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Jegyzőkönyv az UNlcEF

Kuratorium Í'iléséről

Magyar Bizottság

2012. szeptember 6. 15:30 - 18:00

1067 Budapest, EÖtvÖs utca 9.

Elnok: Dr. Walter Katalin

Hitelesítve: Dr. AndrékÓ Csilla

JegyzőkÖnyv: Láng Judit

2012. szeptember 17.
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Dr. Walter Katalin
Dr. AndrékÓ Csilla
Tausz Katalin
Simon Zsolt
Szelényi Zsuzsanna
Dr. BábelTamás
Láng Judit
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2.

3.

4.

Dr' Walter Katalin, mint a KuratÓrium ElnÖke, az ülést 15:30 órakor megnyitja, majd

megállapítja, hogy a jelenlevŐ négy taggal (Dr. Walter Katalin, Tausz Katalin, Dr.

Andrékó bsilla 
- és 

-Simon 
Zsolt) a Kuratórium határozatképes (;elenléti ív

mellékelve). Szelényi Zsuzsanna, mint jÖvóbeni kuratóriumi tag megfigyelőként van
jelen.

Az Ülést Dr. Walter Katalin, a Kuratórium elnöke vezeti (AlapítÓ okirat 5.10.)

Dr. Walter Katalin a jelenlevŐk egyhangú egyetértésével felkéri Láng Juditot a
jegyzókönyv vezetésé re.

Dr. Walter Katalin javaslatára a jelenlevők egyhangÚan megszavazzáK Dr. Andrékó

Csillát a jegyzŐkönyv hitelesítŐjének.

1.

ftiapine*e*

1. Pénzugyi beszámolÓ és helyzetkép - Bábel Tamás

2. Működési szabályzatok (Összeférhetetlenségi, Kuratórium működési, Humán

erőforrás és Kikuldetési szabályzat) - Bábel Tamás

3. 2012. szeptember - december idoszakra szólÓ kampánytervek (Believe in Zero

kampány bemutatása) _ BábelTamás

4. Pledge helyzetkép és tervek - Bábel Tamás

5. Egyebek (lngatlanok értékesítése, lroda bérlet, BetétlekÖtés, Határozatok kÖnyve,

püntirata'i rénd, lT fejlesztés (számítÓgépek és tömeges email küldés), Zágrábi
pledge workshop) - Bábel Tamás
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Határozat: A Kuratórium eIfogadja a napirendet. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. napirendi pont: Pénzüqvi beszámoló és helvzetkép

Az Alapítvány lgazgatója bemutatta 2012. 1-7. hónap tervezett és tényleges bevételeit
és kiadásait, illetve beszámolt a végzett tevékenységrol és eredményekről.

Határozat: A Kuratórium tudomásut veszi az lgazgató 2012. 1'7. hóról szóló
pénzügyi és működési beszámolóját. (4 igen,0 nem,0 tartózkodás)

Az lgazgatÓ tájékoztatta a KuratÓriumot az Erste Bank adományadásának állásárÓl és
ennek kapcsán kérést fogalmazott a KuratÓrium tagjai felé:

Az lgazgató kéri a KuratÓrium tagjait, hogy KKV és nagyvállalati jÓ kapcsolataikat
gyűjtier-ossze, hogy rendszeres, illetve egyszeri adományszerzés céljából a Believe in

Z'ero kampány keretében az adott cégek ügyfeleihez a cégek által eljuttatott

hírlevelekhez (email, papír alapú) co-mailing keretében csatlakozhassunk. Határidő.
folyamatos

Az lgazgaló kérése, hogy a KuratÓrium tagjai juttassák el a cégek nevét részére, mert
elősior a társaságok PFP általi screeningjére van szukség, majd csak utána keressék
fel Őket a kérdéssel'

A KuratÓrium tagjai az előterjesztett szabályzatokataz Ülés előtt előzetesen megkapták
és áttanulmányozták.

Határozat: A Kuratórium elfogadja
_ az "UNlcEF Magyar Bizottság _ ÖsszeférhetetIenségi szabályzatát" azzal a

módosítással, hogy nem tartja szü kséges nek vagyo n nyi latkozat tételét'

- az ''UNlcEF Magyar Bizottság - Kuratórium működési szabályzatát'' a
következő módosítással: a folyamatok, tevékenységek közül a ,,Kontrolling''
és a ,,Gyerekjogi kutatások'' etnevezésű feladatok jóváhagyása a Végrehajtó
Bizottság helyett azlgazgatÓ feladata a Kuratórium tájékoztatása mellett (ld.

7.í. pont táblázat 9' és 10. pontok)'

- az "UNlcEF Magyar Bizottság ' Humán erőforrás szabályzatát",

működési. Humán erőforrás és Kiküldetési szabálvzat)
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és utasítja azigazgatőt2012.09.06. naptól hatályba helyezésre. (4 igen,0 nem,0
tartózkodás}

Az Összeférhetetlenségi szabályzatban szereplő ,,Érdekeltségi nyilatkozatok''
megtételére határidő a Kuratórium tagok és alkalmazottak részére a következő
KuratÓrium Ülés idópontja.

A KuratÓrium műkÖdési szabályzat tartalmát a KuratÓrium elnÖke a Bíróság által
jóváhagyott Alapító okirat megérkezésekor még egyszer ellenőrzi (ellentmondások
kiszűrése érdekében).

A Kuratórium 2012. június 22-i ülésére előterjesztett és ott mÓdosításokkal jÓváhagyott

''UNlcEF Magyar Bizottság - Kiküldetési szabályzat'' végleges verzióját a Kuratórium
tagok az ülés előtt elózetesen megkapták.

Pa lgazgatÓ bemutatta, hogy a PFP iránymutatásai szerint és a JSP vállalásai
értelmében további néhány szabályzat elkészítése szükséges és várható, melyre az
eddig szabályzatokat Önkéntesként elkészítő Láng Juditot szeretné külsősként
megkérni'

Határozat: Az UNlcEF PFP által javasolt további működési szabályzatok
elkészítésére a fontossági sorrend figyelembe vételével Láng Judit készítsen
javaslatot és árajánlatot, melyet az Elnök és az Igazgató hagynak jóvá. (4 igen' 0

nem, 0 tartózkodás). Határidő:2012. október 1.

(Believe in Zero kampánv bemutatása)

Az Alapítvány lgazgatója tájékoztatást adott a nemzetközi ,,Believe in Zero'' kampány
magyaiorszagi megvalÓsításárÓl és bemutatta az év végig várhatÓ kampány tervét
(idŐzítés, szereplŐk, kampány stratégia).

Feladat. a KuratÓrium tagjai részére tájékoztatásul elkÜldeni a spot első verzióját, illetve

az első TV, sajtÓ megjelenési időpontokat. Felelós: Bábel Tamás' Határidő: 2012.
oktÓber 1.

A ,,Gift in the Gift'' karácsonyi kampány bemutatása kapcsán az lgazgatÓ felkérte a
KuratÓrium tagokat, hogy vállalati kapcsolati hálójukban hívják fel a figyelmet arra, hogy

a karácsonyi képeslapok és ajándékok beszerzésénél a Shopline-tól vásárolt UNlcEF
termékek vásárlásával egyben adományoznak is.

4. napirendi pont: Pledqe helvzetkép és tervek

A napirendi pont tárgyalására idó hiányában nem kerÜlt sor.
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5. napirendi pont: Eqvebek

o Tájékoztatás kÜlügyet érintó kérdésekről

_ Az.lgazgató beszámolt az UNlCEF teljes (világszintű) működési auditjának
eredményeiről és a legfontosabb megállapításokrÓl. Tájékoztatta a

KuratÓriumot, hogy a PFP kérése alapján szükséges lesz a kormány
felkészítésére is ebben a kérdésben. A Kuratórium jóváhagyását adta arra,

hogy ezt Walter Katalin, orbán Anita és Bábel Tamás tegyék meg.

_ pz.lgazgatÓ beszámolt arrÓl, hogy a kormányoknak vállalást kell tenniÜk a
gyermekhalandÓsági mutatÓk csÖkkentése érdekében (non-binding
módon).

. lngatlanok értékesítése, iroda bérlet

_ pz. Eötvös utca ingatlan értókesítését egyÜtt a további kisebb ingatlanokkal
a kapott értékbecslés alapján az Alapítvány szeretné megkezdeni,
párhuzamosan Új iroda keresésével. Az Alapítvány 5 cégtől fog ajánlatot
Kérni az ingatlan értékesítésére.

_ Az Új iroda keresés kapcsán a KuratÓrium elnÖke felkéri a Kuratórium
tagjait arra, hogy amennyiben Van kÖzvetlen kapcsolatuk irodaház, illetve
irodának alkalmas ingatlanok tulajdonosaival, keressék me9 őket a
kérdéssel és támogassák a projektet'

_ Feladat: a KuratÓrium tagjai részére tájékoztatásul elküldeni az Új iroda
reresesi kritériumait (terület, létszám, beosztás, stb.)' Felelős: Bábel
Tamás. Határidó: 2012. szeptember 13.

_ Az lgazgatÓ elmondta, hogy erre az ingatlanprojektre a meglévő
alkalmazottak feladatainak figyelembevételével nincs az Alapítványnak
kapacitása, és Láng Juditot szeretné ezzel a feladattal külsősként
megbízni.

_ Határozat: Az. ingatlanok értékesítési és új iroda keresésének
projektjére Láng Judit készítsen javaslatot és árajánlatot, melyet az
Elnök és az lgazgató hagynak jővá. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Határidő: 2012. október 1.

. Betétlekötés
_ AzAlapítvány lekÖtÖtt betéteinek újrakötésére újabb ajánlatkérés történik a

napokban (oTP, MKB, Erste Bank), a működés finanszírozási
szükségleteit figyelembe vevő likviditási terv alapján.

o Tartalék igénybevétele co-mailing keretében történő címlista szerzésre
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- Pe. Alapítvány lgazgatÓja beszámolt arról, hogy a meglévő házilista

minősége nem tJszi'lenétove megfeleló hatékonyságÚ célzott DM. levelek

küldését, ezérl az Alapítvány pilot jelleggel meg szeretné. prÓbálni új

cÍmlista használatát co-mailing tevékenység révén' Lehetőség Van a

Vodafone ügyfélbázisának elérésére számlalevél mellékeltével (5000 db' 5

mFt).

- Határozat: Teklntettel a tevékenység jövőbeli jövedelemtermelő

tevékenységére és pilot jellegére, ilIetve a -jelenlegi 
házilista- rossz

minőségénót< ellentételezbse érdekében a Kuratórium 5 mFt keretet
jóváhagy a tartalék terhére a Vodafone ügyfeleire ré^szére co-

mailingben küldendő tájékoztató küldésére' (4 igen, 0 nem, 0

tartózkodás)

Határozatok kÖnyve és publikálási rend (határozatok kozzététele)

- AzAlapítvány lgazgatÓja elmondja, hogy az AlapítÓ okirat értelmében az

Alapítvány r<'otáeséegó egyrészi a KuratÓrium határozatait tartalmazó

Határozatok könyvénéx uJ'"tese (ld. Ao 5'12 (l) bekezdés), melyet az

Alapítvány elkésáít, másrészt a KuratÓrium által hozott határozatoknak az

Alapítvány honlapján valÓ közzététele (ld' Ao 5.12 (o) bekezdés)'

Fel h ataI m azást kér ezen fel ad atok teljes ítésére'

- Határozat: A Kuratórium jóváhagyja a Kuratórium határozatainak
közzététetét az Alapítvány 

-honlapJán. A határozati listát és a teljes

szöveget a rcizzététel előtt a Kuratórium elnöke áttekinti és

jóváhágyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Határidő: 2012- október 1'

lT fejlesztés (számítógépek és tömeges email kÜldés)

_ pe.Alapítvány lgazgatója beszámol arrÓl' hogy a jelenlegi lT eszközÖk nem

tudják' tovább 
-biztosítani a muködést és szukség Van számítÓgépek

beszerzésére a létszámnövekedés miatt és a jelenlegi elavult PC-k avult

állapota miatt és szerver bővítésre a tömeges email kÜldés feladatai miatt.

Felhatalmazást kér arra, hogy ezen lT beszerzéseket az Alapítvány

tartaléka terhére megtehesse.

- Határozat: A Kuratórium felkéri az Alapítvány igazgatóját egy

részletes lT fejtesztési és beszerzési terv elkészítésére és annak

etőterjesztéséró. $ igen, 0 nemn o tartózkodás) Határidő: 2012'

október 1.

Zágrábi pledge workshop' 2012. oktÓber

- 2 fő kolléga részvétele szükséges a Zágrábbal tartandÓ 4 napos

workshopon", melynek várhatÓ kÖltsége kb. 100-200 eFt. Tekintettel arra,

hogy ez nem voÍt tervezve a 2012' évi kÖltségvetésben, az lgazgato a
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KuratÓrium jÓváhagyását kéri arra, hogy ennek finanszírozása az

Alapítvány tartalékábÓl történjen.

Határozat: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 2012. október havi

pledge Workshop költsége á-normál, éves köttségvetést terhelje' (4

igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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1. A KuratÓrium elfogadja a napirendet (4 igen, 0 nem, 0 tartÓzkodás).

2' A KuratÓrium tudomásul veszi az lgazgatÓ 2012. 1-7' hÓrÓl szÓlÓ pénzügyi és

működési beszámolóját. (4 igen, 0 nem, 0 tartÓzkodás)

3. A KuratÓrium elfogadja

_ az ''UNICEF Magyar Bizottság - Összeférhetetlenségi szabályzatáÍ" azzal a

mÓdosítással, hogy nem tartja szÜkségesnek vagyonnyilatkozat tételét,

- az ',UNICEF Magyar Bizottság - Kuratórium műkÖdési szabályzatá|" a következő

mÓdosítással. a íótyamator, tévékenységek kÖzÜl a ,,Kontrolling'' éS a ,,Gyerekjogi
kutatások'' elnevez-ésű feladatok jÓváhagyása a Végrehajtó Bizottság helyett az

lgazgató feladata a KuratÓrium tájékoztatása mellett (ld' 7.1. pont táblázat 9. és

10. pontok),

_ az''UNlcEF Magyar Bizottság - Humán erŐforrás szabályzatát",

- és utasÍtja azigazgatÓt2012. og' 06. naptÓl hatályba helyezésre. (4 igen, 0 nem,

0 tartózkodás)

4. Az UNlcEF PFP által javasolt további működési szabályzalok elkészítésére a

fontossági sorrend figy'elembe vételével Láng Judit készítsen javaslatot és

árajánlatót, melyet 
"'-Élnot 

és az lgazgatÓ hagynak jÓvá. (4 igen, 0 nem, 0

tartÓzkodás)

5. Az ingatlanok értékesítési és Új iroda keresésének projektjére Láng Judit készítsen
javasiatot és árajánlatot, melyei az Elnök és az lgazgatÓ hagynak jÓvá' (4 igen, 0

nem, 0 tartÓzkodás)

6. Tekintettel a tevékenység jövóbeli jövedelemtermelő tevékenységére és pilot

jellegére, illetve a jeleníegi házilista rossz minőségének ellentételezése érdekében a

KuratÓrium 5 mFt'keretet-jÓváhagy a tartalék terhére a Vodafone ügyfeleire részére

co-mailingben küldendő tájékoztató küldésére. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

7. A KuratÓrium jÓváhagyja a KuratÓrium határozatainak közzétételét az Alapítvány

honlapján. A határozáii tistat és a teljes szöveget' a közzététel előtt a KuratÓrium

elnöke-áttekinti és jÓváhagyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

8. A KuratÓrium felkéri az Alapítvány igazgatóját egy részletes lT fejlesztési és

beszerzési terv elkészítésére és 
'anáak 

előterjesztésére. (4 igen, 0 nem, 0

tartózkodás)

9' A KuratÓrium Úgy határoz, hogy a 2012' október havi pledge workshop költsége a

normál, éves koitségvetést terhelje. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)


