
 

 

Korrupcióellenes klauzula 
 

<Partner> tudatában van a <Magyar Telekom Nyrt. vagy Magyar Telekom Csoport tagvállalat ( 
továbbiakban Magyar Telekom Csoport> korrupcióellenes szabályoknak való megfelelőségi 
kötelezettségének. Erre tekintettel  kifejezetten kijelenti, hogy a Magyar Telekom Csoport által a 
részére kifizetett összeget vagy egyéb díjazást nem használja fel törvénytelen célokra –különösen a 
korrupcióellenes törvényeket sértő célokra azaz közvetlenül; vagy közvetetten (más közreműködő 
igénybevételével) nem ad vagy ígér jogtalan előnyt (nem teljeskörűen de idetartozik pl.:készpénz, 
árengedmény, túlfizetés, támogatás, jutalék stb…)  közfunkciót ellátó személynek/szervnek* vagy  
magánszemélynek abból a célból, hogy a Magyar Telekom Csoportnak, vagy az ő nevükben eljáró 
személyeknek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson.  
 
< Partner> ezúton nyilatkozik arról, hogy  

▪ tagja, tisztségviselője, tulajdonosa és alkalmazottja nem közfunkciót ellátó személy/szerv,  
▪ nem ad jogtalan előnyt vagy jogtalan előnnyel kapcsolatos ajánlatot közvetlenül; vagy 

közvetetten (más személy közreműködésével), bármely közfunkciót ellátó 
személynek/szervnek vagy magánszemélynek, abból a célból, a Magyar Telekom Csoport 
érdekében hatást gyakoroljon egy közfunkciót ellátó személy/szerv döntésére vagy 
kieszközölje azt, és 

▪ ezen Szerződéssel kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízotta t 
vagy képviselőt, akinek a személyét, hírnevét és integritását dokumentáltan ne vizsgálta 
volna meg alaposan; és 

▪ ezen Szerződéssel kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízotta t 
vagy képviselőt, aki nem tartja be a korrupcióellenes törvényeket, továbbá a 
korrupcióellenes törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja erről a Magyar 
Telekom Csoportot. 

 
. 

A Partner együttműködik indokolt mértékben a Magyar Telekom Csoporttal  
 

• bármely visszaélés esetén a szerződésre vonatkozó, különösen a korrupcióellenes törvényeknek 
való megfelelőséggel kapcsolatos eljárások tekintetében, amely érinti a  Magyar Telekom 
Csoportot vagy a Partnert és/vagy  

 
• korrupció gyanújának felmerülése esetén, amelyről bármely fél a Szerződés teljesítése során 

tudomást szerez  
 
 
A szerződés felmondásának lehetőségeit szabályozó szerződéses részbe beillesztendő paragrafus:  

 
▪ Magyar Telekom Csoport > azonnali hatállyal felmondhatja ezen megállapodást abban az 

esetben, ha a <Partner> megsérti a korrupcióellenes rendelkezéseket.  
 
*A „közfunkciót ellátó személy” fogalma magában foglalja a következő személyeket: 
▪ valamely kormány vagy annak bármely minisztériuma, kormányszerve, hatósága vagy annak 

munkáját segítő szervezet (törvényhozó, adminisztratív és bírói szerv) tisztségviselőjét, tisztviselő jét 
vagy munkavállalóját, (ii) regionális kormányzati szerv, helyi önkormányzat tisztségviselőjét, 



 

 

tisztviselőjét vagy munkavállalóját, (iii) nemzetközi közszervezetek tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy 
munkavállalóját; 

▪ olyan személyt, aki hivatalos minőségben vagy közfunkciót ellátva kormány vagy minisztérium, 
kormányszerv, hatóság vagy annak munkáját segítő szervezet, regionális kormányzati szerv vagy 
nemzetközi közszervezet nevében és javára jár el; 

▪ politikai pártok tisztségviselőit (vagy magát a politikai pártot); 
▪ közfunkciót ellátó szerv hivatalára pályázó jelölteket; 
▪ nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) tisztségviselőit;  
▪ olyan személyeket, akik tisztségviselőként 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 köztulajdonban lévő vállalatok és intézmények tisztségviselőit és munkavál lalóit (az üzleti alapon 

működő vállalatokét is), ideértve a kórházakat, egészségügyi létesítményeket és egyetemeket.  
A „közfunkciót ellátó szerv” fogalma magában foglalja a következőket: központi, vagy regionális/helyi, 
állami, kormányzati (ideértve a dekoncentrált, kormányzati felügyelet alatt működő szerveket is) , 
önkormányzati, vagy nemzetközi, törvényhozó, adminisztratív, vagy bírói szerv  


