Telekom Civil és CivilNET Díjcsomag – a civilekért
A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként, lehetőségeihez mérten segíti azok
munkáját, akik a magyar társadalom, azaz mindannyiunk gondjainak megoldásán, enyhítésén fáradoznak.
Civil Díjcsomag
A Civil Díjcsomagban az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési szolgáltatás havidíj nélkül, 500 perc forgalmi
díjmentességgel és kapcsolási díj nélkül él. Az 500 perc feletti forgalom díjazása pedig átlagosan 30% forgalmi
díjkedvezményt biztosít az alapcsomaghoz (Bázis) képest. A szervezetek az így megtakarított forintokat olyan célokra
tudják fordítani, amely valóban a rászorulók javát szolgálja.
A Civil Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda hello holnap! Kuratórium. A pályázati lehetőség alapvető feltételei
közé tartozik, hogy a szervezet közhasznúsági fokozatát igazolni tudja, a díjcsomagra kijelölt telefonvonal a szervezet
nevén működjön és a Magyar Telekommal szemben ne legyen díjtartozása. A Civil Díjcsomag kizárólag a Magyar Telekom
szolgáltatási területén és csak hagyományos telefonvonalon érhető el.
CivilNET internetes díjcsomag
A Civil Díjcsomag mellett a közhasznú szervezetek pályázhatnak a díjmentes internet elérést biztosító CivilNET internetes
díjcsomagra is, mely belépési díj és havidíj nélküli internet szolgáltatást nyújt a pályázaton nyertes közhasznú szervezetek
számára. A CivilNET díjcsomagra a Civil díjcsomaggal együtt lehet pályázni, az internet szolgáltatás a pályázatban
megadott fővonalra kerül berendezésre a Civil díjcsomaggal együtt. A pályázati adatlapon kérjük megjelölni, hogy a
CivilNET internetes díjcsomagra is kíván-e pályázni a szervezet.
A CivilNET internetes díjcsomag műszaki tartalma

Letöltési sebesség maximum (kbit/sec)

5 000

Letöltési sebesség garantált (kbit/sec)

1 000

Feltöltési sebesség maximum (kbit/sec) 500
Feltöltési sebesség garantált (kbit/sec)

192

Forgalmi díj

nincs

E-mail

5 db

E-mail tárhely

10 GB

Webtárhely

50 MB

Díjmentes extrák

PPP over Ethernet kliens szoftver
Dinamikus IP cím
Időkorlátozás nélküli Magyar Telekom
Hotspot használat
Vírusvédelem szolgáltatás

A CivilNET Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda a hello holnap! Kuratórium, a Civil Díjcsomaggal együtt. A
CivilNET Díjcsomag kizárólag a Magyar Telekom szolgáltatási területén és csak Civil Díjcsomaggal együtt érhető el.
A pályázat feltételei, tartalma
A Civil Díjcsomag, illetve CivilNET Díjcsomag pályázati anyagának tartalma:
•
hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
•
az alapító okirat vagy alapszabály másolata
1

•

közhasznúságot igazoló bírósági bejegyző végzés közjegyző által hitelesített másolata

Fontos kitétel, hogy kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyeknek a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben lejárt
kötelezettségeik nincsenek!
Kérjük, hogy feltétlenül jelöljék meg azt a fővonalat, amelyre a Civil Díjcsomagot, illetve a Civil és CivilNET díjcsomagot
együtt igénybe szeretnék venni!
A pályázni a pályázati adatlap, és a fent jelölt mellékletek benyújtásával lehet.
A pályázatok beérkezési határideje 2012. február 15.
hello holnap! Kuratórium
1541 Budapest
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Pályázati adatlap
Civil díjcsomag és CivilNET díjcsomag támogatásra
A pályázatok beadási határideje: 2012. február 15.
A pályázó adatai
Alapítvány vagy egyesület neve
Melyik díjcsomag(ok)ra pályázik
Székhelye
Postacíme
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
Közhasznúsági fokozata
Bejegyzés száma
Bankszámla száma
Számlavezető neve és címe
Adószáma
A szervezet elnöke
A szervezet tevékenysége, céljai
A szervezet 2011. évi célkitűzése
Kapcsolási szám, amelyre az előfizető a Civil
díjcsomagot kéri
Beérkezés határideje

2012. február 15.

Beküldési cím

hello holnap! Kuratórium, 1541 Budapest
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Szerződő fél nyilatkozata Szponzorációs, adományozási, támogatási szerződésnél
Ezt a nyilatkozatot a társaság vezető tisztségviselőjének kell kitöltenie és aláírnia. Amennyiben nem kíván nyilatkozni a
nyilatkozatban megjelölt személyek nevében, úgy minden érintett személynek alá kell írnia ezt a nyilatkozatot.
Kérdés esetén, a Magyar Telekom Nyrt. Csoport megfelelőségi osztálya ad útmutatást a nyilatkozat kitöltésével
kapcsolatban, a kerdezz.megfeleloseg@telekom.hu címen.
(Megjegyzés: A nyomtatvány csak teljes kitöltése esetén fogadható el. További sorokkal értelemszerűen bővíthető.)
1. A társaság neve:
2. Székhely:
Telefonszám:
Fax:
Weboldal:
3. Kapcsolattartó neve:
Elérhetősége/Címe:
(ha eltér a fent említettől)
Telefon (munkahely):
Mobil:
E-mail cím:
4. Hivatalos bejegyzési kivonat csatolva van?
Igen
Nem
5. Ország, állam/megye, ahol a
társaságot bejegyezték:
9. Tulajdonosok vagy alapítók és a szavazati, döntéshozói joggal rendelkezők
Tulajdoni hányadok összegének százalékban ki kell adnia a 100%-ot. A szavazati jog mértékének százalékban ki kell adnia a
100%-ot.
Név
Tulajdoni hányad
Szavazati jog
mértéke
%
%
%
%
%
%
10. Vezető tisztségviselők
Név
Név
Név
Név
17. A Szerződő fél elsődleges üzleti banki szolgáltatója
Intézmény
Cím
18. Az előző pontban megjelölt intézmény annak a bankszámlának a kezelője, ahonnan a kifizetést felveszik vagy letétbe
helyezik?
Igen
Nem
Amennyiben nem, kérjük jelölje meg azt bankot vagy letéti számlát, amelyen a kifizetés történik.
19. A megalakulás óta eltöltött évek:
Kevesebb, mint 2 év
2 és 5 év között
5 és 10 év között
Több, mint 10 év
20. A Szerződő fél volt-e valaha más név alatt bejegyezve, illetve működött-e más név alatt?
Igen
Nem
Amennyiben igen, kérjük sorolja fel a korábban bejegyzett neveket és annak megfelelő működés időtartamát:
21. Kapcsolat közfunkciót ellátó személlyel (definíciót lásd a nyilatkozat végén):
A Szerződő fél vagy a 9, 10. pont válaszában felsorolt személyek, illetve azok tulajdonosai, igazgatói, tisztségviselői,
menedzserei, kulcsmunkavállalói vagy azok közeli hozzátartozói töltenek-e be hivatalos pozíciót tisztségviselőként vagy
munkavállalóként, megbízottként:
a, közfunkciót ellátó szervnél:

Igen

Nem
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b, közfunkciót ellátó szerv tulajdonában álló vagy általa irányított jogi személynél:
c, nemzetközi szervezetnél:
Igen
Nem
d, politikai pártnál:
Igen
Nem
e, közfunkciót ellátó szerv jelöltjeként:
Igen
Nem

Igen

Nem

Amennyiben a fentiek közül valamelyik fennáll, kérjük részletezze:
22. Van–e olyan tisztségviselő vagy munkavállaló közfunkciót ellátó szervnél vagy nemzetközi szervezetben, illetve politikai
pártban tevékeny tisztségviselő vagy közfunkciót ellátó szerv hivatalára jelölt személy, akinek személyes előnye származhat a
Magyar Telekom Csoport tagvállalatával tervezett megállapodás megkötéséből?
Igen

Nem

Amennyiben a fentiek közül valamelyik fennáll, kérjük részletezze:
23. A Szerződő fél vagy a 9, 10. pont válaszában felsorolt személyek, illetve azok tulajdonosai, tisztségviselői, menedzserei,
kulcsmunkavállalói vagy azok közeli hozzátartozói adakoztak-e politikai pártok vagy közfunkciót ellátó szerv hivatalának jelöltje
számára az utolsó öt évben?
Igen

Nem

Amennyiben a fentiek közül valamelyik fennáll, kérjük, részletezze:
24. Fog-e Ön vagy bárki az Ön nevében fizetséget adni vagy egyéb értéket felajánlani (nem kizárólagosan, de beleértve
készpénzt, utazást, étkezést, munkát, ajándékot vagy értékkel bíró tárgyat) közfunkciót ellátó személynek (definíciót lásd a
nyilatkozat végén) vagy annak megbízottjának, képviselőjének a Magyar Telekom Csoport tagvállalatával kötött megállapodással
kapcsolatban?
Igen

Nem

Amennyiben igen, kérjük, adjon részletes információt erről, beleértve a címzett személyt, kifizetés természetét, és annak célját:
25. (a) A Szerződő fél vagy bármely a 9, 10, pontban felsorolt személyek vagy társaságok voltak-e valaha megvádolva, vagy
elítélve gazdasági bűncselekmény miatt, beleértve a vesztegetést is?
Igen
Nem
Amennyiben igen, kérjük, részletezze:
(b) A Szerződő fél vagy bármely a 9, 10, pontban felsorolt személyek vagy társaságok üzleti tevékenység folytatására vonatkozó
engedélye, bejegyzése volt-e valaha visszavonva, vagy kapott-e közigazgatási bírságot bármely országban ?
Igen
Nem
Amennyiben igen, kérjük, részletezze:
(c) A Szerződő fél vagy bármely a 9, 10, pontban felsorolt személyek vagy társaságok voltak-e valaha csőd- vagy felszámolási
eljárás alanyai?
Igen
Nem
Amennyiben igen, kérjük, részletezze:
26. Bármely a 9, 10, pontban felsorolt személyeknek vagy társaságoknak van-e valamilyen személyes, családi vagy üzleti
kapcsolata a Magyar Telekom Csoport, illetve a Deutsche Telekom munkavállalóival, részvényeseivel, igazgatósági tagjaival?
Igen

Nem

Amennyiben igen, kérjük, részletezze:

A „közfunkciót ellátó személy” fogalma magában foglalja a következő személyeket:
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Központi, vagy regionális, állami, kormányzati, önkormányzati, vagy nemzetközi, törvényhozó, adminisztratív,
vagy bírói szerv (a továbbiakban: Közfunkciót Ellátó Szerv) bármely munkavállalója, vagy kinevezett, vagy
megválasztott tisztségviselője függetlenül rangjától vagy pozíciójától;
Bármely jelölt Közfunkciót Ellátó Szerv tisztségére;
Közfunkciót Ellátó Szerv részét képező, vagy általa irányított, vagy tulajdonolt szervezet (pl. kórházak,
egészségügyi intézmények és egyetemek stb.) munkavállalói, vagy megbízottjai;
Nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) munkavállalói, vagy
megbízottai;
Közfunkciót Ellátó Szervnek szerződés alapján dolgozó személyek;
Közfunkciót Ellátó Szerv tisztségviselőinek tanácsadóként dolgozó személyek; és
Politikai pártok, vagy politikai pártok tisztségviselői.
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Mielőtt aláírja és visszaküldi ezt a dokumentumot:
1.
2.
3.

Kérjük győződjön meg arról, hogy mindent pontot teljes mértékben kitöltött.
Amennyiben a tulajdonosok között gazdasági társaság is szerepel, kérjük, annak hatályos cégkivonatát
mellékeljék.
Amennyiben a tulajdonosok között offshore társaság is szerepel, az alábbi információkat kérjük bemutatni:
a. Cégkivonat az offshore cégről a hivatalos cégnyilvántartási rendszerből, amely tartalmazza az off-shore
cégek tulajdonosait/anyavállalatait, illetve a bejegyzés dátumát, valamint minden további cégkivonatot
a hivatalos cégjegyzékből, amely a cég adataiban történő változást mutatja be.
b. Az offshore társaság képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a cégkivonat(ok)ban szereplő
információk valósak és a társaság legutolsó adatait tartalmazzák, amennyiben a cégkivonatot nem
hitelesítették Apostille tanúsítvánnyal.
c. Ügyvéd kamarai bejegyzéséről szóló igazolás, amennyiben a képviselő ügyvéd.

Amennyiben Apostille tanúsítvánnyal ellátott cégkivonatot nyújtanak be, ellenőrizni kell, hogy az Apostille tanúsítványt
kiállító hatóság jogosult-e a tanúsítvány kibocsátásra (http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.listing).
Elfogadó nyilatkozat és Jogfeladás
A nyomtatvány aláírásával a Szerződő Fél megérti és egyetért azzal, hogy a Magyar Telekom háttér, referencia és egyéb
ellenőrzéseket folytathat a nyilatkozaton szereplő információkkal kapcsolatban, mind a nyilvánosan, mind az egyéb
törvényes úton hozzáférhető információk alapján.
A Szerződő Fél a fentiek érvényesülése érdekében ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom által a háttér,
referencia és egyéb ellenőrzések során megkeresett természetes személyek, üzleti partnerek, közfunkciót ellátó szervek
vagy egyéb jogi személyek (beleértve a Magyar Telekomot is) információt nyújtsanak a Magyar Telekomnak, annak
megbízottjainak és képviselőinek.
Szerződő Fél kijelenti, hogy a nyilatkozatban található személyes adatokat jogszerűen hozta a Magyar Telekom
tudomására, tekintettel arra, hogy az érintettek vonatkozó hozzájárulását előzetesen beszerezte, vagy törvényi
felhatalmazás alapján bocsátotta az adatokat a Magyar Telekom rendelkezésére.
A Szerződő Fél azonnal értesíti a Magyar Telekomot bármilyen, a nyilatkozatban megadott információkhoz kapcsolódó
változásról, korrekcióról vagy szükségessé vált magyarázatról.
Minden, a nyilatkozatban megadott információt, csatolt dokumentumot és a háttér-, referencia- vagy egyéb vizsgálatokból
nyert adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli a Magyar Telekom.
------------------------------------------------------------------------------Aláírás
------------------------------------------------------------------------------Név (nyomtatott nagybetűkkel) és beosztás
-----------------------------------------------------------------------------Társaság
-----------------------------------------------------------------------------Dátum
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