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Ez az irányelv/eljárás világszerte az Alcoára, annak közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló 
leányvállalataira, társult vállalkozásaira, vállalkozásaira és más üzleti társulásaira (együttesen a „Vállalat”), 
valamint a Vállalat igazgatóira, tisztségviselőire és alkalmazottaira vonatkozik. 

Jelen globális irányelv vonatkozik a munkahelyen és azon kívül (például üzleti út során, illetve munkához 
kötődő eseményeken vagy közösségi rendezvényeken) történő zaklatásra és megfélemlítésre, illetve a A 
közösségi médiákkal kapcsolatos irányelv megsértésére. Vonatkozik az alkalmazottak, alvállalkozók, 
kereskedők, ügyfelek, beszállítók és látogatók által vagy az ellenük elkövetett zaklatásra és megfélemlítésre. 
Vállalatunk megfelel minden országos és helyi, a zaklatást tiltó törvénynek, valamint Viselkedési kódexünk 
tiltja a munkahelyi zaklatást. A szabályszegést nem tűrjük és fegyelmi eljárást vagy munkaviszony-
megszüntetést vonhat maga után. 

A zaklatáshoz és megfélemlítéshez tartozik az olyan kéretlen szóbeli, vizuális, fizikai vagy egyéb viselkedés, 
amely megfélemlítő, megalázó, támadó vagy ellenséges munkahelyi környezetet eredményez. A zaklatás és 
megfélemlítés jogi meghatározása országonként vagy helyi joghatóságonként eltérő lehet, de az alábbi nem 
teljeskörű felsorolás tartalmazza a jelen irányelvet megsértő elfogadhatatlan viselkedéseket: 

• Megfélemlítő vagy fenyegető, akár szóbeli, akár fizikai viselkedés 
• Lealacsonyító megjegyzések és viccek 
• Egyéni jellemzőkkel szembeni tiszteletlen magatartás 
• Sértő vagy pornográf anyagok küldése vagy megjelenítése (beleértve e-mailben, szöveges 

üzenetben, csevegő üzenetben vagy képekben) 
• Rasszista, etnikai, nemi, vallási, homofób vagy életkorral kapcsolatos lealacsonyító megjegyzések 
• Szexuális zaklatás 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a zaklatást annak másokra gyakorolt hatása határozza meg. Ideális 
esetben az érintettek vagy az eset tanúi megosztják visszajelzésüket az előforduláskor, ami lehetőséget 
biztosít a tiszteletteljes válaszadásra a behatás ismertté válásakor. 

Amennyiben támadó, zaklató vagy fenyegető viselkedést tapasztal, vagy annak tanúja, kérjük, hogy 
aggályának bejelentésével biztosítsa az értékeinkkel, irányelveinkkel és viselkedési kódexünkkel 
összhangban történő működést. Az Alcoa Megtorlást Tiltó Irányelve kifejezetten tiltja a megtorlást bárkivel 
szemben, aki jóhiszeműen tesz bejelentést egy esetről. Az aggályokat azonnal, függetlenül és bizalmasan 
vizsgáljuk ki és kezeljük.  

Az Alcoánál mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezze magát munkahelyén, és 
mindannyian felelünk azért, hogy felemeljük a szavunkat és cselekedjünk, ha olyan dolgot látunk, amely 
Értékeinkkel, Egyenlő foglalkoztatási esélyekről szóló irányelvünkkel vagy Viselkedési Kódexünkkel 
ellentétes. 
 
HOVÁ FORDULHAT, KÉRDÉS VAGY BEJELENTÉS ESETÉN? 
 
Vegye fel a kapcsolatot az Alcoa Integrity Line -nal, hogy tanácsot kérjen vagy aggádolyat vessen fel.  
 
 

https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/code-conduct.asp
https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/integrity-line.asp

