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Jegyzőkönyv
1. napirendi pont: a 2017. éves monitorozás eredményeinek megvitatása
A kezelőszerv munkatársai ismertették az éves monitorozás eredményét. Az eredmény
összefoglaló táblázatát a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Cseh Balázs jelezte, hogy a Monitorzási során a Kezelőszerv nem tekintette hiányosságnak a
a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvénynek való
nem megfelelést (ha volt ilyen), mivel a törvénnyel megfelelőségével kapcsolatosan több
fórumon is folyamatban van felülvizsgálat (Alkotmánybíróság, Európai Bizottság), és vannak
olyan szervezetek, amelyek a törvény kapcsán polgári engedetlenség keretei között,
tudatosan nem teljesítik a törvény elvárásait. Az Etikai Bizottság elfogadta, hogy addig, amíg
ezen folyamatok nem zárulnak le, és a törvénnyel illetve az ebben foglalt kötelezettségek
Testületi monitorozásával kapcsolatosan a Testület nem tud konszenzusos megállapodásra
jutni, addig az e törvénnyel kapcsolatos kérdéseket nem vizsgálja és ezzel kapcsolatosan nem
indít Etikai eljárást egyetlen testületi tag ellen sem. Lajtai György javasolta, hogy a

Kezelőszerv kísérje figyelemmel ezt a területet is, az érintett szervezetek figyelmét hívja fel,
ha a törvény kapcsán hiányosságot észlel, és amennyiben arról nyilatkozik az érintett
szervezet, hogy nem megfelelés részükről tudatos, akkor ezt rögzítse majd a következő
monitorozások során.
Az Etikai Bizottság ezútán áttekintette a teljes monitorozási összefoglalót és a hiányossággal
rendelkező szervezetek esetén megvizsgálta a hiányosságok mértékét. Kisebb javítást igényő
esetekben 30 napon belüli hiánypótlásra kéri fel az érintett tagszervezeteket (ott, ahol az
érintett javítások a monitorizás lezárása óta esetlegesen már megtörténtek, természetesen a
javításokat már nem kell megtenni).
A kisebb hiányosságok kapcsán érintett szervezetek:


Alapítvány a Budapesti Állatkertért



Bethesda Kórház Alapítvány



NIOK Alapítvány



Vigyél Haza Alapítvány

Határozati javaslat 1/20170928: Az Etikai Bizottság felkéri a fent említett szervezeteket a
hiányok mielőbbi javítására és a javítás megtörténtéről a Kezelőszerv tájákoztatására.
A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.
A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány hiányosságait az Etikai Kódex előírásai
tekintetében súlyos hiányosságoknak ítélte meg, ezért ezen tagszervezet esetében az alábbi
határozatot hozta:
Határozati javaslat 2/20160930: Az Etikai Bizottság felszólítja a Pest Megyei Gyermek és
Ifjúsági Alapítvány a hiányosságok 30 napon belül történő pótlására, amennyiben a
hiányptólás 30 napon belül nem történik meg, a szervezet további döntés nélkül
automatikusan kizárásra kerül a Testületből.
A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.

2. napirendi pont: Testületi általános információk
Cseh Balázs ismertette az Etikai Bizottság tagjainak az ASZÖT elmúlt időszakában lezajlott
eseményeit illetve a következő időszakra vonatkozó terveket.

A beszámoló során értintették az 1% Barát munkahely program eredményeit és ezzel
kapcsolatos tapasztalatokat, a külföldől támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló
törrvény kapcsán történt belső munkáról, az ASZÖT Klub eseményeiről, illetve a
tagtoborzással kapcsolatos tevékenységekről.
A jelenlevő Etikai Bizottsági tagok köszönettel vették a beszámolót, a Testület és a
Kezelőszerv munkájával kapcsolatosan támogatásukat fejezték ki.
A beszámolóval és tartalmi pontjaival kapcsolatosan Etikai Bizottsági döntési kérdés nem
merült fel így ezzel kapcsolatosan határozati javaslat sem került benyújtásra.

