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Ez az irányelv világszerte az Alcoára, valamint ténylegesen az Alcoa közvetlen vagy közvetett irányítása 
alatt álló leányvállalataira, kapcsolt vállalataira, vegyesvállalataira és egyéb gazdasági társulásaira 
(együttesen a „Vállalat”), valamint a Vállalat igazgatóira, tisztségviselőire és alkalmazottaira vonatkozik. 

Az Alcoa elkötelezett amellett, hogy biztonságos munkahelyi és utazási környezet biztosításával, valamint a 
munkatársakat, az eszközöket és hírnevet fenyegető kockázatok és veszélyek minimálisra csökkentésével 
biztosítsa a Vállalat humán, szellemi, pénzügyi és fizikai eszközeinek védelmét. 
 
Meghatározások:  

• Eszközök – a Vállalat összes tárgyi és immateriális eszköze, beleértve a Vállalati ingatlanokat 
is. 

• Vállalati ingatlan - a vállalat és bármely kapcsolt vállalata által használt valamennyi iroda, 
gyártóhely, raktár és egyéb fizikai hely, beleértve korlátozás nélkül az összes parkolóhelyet.  

• Lőfegyver - kézifegyverek, sörétes puska, karabély és minden más olyan eszköz, amelyből 
robbanás révén lövedék lőhető ki. 

• Személyzet – a Vállalat összes alkalmazottja.   

• Fegyver - lőfegyver, rugós kés, legalább tíz cm hosszú pengéjű kés, robbanóanyagok, bármely 
olyan tárgy, amely mások megsebesítésére vagy megfélemlítésére használható, és minden 
más olyan tárgy, amelynek célja az, hogy fizikai vagy érzelmi kárt okozzon, vagy arra 
használják.  

Kővetelmények:  

A Személyzet minden tagjának meg kell védenie az Eszközöket az elvesztéstől, sérüléstől vagy 
visszaéléstől, és hozzá kell járulnia a Személyzet biztonságos munkakörnyezetéhez és utazási 
környezetéhez úgy, hogy betartják a Vállalatnak az alábbi 6 kulcsfontosságú területre összpontosító 
biztonsági programját: 

• Fizikai biztonság 

• Utazási biztonság 

• Biztonsági vizsgálatok 

• Kríziskezelés 

• Erőszakmentes munkahely   

• Felsővezetők védelme 

• Emberi jogok 

A személyzet támogatja, elősegíti és végrehajtja az Alcoa Globális Biztonsági Részlege által időről időre 
közölt, megbízható biztonsági gyakorlatot, és betartja a vonatkozó biztonsági utasításokat, szabályokat, 
eljárásokat és programokat (és a személyzet többi tagját is erre ösztönzi).    
 
Fizikai biztonság.  A Személyzet tagjai nem kerülhetik meg vagy törhetik fel a Vállalati ingatlanokba való 
belépést ellenőrző rendszert, amely esetben a Vállalati ingatlan részét képező területek és a Vállalati 
eszközök védtelenek maradnak, nem adhatnak hozzáférési kártyákat vagy kulcsokat olyan személyek 
számára, akik nem jogosultak az ilyen kártyák vagy kulcsok használatára, vagy más módon nem jogosultak 
arra, hogy illetéktelen személyek számára hozzáférést adjanak a Vállalati ingatlanokhoz vagy a Vállalati 
eszközökhöz. Lásd a Globális hozzáférést szabályozó irányelvet és az Alcoa Fizikai biztonságra vonatkozó 
szabályzatának 4.1.3. pontját.   
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Utazási biztonság.  A Személyzetnek a Vállalattal kapcsolatos összes utazást a Vállalat jóváhagyott 
vállalati online helyfoglalási eszközén (pl. Concur, Amex stb.) vagy utazási irodákon keresztül kell 
lefoglalnia. A Vállalat utazási biztonsági programjában meghatározott, fokozott kockázatú területekre utazó 
Személyzet köteles vezetőjével együtt áttekinteni az Alcoa Globális Biztonsági Részlege által kidolgozott 
kockázatcsökkentési stratégiákat, és az utazás előtt engedélyt kérni az Alcoa Globális Biztonsági 
Részlegétől és a vezetőségi csoportjuktól. Az Alcoa Globális Biztonsági Részlege az Alcoa T&E 
Részlegével és az Alcoa globális egészségügyi igazgatójával együtt (adott esetben) időről időre bizonyos 
országok, régiók és/vagy bizonyos fuvarozók esetén felfüggesztéseket vagy egyéb utazási korlátozásokat 
fog javasolni, ha az utazás túl nagy kockázatot jelent az Alcoa összes utazójának biztonsága 
szempontjából.  
  
Biztonsági vizsgálatok.  Az Alcoa Globális Biztonsági Részlege szükség szerint vizsgálatokat fog végezni 
vagy koordinálni a biztonsági incidensekkel kapcsolatban, beleértve a személyzet vagy az eszközök elleni 
erőszakkal kapcsolatos fenyegetéseket és egyéb bűncselekményeket, továbbá a biztonsági rések 
meghatározása és a Vállalat korrekciós intézkedéseinek biztosítása érdekében felülvizsgálja és nyomon 
követi  
a biztonsági szabályok megsértését. Az Alcoa Globális Biztonsági Részlege segítséget nyújt a Jogi, Etikai 
és Megfelelőségi, Belső ellenőrzési, Humán erőforrás és adott esetben  
a Vállalat más szervezeti egységei által irányított kivizsgálásokhoz. A Személyzetnek teljes mértékben 
együtt kell működnie a feltételezett biztonsági incidensekkel és büntetőügyekkel kapcsolatos Vállalati 
kivizsgálások során, és őszinte és pontos válaszokat kell adnia.  
 
Kríziskezelési terv (Crisis Management Plan, CMP) Az Alcoa vezető tisztségviselői számára, valamint a 
döntéshozatalhoz gyors és hatékony keretrendszert biztosít az olyan tényleges vagy potenciális 
krízishelyzetek idején, amelyek jelentős kárt okozhatnak  
a Vállalatnak. Lásd a Krízisbejelentési irányelvet.  
 
Erőszakmentes munkahely és fegyverekkel kapcsolatos tilalom.  A Vállalat elősegíti és aktívan 
támogatja az erőszaktól, fenyegetéstől és megfélemlítéstől mentes munkahelyet, és az azokkal 
kapcsolatos vádak haladéktalan kivizsgálására törekszik. Szigorúan tilos az erőszakos cselekmények 
elkövetése vagy az azzal való fenyegetés, történjék az burkolt vagy közvetett módon, beleértve a 
megfélemlítést is.  A Vállalat az erőszakmentes munkahely előmozdításával összefüggésben és a törvény 
által megengedett mértékben tiltja a fegyverek birtoklását, használatát és szállítását a Vállalati ingatlanok 
területén való tartózkodáskor és/vagy a Vállalati üzleti tevékenység során.  Ez a tilalom – a törvény által 
tiltott esetek kivételével – a Vállalati ingatlan területén vagy azon kívül üzleti tevékenységet folytató 
személyzetre, valamint a Vállalat bérelt vagy saját tulajdonában lévő valamennyi járműre vonatkozik 
(beleértve a Vállalati üzleti tevékenységre használt magángépjárműveket is).   
 
A felsővezetők védelme. Az Alcoa Globális Biztonsági Részleg biztosítja az Alcoa felsővezetőinek 
biztonságát a közúti szállítás, a szállás biztonsága és a személyes védelem garantálása érdekében.   
 
Emberi jogok. A Vállalat elkötelezte magát az emberi jogokat előmozdító irányelvek és eljárások mellett 
minden olyan helyen, ahol a Vállalat tevékenységet folytat. A Vállalat támogatja az emberi jogok védelmét 
és azt megköveteli mindazoktól, akik kapcsolatba lépnek a Vállalat által igénybe vett vagy alkalmazott 
magán- és közbiztonsági szolgáltatókkal. 

 


