
 

FELELŐS BESZERZÉSI NYILATKOZAT 

1. A Felelős Beszerzés Célja  

VISION 

A fenntarthatóság alapvető szempont, amelyet szem előtt kell tartani a MOL-csoport beszerzési 
stratégiáinak meghatározása és végrehajtása során. A MOL-csoport 2030+ Shape Tomorrow Stratégia 
(„Stratégia”) koncepciója a Felelős Beszerzés integrált része, támogatva a Csoport globális vállalati céljait, 
hogy a lehető legnagyobb pozitív hatást gyakorolja munkatársaink, közösségeink és környezetünk 
fenntartható jövőjére – globálisan.  

MISSION 

A fenntarthatósági stratégiákat, célokat és akciókat be kell építeni a MOL-csoport Beszerzés standard 
beszerzési kategória keretrendszerébe, és úgy kell kialakítani, hogy azok a kategóriamenedzsment és -
fejlesztés, valamint ezek napi végrehajtásának mozgatórugói legyenek, beleértve, de nem kizárólagosan a  
működéshez szükséges termékek, szolgáltatások és beszállítók kiválasztását.  

2. A Felelős Beszerzés keretrendszerén belül MI…  

• Aktívan támogatjuk a MOL-csoport környezeti lábnyomának, és üvegházhatású gázok 
kibocsátásának bármilyen jellegű csökkentésére irányuló stratégiáját, valamint új, fenntartható 
megoldásokat valósítunk meg fenntarthatóságra fókuszáló működési modell kialakításával és 
fenntartásával.  

• Növeljük a MOL-csoport stratégiájával kapcsolatos tudatosságot és elkötelezettséget, 
aktívan népszerűsítjük és értékeljük a fenntarthatósági célokat, KPI-okat és eredményeket a MOL-
csoport áru- és szolgáltatásbeszerzési ellátási láncának fenntarthatóságával kapcsolatban. 

• Gondoskodunk arról, hogy a MOL-csoport összes beszerzési szakembere, valamint üzleti partnere, 
ideértve, de nem kizárólagosan a részvényeseket és a beszállítókat, megismerje a Felelős 
Beszerzés koncepcióját, keretrendszerét és intézkedéseit.  

• A MOL-csoport összes üzleti partnerétől megköveteljük, hogy megfeleljenek az iparág legjobb 
gyakorlatát követő jogi és környezetvédelmi követelményeknek és szabványoknak.  

• Gondoskodunk arról, hogy a beszállítók a MOL-csoport fenntarthatósági normáinak 
megfelelően kellően tájékozottak, képzettek legyenek, és megfelelő oktatásban 
részesüljenek, illetve azokat az üzleti kapcsolatok teljes életciklusa során betartsák. 

• Az összes megvásárolt művelet, termék és szolgáltatás egészségügyi, biztonsági, környezeti és 
társadalmi kockázatait és hatásait ellenőrizzük és minimalizáljuk. 

• Gondoskodunk arról, hogy a kategóriastratégiák 100%-a tartalmazza a Felelős Beszerzés 
követelményrendszerét 2022. végére. 

• Átfogó célkitűzésrendszer dolgozunk ki és tartunk fenn az ellátási lánc fenntarthatóságának 
javítása érdekében, kézzelfogható KPI-ok és mérőszámok segítségével.  

• Integráljuk a fenntarthatósági szempontokat a beszállítói minősítési mechanizmusba, a 
beszállítói kiválasztási döntésekbe és a szerződéskötési folyamatba, átfogó értékelési 
módszer alkalmazásával az egyes szállítók működése és az ellátási lánca fenntarthatóságának 
értékelésére. 



 

• Kockázatazonosítási és -kezelési keretrendszer működtetünk, amely a fenntarthatósággal 
kapcsolatos meghatározott kockázati tényezőkkel összhangban információt biztosít a MOL-
csoport külső beszállítói bázisában rejlő lehetséges veszélyekről.  

• A MOL-csoport külső beszállítói által meghatározott és kölcsönösen elfogadott közös fejlesztési 
lépések bevezetését elősegítő módon kezeljük a beszállítói kapcsolatokat a kockázatok hatékony 
mérséklése és a fenntarthatóság terén fennálló lehetőségek kihasználása érdekében.  

3. Ahhoz, hogy ez sikeresen elérjük, a következőket KELL MEGTENNÜNK:  

• Biztosítani kell, hogy a MOL-csoport beszállítói bázisában minden beszállító elfogadja és aláírja a 
Felelős Beszerzési Szabályzatot. 

• Támogatnunk kell a dekarbonizációt, és aktívan hozzá kell járulnunk a MOL-csoport azon 
törekvéséhez, hogy 2050-re elérje a nettó zéró kibocsátást. Értenünk kell és fel kell térképeznünk 
az ellátási lánchoz kapcsolódó Scope 3. kategóriába tartozó ÜHG-kibocsátást, és nettó zéró 
kibocsátást kell elérnünk a meghatározott időkereten belül. 

• Fel kell mérni és fel kell térképezni a MOL-csoport bejövő ellátási láncának fenntarthatósági 
teljesítményét 2022 végéig. 

• Fokozni kell a kulcsfontosságú piaci szereplőkkel folytatott aktív együttműködést és kiterjeszteni 
annak körét a fenntarthatóság területén – a MOL-csoport kulcsfontosságú beszállítóit (amelyek 
harmadik felekre fordított kiadások 80%-át adják) arra kérjük, hogy osszák meg velünk 
ambícióikat, vállalásaikat és konkrét céljaikat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának, a 
hulladéktermelés és az energiafelhasználás csökkentésének vonatkozásában, valamint a 
körforgásos gazdaság felé való törekvésüket illetően. 

• A MOL-csoport külső kiadásainak 80%-át kitevő szállítók szisztematikus fenntarthatósági 
értékelésekkel, kérdőívek és pontozólapok segítségével ellenőrizni, ami lehetővé teszi a 
fenntartható fejlődés nyomon követését és monitorozását, pl. az ellátási lánchoz kapcsolódó Scope 
3. kategóriába tartozó szén-dioxid-kibocsátás auditált csökkentését évről évre. 

• A Felelős Beszerzés eredményeinek rendszeres kommunikálása és népszerűsítése a beszállítók, az 
érdekelt felek felé, belső/külső kommunikációs csatornákon és nem pénzügyi beszámolási 
kereteken keresztül. 

• 2030-ig 30%-kal csökkenteni a MOL-csoport ellátási lánchoz kapcsolódó Scope 3. kategóriába 
tartozó ÜHG/szén-dioxid kibocsátását. 

 


