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1.§ AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJAI
1. Elnevezése:
Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködése
2. Rövid elnevezése:
Zöld Civil Együttműködés
3. Angol elnevezése:
Hungarian Green NGO Cooperation
4. Elérhetőségei:
E-mail: kt@zoldcivil.hu
Honlap: www.zoldcivil.hu
5. Logója:

6. Működési területe:
Magyarország és a Kárpát-medence.
7. Célja:
Környezet- és természetvédelmi érdekérvényesítés, szemléletformálás, bemutatás, oktatás és
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gyakorlati tevékenységek kivitelezése, valamint a társadalom mozgósítása a felsoroltak érdekében.
8. Jogi helyzete:
Az együttműködés önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Zöld Civil Együttműködésre jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szövegében egyes
esetekben csak az együttműködés kifejezéssel hivatkozunk.

2.§ AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETEI
1. Az együttműködésben való részvétel lehetősége:
Az együttműködés szervezete lehet bármely civil szervezet vagy be nem jegyzett csoport, amely
regisztrációjával elfogadja jelen SZMSZ-t, valamint

- környezet- és természetvédelmi témával foglalkozik alapszabálya / alapító okirata szerint,
- alapvetően közérdekű, nem nyereségérdekelt tevékenységet folytat,
- nem tartozik politikai párthoz vagy gazdasági érdekcsoporthoz,
- be nem jegyzett csoport esetén két Zöld Civil Együttműködésben résztvevő civil szervezet

ajánlásával rendelkezik (egy civil szervezet egy év alatt legfeljebb egy ajánlást adhat ki).
2. A résztvevő szervezetek jogai és lehetőségei:
Az együttműködés szervezetei részt vehetnek a Zöld Civil Együttműködés tevékenységeiben,
különösen:

- delegáltakat jelölhetnek és választhatnak szakmai testületekbe (az 5.§ keretei között);
- használhatják a Zöld Civil Együttműködés logóját (a 6.§ keretei között);
- a Zöld Civil Együttműködés nevében programokat szervezhetnek (a 6.§ keretei között);
- állásfoglalásokat kezdeményezhetnek és állásfoglalásokról dönthetnek (a 6.§ keretei között).

3. A részvétel regisztrációja:
- A Zöld Civil Együttműködés szervezeteként regisztrálni az e célból kialakított Zöld Civil

Együttműködés online regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A regisztrációt a
Koordinációs Tanács által megbízott Zöld Civil Választási Bizottság vizsgálja meg és hagyja
jóvá vagy utasítja el.

4. A szervezetek regisztrációjának megszüntetése:
- A regisztrált szervezetek a Zöld Civil Együttműködés online regisztrációs űrlap adott részének

kitöltésével egyoldalúan megszüntethetik regisztrációjukat.
5. Szervezetek kizárása, jogaik korlátozása:

- A regisztrációt, a Zöld Civil Együttműködés szervezeteként való részvételt, valamint a Zöld
Civil Együttműködés szervezeteként való részvétellel járó egyes jogokat és lehetőségeket
külön-külön is a Koordinációs Tanács indoklás alapján felfüggesztheti vagy megszüntetheti,
ha a regisztrált szervezet nem tartja be a Zöld Civil Együttműködés szabályait, vagy nem felel
meg a tagsági követelményeknek, vagy ha egyéb jelentős ok miatt ez kellően indokolt.

- Egy szervezet regisztrációja automatikusan felfüggesztettnek számít, ha 2 éven keresztül nem
vesz részt egyetlen szavazásban sem. A felfüggesztett szervezetek nem számítanak bele a
szavazások érvényességének számítási alapját képező résztvevő szervezetek számába.
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3.§ ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
Rövid név: Zöld Civil Országos Találkozó
Hosszú név: Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója
Rövidítések: Zöld Civil OT; Zöld OT; OT
1. Célja és feladata:

- találkozási lehetőséget teremtsen az együttműködésben résztvevő magánszemélyek és civil
szervezetek számára, szolgálja személyek, szervezetek, munkamódszerek megismerését;

- hozzájáruljon a folytonos megújuláshoz és tanuláshoz;
- elősegítse az együttműködésben részt nem vevő, zöld témákkal foglalkozó személyek és

szervezetek bevonását, valamint fórumot biztosítson számukra a bekapcsolódásra;
- adjon teret együttműködések kialakítására, a szektorok közötti kapcsolatok erősítésére;
- megjelenítse az együttműködést a helyi emberek, a sajtó, a gazdasági élet, az állami és

politikai szereplők felé;
- aktuális szakmai kérdésekben proaktívan segítse a közös álláspont kialakítását;
- állásfoglalásokat készítsen elő az együttműködés nevében (a találkozón nincs lehetőség

állásfoglalás elfogadására, csak állásfoglalás előkészítés történhet);
- megvizsgálja és döntsön a beterjesztett fellebbezésekről.

2. Részvétel:
- Személyként részt vehet, aki a találkozóra való regisztrációjával elfogadja jelen SZMSZ-t és a

találkozó házirendjét.
- Szavazati joggal a Zöld Civil Együttműködés azon – 2.§ szerint regisztrált – szervezete vehet

részt, amely a találkozóra való regisztrációjával elfogadja a találkozó házirendjét.
- A szavazati jogot a Koordinációs Tanács által megbízott Zöld Civil Választási Bizottság

vizsgálja meg és adja ki. Egy szervezet vagy csoport egy szavazati joggal rendelkezhet. Egy
személy csak egy szervezetet képviselhet szavazóként.

- A részvételtől a Koordinációs Tanács indoklás alapján eltilthat személyt, szervezetet és
csoportot is.

3. Szervezése és tartalma:
- Legalább évente egyszer meg kell tartani.
- Maga választja a következő találkozók szervezőjét, legfeljebb két évre előre. Amennyiben

nem választ, úgy a Koordinációs Tanács választhat szervezőt.
- Programjára, megvalósítás módjára, részvételi díjra, támogatókra és partnerekre, meghívni

kívánt közszereplőkre és házirendre a szervező tesz javaslatot, amelyet a Koordinációs Tanács
hagy jóvá.

- Biztosítani kell rajta az együttműködés számára kiállítási helyet, szakmai tanácskozási
lehetőséget, találkozási alkalmat az együttműködés speciális csoportjai (pl. fiatalok) számára.

- A programjai alapvetően nyíltak, azokat bárki látogathatja. Indoklással zárt ülésekre sor
kerülhet. Zárt ülésen csak a szavazati joggal rendelkező civil szervezetek és csoportok
képviselői, továbbá az általuk bejelentett személyek és a delegáltak lehetnek jelen.

- Az Országos Találkozó szükség esetén megtartható elektronikus úton is.
4. A határozathozatal módja:

- Az Országos Találkozó döntéseit plenáris ülésen vagy titkos szavazással hozza. Az Országos
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Találkozóra hivatkozva vagy utalva csak olyan döntést lehet elfogadottnak tekinteni és/vagy
kommunikálni, amelyről az Országos Találkozó egésze döntött plenáris ülés vagy titkos
szavazás keretében; tehát az Országos Találkozó egy része (pl. szekció) nem dönthet és nem
foglalhat állást, csak állásfoglalást készíthet elő a résztvevők saját nevében történő
állásfoglalásra és/vagy a 6.§-ban ismertetett Zöld Civil Együttműködés állásfoglalás
elfogadási lehetőség igénybevételére, továbbá egyéb ügyekben döntés előkészítő javaslatot
tehet az Országos Találkozó számára, amelyek önmagukban az Országos Találkozón kívülre
nem kommunikálhatók.

- A plenáris ülés határozatképes, ha a találkozón szavazati joggal résztvevő szervezeteknek több
mint fele jelen van az ülésen. A szavazás eredményes, ha a szavazók több mint fele azonos
döntést hoz. Határozatképtelenség esetén, félóra elteltével, ha az ülésen jelen van a résztvevő
szervezetek több mint 25 százaléka, a szavazást meg kell ismételni, és az így meghozott
döntés szintén érvényes.

- A titkos szavazás érvényes, ha azon a találkozón szavazati joggal résztvevő szervezetek
legalább 50%-a szavazott. A szavazás eredményes, ha a szavazók több mint fele azonos
döntést hoz.

- Mivel az Országos Találkozó a Zöld Civil Együttműködés legfelsőbb döntéshozó szerve, ezért
döntéseinek felülbírálatára nincs lehetőség.

4.§ KOORDINÁCIÓS TANÁCS
Rövid név: Zöld Civil Együttműködés Koordinációs Tanácsa
Hosszú név: Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Koordinációs
Tanácsa
Rövidítés: KT
1. Meghatározása:

- A Koordinációs Tanács az Országos Találkozó által megválasztott, a Zöld Civil
Együttműködést működtető és fejlesztő, külső szervezetekkel aktív kapcsolatot tartó, operatív
testület. Legfőbb feladata a hazai környezet- és természetvédő civil szervezetek
érdekképviseletének és érdekérvényesítésének, valamint együttműködésének koordinációja és
javítása.

- A Koordinációs Tanáccsal való kommunikáció nem helyettesíti a jogszabályok által előírt
társadalmi részvételi eljárásokat.

- A Koordinációs Tanács létezése és működése nem érinti az együttműködésben résztvevő civil
szervezetek szuverenitását és azonos jogállását, azaz minden tevékenységüket önállóan és
egymással tetszőleges együttműködési módokon is végezhetik.

2. Feladatai:
- Az együttműködés nevében tett állásfoglalások kialakításának koordinációja, szükség esetén

csatlakozó szervezetek gyűjtése. Az elfogadott állásfoglalások nyilvánosságra hozatalának
koordinációja (sajtó és intézmények felé). Az érkező visszajelzések kezelése.

- A delegáltak beszámoltatása, munkájuk segítése, bevonásuk az őket érintő ügyekbe.
- Két Országos Találkozó közt delegáltak választásának és visszahívásának kiírása szavazásra.
- Környezet- és természetvédelmi témájú és/vagy általános civil érdekképviseleti és

érdekérvényesítő tevékenységek kezdeményezése, segítése, koordinálása.
- Más szektorok és szervezetek által megfogalmazott – a környezet- és természetvédő

szervezetek számára is fontos – kezdeményezésekhez való csatlakozás koordinációja, illetve
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az együttműködés által tett kezdeményezésekbe más szervezetek bevonásának segítése.
- Az együttműködés számára meghatározó elemek és struktúrák fejlesztésének előkészítése,

azok operatív működtetéséről való gondoskodás.
- Szakmai együttműködések elősegítése.
- Szükség és lehetőség szerint két Országos Találkozó közötti események szervezése a Zöld

Civil Együttműködés égisze alatt, valamint hozzájárulás megadása vagy elutasítása az
együttműködés nevének és logójának használatához, amennyiben egy résztvevő ezt
eseményéhez kéri.

3. Tagjai:
- Az Országos Találkozó által választott 20 személy, a delegáló civil szervezet nevének

megadásával. Egy szervezet delegáltjaként egy embert lehet tagnak választani. Rendes
választás keretében minden évben 10 tag kerül választásra, két évre szóló mandátummal
(megüresedés miatt az éves rendes választáshoz képesti többlet helyekre egy évre kerül tag
megválasztásra).

- A delegálás során törekedni kell arra, hogy az együttműködés speciális csoportjai (pl. fiatalok)
legalább egy fővel képviselve legyenek a tanácsban.

- Nem jelölhető tagnak két évig az, aki tagsága alatt az ülések 50 %-án nem vett részt és nem
biztosította a helyettesítést.

- Évközben megüresedő helyekre a Koordinációs Tanács maga választ tagot.
- A delegáló szervezet szükség esetén, alkalmakra szólóan helyettesítőt választhat az ülésekre.

Helyettesítő nem lehet olyan személy, aki egyébként is tag.
- A Koordinációs Tanács tagjai delegáltaknak minősülnek.

4. Működése:
- Legalább negyedévente ülésezik, az ülést az elnök hívja össze. A tagok egyharmadának

javaslata alapján rendkívüli ülést tart.
- Az ülések személyesen és elektronikus módon, valamint vegyes (személyes és elektronikus

megoldás kombinálásával) is megtarthatók.
- Határozatképes az ülés, amennyiben a tagok több mint fele jelen van.
- Az ülésein minden tagnak egy szavazati joga van. A döntéseket egyszerű többséggel hozza.
- Hozhat döntést elektronikus szavazással is. Érvényes az elektronikus szavazás, amennyiben a

tagok több mint fele leadja szavazatát.
- Az üléseiről emlékeztető készül, amelyek az elektronikus felületeken közzétételre kerülnek.
- Az ülései nyitottak. Indoklással zárt ülésre is sor kerülhet, melyen csak a szavazati joggal

rendelkező tagok és a Koordinációs Tanács által jóváhagyott személyek vehetnek részt.
- Egy évre elnököt és két alelnököt választ. Egymás után kétszer ugyanaz a személy elnöknek

nem választható, és egymás után kétszer ugyanattól a delegáló szervezettől nem tölthet be
elnöki posztot különböző személy sem.

- A ZöldCivil honlapon ismertetésre kerülnek elérhetőségei, a tagok névsora, az ülések várható
időpontjai és tervezett napirendje, valamint a lezajlott ülések emlékeztetői, a kiadott
állásfoglalások és az egyéb elkészült nyilvános anyagok.

- Évente legalább egy alkalommal egy ülést szervez a delegáltak számára. Az ülés célja a
delegáltak tájékoztatása és beszámolása, az együttműködések elősegítése.

- Delegált választás esetén az elektronikus felületeken jelölteket kér be az együttműködésben
részt vevő szervezetektől.
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- Egy-egy ügy, téma, feladat esetén külső megbízott felkéréséről vagy bizottság felállításáról
dönthet. A megbízottal vagy bizottsággal együttműködik, tájékoztatja és beszámoltatja,
számára javaslatokat fogalmaz meg, irányt mutat.

- Működésének jelen SZMSZ-ben nem szabályozott kérdéseiben önállóan hivatott dönteni.
- A Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott bizottságok (pl. Zöld Civil Választási

Bizottság) döntéseivel szemben fellebbezni az Országos Találkozóhoz lehet, az SZMSZ egyes
helyein megfogalmazott kitételek figyelembevételével.

5.§ DELEGÁLTAK
Rövid név: Zöld Civil Együttműködés Delegáltja
Hosszú név: Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Delegáltja

1. Feladatuk:
- A Zöld Civil Együttműködés és a környezeti szempontok képviselete szakmai testületekben.

2. Szakmai testületek:
- Szakmai testületnek (rövid kifejezésként: testületnek) minősülnek mindazok a bizottságok és

egyéb intézmények, amelyekben a Zöld Civil Együttműködés képviseletet kíván ellátni a
delegáltak által. Szakmai testületnek minősülnek a Zöld Civil Együttműködés által létrehozott
testületek is (pl. Koordinációs Tanács, Felügyelő és Etikai Bizottság, Szerkesztők). A
delegáltat fogadó testület valódiságáról, a delegálás szükségességéről, a testületek és a
választásra kerülő delegálti helyek listájáról a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott
Zöld Civil Választási Bizottság dönt. A döntésükkel szemben fellebbezni a soron következő
Országos Találkozóhoz lehet, de a fellebbezés az aktuális választás kiíárását, lebonyolítását és
eredményét nem befolyásolja; az Országos Találkozó döntését a következő választások során
kell figyelembevenni.

- Az együttműködésben részvevő szervezetekhez érkező, de a Zöld Civil Együttműködés
egészét érintő felkérésekhez a szervezetek az együttműködésen keresztül igyekeznek
delegáltat biztosítani.

- Az együttműködésben részvevő szervezeteket és/vagy személyeket testületi munkára
közvetlenül (célzottan, nevesítetten a szervezetet és/vagy személyt) felkérő esetekben a
felkérést megkapó szervezet és/vagy személy tájékoztatni köteles a Koordinációs Tanácsot
vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási Bizottságot a felkérésről és annak elfogadási
vagy elutasítási szándékáról.

-- Amennyiben a közvetlenül felkért szervezet és/vagy személy a felkérést nem
fogadja el, a testület delegálti helye a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott
Zöld Civil Választási Bizottság testületi listába való felvételi döntése esetén a
szokásos (jelen paragrafus 4-6. pontjában részletezett) választási mechanizmuson
megy keresztül.
-- Amennyiben a közvetlenül felkért szervezet és/vagy személy a felkérést elfogadja
és a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási Bizottság a
testületet a testületi listába felveszi és a delegálti helyet szavazásra bocsátja, a jelölési
időszak alatt versenyhelyzetet teremtő jelölteket erre a testületi helyre nem lehet
bekérni és nem lehet a szavazó lapon szerepeltetni sem, tehát a delegáltról szóló
szavazás csak megerősítő jellegű lesz. A szavazás során megerősített (50%-ot elért)
delegált önkéntes alapon vállalhatja a delegáltakra vonatkozó kötelezettségeket,
amelyért cserébe használhatja a Zöld Civil Együttműködés Delegáltja megnevezést és
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élhet a Zöld Civil Együttműködés delegáltjaira vonatkozó lehetőségekkel. A szavazás
során meg nem erősített (50%-ot el nem ért) delegált nem kerül megerősítésre, azaz
vállalhatja ugyan a delegáltakra vonatkozó kötelezettségeket, de nem használhatja a
Zöld Civil Együttműködés Delegáltja megnevezést, és nem élhet a Zöld Civil
Együttműködés delegáltjaira vonatkozó lehetőségekkel.

3. Kötelezettségük:
- A delegáltaknak az együttműködés tagjaival való kapcsolattartásuk érdekében a

kommunikációs csatornák részeseinek kell lenniük (a Tájékoztató és Fórum levelező listáknak
tagjai, a ZöldCivil honlap felhasználói, valamint lehetőleg a ZöldCivil facebook oldal lájkolói
és a ZöldCivil facebook csoport értesítést kapó tagjai). A fent nevezett kommunikációs
csatornákon keresztül tevékenységükről alkalomszerűen tájékoztatást szükséges adniuk.

- Elérhetőségeiket (telefonszám, e-mail cím, postacím) az elfogadó nyilatkozatukon, valamint
bemutatkozásukat és elérhetőségeiket (telefonszám, e-mail cím) a honlapon meg kell adniuk.

- Évente írásos beszámolót kell készíteniük delegálti munkájukról és elektronikusan elküldeni a
megadott határidőig a Koordinációs Tanács által kijelölt Zöld Civil Választási Bizottság
számára.

- A Koordinációs Tanács által szervezett évi egyszeri ülésen, valamint az Országos Találkozón
lehetőségük szerint részt kell venniük.

4. Jelölés:
- A jelöltállításhoz a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási

Bizottság az elektronikus felületeken jelölteket kér be az együttműködésben részt vevő
szervezetektől.

- Delegáltat a Zöld Civil Együttműködés regisztrált szervezetei jelölhetnek elektronikusan. A
jelölésben be kell mutatni a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell az SZMSZ
jelölt általi elfogadását, a delegáltsággal járó kötelezettségek elfogadását, elérhetőségeinek
megadását, összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát, valamint az adatkezeléshez való
hozzájárulását.

- Jelölt nem lehet magyarországi politikai párt, pártalapítvány, valamint hozzájuk szorosan
kapcsolódó szervezetek (pl. párt ifjúsági szervezete) tisztségviselője, alkalmazottja,
országgyűlési, európai parlamenti vagy önkormányzati képviselője. Állami, vagy
kormányzathoz, párthoz, pártalapítványhoz kapcsolható szervezetnél betöltött munkaviszony,
tisztség vagy egyéb kapcsolódás esetén a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld
Civil Választási Bizottság dönthet a jelölt elutasításáról. A döntéssel szemben fellebbezni a
soron következő Országos Találkozóhoz lehet, de a fellebbezés az aktuális választás kiíárását,
lebonyolítását és eredményét nem befolyásolja; az Országos Találkozó döntését a következő
választások során kell figyelembevenni.

- Nem lehet jelölt, aki a kötelezettségeit nem teljesítette az előző delegálti ciklusában.
- A jelölti listát a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási Bizottság

készíti elő és hozza nyilvánosságra a Zöld Civil Együttműködés kommunikációs csatornáin.
5. Rendes választás:

- A rendes választást a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási
Bizottság bonyolítja le.

- A Zöld Civil Együttműködés szervezetei választják a delegáltakat, titkos szavazással. Egy
szervezet egy szavazati joggal rendelkezik. A rendes választás érvényes, ha azon legalább a
Zöld Civil Együttműködés szervezeteinek több mint 50%-a szavazott.

-- A rendes választás időpontja: a választás évenként március 1. és március 31. között
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kerül lebonyolításra elektronikusan.
-- A jelöltlistáról – legfeljebb a delegálható tagok számáig – a legtöbb szavazatot
kapott jelöltek lesznek delegáltak.
-- Egy testület sorrendben utolsó betölthető delegálti helyét érintő szavazategyenlőség
esetén a Koordinációs Tanács dönt a testületbe még bekerülő, kiválasztott személyről.
-- A Koordinációs Tanács – mint testület – utolsó betölthető delegálti helyét érintő
szavazategyenlőség esetén a szavazategyenlőségben érintett tagjelöltek addig nem
tagjai a Koordinációs Tanácsnak, amíg a Koordinációs Tanács tagjai döntést nem
hoznak a testületbe még bekerülő, kiválasztott személyről.
-- Verseny nélküli helyzetben a delegáláshoz legalább a szavazatok 50%-át kell
megkapni.

- Meghatározott ideig és/vagy maximum 4 évig működő testületek esetében a delegáltak
megválasztása a testület teljes működési idejére szól.

- A delegáltak a folyamatosan működő testületek esetében két évre kerülnek megválasztásra. Ha
egy testületbe több delegált is választható, első esetben a helyek felére (páratlan számú hely
esetén a helyek felénél eggyel kevesebb helyre), valamint évközi megüresedés miatt az éves
rendes választáshoz képesti többlet helyekre csak egy évre kerül delegált megválasztásra.

- A delegáltak újraválaszthatók.
- A megválasztott delegált számára a Koordinációs Tanács megbízólevelet állít ki, melyet a

választás zárását követő 30 napon belül elektronikus úton juttat el a delegáltnak.
- A delegált feladata a megbízólevél alapján felvenni a kapcsolatot a fogadó testülettel a

képviseleti munka érdekében.
6. Ideiglenes választás:

- Ideiglenes választásra akkor kerül sor, ha a delegálási igény és/vagy a hozzá kapcsolódó
választás nem illeszthető az éves rendes választáshoz.

- Az ideiglenes választás szükségességéről a Koordinációs Tanács dönt, és az ideiglenes
választást a Koordinációs Tanács vagy az általa megbízott Zöld Civil Választási Bizottság
bonyolítja le.

- A ideiglenes választás érvényes, ha azon legalább a Zöld Civil Együttműködés szervezeteinek
több mint 25%-a szavazott.

- A ideiglenes választás folyamán megválasztott delegáltak megbízási ideje:
-- folyamatosan működő testületek esetében a következő rendes választásig,
-- meghatározott ideig és/vagy maximum 4 évig működő testületek esetében a testület
teljes működési idejére szól.

- A folyamat külön nem szabályozott elemei megegyeznek a rendes választáséval.
7. Visszahívás:

- Delegáltat visszahívni akkor lehet, ha a személyre vonatkozóan az előző rendes választáson
szavazati joggal részt vevők legalább 25 százalékának írásos, "visszahívom" tartalmú
nyilatkozata rendelkezésre áll. Delegált visszahívására az Országos Találkozó és a
Koordinációs Tanács jogosult.

8. Folytonosság, jogutódlás:
- A jelen SZMSZ-ben részletezett szabályozás szerint megválasztott delegáltak a korábban

hatályos SZMSZ alapján az Országos Találkozókon megválasztott delegáltakkal
egyenrangúak.
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- Új testületi igény (felkérés), lejáró vagy lemondott delegálti mandátumok esetén a keletkezett
delegálti helyekre már csak a jelen SZMSZ-ben részletezett szabályozás szerint választhatók
delegáltak.

- A jelen SZMSZ-ben részletezett szabályozás szerinti delegált választási folyamat a külső
dokumentumokban (pl. jogszabályokban) nevesített Országos Találkozó általi választást
kiváltja (teljes mértékben és azzal egyenrangúan helyettesíti), továbbá a jelen SZMSZ-ben
részletezett szabályozás szerint megválasztott delegáltak a külső dokumentumokban (pl.
jogszabályokban) nevesített Országos Találkozó általi választással megválasztott delegáltak
jogutódjai.

6.§ KOMMUNIKÁCIÓ

A) ÁLTALÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ
1. Név és logóhasználat

- Az együttműködés szervezetei honlapjukon és kommunikációs felületeiken megjeleníthetik az
együttműködés logóját és “a Zöld Civil Együttműködés tagja” megjelölést.

- Az együttműködés szervezetei a Koordinációs Tanács jóváhagyásával jeleníthetik meg a Zöld
Civil Együttműködés nevét és logóját eseményeiken.

2. Rendezvények:
- A Zöld Civil Együttműködés rendezvénye lehet az az online vagy személyes rendezvény,

amely szervezésében legalább az együttműködés 3 szervezete közreműködik, és amelynek a
programtervezetét a Koordinációs Tanács megismerte és támogatta.

3. Állásfoglalások:
- A Zöld Civil Együttműködés állásfoglalása lehet az az állásfoglalás,

-- melynek kezdeményezői között legalább egy Zöld Civil Együttműködésben
résztvevő szervezet van;
-- szavazásra bocsátása előtt legalább 5 napra vitára lett bocsátva a levelező listán,
valamint a Zöld Civil Együttműködésben résztvevő szervezetek közül legalább 20
szervezet ajánlja (nevének feltüntetésével csatlakozott hozzá), továbbá a Koordinációs
Tanács jóváhagyta;
-- és amelyet a rendes vagy ideiglenes választáson a szavazók több mint kétharmada
támogatott.

- Az állásfoglalások elfogadására a delegált választás (az 5.§ keretei között leírt) szabályai
érvényesek.

- Ha az állásfoglalásról szóló szavazás nem érvényes, vagy nem támogatta azt a szavazók több
mint kétharmada, akkor az állásfoglalás csak az aláírók nevében kommunikálható.

- A Zöld Civil Együttműködés nevét és logóját csak érvényes és a szavazók több mint
kétharmada által támogatott szavazás keretében elfogadott állásfoglalásokban lehet feltüntetni.
Egyéb esetekben tilos a név és a logó használata állásfoglaláshoz kapcsolódóan (beleértve
ebbe a “Zöld Civil Együttműködés tagja” kifejezés használatát is).

4. Zöld Civil Díj:
- A Zöld Civil Együttműködés minden évben a környezeti ügyért és az együttműködésért a Zöld

Civil Együttműködésen belül kiemelkedően tevékenykedő személyeket Zöld Civil Díjjal
tüntetheti ki.

- Egy évben maximum 2 díjazott lehet. A Díj indokolt esetben posztumusz is odaítélhető,
amelyet a díjazott családja kap meg.

- A Zöld Civil Díjra való felhívást a Koordinációs Tanács teszi közzé legalább 45 napos
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határidővel. A jelöléseket a Koordinációs Tanácsnak kell beküldeni.
- Zöld Civil Díjra jelölni személyeket a jelölt személyére vonatkozó legalább 2000 karakteres

méltatás beküldésével lehet. A jelölő a jelöléshez szervezeti és magánszemély támogatókat
gyűjthet.

- A jelöltek közül a díjazott(ak)at a Koordinációs Tanács választja ki.
- A díj egy oklevélből és egy emlékplakettből áll, anyagi juttatás nem jár hozzá, ugyanakkor

kifejezi a Zöld Civil Együttműködés – díjazott személy iránti – nagyrabecsülését és
elismerését.

- A díjak átadására az Országos Találkozón, vagy kivételes esetben a Koordinációs Tanács
ülésén vagy a Zöld Civil Együttműködés rendezvényén kerülhet sor.

- A díjazottak bemutatása megjelenik az együttműködés kommunikációs felületein.

B) ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ
1. Honlap:

- Az együttműködés a zoldcivil.hu (zöldcivil.hu) honlapot használja közös megjelenésre.
- A honlapon magánszemélyek és zöld civil szervezetek tehetnek közzé tartalmakat.
- Az együttműködés intézményei (Országos Találkozó: OT, Koordinációs Tanács: KT,

Felügyelő és Etikai Bizottság: FEB) külön jogosultságokkal rendelkeznek.
- A honlapon megjelenő hírekből hírlevél küldhető a megrendelők részére.

2. Facebook oldal:
- A /zoldcivil facebook oldalon a honlapon megjelenő hírek automatikusan megjelennek a

technikai lehetőségek függvényében.
- A ZöldCivil online szerkesztők (Szerkesztők) és az intézményi (OT, KT, FEB) jogosultak

maguk is közzé tehetnek tartalmakat.
- Az együttműködés résztvevői ajánlhatják saját tartalmaikat megosztásra az oldalon, illetve ők

is átvehetik (közzé tehetik saját felületeiken) az oldal tartalmait, továbbá megjegyzéseket
helyezhetnek el az oldal által közzétett tartalmakon és üzenetet küldhetnek az oldal számára.

3. Facebook csoport:
- A csoport nyílt beállítású.

4. Youtube csatorna
- A ZöldCivil youtube csatornán a Szerkesztők, valamint az intézményi (OT, KT, FEB)

jogosultak tehetik közzé az együttműködés mozgóképes tartalmait.
5. Levelező listák:

- A Tájékoztató levelező lista célja a környezetvédő civil szervezetek és személyek minél
szélesebb körű, közvetlen, gyors és hatékony tájékoztatása, informálása, mozgósításuk.

- A Fórum levelező lista célja szakmai ügyek mentén a környezetügyért elkötelezett civil
szervezetek és személyek egymás közötti beszélgetéseinek, konzultációinak, vitáinak
lefolytatása.

- A Koordinációs Tanács levelező listájának célja a tanácstagok és állandó meghívottak közötti
elektronikus kommunkáció biztosítása.

6. Szabályozás, üzemeltetés:
- A honlapot, facebook oldalt és facebook csoportot az Adminisztrátorok, a levelező listát a

Listaadminisztrátorok üzemeltetik, akiket a Koordinációs Tanács nevez ki. Az
Adminisztrátorok és a Listaadminisztrátorok döntéseivel szemben fellebbezni a Koordinációs
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Tamácshoz lehet.
- A megjelenő tartalmakat a honlapon, a facebook oldalon és csoportban a Szerkesztők, a

levelező listák esetében a FEB ellenőrzik és hagyják jóvá. A Szerkesztők és a FEB
delegáltaknak minősülnek.

- Az Adminisztrátorok, a Szerkesztők és a FEB jogosult felhasználót figyelmeztetni, indoklással
korlátozni vagy eltiltani a használattól, és a nem megfelelő tartalmakat eltávolítani a
felületekről.

- Egy Szerkesztő döntésével szemben a Szerkesztők Csoportjához, az ő döntésükkel szemben a
Felügyelő és Etikai Bizottsághoz, a FEB döntésével szemben a Koordinációs Tanácshoz, a KT
döntésével szemben az Országos Találkozóhoz lehet fellebbezni.

- A felsorolt kommunikációs felületek részletes működési, működtetési, jogosultság kezelési és
etikai szabályait a ZöldCivil online felhasználói szabályzat tartalmazza, benne a jelen
SZMSZ-ben felsorolt összes jellemzőhöz és szabályhoz tartozó részleteket, speciális
korlátokat és korlátozásokat is. A ZöldCivil online felhasználói szabályzatot a Koordinációs
Tanács fogadja el.

7.§ ANYAGI FORRÁSOK
Az együttműködéshez szükséges forrásokat egyfelől a résztvevő szervezetek és személyek saját
erőforrásaikat önkéntesen felajánlva, másrészt a Koordinációs Tanács által jóváhagyott külső
forrásokból biztosítják.

8.§ SZMSZ MÓDOSÍTÁS
- Jelen SZMSZ módosításának előkészítéséről az Országos Találkozó vagy a Koordinációs

Tanács dönthet. Az előkészítésre minimum 3 fős munkacsoportot kell létrehozni a delegáltak
választásával egyező módon.

- A munkacsoport feladata az SZMSZ módosítás céljának és a javaslatok beküldési
lehetőségének a ZöldCivil elektronikus felületeken – legalább 30 napos javaslattételi
határidővel – történő meghirdetése, valamint a beérkező javaslatok összegyűjtése és
közzététele ugyanezeken a felületeken. A közzététellel együtt a beküldési lehetőség második –
szintén legalább 30 napos határidővel történő – meghirdetése is szükséges, valamint a
beérkező javaslatok összegyűjtése és közzététele ugyanezeken a felületeken.

- A beérkező javaslatokat a Koordinációs Tanács levelező listáján és lehetőleg ülésén is
ismertetni kell, majd döntésre előkészítve át kell adni a dokumentációt az Országos Találkozó
szervezőinek, akik feladata a dokumentációt az Országos Találkozó résztvevői számára
elérhetővé tenni és számukra lehetőleg eljuttatni (pl. hírlevélen keresztül), valamint a szavazati
joggal rendelkező személyek számára közvetlen módon eljuttatni.

- A módosítási javaslatokat írásban, a hatályos SZMSZ-be szövegszerűen illesztetten kell
megtenni. A munkacsoportnak a beérkező javaslatokat egyformán kell kezelnie, minden
javaslatot szerepeltetnie kell az összegző dokumentumokban. A munkacsoport az összegző
dokumentumhoz szöveges előterjesztést készíthet, és az egyedi javaslatokhoz véleményt
illeszthet.

- Az SZMSZ módosítása az Országos Találkozó kizárólagos joga. Az Országos Találkozón
hozzászólásra és szavazásra van lehetőség, újabb javaslatok megfogalmazása nem lehetséges.
Az Országos Találkozó szervezője köteles az SZMSZ módosításra a Koordinációs Tanács által
meghatározott időpontot, időtartamot, helyszínt és egyéb feltételt biztosítani.
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