való
foglalkoztatás ideje alatt, sem azt követően) olyan
személyes vagy bizalmas információkat, amelyek
a CBRE-nél végzett munkája során jutottak a
tudomására.6

•

Engedély nélkül tilos hozzáférnie az adatokhoz.
A bizalmas információkhoz kizárólag azon
munkavállalók kaphatnak hozzáférést, akiknek
azokra a munkájuk elvégzése érdekében van
szükségük.

•

Ne vitasson meg bizalmas vállalati információkat
nyílt, nyilvános területeken, hogy minimalizálhassa
annak lehetőségét, hogy jogosulatlan kollégák
vagy harmadik felek szerezhessenek azokról
tudomást.

Számítógépes hálózat és technológiai
erőforrások
•

Kizárólag jóváhagyott eszközöket, beszámolókat
és rendszereket használjon fel üzleti levelezés
vagy tranzakciók céljára.

•

Ne hagyja a CBRE eszközeit őrizetlenül, valamint
tegyen intézkedéseket azok lopással, elvesztéssel,
károkozással vagy helytelen felhasználással
szembeni védelme érdekében.

•

Kizárólag jóváhagyott és licenccel rendelkező
szoftvereket telepítsen a CBRE tulajdonában lévő
eszközökre.

•

Mindig készítsen biztonsági másolatot az
adatokról, hogy megvédje a CBRE-t az információk
elvesztésével vagy manipulációjával szemben.

•

Titkosítsa az érzékeny információkat, és
biztonságos platformokon és kapcsolatokon
keresztül továbbítsa azokat.

•

Ne ossza meg a CBRE-nél létesített fiókjai nevét
és jelszavait.

 munkavállalók számára nem garantáljuk a teljes körű adatvédelmet, amennyiben a CBRE vállalati rendszerein dolgoznak, kivéve, ha ezt a jogszabály előírja.
A
Bizalmas információnak minősülnek a CBRE terveire, pénzügyi eredményeire, pénzügyi előrejelzéseire, üzleti előrejelzéseire, felfedezéseire, versenypályázataira,
technológiáira és személyzetére vonatkozó nem nyilvános információk.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.

21

CBRE
ÜZLETI MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK

Titoktartásról való
gondoskodás

Bevezetés

Tisztelet

Összeférhetetlenség
felismerése

Feddhetetlenség

Ajándékok, üzleti
szórakoztatás és
jogtalan kifizetések

Szolgáltatás

Személyes befektetések,
amelyek versenyhelyzetet
teremtenek vállalatunkkal
szemben

Kiválóság

Információbiztonság és
eszközvédelem

Összefoglalás

Bennfentes kereskedés

Szójegyzék
Pénzügyi felelősség

Bennfentes kereskedés
Sokan közülünk hozzáférnek olyan információkhoz,
amelyek nem ismertek a nyilvánosság előtt – a
CBRE vállalatra, ügyfeleinkre, üzleti partnereinkre
és versenytársainkra vonatkozó információk. Ezek
az információk gyakran „lényegi” információknak
minősülnek, mivel befolyásolhatják valamely
személy döntését az adott vállalat részvényeinek
megvásárlására, eladására vagy megtartására
vonatkozóan.
Az USA-ban és az üzleti működésünk helyeként
szolgáló országokban hatályos, bennfentes
kereskedésről szóló jogszabályok tiltják az
értékpapírok vásárlását, eladását vagy egyéb
jellegű átadását olyan személyek számára, akik
hozzáféréssel rendelkeznek a nem nyilvános vagy
nyilvánosan nem elérhető, lényegi információkhoz.
A fentiekben az érintett személyek alatt Önt, az
Ön házastársát, gyermekeit és bármely más olyan
személyt értenek, akivel Ön nyíltan vagy szándékosan
megoszthatta ezen lényegi információkat.
A bennfentes kereskedésre vonatkozó jelen
iránymutatások hatálya kiterjed a CBRE
értékpapírjaival, valamint más vállalatok
értékpapírjaival való kereskedésre is, mint például
az ügyfelek, beszállítók, illetve más olyan cégek
értékpapírjaira, amelyekkel a CBRE jelentős üzleti
lehetőségekről folytat tárgyalásokat.
Az említett jogszabályok ugyancsak megtiltják Önnek,
hogy lényegi információkat fedjen fel olyan személyek
előtt, akik a vállalat értékpapírjaival kereskednek,
valamint megtiltják Önnek, hogy valamely
vállalat értékpapírjait megvásárolja vagy eladja,
amennyiben lényegi, nem nyilvános információkkal
rendelkezik az adott vállalattal kapcsolatban. Az
Ön felelőssége, hogy eleget tegyen a vonatkozó
értékpapírtörvényeknek, valamint megvédje a
vállalatot és Önmagát az érintett jogszabályok
megsértése következtében esetlegesen felmerülő
komoly felelősségre vonással és nagy összegű
büntetésekkel szemben.

Mit kell tudnia ezzel
kapcsolatban?
•

Minden esetben tartsa be a
bennfentes kereskedésre vonatkozó
jogszabályokban és rendeletekben
foglaltakat.

•

Bizalmas információkat kizárólag a
„szükséges ismeret” elve alapján
fedjen fel. Mindig legyen óvatos
a lánclevelekben és a nyilvános
helyeken folytatott beszélgetések
során megemlített információkat
illetően.

•

Gondoskodjon arról, hogy
beszállítóink bizalmasan
kezeljék az általunk megosztott
információkat; a vállalati információk
védelmében alkalmazzon
titoktartási megállapodásokat vagy
titoktartási kötelezettségvállalási
dokumentumokat.

•

Ne feledje, hogy az Ön által elvetni
kívánt, a CBRE szempontjából nem
lényegi információk, mások számára
lényegi információnak minősülhetnek.

•

Ha kétségei vannak, bármely
részvények eladása vagy
megvásárlása előtt egyeztessen a
Jogi osztállyal.

•

Ha nem megfelelőséget tapasztal,
azonnal jelentse az ügyet a CBRE
Etikai segélyvonalán keresztül,
vagy az Etikai és megfelelőségi, illetve
a Jogi osztály munkatársa felé.

Q: A CBRE részéről egy jelentős,
tőzsdén jegyzett, egyesült államokbeli
vállalat megvásárlási folyamatán
dolgozom. Az érintett információ még
nem nyilvános, de szeretném elmondani
a házastársamnak, aki tőzsdeügynökként
dolgozik, és az ügyfelei profitálhatnának a
dologból. Megoszthatom-e az információkat,
ha nekem személyesen nem származik
belőle előnyöm?
A: Nem. A lényegi, nem nyilvános információk
megosztása törvényellenes, és sérti a CBRE
irányelvét, valamint Üzleti magatartási
szabályait.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Titoktartásról való
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Összeférhetetlenség
felismerése

Tisztelet

Feddhetetlenség

Ajándékok, üzleti
szórakoztatás és
jogtalan kifizetések

Szolgáltatás

Személyes befektetések,
amelyek versenyhelyzetet
teremtenek vállalatunkkal
szemben

Kiválóság

Információbiztonság és
eszközvédelem

Összefoglalás

Bennfentes kereskedés

Szójegyzék

Pénzügyi felelősség

Pénzügyi felelősség
A CBRE munkavállalóiként, kötelesek vagyunk
tisztességesen eljárni a vállalat működésére
vonatkozó pénzügyi információk rögzítése és
jelentése során. Amennyiben Ön valamely
belső ellenőrzési folyamathoz vagy eljáráshoz
kapcsolódóan pénzügyi információkat szolgáltat,
ellenőriz vagy hitelesít, például munkaidőnyilvántartások, költségelszámolási jelentések,
bevételi bizonylatok vagy egyéb pénzügyi
kimutatások, ügyelnie kell arra, hogy pontos,
időszerű és teljes körű tájékoztatást nyújtson.
Szigorúan tilos valótlan vagy félrevezető adatokat,
illetve dokumentációt készíteni vagy jóváhagyni,
illetve elmulasztani az eszközökre vagy forrásokra
vonatkozó adatok megfelelő közzétételét.

A jelen szakaszban hivatkozott CBRE
irányelveket és más fontos információkat a
CBRE Munkavállalói intranetjén keresztül
érheti el.
KKULCSSZAVAS KERESÉS:

Üzleti magatartási
szabályok

A CBRE az általunk gyakorolt, pénzügyi
szempontból feddhetetlen eljárás alapján hozza
meg megalapozott üzleti döntéseit. Vállalatunk
részvényesei, vagyis üzleti partnereink, az
állami tisztviselők és a befektetők, ugyanígy
tesznek. A számukra biztosított pontos, időszerű
és teljes körű pénzügyi közzétételek és
információszolgáltatás nem csupán helyes üzleti
gyakorlatnak minősül, hanem a vállalatra nézve
irányadó jogszabályokban és rendeletekben foglalt
kötelezettség is. A pénzügyi feddhetetlenség
iránti elkötelezettségünk kiterjed az általunk, az
ügyfeleink nevében kezelt erőforrásokra is.
Amennyiben bármilyen aggálya merül fel,
illetve bárki megkeresi Önt a pénzügyi
információközlésünkkel, illetve számviteli,
auditálási vagy belső ellenőrzési problémával
kapcsolatos aggállyal, Önnek azonnal jelentenie
kell az ügyet vezetője felé, vagy a rendelkezésre
álló bármely jelentési csatornán keresztül, ideértve
a CBRE Etikai segélyvonalát is.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Szolgáltatás
Az ügyfelekkel
kapcsolatos
kihívásokhoz
lelkesedéssel és
szorgalommal
közelítünk, és
hosszú távú
kapcsolatokat
építünk ki a
megfelelő
személyek, a tőke
és a lehetőségek
összekapcsolásával.

A Szolgáltatás elnevezést viselő vállalati értékünk
különböztet meg minket versenytársainktól, és sarkall
minket arra, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk
ügyfeleinknek. Önmagában azonban ez sem jelent
garanciát a sikerre. A nagyszerű szolgáltatásnyújtás
érdekében, felelősséget kell vállalnunk arra, hogy
tisztességes és etikus üzleti gyakorlatot folytatunk –
mindenkor és minden helyen.

Korrupt és tisztességtelen
magatartás kezelése
Az ügyfelek nem csupán az általunk biztosított
kiemelkedő szolgáltatás miatt, hanem az általunk
tanúsított tisztességes és etikus üzleti magatartás miatt is
választják a CBRE-t. Függetlenül attól, hogy hírnevünket
munkavállalók ezreinek erőfeszítései révén építettük
fel, annak lerombolásához elég csupán egy olyan
munkavállaló, aki bármilyen jellegű megvesztegetést
vagy visszaosztást ajánl fel vagy fogad el.

Q: E
 gy ajánlatkérési folyamat
részeként, három beszállító
közül kell választanom. Az egyik
beszállító tiszteletjegyeket ajánlott
fel a számomra egy olyan sporteseményre,
amelyre meglehetősen magasak a belépők
árai. Nagy a kísértés, hogy elfogadjam a
felajánlást. Elfogadhatom-e?
A: Nem. A magas áru belépőjegyek sértik a
CBRE Ajándékozásra és szórakoztatásra
vonatkozó irányelvét, és kockázatot
jelentenek a vállalat hírneve szempontjából.
Udvariasan, és egyértelműen „nemet” kell
mondania, ha túlzó mértékű ajándékot
ajánlanak fel Önnek, és írásban kell
„nemleges” választ adnia, ha a felajánlás
e-mailben vagy hangpostán érkezik.

A vesztegetés a legtöbb országban bűncselekménynek
minősül, és súlyos büntetést von maga után, ideértve
a pénzbírságokat és a szabadságvesztést. Soha
sem szabad vesztegetést felajánlania vagy fizetnie
(közvetlenül vagy harmadik félen keresztül) egyetlen
állami tisztviselő, ügyfél vagy szállító részére sem. Illetve
soha nem szabad vesztegetést vagy visszaosztást
elfogadnia. Még a csekély értékű ajándék vagy
figyelmesség is törvénysértőnek minősülhet, illetve
üzleti lehetőség vagy jogtalan előny megszerzésére
vagy megtartására irányuló szándék látszatát keltheti.
Ugyancsak el kell számolnia minden felmerült
költségével, és a bizonylatokról biztonsági mentést kell
készítenie, ha szükséges. A pontos és jól dokumentált
könyvelés és nyilvántartások kritikus fontosságúak a
korrupció kockázatának csökkentése érdekében.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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magatartás kezelése

Bevezetés

Tisztelet

Legyen körültekintő a
következőkkel kapcsolatban

•

•

•

Adománykérések olyan jótékonysági
szervezetek vagy egyesületek
számára, amelyek állami
tisztviselőkkel, politikai pártokkal,
ügyfelekkel, beszállítókkal vagy azok
családtagjaival állhatnak kapcsolatban
Ajándékozással, vendéglátással vagy
utazással kapcsolatos szokatlan,
túlzó mértékű és rendhagyó kérések
közvetítése
Kiegészítő összegek megfizetése
valamely rutin jellegű hatósági
intézkedés megtételéért, mint
például iratok feldolgozásáért,
engedélyek kiadásáért stb., illetve a
szokásos folyamatok vagy eljárások
meggyorsításáért
Kedvező elbánásért vagy bármely
helytelen üzleti tevékenység
végrehajtásáért ösztönzőként vagy
kompenzációként teljesített kifizetések

Szolgáltatás

Kiválóság

Összefoglalás

Kormányzati szankciók és
pénzmosás tilalma

Tisztességes verseny

Korrupcióval kapcsolatos
döntéshozatal

Néhány esetben a kisebb vétségek indokoltnak
tűnhetnek, például amikor egy kis összegű
törvénytelen kifizetéssel megelőzhető, hogy a projekt
késedelmet szenvedjen. De soha nem ez a helyes
út. Ön személyes felelősséggel tartozik azért, hogy
elutasítsa a korrupció bármely formájában való
részvételt, és jelentse a szabálysértéseket. A fent
említett szabályok megsértése, akár szándékosan,
akár véletlenül történik, súlyos következményekkel
járhat az Ön, és a CBRE számára is.

•

Feddhetetlenség

Szójegyzék

Csoportos márkaépítés

KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT
Kérést terjesztettek be, felajánlást vagy ígéretet tettek értékkel bíró dolog megfizetésére vagy átadására.
Függetlenül attól, hogy közvetlenül vagy közvetítőn keresztül érkezett-e a kérés, felajánlás
vagy ígéret,
•

képes-e befolyásolni az átvevőt annak valamely hivatalos minőségben megteendő cselekedetében vagy
annak elmulasztásában, illetve az érintett valamely döntéshozatalát vagy annak elmaradását,

•

arra ösztönzi-e az átvevőt, hogy feladatai végrehajtásával kapcsolatban megtegyen-e valamilyen
intézkedést, vagy tartózkodjon annak megtételétől,

•

alkalmas-e valamilyen jogtalan előny biztosítására,

•

alkalmas-e üzleti lehetőség megszerzésére vagy megtartására,

•

arra ösztönzi-e az átvevőt, hogy felhasználja befolyását valamely harmadik félnél (ideértve valamely
Állami hatóságot is), hogy hatást gyakoroljon vagy befolyásoljon az érintett harmadik fél cselekvésére
vagy a cselekvés elmaradására, illetve döntéshozatalára vagy annak elmaradására, illetve

•

alkalmas-e arra, hogy „megjutalmazza” az átvevőt valamely harmadik fél cselekvésének befolyásolásáért
vagy annak elmaradásáért, illetve a harmadik fél által meghozott döntésért vagy annak elmaradásáért?

IGEN
Függessze fel a
tevékenységet és
tegyen bejelentést

NEM
Nem minősül
jogsértésnek

Ha azonban valami
nem egyértelmű, mielőtt
továbblépne, egyeztessen
valamelyik felhatalmazott
jóváhagyóval, vagy tekintse
át az Üzleti magatartási
szabályokat és a Globális
irányelv 6.16. pontját
(Korrupcióellenesség).

•

Beszéljen felettesével vagy vezetőjével

•

Vegye fel a kapcsolatot a felsővezetőség egy tagjával, illetve a
Munkatársakért felelős, az Etikai és megfelelőségi vagy a Jogi
területtel

•

Küldjön e-mailt a Megfelelőségi igazgatónak

•

Tegyen bejelentést online vagy telefonon (akár névtelenül is, ha
a helyi jogszabály lehetővé teszi) a CBRE Etikai segélyvonalon
keresztül.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Tisztességes verseny
A tisztességes verseny előnyös az üzletmenet
és ügyfeleink számára, ösztönzi az innovációt és
javítja a szolgáltatások színvonalát. A trösztellenes
és versenyjogi törvények biztosítják a tisztességes
és szabad versenypiaci rendszer fennállását,
amelyen belül egyetlen vállalat sem rendelkezik
termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó
monopóliummal.
A CBRE eleget tesz a trösztellenes
jogszabályoknak minden olyan joghatóság
területén, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.
Tisztességes módon versenyzünk, és
olyan irányelvekkel rendelkezünk, amelyek
meghatározzák a versenytársakkal, ügyfelekkel
és beszállítókkal kapcsolatban folytatott
tevékenységeinket. Ön köteles szigorúan betartani
a trösztellenes és versenyjogi törvényeket,
valamint az azokhoz kapcsolódó belső előírásokat.
A jogsértések súlyos büntetések kiszabását vonják
maguk után, ideértve a magánszemélyekre kirótt
bírságokat és szabadságvesztést.
A legsúlyosabb versenyellenes vádak közé
tartoznak az iparági találkozók és események
alkalmával, a versenytársakkal szervezett
informális megbeszélések. Legyen óvatos! A
trösztellenes törvények összetett rendelkezéseket
foglalnak magukban, amelyek országonként és
államonként eltérőek lehetnek. A versenytársakkal
való bármilyen jellegű kapcsolatfelvétel
megnövelheti a versenyjogi törvényekkel
kapcsolatos kockázatokat. Ha kétségei vannak,
minden esetben kérjen iránymutatást.

Mit kell kerülnie?
•

A versenytársakkal kötött hivatalos
vagy informális megállapodások
az árak rögzítésére, az
ajánlattételi folyamatok során való
összejátszásra, illetve bizonyos áruk
vagy szolgáltatások biztosításának
korlátozására

•

Versenyszempontból érzékeny
információk cseréje a
versenytársakkal

•

Potenciális piaci erőfölénnyel való
visszaélés

•

A szabad versenyt ellehetetlenítő
piaci környezet létrehozása

•

A piac terület, ügyfélbázis stb. alapján
történő felosztása

•

Korlátozások bevezetése az
ügyfelekre vagy a beszállítókra
vonatkozóan

•

A trösztellenes törvények értelmében
szabálytalannak minősülő
egyesülések és felvásárlások
végrehajtása

Q: Ismerek valakit, aki a CBRE egyik
versenytársánál dolgozik. Felhívott
telefonon, hogy megkérdezze,
hajlandóak lennénk-e együttműködni
velük az árak rögzítésében a legújabb projektre
kiírt pályázati folyamat során. Azt mondja, hogy
a CBRE megkaphatja ezt a szerződést, de
csak akkor, ha megígérjük, hogy ők nyerhetik a
következő pályázatot. Bele kellene egyeznem?
A: Az árak rögzítése és a pályázati összejátszás
is tilosnak minősül. El kell utasítania az
ajánlatot, és jelentenie kell ezt a problémát a
Munkatársakért felelős, a Jogi, vagy az Etikai és
megfelelőségi területek felé, illetve a CBRE Etikai
segélyvonalán keresztül.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Kormányzati szankciók és
pénzmosás tilalma
A CBRE globálisan működő vállalat, ezért
működését az Egyesült Államok területén
a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó
jogszabályok, míg más országokban az azokhoz
hasonló előírások irányítják. Ezen jogszabályok
megtiltják számunkra, hogy bűnözőkkel,
terroristákkal, tiltott felekkel és törvénytelenül
megszerzett pénzeszközöket elrejteni kívánó,
pénzmosással foglalkozó felekkel üzleti
tevékenységet folytassunk, illetve számukra
támogatást nyújtsunk. Mindig tudnia kell, hogy kivel
folytat üzleti tevékenységet, és mindig eleget kell
tennie a vonatkozó pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása elleni jogszabályokban foglaltaknak,
továbbá kizárólag törvényes forrásoktól fogadhat
el pénzeszközöket. A kereskedelmi jogszabályok
megsértéséért súlyos büntetések szabhatók ki.
Amennyiben kétségei vannak az Önnel
kapcsolatban álló ügyfél vagy szállító tulajdonosát,
illetve az azt irányító személyt vagy szervezetet
illetően, vagy a pénzeszközök forrását, illetve a
tranzakció célját illetően, forduljon vezetőjéhez
vagy feletteséhez, illetve hívja a CBRE Etikai
segélyvonalát.

Mit kellene tennie?
•

Minden esetben végezze el az
előírt Ismerd meg az ügyfeled
elnevezésű és a pénzmosás elleni
átvilágítási folyamatokat minden, Önnel
kapcsolatban álló ügyfélre vonatkozóan.

•

Győződjön meg arról, hogy minden
szállító, amellyel együtt dolgozik, átesett
a hivatalos bevezetési eljáráson.

•

Győződjön meg arról, hogy az ügyfél
vagy szállító valóban létező szervezet,
és a pénzeszközei törvényes forrásból
származnak.

•

Fordítson fokozott figyelmet az állami
tisztviselők vagy valamely politikai
közszereplő irányítása alatt álló
ügyfelekre vagy szállítókra.

•

Figyeljen oda az esetleges figyelmeztető
jelekre, vagyis az olyan személyekre
vagy vállalatokra, amelyek szerepelnek a
kormányzati szankciókkal sújtott vagy a
tiltott feleket felsoroló listákon.

•

Ismerje meg a tranzakció hátterét
képező üzleti vagy gazdasági okokat.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Csoportos márkaépítés
Tudatában vagyunk annak, hogy szakembereink,
csoportjaink és csapataink szakértelme és tapasztalata
versenyelőnyt jelent számunkra. Amikor azonban a
márkáról van szó, az egységesség kulcsfontosságú
tényezőnek bizonyul. Az egységes márka-megjelenítés
üzleti lehetőségeket biztosíthat számunkra, hiszen
megkülönbözteti a CBRE vállalatot a versenytársaitól,
és megtestesíti mindazt a szakértelmet és
professzionalizmust, amelyet ügyfeleink elvárnak tőlünk.
A valótlan, félrevezető kimutatások és pontatlan
nyilatkozatok hátrányos hatást gyakorolnak márkánkra.
A CBRE nevében végzett valamennyi feladat és
együttműködés során törekednie kell a márkanév
tekintélyének megőrzésére. A CBRE marketing
csapatai további tájékoztatással szolgálhatnak az Ön
számára a helyi jogszabályoknak vagy előírásoknak
való megfelelést segítő marketing protokollokat és
irányelveket illetően, amelyek egyébként régiónként,
divíziónként és országonként eltérőek lehetnek.

Hogyan kell képviselnie márkánkat
•

Tüntesse fel a CBRE logóját valamennyi
marketing anyagon.

•

Jelezze, hogy melyik üzletágon belül
dolgozik.

•

Tegyen eleget a vonatkozó
jogszabályoknak és bármely helyi
szabályozói csoport előírásainak,
például a helyi ingatlanügynökségek által
meghatározott, reklámozásra vonatkozó
irányelveknek.

•

Az Önhöz tartozó szolgáltatások marketing
tevékenységei során kövesse a CBRE
márkajelzésre vonatkozó útmutatóját.

A jelen szakaszban hivatkozott CBRE
irányelveket és más fontos információkat a
CBRE Munkavállalói intranetjén keresztül
érheti el.
KULCSSZAVAS KERESÉS:

Üzleti magatartási
szabályok
Q: Ú
 jonnan felvett értékesítési
gyakornok vagyok a Tőkepiacok
csapatban. A felettesemként eljáró
ügyvezető igazgató megkért, hogy állítsak
össze egy piaci jelentést az ügyfeleinkre
vonatkozóan. A jelentésnek a „CBRE
Bandos ingatlanbefektetés” címet adtam,
és a jobb láthatóság kedvéért sötétkék
színűre változtattam a CBRE logóját.
Engedélyezettek ezek a módosítások?
A: Nem. Az Ön által készített jelentésben
pontosan meg kell határozni, hogy Ön
melyik üzletágnál dolgozik. Át kell tekintenie
a helyi ingatlan-jogszabályok marketinggel,
reklámozással és megjelenítéssel foglalkozó
rendelkezéseit. Továbbá, ellenőriznie kell,
hogy az Ön jelentésén belül feltüntetett
CBRE logó és márkajelzés megfelel-e a
CBRE márkajelzési portálján meghatározott
iránymutatásoknak.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Kiválóság
Kitartóan
odafigyelünk
arra, hogy nyerő
helyzeteket
teremtsünk
ügyfeleink,
munkavállalóink
és részvényeseink
számára.

Sikerünk központi elemét képezi a Kiválóság néven
ismert vállalati értékünk. Meghatároz egy normákból
álló keretrendszert, amely arra ösztönöz és motivál
minket, hogy - következetesen kiváló színvonalú
teljesítményünkkel és etikus magatartásunkkal - a
legjobb eredményt biztosítsuk valamennyi érdekelt fél
számára.

Mit kellene tennie?
•

Tegyen eleget valamennyi helyi egészség-,
munka- és környezetvédelmi jogszabálynak.

•

Folyamatosan ellenőrizze és javítsa a
munkavédelmi teljesítményt a vállalathoz tartozó
munkahelyeken.

Mindenki biztonságáról
gondoskodunk

•

Jelentsen minden olyan helyzetet, amely a
munkahelyen veszélyezteti valamely személy
biztonságát vagy testi épségét, illetve káros
hatást gyakorol a környezetre.

A CBRE biztonságos és egészséges munkahelyet
biztosít. A fenti kötelezettség teljesítésének
sikeressége azon múlik, hogy Ön teljesíti-e
a munkahelyi balesetek lehetőségének
minimalizálásával összefüggő feladatát azáltal, hogy
betartja a jogszabályban és a CBRE irányelvben
foglaltakat, és a józan ész szabályai szerint jár el.
Egészség-, munka- és környezetvédelmi irányelveink,
programunk és normáink biztosítják az erőforrásokat,
képzést és az elkötelezett szakembereket,
mind az ügyfelek területén, mind vállalatunk
irodahelyiségeiben, hogy támogassák Önt ebben a
munkanap során.

•

Tegyen bejelentést a munkahelyen bekövetkezett
sérülésekről, azok súlyosságától függetlenül.

•

Soha ne folytasson munkavégzést alkohol,
kábítószer vagy más anyag hatása alatt, amelyek
hátrányosan befolyásolják a biztonságos és
hatékony munkavégzésre való képességét.

Amellett, hogy a CBRE helyes környezetvédelmi
gyakorlatot alkalmaz, a vállalat elkötelezett a
környezetre gyakorolt hatás csökkentése mellett, és
az ügyfeleket is támogatja ezen célok elérésében.
Tudatában vagyunk azon felelősségünknek, hogy
gondoskodnunk kell a környezet védelméről, és
munkavállalónk, valamint a minket körülvevő
közösség életminőségének javításáról.

Q: E
 gy irodaépület építési
munkálatainak projektvezetője
vagyok. A szerkezeti ellenőrzési
eljárás során észrevettem
néhány hiányosságot, amelyek miatt nem
folytatható biztonságosan a munkavégzés.
Nem akarom veszélybe sodorni a projekt
megvalósulását azáltal, hogy megemlítem
ezeket a hiányosságokat az ügyfélnek. Mit
kellene tennem?
A: Az emberek biztonsága minden más
szempont felett áll. Azonnal jelentenie kell
az ügyfélnek és a vezetőjének bármely
észrevételt, amely veszélyeztetheti mások
egészségét és biztonságát.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Adatvédelem
A CBRE naponta foglalkozik személyes adatok kezelésével. Kiemelt fontosságú kérdésként kezeljük a
magánszemélyek adatvédelmi jogainak tiszteletben tartását, valamint munkavállalóink és ügyfeleink bizalmának
megőrzését. A személyes adatok gyűjtése, felhasználása vagy kezelése során elvárjuk Öntől, hogy betartson
egy sor alapvető fontosságú adatvédelmi elvet - Adatvédelmi pilléreink -, hogy gondoskodhassunk arról, hogy a
CBRE a világ minden pontján törvényes, az adatvédelmet tiszteletben tartó adatkezelési gyakorlatot folytat.
Minden munkavállaló feladata, hogy proaktívan gondoskodjon a CBRE alapvető adatvédelmi elveinek
a gyakorlatba való átültetéséről, hogy azok mindenkor elválaszthatatlan részét képezzék üzleti
tevékenységünknek. Ha szeretne többet megtudni a személyes adatokról, és további útmutatásra van szüksége
a vállalati adatvédelmi irányelvnek való megfelelés érdekében, forduljon a CBRE Globális adatvédelmi
irodájához.

Az adatvédelem négy pillére

1

2

3

4

JÁRJON EL
ÁTLÁTHATÓ
MÓDON

CSÖKKENTSE AZ
ADATMENNYISÉGET
ÉS A HOZZÁFÉRÉS
MÉRTÉKÉT

GONDOSKODJON
AZ ADATOK
BIZTONSÁGÁRÓL

VÉGEZZE EL AZ
ADATOK TÖRLÉSÉT

Járjon el átlátható módon
a CBRE által begyűjtött
személyes adatokkal
kapcsolatban, valamint
azok felhasználási módját
illetően.

Csökkentse a
begyűjtött személyes
adatok mennyiségét,
a hozzáférést pedig
korlátozza a „szükséges
tudás elve” alapján.

Gondoskodjon a
személyes adatok
védelméről titkosítás
és jelszóvédelem
alkalmazásával.

Törölje a személyes
adatokat, ha a
továbbiakban már nem
szükségesek.

Q: A Munkatársakkal foglalkozó
csapat tagja vagyok. Miközben a
CBRE juttatástervezési eszközével
dolgoztam, észrevettem, hogy
hozzáférek az egyik olyan régión és
üzletágon belül dolgozó munkavállalók
nevéhez, munkaköréhez és juttatási
adataihoz, amely kívül esik a felelősségi
körömön. Mit kellene tennem?
A: Jelentenie kell az ügyet és bármely
egyéb potenciális adatvédelmi incidenst
a CBRE Információbiztonsági műveleti
központja felé. Ön a személyes adatok
véletlen felfedése következtében férhet
hozzá ezekhez az információkhoz, amely
jelentéstételi kötelezettséget von maga után,
valamint azonnali intézkedést követel meg
annak érdekében, hogy a hozzáférést a
„szükséges tudás elve” alapján korlátozza.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Üzleti feljegyzések, adatok és e-mailek megőrzése és megsemmisítése
Ön a szokásos üzletmenet során akár több száz dokumentumot és e-mail üzenetet, valamint az adatbázisokon belül
számtalan adatpontot is létrehozhat. Egyes Ön által létrehozott dokumentumok és adatok üzleti feljegyzésnek
minősülnek, de a legtöbb esetben ezeket üzleti szempontból nem jelentős feljegyzésekként tartják számon.
Valamennyi CBRE munkavállaló felelősséggel tartozik azért, hogy hozzájáruljon az üzleti feljegyzések megőrzéséhez,
hogy vállalatunk eleget tehessen az üzleti, működési, jogi, valamint szabályozói követelményeknek, miközben másrészt
segítséget nyújt a felesleges vagy túlzott mennyiségű információ tárolásával kapcsolatos költségek és kockázatok
csökkentéséhez.

Mit kellene tennie?
Üzleti
feljegyzések

√ Gondoskodjon a megőrzésről az Ön országában hatályos nyilvántartás-

Nem üzleti
feljegyzések

× Azonnal törölje, amikor teljesült a velük kapcsolatos cél, és a továbbiakban nem

megőrzési ütemtervnek megfelelően7

rendelkeznek üzleti jelentőséggel

√ Archiválja a valamilyen szempontból kiemelt fontosságú e-maileket
• Olyan projekthez kapcsolódnak, amellyel kapcsolatban 90 napon túl is indokolt
a megőrzésük
E-mail8

Q: A CBRE éves és ötéves cashflow alapú adóra vonatkozó
előrejelzésekhez és az elmúlt öt
évre vonatkozó, tervezett adókulcsszámításokhoz kapcsolódó adatbázissal
dolgozom éppen. Szeretném letölteni a
legutóbbi évre vonatkozó adatokat egy
táblázatba, és biztonsági mentésként
szeretném e-mailben elküldeni személyes
felhő-tárhelyemre. Gondot jelent-e ez a
CBRE irányelvek alapján?
A: Igen. Először is, egyes adatok már túllépték
az előírt megőrzési időt, és gondoskodni
kell azok biztonságos megsemmisítéséről.
Másodsorban, a munkavállalók számára
tilos a CBRE adatait e-mailben továbbítani
saját e-mail fiókjukba vagy személyes
használatú tárhelyükre. Valamennyi
CBRE adatot a CBRE területén belül kell
megőrizni.

• Jelentős üzleti eseményekhez vagy döntésekhez kapcsolódó bizonyítékként
szolgál
• Szabályozási vagy pénzügyi okokból szükséges a megőrzésük

× Ne archiváljon olyan e-maileket, amelyek nem rendelkeznek kiemelt

jelentőséggel (példák: ebédmeghívások, üzleti szervezetek hírlevelei)

Ha Ön vezető vagy felettes
Ha egy munkavállaló, aki az Ön beosztottja volt, elhagyja a CBRE vállalatot, Önnek - az
irányelveink szerint - meghatározott idő áll rendelkezésére arra, hogy áttekintse és archiválja
az érintett személy Outlook-fiókjában található fontos e-maileket, mielőtt azokat véglegesen
törölnék a rendszerből.
Ha hozzáfér a CBRE Munkavállalói intranetes hálózathoz, a Globális nyilvántartás- és információ-megőrzési oldalon megtalálja az ütemtervet. Minden
ütemterv felsorolja az üzleti nyilvántartások kategóriáit és az egyes kategóriák megőrzési idejét, mielőtt azok megsemmisítésre kerülnének.
8
Az Outlook-fiókjában vagy az elküldött mappában lévő üzeneteket a rendszer 90 nap után automatikusan törli.
7

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Elektronikus kommunikációs
rendszereink használata
Vállalatunk elektronikus kommunikációs
rendszerei, mint például az internet hozzáférés,
e-mail, hangposta és telefonszolgáltatások, az
üzletmenetünket támogató, nélkülözhetetlen
eszközök. Ön felelősséggel tartozik azért, hogy
ezeket a rendszereket és a közösségi médiát
szakmailag megfelelő módon, másokat tiszteletben
tartva, biztonságosan és jogszerű módon
használja, a RISE értékekben és irányelvekben
meghatározottakkal összhangban.
Ne tegyen közzé kommunikációt vagy bejegyzést
a közösségi médiában anélkül, hogy alaposan
megfontolná, hogy az érintett kommunikáció
vagy bejegyzés milyen hatást gyakorol a CBRE
hírnevére, valamint a bizonyos információk
bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség
teljesülésére, továbbá hogy a fentieket miként fogja
értelmezni a közösségi média közönsége.
A közösségi média használata során is márkánk
egyik képviselőjének és hírnevünk őrzőjének
minősül. A helytelen magatartás, a bizalmas
információk megosztása, a zaklatás, a vállalati
rendszerek túlzott mértékű, személyes célokra
való igénybevétele, valamint a csalás ugyanolyan
megítélés alá esik, függetlenül attól, hogy virtuális
módon vagy személyesen követték-e el azokat.
Nem számít a felület vagy a közeg, az ilyen
tevékenységet semmiféle esetben sem toleráljuk.
Gondolkodjon, mielőtt posztol.

Q: B
 üszke vagyok a CBRE
teljesítményére, és úgy vélem, hogy
kiváló pénzügyi eredményeinknek,
valamint a következő negyedévben
lezáruló egyesülésnek köszönhetően,
növekedni fog a vállalati részvényár.
Közzétehetek-e erről egy bejegyzést a
közösségi médiában?
A: Nem. A lényegi, nem nyilvános információk
megosztása törvényellenes, és sérti
a CBRE irányelvét, valamint Üzleti
magatartási szabályait.

Mit kellene tennie?
•

Legyen tiszteletteljes és szenzitív a
közösségi média tagjaival szemben,
valamint a kommunikációban vagy
bejegyzésben megemlített vállalattal,
csoporttal vagy személlyel szemben.

•

A közösségi médián belüli
bejegyzéseiben tegye egyértelművé,
hogy kizárólag magánemberként közli a
véleményét és megnyilvánulásait, nem
pedig a vállalat képviseletében.

•

Ne tegye közzé nyilvánosan a CBRE
vagy ügyfelei bizalmas vagy védett
információit.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Elektronikus marketing
A CBRE részéről vagy nevében küldöttvalamennyi direkt
marketing anyagnak meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályoknak és előírásoknak, amelyek az egyes
országokban, régiókban és államokban eltérőek
lehetnek. Az említett jogszabályok határozzák meg, hogy
milyen módon hívhatja fel, küldhet szöveges üzenetet,
levelet, e-mail üzenetet vagy faxüzenetet az ügyfelek és
leendő ügyfelek részére.
Ha nem tesz eleget az elektronikus marketingre
vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak, azzal
jelentős szabályozói bírságoknak, peres eljárásoknak és/
vagy a hírnév károsodásának teheti ki a CBRE vállalatot,
saját magát és az ügyfeleinket.

Mit kell kerülnie?
•

Kéretlen és nem kívánt elektronikus
direkt marketing anyag küldése

•

Megtévesztő vagy félrevezető reklám
vagy tartalom alkalmazása, amely
sérti valamely harmadik fél szellemi
tulajdonhoz fűződő jogait

•

Telemarketing szolgáltatás alkalmazása
olyan telefonszámok esetében, amelyek
valamely „ne hívj” nyilvántartásban
szerepelnek

•

Telefonhívások kezdeményezése
automatikus tárcsázási rendszerek
segítségével

•

„Lead generálással” készült listák
vásárlása harmadik felektől, v illetve
azok felhasználása annak megerősítése
nélkül, hogy a listákat a vonatkozó
jogszabályokkal összhangban
állították-e össze vagy osztották-e meg

Q: A CBRE üzleti tevékenységeinek
kiterjesztésén dolgozom, és
egy harmadik fél eladásra kínált
számomra egy listát, amelyen
lehetséges ügyfelek és azok elérhetőségi
adatai szerepelnek. Marketing anyagokat és
az érdeklődésükre esetlegesen számot tartó
piackutatási jelentéseket szeretnék küldeni
ezeknek a feleknek, majd ezt követően
telefonon keresném fel őket. Megtehetem-e
ezt?
A: Nem, mielőtt kellő gondossággal
meggyőződne arról többek között,
hogyan állították össze a lehetséges
ügyfeleket tartalmazó listát, továbbá
hogy azt a CBRE felhasználhatja-e a
vonatkozó jogszabály értelmében. A kellő
gondossággal elvégzett vizsgálat magában
foglalhatja annak ellenőrzését is, hogy a
listán szereplő személyek hozzájárultak-e
az adatgyűjtéshez és korábban nem
nyilatkoztak-e úgy, hogy nem kívánnak
marketing kommunikációt kapni a CBRE
részéről, továbbá nem regisztrálták-e
magukat valamely „ne hívj” nyilvántartásba.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.

33

CBRE
ÜZLETI MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK

Mindenki biztonságáról
gondoskodunk

Bevezetés
Adatvédelem

Tisztelet

Feddhetetlenség

Üzleti feljegyzések,
adatok és e-mailek
megőrzése és
megsemmisítése

Szolgáltatás

Elektronikus
kommunikációs
rendszereink használata

Kiválóság

Elektronikus marketing

Összefoglalás

Részvétel közügyekben
és politikai
tevékenységekben

Szójegyzék

Gondoskodnunk kell
arról, hogy üzleti
partnereink elfogadják
vállalati értékeinket

Részvétel közügyekben és politikai
tevékenységekben
Arra biztatjuk, hogy vegyen részt az Ön életét,
a közösséget és az üzletmenetet érintő közpolitikai,
oktatási és politikai kezdeményezésekben. Az ilyen
tevékenységek bizonyos esetekben megkövetelik
a nyilvános felszólalást, véleménycikkek
publikálását, illetve a sajtóval készített interjúkat.
Amennyiben ilyen tevékenységekben vesz részt,
soha nem szabad a CBRE nevében nyilatkoznia
és véleményt nyilvánítania. Arra kérjük azonban,
hogy ne feledkezzen meg arról, hogy minden ilyen
esetben egyúttal a CBRE-t is képviseli, ezért józan
ítélőképességet kell alkalmaznia, hogy elkerülje a
CBRE hírnevének megsértését, illetve az ügyfeleivel
fennálló kapcsolatainak hátrányos befolyásolását.

Mit kell tudnia ezzel kapcsolatban?
•

9

Ne használja a CBRE nevét vagy
logóját, ne adjon interjút, illetve
ne mutatkozzon be a CBRE
munkavállalójaként az adott piacért
felelős vezető vagy az üzletág-vezető,
szövetségi igazgató, illetve a Vállalati
kommunikációs osztály előzetes
engedélye nélkül.

•

Ne tegyen „nem hivatalos”
megnyilvánulásokat.

•

Ne „szivárogtasson ki” bizalmas
információkat a CBRE-ről vagy az
ügyfelekről.

•

Ne tegyen közzé az ügyfelekre
vonatkozó információkat.

Ha Ön valamely helyi vagy regionális piaci területen
vezetőként dolgozik, józan ítélőképességet
kell alkalmaznia, amennyiben ilyen külső
tevékenységekben vesz részt. A vállalatnál betöltött
pozíciója alapján, bármit mond vagy tesz, az
összefüggésbe hozható a CBRE-vel.

Politikai hozzájárulások és lobbitevékenység
A vállalatok által nyújtott politikai hozzájárulások és
a kormányokkal vagy azok tisztviselőivel közösen
folytatott lobbitevékenységek a legtöbb országban
szigorú korlátozások alá esnek. Ezért, a CBRE
általában tiltja a társaság pénzeszközeinek politikai
hozzájárulások céljára történő felhasználását.9
A CBRE kizárólag egy szigorúan szabályozott
folyamat keretében, és a Jogi osztály jóváhagyásával
kapcsolódhat be a közügyekbe.

Jóváhagyó támogatások
A CBRE megtiltja más felek részére, hogy a vállalat
nevét bármilyen típusú nyilvános promóción belül
felhasználják, ideértve a nyilvános bejelentéseket,
sajtóközleményeket, reklámokat, interjúkat, illetve
digitális vagy nyomtatott marketing anyagokat.
Amennyiben valamely ügyfél vagy üzleti partner a
CBRE jóváhagyó támogatását kéri Öntől, a fentiekben
foglaltak hatálya alóli mentességért, írásbeli kérelmet
kell beterjesztenie a Vállalat kommunikációs
igazgatóhoz. A mentesség megadása nem garantált,
valamint bármikor visszavonható.

A CBRE neve és logója megkülönböztető tényezőnek
bizonyul az új üzleti lehetőségek elnyerése terén,
valódi vonzerőt jelent a tehetségek megnyerését
illetően, valamint az érték szimbólumaként ismert.
Éppen ezért, a CBRE nevében végzett munkája és
együttműködései során mindenkor körültekintően kell
eljárnia a CBRE nevének és márkájának védelmében.

Q: A csapatommal már több mint
két évtizede ugyanazt a nyomdai
szolgáltatót használjuk. Mostanában
jutott a tudomásomra, hogy a
weboldalukon feltüntették a CBRE logóját,
és egy, a vállalat nevében tett ajánlást.
Soha nem adtunk nekik ajánlást, sem
engedélyt a CBRE logó használatára. Mit
kellene tennem?
A: Bár az Ön csapatának hosszú időre
visszanyúló kapcsolata áll fenn ezzel
a szállítóval, a CBRE nem hagyta jóvá
a vállalat nevének vagy logójának
felhasználását. Továbbá, az ajánlás
feltüntetése félrevezető. Fel kell hívnia a
szállítót, és meg kell kérnie, hogy távolítsa
el a márkajelzést és az ajánlást.

 éldául, az Egyesült Államokban hatályos irányelv 6.17. pontja: Politikai
P
hozzájárulások.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Gondoskodnunk kell arról, hogy üzleti partnereink elfogadják vállalati
értékeinket
A CBRE Beszállítói magatartási kódexszel rendelkezik, hogy biztosíthassa, a szolgáltatóink és más szállítók elfogadják
vállalati értékeinket.
A Beszállítói magatartási kódex ismerteti a beszállítóinkkal szemben a világ minden pontján támasztott etikai, jogi,
környezetvédelmi és társadalmi felelősségi követelményeket. Ennek megfelelően, magában foglalja a korrupcióra,
tisztességtelen üzleti gyakorlatokra, adatvédelemre és információbiztonságra, összeférhetetlenségre, az emberi
jogok tiszteletben tartására a foglalkoztatási gyakorlaton belül, a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági aggályokra,
a beszállítók által adott ajándékokra, valamint a környezetvédelmi megfelelőségre és fenntarthatóságra vonatkozó
követelményeket. Nem célja, hogy kimerítő felsorolást nyújtson, inkább a követelmények nagy vonalakban való
áttekintését biztosítja. Kulcsfontosságú tényező a beszállítók kiválasztásánál és megtartásukra vonatkozó döntésekkor.
A CBRE határozottan elkötelezett amellett, hogy a törvény betűjének és szellemének betartása mellett végezze üzleti
tevékenységét. A beszállítóknak is így kell tenniük, továbbá be kell tartaniuk a Beszállítói magatartási kódexben
foglaltakat.

Mit kell tudnia ezzel kapcsolatban?

A vezetők különleges szerepe

•

Amennyiben a CBRE nevében harmadik
felek megbízásával foglalkozik, az alábbi
felelősségekkel rendelkezik:

•

A világ valamennyi pontján működő
CBRE üzleti egység és osztály, amely
beszállítókat foglalkoztat, köteles
belefoglalni és/vagy hivatkozni a
Beszállítói magatartási kódexre
valamennyi beszállítói szerződés és
megrendelés szövegében.
Valamennyi CBRE üzleti egységnek és
osztálynak észszerű módon figyelemmel
kell követnie, hogy az érintett beszállítók
betartják-e a Beszállítói magatartási
kódexben foglaltakat, és annak
elmulasztása esetén meg kell tenniük a
megfelelő lépéseket.

•

Megfelelő átvilágítási eljárás lefolytatása,
mielőtt felvenné a beszállítót a
foglalkoztatott vállalkozók listájára,
valamint a figyelmeztető jelek észrevétele
és megnyugtató megoldása

•

Meg kell erősítenie, hogy megfelelő üzleti
okok indokolják a beszállító megbízását

•

A beszállítót az általa biztosított
szolgáltatásokkal arányos mértékű
díjazásban kell részesíteni

•

Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési
feltételek összhangban állnak a vállalati
irányelvekkel

•

Megfelelő módon dokumentálni kell a
beszállító által a CBRE részére nyújtott
szolgáltatásokat.

•

Megfelelő ellenőrzési eljárásokat kell
bevezetni, a szolgáltatások megfelelő
teljesítésének biztosítása érdekében

A jelen szakaszban hivatkozott CBRE
irányelveket és más fontos információkat a
CBRE Munkavállalói intranetjén keresztül
érheti el.
KULCSSZAVAS KERESÉS:

Üzleti magatartási
szabályok
Q: A CBRE egyik beszállítójánál
dolgozó munkavállaló elmondta
nekem, hogy a jogszabályban
előírt munkaidőt meghaladó
túlóra teljesítésére kényszerítették, a
munkavállalói juttatásait csak részben
fizették meg, valamint nem kapta meg
időben a fizetését. Mit kellene tennem?
A: Jelentenie kell az aggályát a rendelkezésre
álló csatornák valamelyikén, ideértve a
CBRE Etikai segélyvonalát is. A beszállító
vélhetően modern rabszolgasággal
kapcsolatos vétséget követ el, ezért Önnek
kötelessége szóvá tenni ezt az ügyet.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Összefoglalás
Habár az Üzleti magatartási szabályok nem foglalkozhatnak minden helyzettel, amellyel Ön esetlegesen szembesülhet a CBRE-nél végzett munkája során, az
alapelvek alkalmazása a legtöbb esetben segítséget jelenthet a helyes döntés meghozatalában. Ha további útmutatásra vagy támogatásra lenne szüksége, tudja,
hol találhat információkat, illetve honnan kérhet segítséget.
Nagyra értékeljük, hogy továbbra is támogatja az Üzleti magatartási szabályok, valamint az Etikai és megfelelőségi program megvalósulását.

Mielőtt cselekedne, tegye fel a kérdést
•

Törvényes ez?

•

Biztonságos ez?

•

Megfelel-e a vállalati irányelvnek?

•

Ez a helyes cselekvés?

•

Milyen látszatot keltene az ügyfelek, a média
vagy a közösség megítélése szerint?

Ne feledje a következő szabályokat
•

Ismernie kell a vállalati irányelveket és
normákat, valamint az Ön beosztására
vonatkozó jogszabályokat.

•

Minden esetben tartsa be a jelen szabályokat.

•

Ha nem biztos valamiben, kérdezzen meg
valakit, aki tudja a választ.

Rendelkezésre állnak az ismeretforrások
Ha kérdései vagy aggályai merülnek fel a „helyes
lépéssel” kapcsolatban, vagy valamely személy
munkahelyi magatartásával kapcsolatban,
arra biztatjuk, hogy forduljon feletteséhez vagy
vezetőjéhez. Ha ezt kellemetlennek érezné, kérjük,
vesse fel aggályát a rendelkezésre álló többi
bejelentésre szolgáló csatornán keresztül:
•

A felsővezetőség egy tagjával, illetve a
Munkatársakért felelős, a Jogi, vagy az Etikai
és megfelelőségi területtel

•

A megfelelőségi igazgató

•

CBRE Etikai segélyvonal

Kommunikáció az SEC-vel és más
kormányzati szervekkel
Hacsak a jelen Üzleti magatartási szabályok vagy
a CBRE-vel kötött bármely egyéb megállapodás,
illetve a CBRE szabályzata ettől eltérő módon nem
rendelkezik, Ön tájékoztathatja, együttműködhet,
illetve vádat vagy panaszt nyújthat be az Értékpapírés Tőzsdefelügyelethez (SEC) vagy bármely más
bármely kormányzati vagy bűnüldöző hatósághoz
a jogi vagy szabályozói követelmények esetleges
megsértése esetén, továbbá bármely kormányzati
szerv tudomására hozhat olyan tényeket, beleértve
a dokumentumok vagy egyéb információk
rendelkezésre bocsátását, amelyek a visszaélések
bejelentésére szolgáló jogszabályok vagy
előírások védelme alatt állnak, a CBRE értesítése
vagy jóváhagyása nélkül, amennyiben (1) ezen
tájékoztatás és közzététel megfelel a vonatkozó
jogszabályban foglaltaknak, továbbá (2) a közzétett
információkra nem olyan közlés útján tettek szert,
amely ügyvédi titoktartás hatálya alá tartozik (kivéve,
ha az információ közzétételét az ügyvéd engedélyezte
volna a vonatkozó szövetségi törvény, az ügyvédi
magatartási szabályok vagy egyéb előírások
alapján). A CBRE nem korlátozza az Ön azon
jogát, hogy a SEC vagy bármely más kormányzati
szerv számára az alkalmazandó jogszabályok
vagy előírások jogsértések bejelentésére
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jutalmat
kapjon az információk átadásáért. A CBRE és
bármely alkalmazott vagy volt alkalmazott között
létrejött bármely megállapodás bármely olyan
rendelkezése, amely nem áll összhangban a fenti
megfogalmazással, vagy amely korlátozhatja bármely
személy azon lehetőségét, hogy jutalmat kapjon az
alkalmazandó jogszabályok jogsértések bejelentésére
vonatkozó rendelkezései alapján, érvénytelennek
minősül, és a CBRE nem fogja érvényesíteni azokat.

Módosítások és mentesítések
A jelen Üzleti magatartási szabályok bizonyos
időnként módosulhatnak. A jelen Üzleti magatartási
szabályok igazgatókra vagy vezető tisztségviselőkre
vonatkozó rendelkezéseinek módosítását,
megváltoztatását vagy a kapcsolódó mentesítéseket
a CBRE igazgatótanácsának kell jóváhagynia. Az
ilyen módosítást, változást vagy mentesítést azonnal
közzé kell tenni a vonatkozó jogszabályokban,
szabályzatokban és előírásokban (a tőzsdei
szabályokat is ideértve) foglaltaknak megfelelően.

További információkért, kérjük, forduljon
a következő személyekhez:
Laurence H. Midler
Ügyvezető alelnök, vezető jogtanácsos
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com
Elizabeth E. Atlee
Ügyvezető alelnök, vezető jogtanácsoshelyettes, valamint etikai és megfelelőségi
vezérigazgató
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com
Az Üzleti magatartási szabályok 34 nyelven érhetők el. Valamennyi
munkavállaló felelősségét képezi, hogy elolvassa és megismerje, valamint
betartsa az azokban foglalt iránymutatást. Az Üzleti magatartási szabályok
nem terjednek ki valamennyi vonatkozó jogszabályra, szabályzatra
vagy előírásra, illetve nem adnak választ minden kérdésre. Ha kétségei
vannak, alkalmazza józan ítélőképességét, valamint kérjen tanácsot a
helyes eljárást illetően. Az Üzleti magatartási szabályok nem minősülnek
munkavállalási szerződésnek, illetve nem jelentenek biztosítékot
a munkaviszony fenntartására vonatkozóan. Kizárólag a CBRE és
munkavállalói javát szolgálják, és azokat más felek nem használhatják fel,
illetve nem hivatkozhatnak az említett szabályokra.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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Szójegyzék
FOGALOM

MEGHATÁROZÁS

Pénzmosás tilalma

Azon jogszabályok, előírások és eljárások összessége, amelyek célja, hogy megakadályozzák a bűnözőket abban, hogy törvényes
jövedelemnek álcázzák a törvénytelen módon megszerzett pénzeszközöket.

Vesztegetés

Bármely értékkel bíró dolog, vagyis készpénz, ajándék, szórakoztatás vagy szívesség, felajánlása vagy megfizetése azzal a szándékkal,
hogy rávegyék az átvevő személy, hogy pozíciójával visszaélve, valamilyen törvénytelen vagy tisztességtelen cselekedetet hajtson végre.

Üzleti feljegyzés

10

Valamilyen jelentős üzleti döntést dokumentál; továbbá gondoskodni kell a megőrzéséről, a jogi, szerződéses, pénzügyi jelentéstétellel
kapcsolatos vagy szabályozási kötelezettségek teljesítése érdekében. A tartalma, és nem a formája vagy tárolási helye, határozza meg,
hogy üzleti feljegyzésnek minősül-e. (Példák: szerződések, ellenőrzési nyilvántartások, engedélyezési nyilvántartások és értékbecslési
dokumentumok)

Számítógépes
hálózat

A CBRE számítógépes hálózata vagy rendszerei egyebek mellett magukban foglalják a helyi (LAN) és a nagy kiterjedésű (WAN)
hálózatokat, szerverrendszereket, adatközpontokat és a CBRE valamennyi ellenőrzött rendszerét.

Direkt marketing

A CBRE által vagy annak nevében, akár önállóan vagy más közlésekkel együttesen, kézbesített közlemény, amely (1) a CBRE által kínált
termék, szolgáltatás, pozíció vagy belépődíjas rendezvény reklámozását vagy promócióját szolgálja, illetve (2) a CBRE bármilyen jellegű
promócióját szolgálja. Nem tartoznak a direkt marketing körébe azok a közlemények, amelyek kizárólag tájékoztatást kívánnak nyújtani
valamely folyamatban lévő tranzakcióról, vagy valamely szolgáltatásról, illetve belépődíjas eseményről10

Eszköz

A vállalati hálózatokhoz vagy információs eszközeihez való hozzáférés céljára használt asztali számítógépek, laptopok, notebookok,
tárolásra szolgáló meghajtók, okostelefonok vagy bármely hasonló eszköz.

Elektronikus
marketing

Az elektronikus marketing nem korlátozódik csupán e-mail üzenetekre. Ide sorolhatók az online marketing eszközök egyéb formái is,
úgymint a faxüzenet, webes vagy online kommunikáció, szöveges üzenet, blogok, üzenőfalak, Wiki oldalak, internetes rádiócsatornák vagy
videó közvetítések, szakmai vagy közösségi kapcsolatépítés, valamint az információmegosztó oldalak, robocalls hívások és a közösségi
média.

Titkosítás

Matematikai függvény, amely olyan módon védi az információkat, hogy olvashatatlanná teszi azokat, kivéve azok számára, akik
rendelkeznek a dekódoláshoz szükséges kulccsal.

Külföldi korrupt
gyakorlatokról
szóló törvény

Az Egyesült Államok szövetségi törvénye, amely tiltja az USA állampolgárai és gazdasági társaságai számára, hogy üzleti érdekeik
előmozdítása érdekében, megvesztegessenek bármely külföldi állami tisztviselőt.

Emberkeres
kedelem

A modernkori rabszolgaság egyik formája, amelynek keretében, az érintett személyt - akarata ellenére - munkavégzésre vagy egyéb
szolgáltatásnyújtásra, illetve üzleti célú szexuális tevékenység végzésére kényszerítik.

Az Egyesült Államok területén belül, a nem kereskedelmi célú közlemények, mint például figyelmeztető jelzések, aktuális iparági hírek és jótékonysági hozzájárulásra való felkérések, nem minősülnek direkt marketingnek. Az Európai
Unión belül, a jótékonysági hozzájárulásra való felkérések/az adománygyűjtés, valamint a CBRE promócióját szolgáló egyéb közlések direkt marketingnek minősülnek.

Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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CBRE
ÜZLETI MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK

Bevezetés

Tisztelet

Feddhetetlenség

Szolgáltatás

Kiválóság

Összefoglalás

Szójegyzék

Szójegyzék
FOGALOM

MEGHATÁROZÁS

Informatika

Valamennyi számítógépes eszköz és adathordozó (helyhez kötött vagy hordozható).

Bennfentes
kereskedés

Tőzsdei kereskedés saját előnyt szolgáló, törvénytelen gyakorlata annak alapján, hogy az érintett személy bizalmas információkhoz fér
hozzá.

Immateriális javak

A vállalat immateriális javai közé tartoznak a következők: szellemi tulajdon, valamint bizalmas és védett információk, úgymint a védjegyek,
üzleti és marketing tervek, fizetésre vonatkozó információk, valamint nem nyilvános pénzügyi adatok és jelentések stb.

Visszaosztás

Az egyeztetett vesztegetés egyik formája. A visszaosztás jogellenes kifizetés, amelynek célja, hogy ellentételezzen valamilyen
kedvezményes elbánást, vagy bármely más típusú, tisztességtelen alapon nyújtott szolgáltatást. A visszaosztás formája lehet készpénz,
ajándék, hitelnyújtás vagy más értékkel bíró dolog.

Ismerd meg az
ügyfeled

Az ügyfél vagy a szállító személyének megállapítására és személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló folyamat.

Modern
rabszolgaság

Más személyek kizsákmányolása személyes vagy üzleti haszonszerzés céljából, ideértve az érintett személy kényszermunka végzése
céljából kényszerítéssel, csalással vagy erőszakkal való toborzását, bújtatását, szállítását, átadását vagy megszerzését jelenti.

Nem üzleti
feljegyzések

Ugyanazon dokumentum másolati példányai, valamint egyéb, nem alapvető fontosságú információk. A legtöbb dokumentum a nem üzleti
feljegyzés kategóriába tartozik. (Példák: tervezetek, levelezés, korábbi napirendek vagy megbeszélésre való meghívók)

Személyes adatok

Bármely adat (függetlenül annak formájától), amely önállóan vagy más, észszerűen rendelkezésre álló adatokkal együttesen, közvetlenül
vagy közvetetten, képes azonosítani, illetve felhasználható valamely magánszemély azonosítására. (Példák: név, születési dátum,
elérhetőségi adatok, azonosító számok és e-mail címek, valamint nemi hovatartozás, családi állapot, az adott személy által kifejtett, vagy
róla szóló vélemények)

Politikai
közszereplő

Olyan személy, aki kapcsolatban áll, vagy szorosan együttműködik az állami tisztviselőkkel, valamint befolyásolni tudja a döntéseiket.

Tárgyi eszközök

A társaság tárgyi eszközei közé tartoznak az ingatlanok, berendezések, anyagok, technológia stb.
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Tegye fel kérdését, vagy tegyen bejelentés bármely visszaélésről a CBRE Etikai segélyvonalán keresztül.
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