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Etikai kódex 

Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Etikai kódexét tartalmazza. Az UNICEF 

Magyar Bizottság elkötelezett abban, hogy a működését átlátható és számon kérhető módon 

végezze. Kuratóriumának, menedzsmentjének és munkatársainak etikus magatartása biztosítja az 

Alapítvány hitelességét, támogatja az állami ellenőrzések sikerességét és pozitív közvélemény 

megtartását.  

Szabályzói környezet 

Jelen Etikai  kódex a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve az Alapítvány 

Alapító okiratával és az UNICEF PFP-vel kötött Cooperation Agreement rendelkezéseivel,  továbbá az 

Etikus Adománygyűjtő szervezetek Etikai kódexével összhangban került kialakításra.  

Érvényesség, alkalmazási kör 

4.1 A szabályzat kötelező érvénnyel bír az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 
Felügyelőbizottságának  tagjaira, az Alapítvány menedzsmentjére és munkatársaira, valamint 
harmadik felekre. 
 
Értékeink 
 

 Hitelesség 

 Törvényesség 

 Átláthatóság 

 Nyilvánosság 
 
Hitelesség 
 
A szervezet mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ. Az 
általa közzétett adatok megfelelnek a valóságnak. Elkerüli a félretájékoztatást. Mindent elkövet, hogy az 
adományozók tudatosan, megfelelő információk birtokában tudjanak adományozói döntést hozni, valamint, hogy 
adományuk az adományozó szándéka és a szervezet célkitűzése szerint hasznosuljon. 

Az adományok, támogatások gyűjtését tisztességesen, létesítő okiratának megfelelően, a meglévő és lehetséges 

adományozóit tiszteletben tartva végzi. 

Mindent elkövet, hogy ne csak a saját hitelességét, hanem a szektor hitelességét is erősítse, az adományozói 

bizalmat növelje. 

 
Törvényesség 
 
A szervezet törvényesen működik. Amennyiben szabálytalanságot észlel, azonnal lépéseket tesz 
azok megszüntetésére, kijavítására. 
 
Átláthatóság 
 

A szervezet törekszik az átláthatóságra, mind szervezete operatív működésében, mind programjai 

adománygyűjtése és adományozásai során. 

A szervezet éppen ezért követi az Etikai Kódexben megfogalmazott átláthatósági elvárásokat  

 

 

Nyilvánosság 
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A szervezet az Etikai Kódexben vállaltak szerint jeleníti meg az alapelvekben foglalt nyilvánossági 

feltételeket. 
 
 
Összeférhetetlenségi szabályzat 

A szabályzat célja, hogy minden esetlegesen fellépő összeférhetetlenségi helyzet elkerülése, 
illetve megfelelő kezelése és megoldása azáltal, hogy az Alapítvány érdekei minid az egyéni 
érdekek elé helyezettek. 

 A Kuratórium tagjai és a munkatársak nem fogadhatnak el ajándékot, jutalmat vagy 
vendéglátást semmilyen külső féltől, amely az Alapítvánnyal kapcsolatban áll.  

  

Beszerzési szabályzat 

 A szabályzat célja, hogy  átláthatóságot és következetességet biztosítson az Alapítvány 

beszerzései terén, illetve bemutassa az Alapítvány felelősségvállalását és elkötelezettségét a 

hatékony és eredményes forrásfelhasználás iránt. 

 Az Alapítvány menedzsmentje, munkatársai, Kuratóriumának tagjai minden beszerzés során 

etikus és tisztességes magatartást tanúsítanak. 

 

Krízis-menedzsment terv 

 Krízis olyan helyzet, amely az UNICEF jó hírnevét veszélyezteti Magyarországon. Bizonytalan 

helyzet, amely azonnali beavatkozást kíván. A mindennapi problémáktól eltér mind 

sürgősségében, mind pedig terjedelmében. 

 A szabályzat célja, hogy biztosítsa a Magyar UNICEF Bizottság Alapítvány felkészültségét egy, 

az Alapítvány jó hírnevét veszélyeztető krízis-helyzet esetén, valamint segítse azt annak gyors 

és hatékony kezelésében. 

 

Webes publikációk és kommunikáció eljárási rendje 

 A szabályzat célja Magyar Bizottság Alapítvány internetes megjelenésének (www.unicef.hu) 

és az Alapítvány email címéről (@unicef.hu) kimenő levelei tartalmának és megjelenésének 

kezelési rendjét tartalmazza. A dokumentum célja, hogy átláthatóságot és következetességet 

biztosítson az Alapítvány által a honlapon és egyéb, hírlevelek, levelek által közzétett 

információk kezelése során, illetve rögzítse az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli 

felelősségi és jogköröket. 

 A szabályzat az Alapítvány webes megjelenéseinek és kommunikációjának tartalmi és formai 

kezelésére vonatkozik, és kötelező érvénnyel bír az UNICEG Magyar Bizottság Alapítvány 

Kuratóriumának tagjaira, az Alapítvány menedzsmentjére és munkatársaira, szerződött 

partnereire és tanácsadóira az Alapítvánnyal kötött szerződésük tartama idején. 

Tartalékolási szabályzat 

 A szabályzat célja az Alapítvány az elszámoltathatóságának és a forrásokkal való hatékony és 

fenntartható gazdálkodás iránti elkötelezettségének bemutatása.  

Csalás megelőzési Szabályzat 

 A célja a csalás megelőzési szabályzatnak, hogy megvédje Nemzeti Bizottság hírnevét és a 

vagyonát a csalás kockázatának csökkentésével. 

http://www.unicef.hu/

