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Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

Mindenekelőtt engedje meg, hogy bemutassuk a Transparency International Magyarország 

Alapítványt (a továbbiakban: TI Magyarország). A TI Magyarország alapítványi formában 

működő közhasznú szervezet, amely 2006. év vége óta küzd a korrupció minden formája ellen. 

A politikai pártoktól egyenlő távolságot tartva, a mindenkori kormánnyal együttműködésben 

(már amennyiben erre mutatkozik fogadókészség) törekszünk arra, hogy közérdekű 

érdekérvényesítéssel, kutatási, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátásával előmozdítsuk 

a közélet tisztaságát, javítsuk az üzleti élet integritását és megerősítsük a társadalom 

korrupcióval szembeni védekezőképességét. 

A TI Magyarország küldetése az, hogy független, szakmai szervezetként elősegítse a korrupció 

megfékezését, ösztönözze az átláthatóságot és a számonkérhetőséget a közhatalmi 

döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítsa a közérdekű 

információk elérhetőségét. Azért tevékenykedünk, hogy a kormányzat, a politikai és az üzleti 

élet szereplői, valamint a közvélemény elítélje a korrupciót, és elzárkózzék a megvesztegetési 

kísérletektől. Abban bízunk, hogy a korrupciómentes közéletben a közpénzek átlátható módon 

kerülnek felhasználásra, az állami pályázati rendszerek pedig áttekinthetők és bárki számára 

azonos esélyéket kínálnak. Azt szeretnénk elérni, hogy a közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz 

kapcsolódó érdekérvényesítés (érdekképviselet, lobbizás) jól szabályozott környezetben és 

átlátható módon működjék, és az erre vonatkozó, valamint minden egyéb közérdekű információ 

bárki számára könnyen hozzáférhetővé váljék. 

A TI Magyarország működése során alapvető értéknek tekintjük az átláthatóságot, a 

számonkérhetőséget, a szakmaiságot, az integritást, a szolidaritást, a bátorságot, az 

igazságosságot, a demokráciát, a jogállamiságot, a függetlenséget és az együttműködést. 

Vezérigazgató Úr a TI Magyarország Alapító Okiratából a szervezetre vonatkozó további 

adatokkal, tényekkel ismerkedhet meg. Tevékenységeinkről és eredményeinkről pedig 

közhasznúsági jelentésben adunk számot (a legújabb, 2017. évre vonatkozó beszámolónk 

közzétételére 2018. év május hó 31. napján kerül sor). 

Az üzleti élet korrupcióval szembeni védettségének a javítását a 2018. évben is kiemelt 

jelentőségű feladatunknak tekintjük. Bőséggel adódik teendő ezen a területen, hiszen a 

Világgazdasági Fórum legfrissebb felmérése szerint 137 vizsgált ország közül a magyarországi 

cégek a 127-dik helyezést érték el a vállalati etika terén. 
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https://transparency.hu/wp-content/uploads/2017/06/TI-Kozhasznusagi-jelentes-2016.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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Ezért a magyarországi gazdálkodó szervezeteknek, mindenekelőtt a közpénzből gazdálkodó 

cégeknek, valamint a kis- és közepes vállalkozásoknak tervezünk szakértői segítséget nyújtani 

vállalati etikai és integritási szabályzatok, magatartási kódexek kidolgozásával, valamint 

korrupció ellenes és visszaélés-kezelési jó gyakorlatok átadásával. Különféle korrupció elleni 

képzéseket és etikai dilemmaeseteket feldolgozó, interaktív oktatásokat is szeretnénk nyújtani 

az üzleti élet szereplőinek. A vállalatok átláthatósági és megfelelőségi teljesítményét is 

felmérnénk a meglévő szabályzataik, valamint a honlapjaikon közzétett információk 

auditálásával és értékelésével. 

Vezérigazgató Úr segítségét azért kérjük, mert az itt ismertetett szakmai elképzelések 

megvalósításához el kell készítenünk a különféle méretű és helyzetű gazdasági társaságokra 

optimalizált modellszabályzatokat, ezen kívül tovább kell fejlesztenünk a korábban már 

kidolgozott oktatási anyagokat és tanmeneteket is. Mindezek elvégzésére támogatásra van 

szükségünk. 

Arra kérjük ezért Vezérigazgató Urat, hogy amennyiben az MVM Zrt. anyagi lehetőségei ezt 

megengedik, szíveskedjék intézkedni a TI Magyarország javára jelentősebb összegű, mondjuk 

100 millió forintnyi támogatás folyósításáról. 

Nem titkoljuk a tényt, miszerint a jelen levelünket részben az inspirálta, hogy az MVM Zrt. 

nemrégiben kiemelkedően nagyvonalú, 508 millió forintot kitevő támogatásban részesítette a 

TI Magyarországhoz hasonlóan közhasznú alapítványként működő Civil Összefogás Fórumot 

(CÖF). Annak ellenére bízunk a támogatási kérelmünk pozitív elbírálásában, hogy azt nem az 

MVM Zrt. által erre rendszeresített formanyomtatványon terjesztjük elő, hiszen az alaki 

előírások megtartásának az elmaradása a CÖF támogatás iránti kérelmének a teljesítését sem 

akadályozta meg. 

A TI Magyarország által kért támogatás odaítélésének reményében, tisztelettel, 

Budapest, 2018. május 23. 

 

  
Dr. Martin József Péter Dr. Ligeti Miklós 

ügyvezető igazgató jogi vezető 
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