
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Contact center:    06 40 200 108
www.fotav.hu fotav@fotav.hu

Cím:     1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

Energiatudatos V

ál
la

la
t

2013

 A FŐTÁV Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, és az MSZ 28001:2008 szabványoknak megfelelő

A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai valamennyi munkavállalója teljes mértékben elutasítja a 
korrupció minden formáját, és elkötelezett amellett, hogy a FŐTÁV Csoport az átláthatóság 
és a jogszerűség legmagasabb kívánalmainak megfelelően folytassa le beszerzési eljárásait. 
Ennek megfelelően a Csoport valamennyi munkavállalója munkájának végzése, és különösen 
a beszerzései eljárások lefolytatása során az alábbi elvek alapján jár el:

Integritás:
•  sem közvetlenül, sem közvetetten nem ígér, nem nyújt természetes, illetve jogi személy szá-

mára jogtalan előnyt, és jogtalan előnyt vagy annak ígéretét nem fogad el annak érdekében, 
hogy valamilyen intézkedést tegyen, ne tegyen vagy tűrjön, mely a FŐTÁV Zrt. beszerzési 
tevékenységével összefügg vagy azzal kapcsolatban van;

•  elutasít mindennemű beszerzéshez köthető összejátszást, megállapodást, vesztegetést illetve 
üzleti hátrány okozására alkalmas tevékenységet.

Pártatlanság/diszkrimináció tilalma:
•   az ajánlatkérő (nevében eljáró munkavállaló) a beszerzés során, tekintettel a vonatkozó jog-

szabályi valamint belső szabályozási környezet rendelkezéseire, egyenlő elbánás és meg-
ítélés mellett, tiszta versenykörnyezetben, a valódi versenyhelyzet megteremtése érdekében 
gondoskodik arról, hogy egységes tájékoztatás és azonos elvárások mellett, lefektetett és min-
den ajánlattevőre vonatkozó szempontrendszer alapján értékelje a részére benyújtásra került 
ajánlatokat;

•   az ajánlattevők jogtalan előnyhöz juttatását deklaráltan elutasítja.

Hatékonyság:
•	  gondoskodik arról, hogy a beszerzési eljárások, optimális és ésszerű, amennyiben van vonat-

kozó jogszabály, az abban foglalt határidőben, a vonatkozó szabályzatok elvei alapján legye-
nek lefolytatva, a pénzügyi források lehető leghatékonyabb felhasználása mellett;

•   biztosítja, hogy a FŐTÁV Csoport által megrendelt szolgáltatás teljesítésére gazdasági, pénz-
ügyi és műszaki értelemben alkalmas és a Csoport számára a legelőnyösebb (meghatározott 
értékelési szempontrendszer alapján) ajánlatot tevők szerződésszerűen tudjanak teljesíteni;

•   garantálja, hogy a beszerzési eljárás során a beszállítók feleljenek meg a biztonsági és a kör-
nyezetvédelmi követelményeknek.

Átláthatóság/elszámoltathatóság:
•  biztosítja a beszerzések teljes folyamata alatt a hatályos, vonatkozó jogszabályi feltételek be-

tartása mellett, az eljárás előkészítésétől a szerződés teljesítéséig, hogy a folyamatok nyitot-
tak, világosak, átláthatóak, és mindenki számára megismerhetők legyenek;

•   objektíven, a minden ajánlattevőre vonatkozó azonos elvárásoknak megfelelően és azonos 
szempontrendszer alapján értékeli a beszerzéshez kapcsolódó folyamatokat;

•   biztosítja a beszerzési szabályzatnak és a jogszabályi környezetnek való megfelelést a teljes 
beszerzési eljárás ideje alatt.
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