Intelligens Társadalomért Országos Szövetség
ETIKAI KÓDEX

Bevezető rendelkezések
Az Intelligens Társadalomért Országos Szövetség (a továbbiakban: ITOSZ) tevékenysége során
alapvető elv a jogszerű, etikus és átlátható működés.
Az egyesületi szerepükkel összefüggő tevékenységük során az ITOSZ elnöksége, vezető tisztségviselői,
illetve a szervezet tagjai minden esetben kötelesek törvényesen, etikusan, és mindig az ITOSZ
érdekeit szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex az alapvető irányelveket határozza meg,
ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.
Jogszabályoknak való megfelelés
Az egyesületi szerepükkel összefüggő tevékenységük során az ITOSZ elnöksége, vezető tisztségviselői,
illetve a szervezet tagjai mindenkor követik a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, az Etikai
Kódexet is beleértve. Az Elnökség tagjai, valamint a vezető tisztségviselők feladataik ellátása során
érvényre juttatják az ITOSZ alapszabályában foglaltakat. Az ITOSZ pályázóként, kedvezményezettként
követi az előírt eljárásrend szabályait, hiteles és valós tartalmú dokumentumokat állít elő
elektronikusan és papír alapon is, tevékenységével elszámol.
Tisztességes üzleti magatartás
Az ITOSZ szervezetileg és tisztségviselői, tagsága által is érvényesíti a tisztességes üzleti magatartás
elvét. Az ITOSZ tisztességes magatartást tanúsít partnereivel való együttműködésben, szolgáltatások
igénybe vétele és nyújtása során. Az ITOSZ tartózkodik bármely partnere hírnevének rontásától és
hitelességét rontó bármely viselkedéstől, törekszik a bizalmi viszony kiépítésére és fenntartására.
Titoktartás
Az ITOSZ működése során biztosítja a magán, szervezeti és üzleti titkok védelmét.
Az ITOSZ tagjai és tisztségviselői titkosan és bizalmasan kezelnek minden olyan információt, ami
egyesületi megbeszélés vagy közgyűlés közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy
elérhető a nyilvánosság számára.
Nyilvánosság biztosítása
Az ITOSZ elnökségi tagjai, szervezeti elérhetőségei, pénzügyi beszámolói honlapján közzétételre
kerülnek.
Emberi jogok
Az ITOSZ tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel működése
közben kapcsolatba lép, és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok
megsértéséhez vagy megkerüléséhez.

Hátrányos megkülönböztetés, zaklatás
Az ITOSZ működése során egyenlő esélyeket biztosít, és fellép a jogszerűtlen hátrányos
megkülönböztetés ellen. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji
hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás,
érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás,
társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.
Előírások megsértése
Az ITOSZ szervezetében felmerülő, vagy külső partner irányából érkező, etikai kérdéseket felvető
ügyben az Elnökség és a Közgyűlés az alapszabály előírásai szerint jár el. Súlyos etikátlan magatartás
vizsgálaton alapuló bebizonyosodása esetén az érintett tag, tisztviselő az egyesületből kizárásra kerül.

