Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületi ülés
JEGYZŐKÖNYV
2017. április 25. 14:00-16:00
Helyszín: Alapítvány a Budapesti Állatkertért (Budapest Állatkerti krt 6-12.)

Jelenlévők:
Montskó Éva – Alapítvány a Budapesti Állatkertért
Tokai Gábor – Bethesda Kórház Alapítvány
Dományi Dávid – Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
Kebiche Nabila - Greenpeace Magyarország
Kiss Péter – Habitat for Humanity
Sczígel Andrea – Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Konyári Andrea - Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány
Gosztonyi Gábor – SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
Arnold István – Summa Artium
Cseh Balázs – Civil Iránytű Alapítvány
Szecsődi Veronika – Civil Iránytű Alapítvány
A 26 ÖT tag közül 10 tag volt jelen, így az ülés önállóan nem határozatképes, a határozati javaslatokat
az ülés után elektronikus szavazásra kell még bocsátani.

Napirend:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a tavalyi évről és tervek az idei évre vonatkozóan
Civil törvény módosításával kapcsolatos álláspont és Testületi lépések megvitatása
Éves monitorozással kapcsolatos tapasztalatok és javaslatok
Egyebek

1. Beszámoló a tavalyi évről és tervek az idei évre vonatkozóan
Toborzás: a tavalyi Testületi ülés időpontjában 17 tagunk volt, jelenleg ez 26, a „csőben” van 3
tagjelölt szervezet, 5 „előjelölt” (akik szóban már jelezték csatlakozási szándékukat de a konkrét
csatlakozási folyamat még nem indult el) és 3-4 további érdeklődő
EB: a tavaly megválasztott új Etikai Bizottság szeptemberben megtartotta első ülését, az EB elnöke
Nizák Péter lett. Etikai vétséggel kapcsolatos eljárás (szerencsére) nem indult.
Kommunikáció
-

Ősszel elindult az ASZÖT új honlap
Decemberben ádventi kampányt futtattunk
Tavasszal elindult az ASZÖT Klub, eddig két alkalom volt (CRM, Civil törvény)
Az 1% barát munkahely akció jelenleg is fut
Elkészült egy ASZÖT sajtólista, több PR megjelenésünk is volt az elmúlt időszakban
(elsősorban az 1% barát munkahely akció kapcsán)

Pénzügyek: A tagdíjakkal tavaly minden rendben volt , minden szervezet befizette az éves

tagdíjat.
Tervek:
-

ASZÖT Klub folytatás (valószínűleg ősszel), tervezett témák: peer2peer fundraising,
hagyatéki adományozás
Téma/alkalom függvényében célzott sajtómegjelenések
Toborzás folytatása – minden Testületi tag segítségét kérjük ebben!
Logó/márka erősebb használata tagok által – reméljük hamarosan elérjük azt a
kritikus tömeget, hogy ennek használata komoly értékké válik az adományozók
személben

2. Civil törvény módosításával kapcsolatos álláspont és Testületi lépések megvitatása

Sokat egyeztettünk már házon belül a kérdésről, de nyilvánosan az ASZÖT még nem foglalt
állást a témában.
Az ülésen ismét felmerült a javaslat, hogy kellene egy állásfoglalást megfogalmazni és
közzétenni a témában. A javasolt állásfoglalásnak az átláthatóság illetve az ASZÖT
szemponjtai alapján kellene elkészülnie, mivel a törvénytervezet ugyan az átláthatóság
„égisze alatt” született, de ez ügyben komoly kivánnivalókat hagy…. Felmerült az
„előremenekülés” gondolata is, mely szerint javasolhatnánk, hogy ne csak a külföldi források,
hanem a belföldi források tekintetében is legyen hasonlóan elvárt az átláthatóság.
A jelenlevők között nem alakult ki konszenzus a kérdésben.

Érvek az állásfoglalás mellett:
-

Nem tehetjük meg, hogy mint átláthatósággal foglalkozó legfontosabb szervezet, ne
szólaljunk meg a kérdésben, ezért fel kell vállalnunk az ügy érdekképviseletét
A törvény rossz és ezért erről nyilatkoznunk kell, ezzel is szolidaritást vállalva az egész
civil szektorral
A megszólalás erősíthetné a Testület átláthatóság témájában betöltött súlyát,
szerepét

Érvek az állásfoglalás ellen:
-

-

A törvény tartalmilag (külföldi források mértékének nyilvánossága) nem ellentétes az
átláthatósággal, a törvény nem emiatt, hanem a megbélyegző jelleg és ezek várható
következményei miatt rossz, ez pedig nem átláthatósági kérdés
Bármilyen megszólalás a jelenlegi helyzetben átpolitizálná a Testületet, amivel
többen nem értettek egyet - van olyan tag, akinél ez valószínűleg azonnali kiváláshoz
is vezetne

Felmerült a kérdés, hogy ebben a helyzetben megfelelő-e ha egy ilyen fajsúlyú döntést
egyszerű szótöbbséggel hoz meg a Testület, mivel egy ilyen jellegű állásfoglalás kiadása
annak konkrét tartalmától függetlenül önmagában is veszélyeztetheti a Testület integritását.
Ehhez kapcsolódóan egy javaslat került megfogalmazásra.
Javaslat (1/2017.05.25. ÖT határozati javaslat)
A civil törvénnyel kapcsolatos bármilyen ASZÖT állásfoglalás kiadását csak konszenzussal
fogadhasson el a Testület.
(Ezt a javaslatot értelemszerűen nem konszenzussal kell elfogadni)
A konkrét állásfoglalás megfogalmazására csak a fenti javaslat eldöntése után térünk rá,
mivel ha a Testület a fenti javaslatot elfogadja, az lényegében azt jelenti, hogy állásfoglalás
kiadására nem fog sor kerülni, mivel van több olyan szervezet is, akik általában ellenzik a
témában ASZÖT állásfoglalás kiadását.
Mivel a jelenlevők közül is többen jelezték, hogy már ezzel a javaslattal kapcsolatosan sem
érzik kompetensnek magukat, hogy szervezetük nevében állást foglaljanak, ezért úgy
döntöttünk, hogy erről a javaslatról mindenki elektronikusan fog szavazni.
Elhangzott még továbbá, hogy a jövőbeni hasonló esetek miatt (döntések, amelyeket nem
egyszerű többséggel kellene meghozni) érdemes lenne átgondolni a működési rendet, erre a
Kezelőszerv a következő Testületi ülésre javaslatot fog

3. Éves monitorozással kapcsolatos tapasztalatok és javaslatok
A tavalyi monitorozás kisebb hiányosságokat állapított meg 9 esetben és egy komolyabbat, de ez
szerencsére időben pótlásra került, így kizárásra nem került sor.
A monitorozást az idén is júniusban fogjuk kezdeni és augusztus végén zárjuk le, az Etikai Bizottság
ülését szeptemberre tervezzük. A pontos menetrendről és teendőkről külön értesítést fog kapni
mindenki.
Elhangzott, hogy a jelen helyzetben különösen fontos, hogy a monitorozást megfelelő szigorral
végezzük, semmilyen támadási felületet nem adva az Etikai Kódexben megfogalmazott átláthatósági
kritériumok tekintetében
A Kezelőszerv részéről elhangzott egy javaslat, mely szerint jó lenne, ha minden szervezet egy
nagyjából egységes szerkezetű átláthatósági oldallal rendelkezne, sok szervezetnél ez már most is így
van (a csatlakozáskor ehhez javaslatot is teszünk az újak felé), de vannak, akiknél ez még nincs így. Ez
nem kötelező kritérium, de az egységes megjelenésben sokat segítene (az ASZÖT oldalról is
közvetlenül linkelhetnénk az adott aloldalakra)
Felhívták a figyelmet a közgyűlési/kuratóriumi ülési meghívók időben (nem az ülés után történő…)
honlapon történő közzétételére is, amely folyamatos monitorozás alatt van!

4. Egyebek
Ciliv szervezeti bérfelmérés

Gosztonyi Gábor ismertetett egy javaslatot egy civil szervezeti bérfelmérésre vonatkozóan. A
felmérés nem az ASZÖT nevében/égisze alatt készül, ehhez bármely civil szervezet
csatlakozhat. A felméréssel kapcsolatos információkat a Testület levelezőlistáján is közzé
fogja tenni és várják a csatlakozókat.

Záradék:
A határozati javaslatot az ülés után elektronikus szavazásra bocsátottuk.
A szavazás eredménye:
1/2017.05.25. ÖT határozati javaslat
11 igen 1 nem 3 tartozkodom
A határozati javaslatot a Testület elfogadta

