szÁllÍtÓi műkÖdÉsi kÓdex
ÚtmutatÓ a magyar telekom csoport szÁllÍtÓi szÁmÁra

A Magyar Telekom Csoport (továbbiakban: Telekom) menedzsmentje elkötelezett amellett, hogy az üzleti tevékenységét a vonatkozó
törvények és jogszabályok betartásával, az etikus üzleti magatartás legszigorúbb normáival összhangban végezze. A Telekom méreténél
fogva hatással van az üzleti élet több szereplőjére is, ezért felelőssége nem korlátozódhat a Telekom határain belülre. A Telekom több
száz szállítóval dolgozik együtt, nagy nemzetközi vállalatokkal és számos helyi kis- és középvállalkozással. Fontos, hogy olyan partnerekkel lépjen üzleti kapcsolatba, melyeknek gazdasági, társadalmi, környezeti teljesítménye megfelel a legszigorúbb etikai normáknak.

milyen fő irÁnyelvek kÖvetendőek a magyar telekom
szÁllÍtÓi szÁmÁra?
műkÖdÉsi kÓdex

A Telekom Működési Kódexe megfogalmazza az etikus és jogkövető üzleti magatartás szabályait,
ennek részeként lefekteti a szállítói üzleti kapcsolat alapelveit (pl. aktív és passzív korrupció tilalma,
beszerzések tisztasága, összeférhetetlenségi helyzetek szabályozása).
A teljes dokumentum itt érhető el:
http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/mt-mukodesi-kodex.pdf

emberi jogok És szociÁlis alapelvek kÓdexe

Az Emberi Jogok és Szociális Alapelvek Kódexében megfogalmazott sztenderdek (pl. diszkrimináció
elutasítása, emberi jogok érvényesítése, esélyegyenlőség támogatása, kényszermunka ellenzése) az
egész vállalatcsoport vonatkozásában kötelezőek. A Kódex alapját az alapvető nemzetközi emberi jogi
szerződésekben, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeiben és Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatában, az OECD iránymutatásaiban, a Globális Megállapodásban illetve az
üzleti és emberi jogokra irányadó ENSZ alapelvekben foglaltakra vonatkozó nemzetközileg elismert
normák, irányelvek és sztenderdek képezik.
A teljes dokumentum itt érhető el: https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/emberi-jogok-es-szocialis-alapelvek-kodexe.pdf

fenntarthatÓsÁg

A Telekom számára a fenntarthatóság, a környezet - társadalom - gazdaság hármasával való kapcsolati rendszer felismerése, és az abban való pozitív tevékenység hosszú távú stratégiai elv, ezért
felelősséget és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tevékenységeit ennek szellemében végezze
Magyarországon és minden országban, ahol üzletileg vagy másokkal való együttműködésben jelen
van. Mindezek mellett a Telekom törekszik arra, hogy szállítói is a fenntarthatóságot minél inkább
szem előtt tartva működjenek, ezért a partner aktív együttműködésével fenntarthatósági szempontból
auditálja, értékeli és minősíti szállítóit, amelynek részeként a felek együtt kezelik a felmerülő fenntarthatósági incidenseket és javítják a folyamatokat.
A klíma- és környezetvédelmi szempontok meghatározó jelentőségűek, ezért felelős vállalatként szállítói együttműködései során is mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa alkalmazott technológiák minél kisebb hatással legyenek a környezetre.
A Magyar Telekom fenntarthatósággal kapcsolatos politikái, irányelvei:
 Sokszínűségi Politika: http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/Sokszinusegi_Politika.pdf
 A Magyar Telekom Csoport Környezetvédelmi Politikája: http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/Magyar_Telekom_kornyezetvedelmi_politika.pdf
 Pénzügyi etikai kódex: http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/MT_penzugyi_etikai_kodex_20080909.pdf
 Felelős társaságirányítási nyilatkozat: http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20150415_Felelos_Tarsasagiranyitasi_Jelentes_2014_HUN.pdf
 A Magyar Telekom Csoport Minőségpolitikája: http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/minosegpolitika.pdf
A Magyar Telekom Csoport kinyilvánítja, hogy tevékenységét a felsorolt irányelvei szerint végzi, és ezt minden munkatársától és partneréről elvárja.

melyek a mindennapi egyÜttműkÖdÉs fő kapcsolÓdÁsi pontjai
a telekom És szÁllÍtÓi kÖzÖtt?
Az előzőekben bemutatott irányelvek mellett gyakorlati szabályok is meghatározzák a Telekom és a szállítók együttműködését. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a Telekom munkatársai ismerjék ezen szabályokat, hanem a szállítók is értsék és elfogadják a lenti feltételek és
keretek szükségességét.

ÁtvilÁgÍtÁs szÜksÉgessÉge

A Telekom fizetési kötelezettséggel járó szerződéses kapcsolatainál az elköteleződés előtt szükséges
a szerződéses partner átvilágítása, amelynek lényege, hogy a Telekom megbizonyosodjon a szállítók
üzleti alkalmasságáról, jövőbeli teljesítőképességéről, szakmai és tulajdonosi hátteréről. Ehhez cégjegyzési és további dokumentumok rendelkezésre bocsátását kéri, bizonyos esetekben pedig további
nyilatkozatok benyújtását is kérheti a cégjegyzésre jogosulttól. Nem csak új szállítói regisztrációkor,
hanem meglévő üzleti partnerei esetében is időszakosan, ismételten sor kerülhet az átvilágításra.
A Telekom kéri partnereit, hogy az üzleti kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében működjenek
együtt a Telekom kollégáival az átvilágítási folyamat során.

korrupciÓellenes klauzula hasznÁlata
a szerződÉsekben

A Telekom nem tolerálja a korrupciót vagy annak kísérletét, ezért több belső szabályozást és eljárást
vezetett be a megvesztegetés (ideértve annak lehetővé tételét) megelőzésére és megakadályozására. A Telekom elvárja, hogy üzleti partnerei, szállítói hasonlóképpen tartózkodjanak a Telekom által
kifizetett pénz vagy egyéb ellenszolgáltatás jogszerűtlen felhasználásától (ideértve a korrupcióellenes
jogszabályok megsértését).
Az elköteleződés előtt a szállítói előminősítés és átvilágítási folyamat részeként a szállítóknak meg kell
ismernie és el kell fogadnia a Telekom korrupcióellenes klauzuláját, amely minden szerződés kötelező
eleme. Kérjük, hogy a klauzulát figyelmesen olvassák el és jelezzék, amennyiben közfunkciót ellátó
személy érintettsége felmerül a partnernél.
A korrupcióellenes klauzulában foglaltak megsértése szerződésszegésnek minősül.
A klauzula teljes szövege elérhető itt:
http://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/Korrupcioellenes_klauzula_hu.pdf

ajÁndÉkok És meghÍvÁsok elfogadÁsa & felajÁnlÁsa

Ajándékok és meghívások (vagy más előnyök) felajánlása általánosan elfogadott a jó üzleti kapcsolatok ápolása érdekében, azonban figyelni kell arra, hogy a partnerek egymás belső szabályozási
kereteit ismerjék és tiszteletben tartsák.
A Telekom munkatársai számára lényeges, hogy az ajándékok és meghívások ne legyenek gyakoriak,
ne az elfogadó fél kezdeményezze azokat, értékük ne legyen túlzó, és semmiképpen sem minősüljenek
döntésbefolyásolónak, fontos, hogy a tisztességtelen befolyásolásnak még a látszatát is kerülni kell.
A Telekom belső szabályozásában bizonyos értékeket meghaladó ajándékok és meghívások esetén
vezetői jóváhagyás, egyedi elbírálás szükséges az engedélyezéshez, ezért a Telekom kéri partnereit,
hogy fogadják el a munkavállalókra vonatkozó belső szabályokat.
Kérdés esetén a Megfelelőségi terület munkatársaihoz fordulhatnak a kerdezz.megfeleloseg@telekom.hu címen keresztül, a visszaélések bejelentését
pedig a Mondd el! portál elérhetőségein lehet jelezni (cím: Csoport megfelelőségi vezető, 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., tel.: +36 1 458 7780,
e-mail: mondd.el@telekom.hu.

