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Napirendi pontok:
1. Testületi általános információk
2. A 2021. éves monitorozás eredményeinek megvitatása

Jegyzőkönyv
1. napirendi pont: Testületi általános információk
Cseh Balázs ismertette az Etikai Bizottság tagjainak az ASZÖT elmúlt időszakában lezajlott
eseményeit.
Cseh Balázs elmondta, hogy a tagtoborzás tekintetében idén 4 új tag került felvételre a
Testület tagjai közé és jelenleg is van két tagfelvételi folyamat alatt álló szervezet. Jelenleg a
Testületnek 49 tagja van, így várhatóan hamarosan elérjük az 50 tagot. A tagság bővülése a
jövőben várhatóan szükségessé fogja tenni, hogy a működéshez kapcsolódó struktúrákat
újragondoljuk, a Testület ezzel 2022 folyamán foglalkozni fog.
A Civil Iránytű Alapítvány 2020-ban pályázatot adott be az OSF Stronger Ties című pályázatára,
melyet sikeresen el is nyert. A pályázat megvalósítása jelenleg is tart, idén év végén fog zárulni
a projekt. A CSR Platform projekt fő célja, hogy a jelenleginél több, jobban kapcsolódó és
integráltabb (egyszerű adományozáson túlmutató) vállalati/civil együttműködési projekt
jöjjön létre Magyarországon. A projekt központi eleme a www.csrplatfrom.hu portál, melyen

keresztül az ASZÖT tagjai kínálhatják programjaikat, termékeiket, szolgáltatásaikat vállalatok
irányában.
Elhangzott, hogy a nyár folyamán megjelent egy adományozást szabályozó rendelet, amely
nagy mértékben érintette valamennyi szervezet munkáját, és komoly aggályokat vetett fel a
személyes adatok kötelező nyilvánossá tétele miatt, azonban a rendeletet rövid időn belül
visszavonták, így a kérdés megoldódott.
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 2021. éves monitorozás eredményeinek megvitatása
A kezelőszerv munkatársai ismertették az éves monitorozás eredményét. Az eredmény
összefoglaló táblázatát a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Elhangzott, hogy az idei év monitorozása során is több szervezet esetében voltak késések,
hiányosságok, ezzel kapcsolatosan az Etikai Bizottság tagjai javasolták, hogy a monitorozási
folyamat kerüljön átgondolásra, a Kezelőszerv munkatársai ezzel egyetértve ígéretet tettek,
hogy a módosításokra javaslatot tesznek a következő Testületi Ülésre.
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).
Öt szervezet, a Bethesda Kórház Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány, a Technológiai
Oktatásért Alapítvány, a Transparency International Magyarország és a WWF Magyarország
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.
Az Etikai Bizottság felkérte a Kezelőszerv munkatársait, hogy az érintett szervezetekkel vegyék
fel a kapcsolatot és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a
hiánypótlások 30 napon belül megtörténjenek, és lehetőség szerint ne kerüljön sor kizárásra.

Határozati javaslat 1/20201110: Az Etikai Bizottság felszólítja a Bethesda Kórház
Alapítványt, a Civil Kollégium Alapítványt, a Technológiai Oktatásért Alapítványt, a
Transparency International Magyarországot és a WWF Magyarországot 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.

Ezek után további témák és észrevételek nem voltak, ezért az ülés lezárásra került.

