
TISZTESSÉGESEN 
      CSELEKSZÜNK

Az Arconicnál többféle módon van lehetőség FELSZÓLALÁSRA, 
ÚTMUTATÁS KÉRÉSÉRE ÉS AZ AGGÁLYOK JELENTÉSÉRE. 
Ha kérdésünk vagy problémánk van, felvehetjük a kapcsolatot az alábbi 
vállalati források bármelyikével:
• Felettesünkkel vagy csoportvezetőnkkel
• Egy másik (bármilyen szintű) vezetővel
• Humán erőforrás vezetőnkkel
• A Jogi és Megfelelőségi Csoporttal
• E-mailben:  

ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Értékrendünk

WEBOLDAL 
www.ArconicEthicsandCompliance.com

TITOKTARTÁS:  Az Arconic valamennyi bejelentést bizalmasan kezel, és semmilyen információt nem hozunk nyilvánosságra, kivéve, ha az a teljes körű és pártatlan 
kivizsgálás lefolytatásához szükséges, vagy ha a vonatkozó jogszabály másként írja elő. 
AZ ARCONIC RENDELKEZIK MEGTORLÁST TILTÓ IRÁNYELVVEL.  Az Arconic nem tűri el a megtorlást olyan személyekkel szemben, akik jóhiszeműen bejelentést 
tesznek egy olyan magatartásról, amelyről ésszerűen feltételezik, hogy jogellenes, etikátlan, illetve a Magatartási kódexünk vagy vállalati irányelveink megsértésével jár.
További információkért tekintse meg Magatartási kódexünket a www.arconic.com/code-of-conduct oldalon

AZ ARCONICNÁL FELELŐSEK VAGYUNK a feddhetetlenségi kultúránkért, 
és elvárjuk, hogy tegye szóvá, kérjen útmutatást és tegyen bejelentést, ha olyan 
magatartást tapasztal, amely ellentétes Értékeinkkel, vagy aláássa feddhetetlenségi 
kultúránkat. Be kell jelenteniük minden olyan helyzetet, ami jogellenes, etikátlan 
vagy sérti az Arconic Kódexét, a vállalati irányelveket és eljárásokat vagy a vonatkozó 
jogszabályokat, kivéve, ha azt a helyi jogszabályok tiltják.

TISZTESSÉGESEN CSELEKSZÜNK. 
Tisztelettel, őszintén, átláthatóan és 
felelősséggel vezetünk. 

ÓVJUK A JÖVŐNKET. 
Fejlesztjük és védjük munkavállalóink, 
közösségeink és környezetünk 
egészségét és biztonságát.

EGYÜTT ERŐSEBBÉ VÁLUNK. 
Méltányosságon alapuló, befogadó és 
sokszínű szervezeti kultúrát hozunk létre.

VEVŐINK HŰSÉGÉT KIÉRDEMELJÜK. 
Kiemelkedő termékeinkkel és 
szolgáltatásainkkal építjük vevői 
kapcsolatainkat.  

MŰKÖDÉSI KIVÁLÓSÁGRA 
TÖREKSZÜNK. 
Folyamatos fejlődést érünk el újításaink, 
agilitásunk, munkatársaink fejlesztése és 
együttműködés révén.

ÉRTÉKET TEREMTÜNK. 
Sikereinkkel tulajdonosaink számára 
növekvő értéket teremtünk.

Az Arconic Etikai Vonala: Az aggályok névtelenül 
is bejelenthetők, amennyiben a helyi törvények 
megengedik, a nap 24 órájában, a hét minden napján. 

• Az Igazgatótanács Ellenőrző és Pénzügyi 
Bizottságával: 
Arconic Corporation 
Címzett: Chief Legal Officer (Jogi igazgató) 
vagy Audit and Finance Committee 
(Ellenőrző és Pénzügyi Bizottság), 
201 Isabella Street, Suite 400  
Pittsburgh, Pennsylvania 15212

TELEFON
Ország Az Etikai Vonal (ingyenesen 

hívható) telefonszámai
Kanada 1-800-235-6302

Kína 400-120-3062

Franciaország 0805-080339

Németország 0800-181-2396

Magyarország 212111440

Hollandia 0-800-022-0441

Egyesült Királyság 0-808-189-1053

Egyesült Államok 1-800-461-9330


