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NEMI EGYENLŐSÉGI NYILATKOZAT 

MAGATARTÁSI KÓDEX 

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért (CEEweb), amelynek székhelye 1137, Budapest, 

Katona József utca 35. 1/1, Magyarország, ezúton csatlakozik a Kötelezettségvállalási 

Nyilatkozathoz a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében. 

Elkötelezzük magunkat a Nyilatkozatban foglalt Magatartási Kódex pontjaiban 

megfogalmazott irányelveinek betartása mellett és kötelezettséget vállalunk arra, hogy 

munkahelyünkön törekszünk a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére. 

1. A hátrányos megkülönböztetés tilalma  

A CEEweb megelőzi és megakadályozza, hogy munkahelyi közösségének tagjait 

megkülönböztetés érje nemzetiségi, faji, etnikai hovatartozás, bőrszín, vallás, nem, 

életkor, nyelv, fogyatékosság, szexuális orientáció, társadalmi-gazdasági helyzet, 

családi állapot alapján. 

Azokat az eseteket, ahol a munkahelyi közösség tagjait hátrányos megkülönböztetés éri, 

vagy a munkahelyi közösség tagjai ilyen magatartást tanúsítanak, megvizsgáljuk és 

felelősségre vonásuk érdekében megtesszük a szükséges lépéseket. 

2. Békés és tisztességes munkahelyi környezet megteremtése 

A CEEweb munkahelyi közösség tagjai elköteleződnek, hogy munkahelyi 

intézkedésekkel segítsék elő a társadalmi igazságosság megteremtését (különös 

tekintettel az egyenlő bérezésre, egyenlő előmenetel lehetőségének megteremtésére, a 

békés munkahelyi környezet kialakítására), és annak fenntartása érdekében szakmai 

környezetükben érvényesítik a munkavállalók jogait. 
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Elismerjük, hogy munkahelyünkön nincs helye zaklatásnak vagy fenyegetésnek – 

legyen az szóbeli, fizikai, lelki, szexuális, gazdasági vagy vizuális, beleértve a vicceket 

vagy szexista nyelvezetet, történjen offline vagy online térben.  

3. A nemek közti egyenlőség és a társadalmi igazságosság népszerűsítése 

a munkahelyi környezeten kívül 

A CEEweb munkahelyi közösség tagjai támogatják a nemek közötti egyenlőség és a 

társadalmi igazságosság ügyét a munkahelyen kívül is. 

Tiszteleten és az emberi méltóságon alapuló kapcsolatokat alakítunk ki a munkahelyi 

környezetben. Jelentjük az erőszakot és igazságtalanságot a rendvédelmi szervek 

és/vagy a Munkaügyi Bíróság és/vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala felé. A 

munkahelyi környezet és kultúra kialakításával kapcsolatos döntéshozatalban való 

részvételt megosztjuk. Tiszteletben tartjuk az emberi sokszínűséget annak minden 

formájában és védjük az emberi jogokat minden körülmények között. 

4. Az etikai normák, a biztonság és a jólét kiemelt szerepe 

A CEEweb munkahelyi közösség tagjai kiemelt helyen kezelik a munkahelyi etikai 

normák betartását és a biztonságra, jólétre való törekvést. 

Felelősséget vállalunk azért, hogy a munkatársak/tagok biztonsága és jóléte prioritást 

élvezzen. Ez magában foglalja a szervezetünk tagjainak és partnereinek meghallgatását 

és véleményük figyelembevételét. 

Amennyiben a CEEweb már rendelkezik etikai kódexszel, vállalja, hogy tartalmát 

összehangolja jelen dokumentummal. 

Amennyiben a CEEweb szervezet még nem rendelkezik etikai kódexszel vállalja, hogy 

jelen dokumentum aláírásától számított egy éven belül elkészíti etikai kódexét. 
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5. Közös felelősség  

A CEEweb munkahelyi közösség tagjai tisztában vannak azzal, hogy pozitív és negatív 

cselekedeteik kihatnak a munkahelyi környezetre és kultúrára, hálózatuk egészére. 

Azon dolgozunk, hogy elszámoltathatók legyenek az egyenlőség mellett tett 

cselekedeteink. Az elszámoltathatóság azt jelenti számunkra, hogy közösen lépünk fel 

a hátrányos megkülönböztetések ellen és az egyenlőség érdekében hozott döntéseket 

és lépéseket nyilvánossá tesszük. 

6. Átláthatóság biztosítása  

Jelen dokumentum aláírásától számított egy éven belül elérjük, hogy működésünk 

etikus és átlátható legyen, ideértve a finanszírozási források, a költségvetés és az éves 

kiadások nyilvánosságát is, kivéve azon eseteket, amikor az adományozó névtelen 

szeretne maradni, a nyilvánosságra hozatal személyiségi jogokba ütközik, védett 

adatokról, versenyképességgel összefüggő bizalmas adatokról van szó. 

7. Kommunikáció és érintett felek 

Nyilatkozatunk nyilvánosan hozzáférhető lesz a szervezeti kommunikációs 

csatornáinkon, továbbá megosztjuk minden érintett féllel (munkavállaló, ügyfél, tag 

stb.), partnerrel. 

Budapest, 2022.08.15. 
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