
Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének 
 Koordinációs Tanács ülése 

 
emlékeztető 

 
Időpont: 2018. február 23. (péntek) – 10:00-13:00 
Helyszín: Magyar Természetvédők Szövetsége (1091 Budapest, Üllői út 91/b.) 
 
Jelenlévő tagok: Éger Ákos, Farkas István, Fehérvári Bence, Halmos Gergő, Horváth Kinga,            
Kiss József, Kovács Bence, Lugosi Beáta, Lukács Attila, Merza Péter, Szilágyi Artúr (Németh             
Annát helyettesíti), Sipos Katalin, Szűcs Boglárka, Visnyovszky Ágota. 
 
FEB tagok: Lukács Attila 
 
Vendégek: Jánossy András, Labanc Györgyi, Móra Veronika 
 
Határozatképesség megállapítása; emlékeztető készítő, hitelesítő, szavazat számlálók       
megválasztása; napirend elfogadása 
 
Lukács Attila köszönti a KT ülésen megjelenteket. Levezető elnökként megállapítja, hogy 14            
szavazó tag van jelen, a KT határozatképes. A KT ülés személyi feladataira az önkéntes              
jelentkezések alapján az alábbi javaslatot teszi: 
 
Emlékeztető készítése: Sipos Katalin 
Emlékeztető hitelesítése: Halmos Gergő, Lukács Attila 
Szavazatszámlálás: Farkas István, Halmos Gergő 

 
A KT ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a személyi javaslatokat. Új            
napirendi pontra nem érkezett javaslat. A tervezett napirendi pontokat a KT egyhangúan            
elfogadta.  
 
 
1. A 2018. évi Zöld Civil Országos Találkozó információi (előterjesztő: Kiss József) 
 
KT elő került háttéranyag: https://goo.gl/LK1QXA 

Az anyagról 2018.02.16-20. között elektronikus KT szavazás zajlott.        
Szavazatszámláló: Lukács Attila, szavazat ellenőrök: Horváth Kinga, Schmidt        
Hajnalka.  
A szavazás eredménye: Az OT program, megvalósítási mód, részvételi díj,          
támogatók és partnerek, meghívni kívánt közszereplők és házirend ügyében kiírt          
elektronikus KT szavazás sikeres volt, 15 (+1 határidőn túli) igen, azaz elfogadás,            
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továbbá 1 tartózkodás és 0 nem (nem elfogadás) érkezett. Az előterjesztés tehát el             
lett fogadva. Tartalmi észrevétel, kérdés nem érkezett. 

 
Az ülésen elhangzottak:  
Regisztráció hamarosan kezdődik, február 22-én ment ki körlevél az aktuális infókról.  
A szakmai szekciók témája és listája végleges, a most bejövő javaslatokat már nem tudják              
beilleszteni. 16 szekció lesz, mindegyikre van leírás. 
A részvétel regisztrációja várhatóan jövő héten indul, IT rendszer jelenleg tesztelés alatt.  
 
Vizes szekció: Hajósy Adrienne és Hajdu Zoltán kezdeményezte, de bejött két Tiszás            
javaslat (Egri Sándor és ukrajnai civil szervezet), ami nem teljesen illeszkedik ide. Kérdés             
legyen-e külön szekció erre.  

KT javaslat: a téma előkészítettségétől függ, hogy hova legyen berakva. Ha csak            
tájékoztatást szeretnének adni, akkor expo, ha részletesebb beszélgetés, akkor         
szombat este (kötetlen beszélgetés szekció). A szervezők további infót kérnek a           
javasolt tartalomról.  

 
Kérdések: 

● Önkéntesek jelentkezésére lesz-e lehetőség? Válasz: Már megvannak az        
önkéntesek helyben (kb. 20), nehézkes lenne Magyarországról szervezni, ezért         
inkább a helyi erőkre támaszkodtak.  

● ZöldCivil honlapon még nincs infó az OT tartalomról, mikor lesz? Válasz: Jövő héten             
lesznek feltöltve az infók és a regisztráció is akkor indulna. Most még a             
kedvezményekre jogosultak személyes kódjának a tisztázása zajlik. 3 hét lesz a           
regisztrációra. A szállás szűk keresztmetszet lesz, darabra megvan 450 szállás, de           
bizonyos szállástípusokból kevés van.  

● Érkezett-e visszajelzés arra, hogy Mo-on kívül lesz az OT? Válasz: Sok levél jött, a              
reakciók egy része székely romantikával átitatott. Az erdélyi kollégák körében nagy           
az érdeklődés, az NGO szektor máshol is elég nagy nyomás alatt áll, ezért a szakmai               
kapcsolat tartás fontos motivációs erő. Van érdeklődés a Felvidékről és Kárpátaljáról           
is.  

 
A 3 napirendi pont keretében (részleteket lásd ott) a KT megszavazta az OT             
mandátumvizsgálatért és a delegáltak kezeléséért felelős bizottságát.  
A KT köszöni a szervezők eddigi munkáját és sikert kíván a folytatáshoz.  
 
 
2. A Delegált kérdőív eredményei (előterjesztő: Móra Veronika és Visnyovszky Ágota) 
 
KT elő került háttéranyag: https://goo.gl/46vQCS 
 
A KT munkabizottságot alakított arra, hogy a delegálti rendszer hatékonyságát felmérje.           
Online kérdőívezéssel zajlott az információgyűjtés, 49 kitöltés volt, 10 delegált nem adott            
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választ (Zöld Mozgalomba kevésbé beágyazott delegáltak). A kérdések a bizottságok          
funkcióját, a szükséges kapacitást, eredményességét vizsgálták.  
Főbb megállapítások és javaslatok a csatolt összefoglalóban. 
 
Kérdések, javaslatok, megjegyzések:  

● Az OT-n legyen esetleg egy szekció/beszélgetés a delegáltakkal. A Tokaji OT-n volt            
már próbálkozás az Élő Könyvtárra, beszélgetési lehetőség a delegáltakkal - itt           
nagyjából a delegáltak egymással beszélgettek, de ez is hasznos volt.  

● A zöldcivil levlistán jöhetnének a beszámolók, de a fegyelem kissé alábbhagyott. A            
FEB számonkérhetné a beszámolókat, ugyanakkor túl nagy szigor az egyébként is           
mérsékelt delegálti érdeklődést tovább csökkentheti, plusz a FEB elsősorban etikai          
konfliktusok kezelésére jött létre. A jelenlegi SZMSZ szabályozás elvileg kötelezővé          
teszi a beszámolókat, sőt kizárja az újbóli jelölést, ha erre nem kerül sor. De ezt pont                
azért nem kérik számon az OT szervezők, hogy legyen jelölt. Most azért volt olyan              
magas a válaszok aránya, mert Ágota kipréselte a delegáltakból.  

● A mandátumokkal járó feladatok is elég sok kapacitást igényelnek, azoknál a           
kötelezettségeknél többet, mint amit a jelöléskor felvállaltak a küldöttek, nem kellene           
többet elvárni.  

● A delegáltak maguk is fontosnak tartják a belső kommunikáció erősítését. Az OT            
tájékoztató anyagaiba lehetne egy rövid leírás, bemutatás a bizottságokról.  

● A kérdőíves felmérés nagyon hasznos volt, a kitöltők száma és a kapott infók alapján              
úgy tűnik, nincs rossz állapotban az OT delegálti rendszer - a belső jelentések             
rendszerét azért lehetne erősíteni. Lehetne OT szekciót használni erre, de akkor           
normális időpontban (ne vacsora közben). Az is jó lenne, ha a delegáltak a releváns              
szakmai szekcióban aktívan részt vennének (pl.: Erdőtanács delegált az erdő          
szekcióban).  

● Fejleszteni kellene/lehetne a delegálti beszámoló formátumát (rövid legyen, velős).         
István azt javasolta, hogy az adott ülés után google docba legyen egy rövid             
összefoglaló, amikből fel lehet később a teljes jelentést építeni. FB-on nem kellene            
erőltetni a beszámolót, mert az érzékenyebb infók ott nem fognak megjelenni.  

● A kérdőívezés eredményét az idei OT hírlevelek egyikébe be lehetne rakni, plusz a             
honlapra is mehetne infó - ez már az idei OT kapcsán is működhet.  

● A zöldcivil honlapon legyen alapinfó az adott bizottságok bemutatásáról és a           
kapcsolódó jelentések kereshetők legyenek. Rotációhoz megjegyzés: az OT szűk         
köre vesz részt a Bizottságokban, csak helyet cserélnek időnként, ezért tűnik jónak a             
rotáció mértéke. Szükség lenne aktívan bővíteni a delegáltak körét, kül. tekintettel a            
fiatalokra.  

● A bizottságok nagyon különbözőek - egyesek a nyilvános állásfoglalásokon keresztül          
megismerhetőek (pl.: OKT), mások egyáltalán nem. Sok Bizottság az EU ciklusok és            
feladatok függvényében változik (pl.: OP monitoring), illetve a delegáltak száma és           
jellege is változhat. A KT felléphetne akkor, ha egy Bizottság nem akar fogadni egy              
delegáltat.  

 
A KT az előterjesztők megállapításait és javaslatait egyhangúlag elfogadta. 
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3. Évközi delegált választás (előterjesztő: Lukács Attila) 
 
Halmos Gergőt és Farkas Istvánt a KT szavazatszámlálónak jelölte ki.  
 
Az Országos Találkozó mandátumvizsgálatért és a delegáltak kezeléséért felelős         
BIZOTTSÁG-nak 3 tagjára a javaslat: Spisák Edina, Visnyovszki Ágota, Horváth Kinga.  

Személyi vonatkozások miatt titkos szavazással. Mindhárom fő mandátuma        
megszavazva (14 szavazó, 1 érvénytelen, Ágota 13, Kinga és Edina 12-12). 

 
Tekintettel arra, hogy a köv. OT 1,5 hónap múlva lesz és kiemelt sürgőssége a napirendben               
szereplő témáknak (2019-es Országos Találkozó szervezése [1 hely], Országos         
Környezetvédelmi Tanács [1 hely], Zöld Forrás Bíráló Bizottság [1 hely], valamint további            
betöltetlen helyek: https://goo.gl/U7JwZP) nincs, ezért a KT nem tartott szavazást,          
egyhangúan elfogadta a halasztást és átengedte a döntést a 2018-as zöld OT-nak. 
A mandátumelőkészítő bizottság összeállítja az OT-re a listát és körözteti, ott lehet majd             
véleményezni.  
 
Jánossy András tájékoztatta röviden a KT-t a vízügyi bizottságokat érintő változásokról,           
melyről írott anyagot is körebocsátott (https://goo.gl/XKHzx6).  
  
Megjegyzések a 2019 OT szervezésére vonatkozóan:  

● Egri Sándor javaslatát több körben is tárgyalta már a KT. A KT által kérteket Egri               
Sándor elkezdte teljesíteni, de működő képesnek tűnő partnerséget még nem sikerült           
felállítani.  

● A WWF szakmai témakör és NGO szerepvállalás kapcsán is potenciális résztvevője           
lenne Tisza-menti OT szervezésnek, de 2019-ben kapacitás okok miatt nem tud részt            
vállalni. 

● Egyelőre nem nagyon van alternatíva 2019-re, de nem kizárt, hogy lesz még            
jelentkező. A folytonosságot nem kellene megszakítani, legalább egy egynapos OT-t          
kellene 2019-ben is rendezni.  

● Felvidéki szervezetek szinte biztosan nem fognak OT szervezést bevállalni.  
● A KT biztatja a potenciális pályázókat a 2020-as OT szervezésére. )) 

 
 
4. Aktuális zöld ügyek: Stop Soros (előterjesztő: Móra Veronika) 
 
Tájékoztatásul: január közepén tette közzé a kormány a Stop Soros csomagot. Február            
elején benyújtották a parlamentnek, változtatással. Kikerült a közhasznú jogállás         
módosítása, plusz nem az illegális migrációról beszél, hanem a menedékkérőkkel foglalkozó           
szervezetek tevékenységét akarja nemzetbiztonsági engedélyhez és átvilágításhoz kötni.        
Utóbbihoz módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt, amihez ⅔-ad kell. Kedden volt           
parlamenti vita, de minden további lépés a választások utánra lett halasztva. Az            
engedélyezési eljárás során a jogorvoslati lehetőség igen szűk.  
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A Civilizáció álláspontja szerint a törvénycsomag továbbra is kockázatot jelent más civil            
szervezetek számára is, de most van egy lélegzetvételnyi szünet. A Civilizáció továbbra is             
működik és reagál a témára, a FB oldalon nyilvánosan elérhetők az aktuális hírek, és lehet               
csatlakozni is. Most olyan civil ügyekkel foglalkoznak, amik általában a civil részvételt és             
állampolgári aktivizálást segítik. Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) - ehhez tematikus          
rendezvényekkel bárki csatlakozhat.  
A Stop Soros törvénycsomaggal kapcsolatban a vélemények ütköztetése zajlott a zöldcivil           
levelezőlistán a KT ülés előtt.  
További megjegyzések: 
Jánossy András: Jogilag ez a csomag nem fog átmenni, mert alkotmányellenes. A kormány             
politikai célja, hogy megossza a civil mozgalmat, személyes álláspontja szerint semmilyen           
megkülönböztetést nem szabad elfogadni.  
Halmos Gergő: KT ebben az ügyben tárgyalhatja azt, mettől meddig tart a zöld szervezetek              
felelőssége. A közhasznúsági feltételek módosítása kikerült a jogszabályból, az         
MME-MTVSZ-WWF hármas a migrációval kapcsolatban tudatosan nem foglal állást.  
Farkas István: Fontos, hogy a zöld együttműködés lehetőséget ad egymástól eltérő           
vélemények megfogalmazására és képviseletére, ugyanakkor folyamatos a párbeszéd a         
szervezetek között. Ezt meg kellene őrizni a továbbiakban is. 
Többektől felmerült, hogy a civil szervezetek szerepét és népszerűsítését jó lenne           
szervezettebben végezni. A civilség általános népszerűsítése elég nehéz, mert elvont és           
bonyolult. Sztorikat lehet az eredményekről mondani, amit leginkább szervezeti szinten lehet           
hatékonyan csinálni. Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés, hogy mozgalom szinten milyen           
kommunikációs eszközöket lehetne erre használni. 
 
 
5. Egyebek 
 
KT beszámoló az OT felé: Az általános részt megírja Luki. Farkas István javasolta, hogy              
legyen személyes pár mondat minden tagtól. Ez az ötlet nem lett jobban kibontva, ötletek              
jöhetnek (szófelhő, személyes motivációs állásfoglalások stb.).  

Szimpátia szavazás a személyes megjegyzésekkel kiegészített beszámolóról: 3        
tartózkodás, többi igen.  

 
Új Tanácstagok választása: Mint minden évben idén is 10 KT tag mandátuma lejár.             
Személyesen mindenki gondolja át, vállalja-e a folytatást és gondoskodjon a jelölésről.           
Szempont az is, hogy az összes tagból viszonylag kevesen szoktak rendszeresen           
személyesen részt venni. Jó lenne legalább néhány új jelölt állítása, fiatalok bevonása.  
 
Következő KT ülésre az OT után májusban kerül majd sor (a KT elfogadta). Ezt még Luki                
hívja össze leköszönő elnökként, de a következő ülésen új elnök és alelnök választásra lesz              
szükség. Erre várja a KT tagoktól a jelentkezéseket. 
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Lukács Attila köszöni a megjelenteknek az ülésen való részvételt, a tagok és vendégek             
aktivitását, a produktív hozzászólásokat. Mivel nincs több napirendi pont és hozzászólás, az            
ülést lezárja. 

Budapest, 2018. február 23. 

Készítette: Sipos Katalin 

Levezette és hitelesíti: Lukács Attila 

Résztvevőként hitelesíti: Halmos Gergő 
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