ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉS
JEGYZŐKÖNYV
Ülés időpontja: 2018. október 2.
Helyszín: Budapest, Andrássy út 98. (MagNet Közösségi Ház)

Jelenlévők


Inkei Péter – az Etikai Bizottság tagja



Nizák Péter – az Etikai Bizottság tagja



Cseh Balázs – a kezelőszerv munkatársa



Szecsődi Veronika – a kezelőszerv munkatársa

Napirendi pontok:
1. Testületi általános információk
2. A 2018. éves monitorozás eredményeinek megvitatása
3. Tagfelvétel

Jegyzőkönyv
1. 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 a tagtoborzó pályázat eredményeit és tapasztalatait, az Etikus
Adománygyűjtő Szervezet logó használatának elterjedtségét és ezzel kapcsolatos
tapasztalatokat, az 1% Barát munkahely program eredményeit és ezzel kapcsolatos
tapasztalatokat, valamint a Díjnet-tel az adományozás terén folytatott előkészítő
tárgyalásokat.
A jelenlevő Etikai Bizottsági tagok köszönettel vették a beszámolót, a Testület és a Kezelőszerv
munkájával kapcsolatosan támogatásukat fejezték ki. A Bizottság javasolta a Kezelőszervnek
egy felmérés elvégzését a tagság körében azzal kapcsolatosan, hogy az ÖT tagok milyen
tapasztalatokkal,
a
csatlakozásukkori
elvárásaikhoz
képest
milyen

eredményekkel/elégedettséggel, a jövőre vonatkozóan milyen elvárásokkal, fejlesztési
javaslatokkal és aktivitási szándékkal rendelkeznek. A javaslattal a Kezelőszerv munkatársai
egyetértettek és ígéretet tettek arra, hogy a felmérést a következő tavaszi ÖT ülés előtt
elvégzik a tagság körében.
A beszámolóval és tartalmi pontjaival kapcsolatosan Etikai Bizottsági döntési kérdés nem
merült fel így ezzel kapcsolatosan határozati javaslat sem került benyújtásra.

2. napirendi pont: a 2018. éves monitorozás eredményeinek megvitatása
A kezelőszerv munkatársai ismertették az éves monitorozás eredményét. Az eredmény
összefoglaló táblázatát a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Az Etikai Bizottság ezútán áttekintette a teljes monitorozási összefoglalót és a hiányossággal
rendelkező szervezetek esetén megvizsgálta a hiányosságok mértékét. Kisebb javítást igényő
esetekben 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 komoly hiányossággal rendelkező szervezetek esetén, melyeket az Etikai Kódex előírásai
tekintetében súlyos hiányosságoknak ítélt meg, a hiányosságok pótlására a Bizottság 30 napos
határidőt szabott, azzal, hogy ezen szervezetek esetében a hiányok pótlásának határidőben
történő elmulasztása az érintett szervezet azonnali automatikus kizárását eredményezi.
Az érintett szervezetek:


Noé Állatotthon Alapítvány



Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány



Vigyél Haza Alapítvány

Határozati javaslat 1/20181002: Az Etikai Bizottság felszólítja az érintett 3 szervezetet a
hiányosságok 30 napon belül történő pótlására, amennyiben a hiányptólás 30 napon belül
nem történik meg, az érintett szervezet további döntés nélkül automatikusan kizárásra kerül
a Testületből.
A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.

3. napirendi pont: tagfelvétel

Cseh Balázs ismertette a Bizottság tagjaival, hogy az Adománygyűjtő Szervezetek
Önszabályozó Testületének jelenleg két tagjelöltje van, akik sikeresen befejezték a
tagfelvételi monitorozási folyamatot
-

Történelem Tanárok Egyesülete
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

Ezen szervezetek tagfelvételét a Kezelőszerv javasolja.
Határozati javaslat 2/20181002.:Történelem Tanárok Egyesülete tagfelvétele.
A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag megszavazták.
Határozati javaslat 3/20181002.: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tagfelvétele.
A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag megszavazták.

Záradék:
A határozati javaslatot az ülés után a Kezelőszerv elektronikus szavazásra bocsátotta.
Elektronikusan szavazott:


Lajtai György

A szavazás eredménye:
1/20181002 EB határozati javaslat
3 igen 0 nem 0 tartózkodom
A határozati javaslatot az Etikai Bizottság elfogadta.
2/20181002 EB határozati javaslat
3 igen 0 nem 0 tartózkodom
A határozati javaslatot az Etikai Bizottság elfogadta.
3/20181002 EB határozati javaslat
3 igen 0 nem 0 tartózkodom
A határozati javaslatot az Etikai Bizottság elfogadta.

