
 

Etikai normák a Fıvárosi Vízmővek Zrt. szerzıdött partnerei részére 
 
Tervezı/kivitelezı/partner/bérlı (továbbiakban Vállalkozó) a Fıvárosi Vízmővek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége során köteles a jelen 
mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közremőködıivel betartatni. 
 
Vállalkozó köteles a Fıvárosi Vízmővek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem elıtt tartva végezni munkáját - a tıle 
telhetı maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.  
Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság megvalósításához, 
fenntartásához. 
 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fıvárosi Vízmővek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációja során valótlan 
kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.  
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülı Vállalkozó áttételesen a Fıvárosi Vízmővek Zrt. képviseli, ezért 
tevékenysége során ennek megfelelı magatartást köteles tanúsítani, így különösen:  
 

• Elıítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük szemben. 
• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerő megalapozottság, gyorsaság jellemzi. 
• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.  
• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem 

hozzák. 
 
Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fıvárosi Vízmővek Zrt-vel, mind pedig bármely harmadik 
személlyel szemben is  köteles maradéktalanul betartani.  
 
A Fıvárosi Vízmővek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékő ajándékot, amely befolyásolhatja ıt az 
ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fıvárosi Vízmővek Zrt-vel való viszony során. 
 
A Fıvárosi Vízmővek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az összeférhetetlenség, vagy 
annak gyanúja felmerülhet. A Fıvárosi Vízmővek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, 
annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját. 
 
Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértı magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, úgy köteles azt 
haladéktalanul a Fıvárosi Vízmővek Zrt. felé jelezni. 

Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények 
 
Tervezı/kivitelezı/partner/bérlı (továbbiakban Vállalkozó) a Fıvárosi Vízmővek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során 
köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai követelményeket maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat 
alvállalkozóival/közremőködıivel/munkavállalóival (a továbbiakban közremőködı) betartatni.  
Személyi higiéniai követelmények 

- Egészségügyi könyv megléte kötelezı, ezt az Fıvárosi Vízmővek Zrt. helyszíni vezetıje ellenırzi. 

- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelezı. 

- Víztér közelében sapka, illetve cipıre húzható védıfólia viselése kötelezı. 

- Víztérben, vízzel történı érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselıje betegség tüneteit észleli Vállalkozón vagy akár Megbízó 

képviselıje, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó közremőködıjén, úgy Vállalkozó/közremőködıje köteles a 

munkaterületet haladéktalanul elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza 

dolgozni. 

A munkavégzés követelményei 

-  Vállalkozó köteles az általa igénybevett közremőködıit a helyi speciális körülményekrıl, a vízminıséggel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményekrıl oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles feltüntetni. 

- A munkavégzés során csak a Megbízóval elızetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetık. 

- A Vállalkozó, illetve közremőködıje csak Megbízó elızetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe. 

- Ha a Vállalkozó vagy bármely közremőködıje bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles Megbízót 

- Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos! 

- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! 

- Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni! 

 
 


