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Napirendi pontok:
1. Testületi általános információk
2. A 2019. éves monitorozás eredményeinek megvitatása

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 az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logó használatának
elterjedtségét és ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, a Díjnet céggel közösen kialakított
adománygyűjtő felületet és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, valami a tagtoborzás
eredményeit és tapasztalatait.
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.

2. napirendi pont: a 2019. éves monitorozás eredményeinek megvitatása
A kezelőszerv munkatársai ismertették az éves monitorozás eredményét. Az eredmény
összefoglaló táblázatát a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Szecsődi Veronika elmondta, hogy a korábbi évekhez képest az idei évben javult a szervezetek
ez irányú munkájának hatékonysága, egyre több szervezet tudja hibátlanul vagy majdnem
hibátlanul teljesíteni az elvárt feltételeket, és azoknál is, akiknél hiánypótlásra volt szükség,
többnyire ez határidőn belül megtörtént.
Az Etikai Bizottság ezután áttekintette a teljes monitorozási összefoglalót és a hiányossággal
rendelkező szervezetek esetén megvizsgálta a hiányosságok mértékét. Kisebb javítást igénylő
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).
Cseh Balázs jelezte, hogy a Gézengúz Alapítvány vezetője Schultheisz Judit írásban jelezte,
hogy belső erőforrás hiányok miatt átmenetileg sajnos nem tudják teljesíteni az Etikai
Kódexben szereplő feltételeket, ezért tagságuk megszüntetését kérik, azzal, hogy szándékuk
szerint a jövőben, amikor erre lehetőségük adódik majd, újra csatlakozni kívánnak a
Testülethez. Az Etikus Adománygyűjtő logót honlapjukról idő közben már le is vették. A
résztvevők a kérést tudomásul vették, reményüket fejezték ki, hogy az Alapítványt mielőbb
újra a Testület tagjai között üdvözölhetik.
Egy szervezet, a NOÉ Állatotthon Alapítvány esetében a hiányosságokat az Etikai Kódex
előírásai tekintetében súlyos hiányosságoknak ítélte meg, a hiányosságok pótlására a
Bizottság 30 napos határidőt szabott, azzal, hogy ezen szervezet esetében a hiányok
pótlásának határidőben történő elmulasztása a szervezet azonnali automatikus kizárását
eredményezi.
Határozati javaslat 1/20191002: Az Etikai Bizottság elfogadja, hogy a Gézengúz Alapítvány
kilép a Testület tagjai közül.
A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.
Határozati javaslat 2/20191002: Az Etikai Bizottság felszólítja a Noé Állatothon Alapítványt
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.

