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Vállalati Támogatói Fórum 

Tagsági szabályzat 

 

1. Bevezető 

 

1.1.  A Transparency International Magyarország (TI) létrehozta a Vállalati Támogatói Fórumot 

(CSF), amelynek célja, hogy közös platformot teremtsen azoknak a cégeknek, amelyek 

törekszenek az etikus, transzparens és elszámoltatható működésre és ily módon kívánnak 

követendő példaként szolgálni a többi üzleti szereplő számára. 

 

2. Kritérium 

 

2.1. A CSF tagság ajánlás és meghívás alapján történik, amely megköveteli a vállalatoktól a 

korrupció-elleni fellépést, feddhetetlenséget a vállalat vezetésében és felelős társaságirányítás 

kialakítását. 

2.2. A CSF tagsághoz legalább egy CSF tag ajánlása szükséges. 

2.3. Minden meghívott részvevőnek alá kell írnia egy támogatási megállapodást mielőtt a 

Fórumhoz csatlakozna.  

2.4. A tagoknak törekedniük kell a TI Vesztegetésellenes Üzletpolitikai Irányelvek elnevezésű 

(angolul: Business Principles Countering Bribery) dokumentumában foglaltak betartására. 

 

3. Csatlakozás 

 

3.1. A csatlakozásról a Transparency International Kuratóriuma dönt saját belátása szerint.  

3.2. A csatlakozni kívánó vállalatok kötelesek kitölteni a jelentkezési lapot és ezzel vállalva 

elkötelezettségüket a Transparency International küldetése mellett. 

3.3. A csatlakozási kérelmeket soron következő kuratóriumi ülésen bírálják el.  
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3.4. A CSF minden tagja jogosult a TI által kibocsátott tagságot igazoló dokumentum 

használatára. 

3.5. A kérelmeket a Kuratórium mérlegelés nélkül elutasítja az alábbi esetekben:  

3.5.1. az elmúlt 3 évben jogerős bírósági döntés született a Tpvt. (a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény) megsértéséről, abban 

az esetben, ha a vállalat vezető tisztségviselője ugyanaz a döntéshozó még hivatalban van, vagy 

3.5.2. ha az elmúlt 10 évben bármely jelenleg magas szintű vezető vagy igazgatósági tag ellen 

jogerős bírósági ítélet születet a Btk. „a közélet tisztasága ellen elkövetett bűncselekmény” 

sérelméért.  

 

4. Tagdíjak 

 

4.1. A Vállalati Támogatói Fórumnak nincs külön tagsági díja. A Támogatási Megállapodás 

tartalma szerint az éves támogatási díj a forgalom alapján a következő: 

 

Forgalom Minimális éves díj 

0-1 milliárd HUF/év 500 000 HUF 

1-10 milliárd HUF/év 1 000 000 HUF 

10-25 milliárd HUF/év 1 500 000 HUF 

25-50 milliárd HUF/év 2 000 000 HUF 

50- vagy afelett HUF/év 2 000 000 HUF vagy afelett 

 

4.2. A támogatási díj mértékét a Kuratórium határozza meg időről időre. 

 

5. A tagság előnyei 

A tagok az alábbi előnyökből részesülhetnek: 

5.1. Ingyenes részvételi lehetőség a TI rendezvényein 2 fő részére 

5.2. Meghívó a nemzetközi TI-mozgalom által szervezett korrupcióellenes rendezvényekre 
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5.3. Éves, auditált jelentések a TI tevékenységéről és pénzügyeiről 

5.4.Cégnév és logó feltüntetése a TI honlapján és egyéb promóciós anyagain 

5.5.  A cég feltüntetheti a „a Transparency International Magyarország Alapítvány támogatója”; „a 

Transparency International Magyarország Vállalati Támogatói Fórumának tagja” megnevezést a 

honlapján 

5.6.TI közérdekű bejelentők forródrótja (igény szerint, külön megállapodás alapján) 

5.7.  További, igényre szabott kurzusok a cég menedzsmentjével történt egyeztetés alapján 

(igény szerint, külön megállapodás alapján) 

 

6. Szavazati jog/Mandátum 

 

6.1. A Vállalati Támogatói Fórum tagjai nem jogosultak a döntéshozó folyamatokban való 

részvételre, amelyek bármilyen módon a Transparency International Magyarország 

működéséhez kapcsolódnak, vagy hatással vannak arra.  

6.2. A Transparency International Magyarország vezetése kizárólagos joggal bír minden a 

Transparency International Magyarország Alapító Okiratát illető kérdésben, de a Vállalati 

Támogatói Fórum tagjai kezdeményezőként léphetnek fel illetve jogosultak ajánlások, javaslatok 

megtételére bármilyen témában a Transparency International Magyarország vezetésének tagjai 

felé. 

 

7. A tagság megszűnése 

 

7.1. A tagságok megszűntnek kell tekinteni, ha a tag: 

7.1.1. értesíti az ügyvezető igazgatót, hogy lemond a tagságról 

7.1.2. jogállása megszűnik mint jogi személy 

7.1.3. a támogatási díjat a kiszabott időn túl 60 napon belül nem fizeti be. Az ügyvezető igazgató  

7.2.  Az ügyvezető igazgató ajánlása alapján a Kuratórium kizárhat egy tagot abban az esetben, 

ha a tag megsértette a tagsági szabályzatot, vagy ha a tag a viselkedésével nem tartja tiszteletben 

a TI céljait.  
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