
Telekom Civil és CivilNET díjcsomagok a civilek támogatására - 2017.  
 
A Telekom által létrehozott Civil és CivilNET díjcsomagokra 2017-ban is pályázhatnak a civil 
szervezetek.  
 
Másoknak segítenek, ám nekik is jól jön a segítő kéz. A Telekom a civil szervezetek munkájának 
támogatására alakította ki a sikeres pályázat után igénybe vehető, kedvezményes telefon- és 
internethasználatot biztosító Civil és CivilNET díjcsomagokat. A pályázat beadási határideje 2017. 
május 31. A nyerteseket – a hagyományoknak megfelelően – a Telekom adományozási bizottsága 
választja ki. Minden nyertes civil szervezet egy éven át használhatja a megnyert díjcsomago(ka)t.  
 
 
Civil díjcsomag 
 
A Civil díjcsomaggal az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési szolgáltatás havi díj 
nélkül, 500 perc forgalmidíj-mentességgel használható, azonban hívásonként kapcsolási díjat 
számolunk fel, melynek mértékét a mindenkori ÜÁSZF-ben határozzuk meg. A Civil díjcsomag 
kizárólag a Telekom szolgáltatási területén, a szervezet nevén működő hagyományos telefonvonalon 
érhető el. 
 
CivilNET díjcsomag 
 
A Civil díjcsomag mellett a civil szervezetek pályázhatnak a belépési és havi díj nélküli 
internetszolgáltatást biztosító CivilNET díjcsomagra is, a Civil díjcsomaggal együtt. A CivilNET 
díjcsomag kizárólag a Telekom szolgáltatási területén, a megadott fővonalon, a Civil díjcsomaggal 
együtt érhető el. A pályázati adatlapon fontos megjelölni, hogy a CivilNET díjcsomagra is kíván-e 
pályázni a szervezet.  
 
A CivilNET díjcsomag műszaki tartalma: 
 

  CivilNET 

Letöltési sebesség maximum (Mb/sec) 10 

Letöltési sebesség garantált (Mb/sec) 1 

Feltöltési sebesség maximum 
(Mb/sec) 

0,5 

Feltöltési sebesség garantált (Mb/sec) 0,2 

Forgalmi díj nincs 

E-mail 30 db 

E-mail tárhely 2 GB 

Webtárhely 500 MB 

 
ConnectNet 

Általánydíjas internet-hozzáférés 

30 db email postafiók egyenként 2 GB tárhellyel 

500 MB adatbázis-kezelésre is alkalmas dinamikus webtárhely 

Céges domain- és névszerver 

Vírusvédelem 

IT levelezési szolgáltatás* 

WLAN router** 

*A díjmentes IT levelezési szolgáltatás az 1 és 2 éves határozott idejű ConnectNet csomaghoz az ügyfél igénye alapján kerül 
rögzítésre, amit a szerződésen kell az értékesítés során jelezni. A IT levelezési szolgáltatás  aktiválása nem lehetséges a 
korábbi portfólióban Small Business, Small Business Premium és Midsize Business csomagokat vásárló ügyfelek részére! 
Meglévő  ConnectNet csomag mellé is igényelhető a  IT levelezési szolgáltatás, a ConnectNet csomagra vállalt újabb határozott 
időtartamú szerződés megkötésével. 



 
** ConnectNet csomagokra vonatkozó 1., ill. 2 éves határozott időtartamú szerződés megkötése esetén, a Szolgáltató  WLAN 
routert is biztosít az Előfizető részére. A ConnectNet csomagok első havidíja tartalmazza a router ellenértékét, amely a havidíj 
megfizetésével, az Előfizető tulajdonába kerül. 
Új létesítés, ISP váltás, és csomagváltás esetén egyaránt jár a WLAN router. ez alól kivételt képez, ha meglévő ConnectNet 
csomagról történik a csomagváltás. 
Router kiszállítását minden esetben a Szolgáltató vagy Futár végzi. A csomagokhoz egy router jár térítésmentesen.  

  
 
A pályázat feltételei, tartalma 
 
A Civil díjcsomag, illetve a CivilNET díjcsomag pályázati anyagának tartalma:  

 hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és „Szerződő fél nyilatkozata” 

 az alapító okirat vagy alapszabály másolata 

 amennyiben a szervezet közhasznú, az ezt igazoló bírósági bejegyző végzés másolata 

 Kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyeknek nincsen a Magyar Telekom Nyrt. felé 
tartozása. 

 
A pályázni a pályázati adatlap és a fent jelölt mellékletek benyújtásával lehet. A pályázóknak meg 
kell jelölniük azt a – szervezet nevén nyilvántartott – fővonalat, amelyre a Civil díjcsomagot, illetve a 
Civil és CivilNET díjcsomagot együttesen igénybe szeretnék venni. 
 
A pályázatok beérkezési határideje 2017. május 31. 
 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a balogh.tekla@telekom.hu címre várjuk. 
 
A pályázatokat az alábbi címre várjuk: 
Adományozási Bizottság 
1541 Budapest 
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