Pályázati adatlap pénzadományhoz
A pályázó (alapítvány, egyesület) adatai
Szervezet neve
Bejegyzési címe
Postacíme
Adószáma
Bankszámla száma
Közhasznúsági fokozata
Elnökének neve
Kapcsolattartó neve, beosztása
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
A megpályázott adomány összeg és tervezett
felhasználási célja (röviden)

Korrupcióellenes klauzula
A Pályázó megismerte és elfogadja a Magyar Telekom Mőködési Kódexét (elérhetısége:
http://www.telekom.hu/static/sw/download/Mukodesi_kodex_081016.pdf), és a Mőködési Kódexben megfogalmazott
alapelveket betartja a Magyar Telekom Nyrt.-vel való együttmőködése során.
Pályázó tudatában van a Magyar Telekom Nyrt. anti-korrupciós szabályoknak való megfelelıségi kötelezettségének, valamint
megerısíti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. által a részére, nyertes pályázat esetén kifizetett összeget vagy egyéb díjazást nem
használja fel törvénytelen célokra – beleértve az anti-korrupciós törvényeket sértı célokat is –, úgy mint közvetlen vagy közvetett
fizetség vagy mással teljesíttetett fizetség kormányzati tisztviselınek* 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.
Pályázó ezúton nyilatkozik arról, hogy






tagja, tisztségviselıje, tulajdonosa és alkalmazottja nem kormányzati tisztviselı, valamint nem alkalmaz, más módon nem ad
fizetséget, illetve nem ad fizetéssel kapcsolatos ajánlatot bármely kormányzati tisztviselınek, valamint hogy nem tesz és mással
sem tetet semmilyen, közvetlen vagy közvetett ajánlatot, illetve nem teljesít, és mással sem teljesíttet semmilyen fizetséget
kormányzati tisztviselınek abból a célból, hogy a Magyar Telekom Nyrt. vagy bármely Magyar Telekom Csoport tagvállalat
érdekében hatást gyakoroljon egy kormánydöntésre vagy kieszközölje azt, és
ezen, esetlegesen elnyert adományból megvalósítandó programmal kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót,
tanácsadót, kedvezményezettet vagy képviselıt, akinek a személyét, hírnevét és integritását dokumentáltan ne vizsgálta volna
meg alaposan; és
ezen, esetlegesen elnyert adományból megvalósítandó programmal kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót,
tanácsadót, kedvezményezettet vagy képviselıt, aki nem tartja be az anti-korrupciós törvényeket, továbbá az anti-korrupciós
törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja errıl Adományozót.

Pályázó Adományozó írásbeli kérésére14 napon belül felvilágosítást ad az Adományozó számára tehát jelen, esetlegesen nyertes
pályázat keretében biztosított fizetségek átvételérıl és felhasználásáról.
*A „kormányzati tisztviselı” 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;
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);
kormányzati hivatalra pályázó jelölteket;
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nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) tisztségviselıit;
olyan személyeket, akik tisztségviselıként funkcionális jogkörrel rendelkeznek, de ténylegesen nem állnak az adott kormány
alkalmazásában;
kormányok vagy állami tisztségviselık konzultánsait és különleges tanácsadóit; valamint
az állami tulajdonban lévı vállalatok tisztségviselıit és munkavállalóit (az üzleti alapon mőködı vállalatokét is), ideértve a
kórházakat és egészségügyi létesítményeket.

Ha a Pályázó a jelen korrupcióellenes klauzulában szabályozott kötelezettségét megszegi, köteles az adomány teljes összegét
azonnali hatállyal visszafizetni.
Ezen adatlap hitelesítésével pályázó nyilatkozik arról, hogy





rendelkezik a megcélzott program megvalósításához szükséges költségvetés minimum 30 %-ával,
vállalja, hogy pozitív döntés esetén az adomány felhasználásáról a megvalósítást követı 60 napon belül beszámol,
számlamásolatokkal igazolja,
a Magyar Telekom mint szolgáltató felé díjtartozása nincs.

Budapest, ……………………………………….

………………………………………….. ph.
aláírás

A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:
1. a program leírása, az adománygyőjtés célja az alábbiak szerint:
 az adott hiány-, vagy (krízis)helyzet ismertetése, a támogatás igényének indokai
 a program célcsoportja, jellemzıik, számuk
 a szervezet megoldást nyújtó programterve, a megvalósulás várható hatása az ismertetett helyzetre, problémára
 a megvalósítás idıbeli ütemezése
 teljes és részletes költségvetés, bevételi források ismertetése
 a szervezet kommunikációs aktivitása
2. alapító okirat vagy alapszabály másolat
3. bírósági bejegyzı végzés másolat
4. közhasznúsági fokozattal rendelkezı szervezet esetében az azt igazoló dokumentum másolata
5. intézmény számára közvetített adomány esetén az intézmény képviselıjének eredeti megbízó levele
Címzett: „A Magyar Telekom hozzáad” program Kuratóriuma, 1541 Budapest
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