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Korrupcióellenes klauzula 

 

<Szerzıdı fél> tudatában van a <Magyar Telekom Nyrt. / Magyar Telekom Csoport 

tagvállalat> korrupcióellenes szabályoknak való megfelelıségi kötelezettségének, 

valamint megerısíti, hogy a <Magyar Telekom Nyrt. / Magyar Telekom Csoport 

tagvállalat> által a részére kifizetett összeget vagy egyéb díjazást nem használja fel 

törvénytelen célokra – beleértve a korrupcióellenes törvényeket sértı célokat is –, úgy 

mint közvetlen vagy közvetett fizetség vagy mással teljesíttetett fizetség közfunkciót 

ellátó személynek* vagy más magánszemélynek abból a célból, hogy a Magyar Telekom 

Nyrt-nek vagy a Magyar Telekom Csoport bármely tagvállalatának vagy az azok nevében 

eljáró személyeknek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson. 

 

< Szerzıdı fél> ezúton nyilatkozik arról, hogy  

� tagja, tisztségviselıje, tulajdonosa és alkalmazottja nem közfunkciót ellátó 

személy, kivéve <név, szállítónál betöltött pozíció>, aki a <közfunkciót ellátó 

szervnél> <az alábbi pozícióban> tisztséget lát el 

� nem alkalmaz, más módon nem ad fizetséget, illetve nem ad fizetéssel kapcsolatos 

ajánlatot bármely közfunkciót ellátó személynek vagy más magánszemélynek, 

valamint hogy nem tesz, és mással sem tetet semmilyen, közvetlen vagy közvetett 

ajánlatot ill. nem teljesít és mással sem teljesíttet semmilyen fizetséget 

közfunkciót ellátó személynek abból a célból, hogy a Magyar Telekom Nyrt. vagy 

bármely Magyar Telekom Csoport tagvállalat érdekében hatást gyakoroljon egy 

közfunkciót ellátó szerv döntésére vagy kieszközölje azt, és 

� ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, 

megbízottat vagy képviselıt, akinek a személyét, hírnevét és integritását 

dokumentáltan ne vizsgálta volna meg alaposan; és 

� ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, 

megbízottat vagy képviselıt, aki nem tartja be a korrupcióellenes törvényeket, 

továbbá a korrupcióellenes törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja 

errıl a <Magyar Telekom Nyrt-t. / Magyar Telekom Csoport tagvállalatot>. 

 

<Szerzıdı fél> a <Magyar Telekom Nyrt. / Magyar Telekom Csoport tagvállalat> 

írásbeli kérésére14 napon belül felvilágosítást ad a <Magyar Telekom Nyrt. / Magyar 

Telekom Csoport tagvállalat> számára jelen Megállapodás keretében biztosított 

fizetségek átvételérıl és felhasználásáról. 

 

A szerzıdés felmondásának lehetıségeit szabályozó szerzıdéses részbe beillesztendı 

paragrafus: 

 

� <Magyar Telekom Nyrt. / Magyar Telekom Csoport tagvállalat> azonnali 

hatállyal felmondhatja ezen megállapodást abban az esetben, ha a <Szerzıdı fél> 

megsérti a korrupcióellenes klauzulában meghatározott rendelkezéseket.  

 

*A „közfunkciót ellátó személy” fogalma magában foglalja a következı személyeket: 

� valamely kormány vagy annak bármely minisztériuma, kormányszerve, hatósága vagy 

annak munkáját segítı szervezet (törvényhozó, adminisztratív és bírói szerv) 

tisztségviselıjét, tisztviselıjét vagy munkavállalóját, (ii) regionális kormányzati szerv 

tisztségviselıjét, tisztviselıjét vagy munkavállalóját, (iii) nemzetközi közszervezetek 

tisztségviselıjét, tisztviselıjét vagy munkavállalóját; 
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� olyan személyt, aki hivatalos minıségben vagy közfunkciót ellátva kormány vagy 

minisztérium, kormányszerv, hatóság vagy annak munkáját segítı szervezet, regionális 

kormányzati szerv vagy nemzetközi közszervezet nevében és javára jár el; 

� politikai pártok tisztségviselıit (vagy magát a politikai pártot); 

� közfunkciót ellátó szerv hivatalára pályázó jelölteket; 

� nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) 

tisztségviselıit; 

� olyan személyeket, akik tisztségviselıként funkcionális jogkörrel rendelkeznek, de 

ténylegesen nem állnak az adott közfunkciót ellátó szerv alkalmazásában; 

� közfunkciót ellátó szervek vagy közfunkciót ellátó személyek konzultánsait és különleges 

tanácsadóit; valamint 

� az állami tulajdonban lévı vállalatok és intézmények tisztségviselıit és munkavállalóit (az 

üzleti alapon mőködı vállalatokét is), ideértve a kórházakat, egészségügyi létesítményeket 

és egyetemeket. 

 


