Apák az Igazságért Egyesület

Etikai Szabályzat
1. Előszó:
1.1 Ahhoz, hogy az Apák az Igazságért Egyesület (továbbiakban Egyesület) szakmai munkáját az egyéb
jogvédő szervezetekhez, és egyesületekhez hasonlóan lehessen kezelni, elengedhetetlen az etikai
feltételrendszer tisztázása. A kellőképpen definiált szakmai és etikai feltételrendszer teszi az Egyesületet
képessé és alkalmassá arra, hogy a terület más szereplőinek, illetve annak meghatározó elemeinek
partnere lehessen.
1.2 Az Egyesület tevékenységével szembeni elvárások csak akkor teljesülhetnek, ha létezik egy
mindenki számára érthető, ismert és átlátható vonatkoztatási rendszer. Ennek egyik fő eleme a belső
szakmai és etikai feltételrendszer leírása.
2. A szabályzat hatálya:
2.1 Az etikai szabályzata az Egyesület tagjai számára kötelező magatartási szabályok foglalata.
2.2 Az etikai szabályzat elfogadása és betartása feltétele Egyesületbe való belépésnek és a rendes
tagságnak (facebook csoport tagság).
2.3 Azok a tagok, akik az etikai szabályzat normáit megsértik, fegyelmi bizottság előtt felelősségre
vonása kerülnek. A fegyelmi bizottság 3 tagból álló eseti testület, melynek tagjairól az alapító tagok
egyszerű többségi szavazással [a szavazók fele plusz egy fő] döntenek. A fegyelmi bizottság az etikai
vétséggel kapcsolatosan, annak jelzésétől számított 10 napon belül meghozza döntését, mely az etikai
vétség súlyától, illetve annak esetleges ismétlődésétől függően következők lehetnek a vétséget elkövető
számára:
a) írásbeli figyelmeztetésben részesül
b) tagsága minimum 2 hónap, maximum 1 évig tartó időtartamra felfüggesztésre kerül
c) tagsága végelegesen megszüntetésre kerül
2.4 Az általános magatartási elvek megsértése etikai vétség vizsgálatának tárgykörében kerül
elbírálásra, szükség esetén szankcionálásra.
3. Általános magatartási elvek:
3.1 Az Egyesület tagjai (ide értve az egyesület által működtetett facebook csoport tagjait is) egyesületi
tevékenységük során kötelesek az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeket betartani, és az
egyesületi életben és a társadalmi kapcsolataiban olyan magatartást tanúsítani, amellyel elősegítik az
egyesületi célkitűzések megvalósítását, ezen belül a különélő apák társadalmi megbecsülését
előmozdítani.
3.2 Az Egyesület és tagjai tartózkodnak a politikai megnyilvánulásoktól, valamint tiszteletben tartják a
tagok vallási meggyőződését és etnikai hovatartozását. Az Egyesületben tilos a szociális helyzetből
adódó, politikai, vallási, világnézeti, küllemi, és az egyén egyéb személyiségét alkotó, törvény által is
védett tulajdonságai miatti hátrányos megkülönböztetés.

3.3 Az Egyesület tagjainak fokozottan kell ügyelni arra, hogy jogkövető magatartást tanúsítson, arra
biztasson minden egyént, aki az Egyesülethez fordul segítségért.
a) Az Egyesület tagja az általános társadalmi normarendszernek és közerkölcsnek megfelelően él.
b) Határolódjon el minden olyan cselekvéstől, amely alkalmas lehet a különélő apák társadalmi
szerepének negatív megítélésében.
3.4 A tagok vállalják, hogy a közösség és tagjai méltóságának és személyiségi jogának védelméért
mindent megtesznek. Az esetleges személyiségi jogsértésért és az emberi méltóság megsértésért az
illető tag önállóan felel.
3.5 A tagok az Egyesület tevékenysége során megszerzett információkat, ismereteket a saját ügyük
előmozdítása során felhasználhatják, azonban azokkal mások rovására vagy jogtalan előnyök szerzése
érdekében nem élhetnek vissza.
3.6 A tag más Egyesületi tagokkal szemben – az Egyesületen belül, vagy az Egyesületi rendezvények
során – köteles tiszteletben tartani mások önállóságát, vélemény-nyilvánítási szabadságát.
3.7 Az Egyesület nem vet gátat a tagok közötti üzleti, gazdasági kapcsolatok kialakításának, azonban
etikai vétség hatálya alá esik, ha ezen kapcsolat során az egyik fél önhibából hiányos, vagy pontatlan
tájékoztatása következtében a másik félnek igazolható hátrányt vagy kárt okoz.
3.8 A tag különböző fórumokon, nyilvános szerepléseken utalhat Egyesületi tagságára, de az Egyesület
nevében, illetve az Egyesületet érintő kérdésekben előzetes írásbeli felhatalmazás hiányában soha nem
nyilatkozhat.
3.9 Nyilvános szereplés egyaránt magában foglalja a fizetett, vagy ingyenes hirdetésekben,
reklámokban, kiadványokban, nyomtatott, illetve elektronikus médiában megjelenő cikkekben,
kommentárokban, riportokban való Egyesület nevében történő megnyilatkozásokat, hivatkozásokat.
3.10 Az Egyesület tagjai tevékenységük során is együttműködnek a meghatározott és kinyilatkoztatott
társszervezetek képviselőivel, méltányolják és tiszteletben tartják tevékenységüket. Jó szakmai
kapcsolatra és egymás szakmai presztízsének kölcsönös elismerésére és emelésére törekszenek.
3.11 Az Egyesület tagjainak saját felelőssége a valósághű tájékoztatás.
a) Amennyiben a tag valóságtól eltérően tájékoztatja az Egyesületet azzal, hogy valótlant állít etikai
vétséget követ el.
b) Hasonlóan megszegi a valósághű tájékoztatás normáját a tag akkor is, ha a kapott segítséget másra
használja fel, mint amire kérte, és kapta.
3.12 Az Egyesület minden tagja tevékenysége során a titoktartást és az információk felelős kezelését
köteles biztosítani. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, bármilyen formában rögzített és az azokból
kikövetkeztethető, az Egyesületet, illetve tagjait érintő információra, közvetlenül utaló adatra és tényre,
valamint esettanulmányra, esetismertetésre és publikációkra is vonatkozik.
3.13 Az Egyesület tagjai támogatják a segítségért fordulót annak érdekében, hogy az autonóm, önnön és
más érintett személyek érdekeit szolgáló döntést hozhasson.
3.14 Személyes információt az Egyesület csak a tag világos beleegyezése esetén, vele egyeztetett
formában és tartalommal adhat ki.
a) Az Egyesület minden nyilvános megjelenésére érvényes, hogy a tagok személyes azonosítására
alkalmas információ nem adható ki, ahol mégis személyességre van szükség, ott megfelelő módon
torzítani kell az információt. Minden ilyen esetben az Egyesület elnökének és az érintett tag
beleegyezése szükséges.
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Jóváhagyták: Az Egyesület alapító tagjai, 2015. október 15-én, melyet aláírásukkal hitelesítettek.

