Házirend
a 2020-ban aktuális Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének
delegált választásáról

Jelen dokumentum a Zöld Civil Együttműködés éves delegált választásának rendhagyó
menetrendjét tartalmazza. Az elmúlt évek gyakorlatához képest jelen dokumentum a Zöld
Országos Találkozó (továbbiakban OT) házirendjét helyettesíti.

Összefoglaló
Minden évben a Zöld Civil Együttműködés különböző szakmai testületekbe, bizottságokba
delegáltakat szavaz meg. A szakmai bizottságok listáját a testületi lista foglalja össze, ami évente
frissül és elérhető a zoldcivil.hu oldalon. A delegálás és mandátumfelvétel menetét az OT
házirendje szokta meghatározni, az együttműködés SZMSZ-e alapján. A 2020-as évben a
járványhelyzetnek köszönhetően az eddigiektől eltérően a szavazás teljes folyamata online térbe
kerül.
Az elmúlt évek gyakorlatához képest több apró változás lesz, aminek a szavazás tisztaságának
megőrzése a célja. Online megoldást kerestünk mindarra, amit eddig személyes jelenléttel az
Országos Találkozóhoz kötődött. A legjelentősebb változás a szavazási idő hosszában van, amire
idén 15 nap áll majd rendelkezésre. A további változásokat az alábbi dokumentum vastagon
szedett sorai tartalmazzák.
Háttér
A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója (továbbiakban OT)
2020-ban a koronavírus járványhelyzet miatt a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek
Együttműködésének Koordinációs Tanácsa (továbbiakban KT) által is jóváhagyott 2020. májusi
időpontjában nem kerülhetett megrendezésre.
A Zöld Civil Együttműködés Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ)
kimondja, hogy az évente aktuális OT-n kötelező az Együttműködés delegált rendszeréhez
kötődő szavazások lebonyolítása is. A KT - a kialakult járványhelyzet miatt - 2020. május 8-i
ülésén tárgyalta annak lehetőségét, hogy az éves beszámolók gyűjtése, valamint delegáltak
jelölése, mandátum felvétele és a szavazás a szokásos évi ciklusában valósuljon meg, a
körülményekhez alkalmazkodva teljesen online. Az online szavazással kapcsolatban a KT
szimpátia szavazást kezdeményezett az együttműködő szervezetek körében, amely eredménye

mutatja a lehetőség nagymértékű támogatottságát. A részletes eredmények az 1. számú
mellékletben láthatóak.
Az SZMSZ egyértelmű a szavazás OT-hoz kötöttségében, ugyanakkor a 102/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezésekről m
 egfelelő lehetőséget ad nem csak a civil szervezeteknek, de
a zöld civil együttműködésnek is, hogy a szükséges szavazásokat ne kelljen elhalasztani. Az OT
nem jogi személy, de a fent említett Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak iránymutatóak lehetnek a
KT számára a szavazás lebonyolításában.
A Korm. rendelet alapján érdemes felülvizsgálni az elmúlt évek gyakorlatához képest a
következőket: mandátum felvétel feltételei és igazolása, delegáltak bemutatkozása és
adminisztrációja, szavazásra rendelkezésre álló idő.
Mandátumvizsgálat
A korábbi évek OT házirendje a következők szerint fogalmaz a szavazati joggal kapcsolatban:
Az SZMSZ szerint szavazati joggal bármelyik civil szervezet vagy be nem jegyzett csoport részt
vehet az OT-n, aki regisztrációjával elfogadja az SZMSZ-t, és az OT házirendjét, valamint igazak
rá az alábbiak:
● környezet- és/vagy 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, az előző Országos Találkozón szavazati joggal részt
vett civil szervezet ajánlásával rendelkezik. (Egy civil szervezet maximum két ilyen
ajánlást adhat ki.)
A szavazati jog gyakorlásához a szavazati jog gyakorlójának nyilatkoznia kell, hogy ismeri a
Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési
Szabályzata 2.§ 2. pontját, és e szerint jogosult szavazati joggal részt venni az OT-n.
A fentiekkel ellentétben, tekintettel arra, hogy az idei szavazás nem kötődik az OT-hoz, így nincs
házirend sem, amit a civil szervezetek képviselői elfogadhatnak, továbbá a regisztráció
hiányában a személyazonosság azonosítása sem egyértelmű, ezért a mandátum igényléséhez
szükséges nyilatkozatot (lásd 2. melléklet) e-mailben szükséges elküldeni a KT elnökségének
(kt-elnokseg-lista@zoldcivil.hu), akik továbbítják azt a Mandátumvizsgáló Bizottságnak.
A nyilatkozat mellé a következő adatok megküldése szükséges: nyilatkozatot aláíró
képviselő és a mandátumot felvevő személy közvetlen elérhetősége (e-mail és telefonszám).
A szavazás során egy személy csak egy szervezet képviseletében vehet fel mandátumot.
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A szavazati jog gyakorlásához legkésőbb a 2020. szeptember. 13. vasárnap éjfélig be kell
nyújtani a szavazásra jogosult nevére kiállított hivatalos megbízólevelet a fentieknek
megfelelően. Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként (civil társulásként) szükséges két,
2019. budapesti OT résztvevő szervezet ajánlásának benyújtása.
A szavazati jog gyakorlásának jogszerűségét a Koordinációs Tanács által megbízott
Mandátumvizsgáló Bizottság ellenőrzi a nyilvánosan elérhető dokumentumok alapján. Kétely,
vagy nyilvánosan elérhető dokumentumok hiányában a Bizottság bekérhet további
dokumentumokat a szervezettől. Amennyiben a szervezet nem nyújtja be azokat, a Bizottság
elutasíthatja a szavazati jog kiadását.
Delegálás menete
A delegáltak jelölésére szolgáló testületi lista első tervezetét a Koordinációs Tanács által
megválasztott Bizottság teszi közzé. A lista megtalálható lesz a zoldcivil.hu honlapon. A Zöld
Civil Együttműködés tagjai az ot-delegalas@zoldcivil.hu e-mail címre küldhetik el javaslataikat
a testületekkel kapcsolatban. A Bizottság jogosult később kiegészíteni, módosítani a testületi
listát.
A Bizottság a testületi lista végleges tervezetét 2020. július 31-ig teszi közzé a zoldcivil.hu
honlapon. A mandátumot felvevő civil szervezetek képviselői 2020. augusztus 8-ig tehetnek
észrevételeket a listával kapcsolatban az ot-delegalas@zoldcivil.hu e-mail címre küldött levéllel.
A Bizottság dönt az esetleges észrevételekről és döntéséről tájékoztatja az észrevételt tevőket. A
döntés ellen lehet fellebbezni az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre 2020. szeptember 10-ig
küldött levélben. A fellebbezésről a KT e-mailes szavazással dönt 2020. szeptember 11-ig.
A delegáltak jelölését 2020. szeptember 5. (szombat) 12.00 óráig lehet megtenni a meghirdetett
online felületen (www.zoldcivil.hu), mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát, lásd 3. melléklet.
Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a jelöltnek az elfogadó nyilatkozaton kötelező
feltüntetnie legalább egy támogató civil szervezetet, amely jogosult mandátum felvételére.
A leadott szavazatok megváltoztatására nincs lehetőség. A szavazáshoz szükséges mandátumot,
a belépési kóddal a Mandátumvizsgáló Bizottság küldi meg e-mailen. A szavazatok leadására az
elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a zoldcivil.hu oldalon lesz lehetőség. A szavazás részletes
eredményei szeptember 21-25 között lesznek nyilvánosak a szavazó szervezetek számára és
onnantól megtekinthetőek az Együttműködés honlapján. A szavazás alapján frissített testületi
listát a Mandátumvizsgáló Bizottság a megszokott módon közzéteszi a zoldcivil.hu oldalon. A
megbízóleveleket, az elmúlt évekhez hasonlóan e-mailben kapják meg az új delegáltak.
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Egyéb
A 2020-as évben az SZMSZ által meghatározott éves szakmai beszámoló beküldési határideje
2020. szeptember 13., amelynek módjáról a Mandátumvizsgáló Bizottság értesíti a delegáltakat.
Jelen módja a mandátumfelvételnek és a delegálásnak kizárólag a 2020. évi delegált választásra
vonatkoznak a járványhelyzet miatt, jelen dokumentum nem elegendő a szavazás és az OT
elválasztására a következő években.
Jelen online szavazás az állásfoglalások elfogadását nem tartalmazza. Az idei évben a
szervezeteknek erre nem lesz lehetősége a megszokott módon, további lehetőségekről az
együttműködés levelező listáin lesznek információk.
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1. Melléklet: Megalapozó dokumentum, szimpátia szavazás eredményei

A KT az online, OT-tól független szavazás lehetőségével kapcsolatban szimpátiaszavazást
kezdeményezett, amit közzé tett a Zöld civil együttműködés honlapján, közösségi oldal csoportjában
valamint a levelezőlistáin, a következő felhívással:
“Kedves Mozgalom!
A jelenlegi járványhelyzetnek köszönhetően az idei évben sajnos a szokásos módon nem kerülhet
megrendezésre a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója (OT). A jelenlegi
jogszabályok megengedik azt, hogy a működési szabályzatban foglaltaktól eltérően lehessen szavazni. A
fentiek alapján felmerült a Koordinációs Tanács részéről, hogy a delegáltak megválasztását az OT-én
kívül tartaná meg a Mandátumvizsgáló Bizottság. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szavazás elektronikusan
történne, viszont a mandátumok felvétele online valósulna meg és mindenki home officeban adná le a
szavazatait.
A delegált választás ezen formájával kapcsolatos szimpátia szavazást tartalmazza ezen kérdőív.
Köszönünk minden kitöltést!”
A szavazatok leadására öt nap állt rendelkezésre, összesen kereken 60 szavazat érkezett be, amelyből
egyetlen kivétellel mindenki támogatta az online szavazást.
Összesen 53 zöld civil szervezet támogatta az ötletet.
Az online szavazás lefolytatásának lehetőségét egy szervezet nem támogatta, a következő indoklással:
“A rendkívüli helyzet miatt kézenfekvő lenne, ha minden lejáró mandátumot egyetlen szavazással
meghosszabbítana a videó-OT egy évvel. Kímélni kellene a szorgalmas szervezők idejét és energiáját.”
A szimpátiaszavazáson a válaszok a következőképpen alakultak:
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Mivel a delegáltakat külön bíztattuk a szavazásra, ezért egy-egy szervezettől több válasz is beérkezett.
Ennek megfelelően a bal oldali ábrán látható az összes válasz összesített adata, a jobb oldalon pedig
szervezetenként egy választ vettünk. Nem volt olyan szervezet, ahonnan ellentétes válaszok érkeztek
volna.
A következő kérdésnél szervezetenként csak egy választ vettünk figyelembe.

Ebből látszik, hogy idén is lehetnek olyan szervezetek, akik először szeretnék felvenni mandátumot.

A szavazások a delegáltak munkáját határozzák meg, hiszen sokaknak idén jár le a mandátuma, éppen
ezért fontos volt már a szimpátia szavazáson is külön rákérdezni a delegált státuszra, Illetve fontos
látnunk azt is, hogy vannak-e olyanok, akik ugyan nem delegáltak, de szeretnének azok lenni - így
számukra például a delegált pozíciók egy éves meghosszabbítása kedvezőtlen.
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Lehetséges válaszok:
❏ Igen; idén jár le a mandátumom
❏ Igen; idén még nem jár le a mandátumom
❏ Nem
❏ Nem, de szeretnék idén jelentkezni
Jelenleg 57 delegáltja van a Zöld Civil Együttműködésnek (ez 57 személyt jelent, akik közül van olyan,
aki több bizottságban is benne van). A szimpátia szavazáson részt vett 31 delegált, akik közül 30-an
támogatták az online szavazás lehetőségét.
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2. Melléklet: Mandátum felvételéhez szükséges megbízólevél

NYILATKOZAT / MEGBÍZÓLEVÉL
Alulírott _____________________________________________, mint a(z)
____________________________________________________(szervezet neve)
____________________________________________________(szervezet címe)
bejegyzett képviselője - a megfelelő bejelölendő, kitöltendő:

□ nyilatkozom, hogy a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének 2020-as
Delegált választásán a szervezetem képviseletét magam látom el.

□megbízom az alábbi személyt:
_____________________________________________________ (név)
_____________________________________________________ (lakcím),
hogy szervezetünket a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének 2020-as
Delegált választásán teljes joggal képviselje.

□nyilatkozom, hogy ismerem a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének
Szervezeti és Működési Szabályzata 2.§. 2. pontját, és e szerint a szervezet jogosult szavazati joggal részt
venni a szavazáson.

□nyilatkozom, hogy jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként/civil társulásként szavazunk, így
két korábbi OT résztvevő ajánlását mellékeltem.
Kelt:
________________________________
Képviselő aláírása P.H.
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3. Melléklet: Delegált jelöléshez szükséges nyilatkozat

Elfogadó nyilatkozat
Alulírott nyilatkozom, hogy elfogadom jelölésemet a Környezet- és Természetvédő Civil
Szervezetek Együttműködésének delegált választására.
Nyilatkozom, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség (nem vagyok magyarországi politikai párt
és pártalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja, országgyűlési vagy önkormányzati képviselője,
valamint állami szervezetnél nincs olyan munkaviszonyom, tisztségem és egyéb
kapcsolódásom, ami a delegálti munkámat összeférhetetlenné tenné).
Vállalom, hogy megválasztásom esetén a delegáló zöld civil szervezetek együttműködő
közösségével való kapcsolattartásom érdekében a Tájékoztató és Fórum levelező listáknak
tagja, a ZöldCivil honlap regisztrált felhasználója, valamint lehetőleg a ZöldCivil facebook oldal
lájkolója és a ZöldCivil facebook csoport értesítést kapó tagja leszek.
Vállalom, hogy elérhetőségeimet (telefonszám, e-mail cím), valamint bemutatkozásomat a
ZöldCivil honlapon nyilvánossá teszem, továbbá évente egyszer írásos beszámolót készítek
delegálti munkámról az Országos Találkozó számára. A Koordinációs Tanács által szervezett
évi egyszeri – a delegáltak munkáját megismerő és őket segítő – ülésén, valamint az Országos
Találkozón lehetőségem szerint részt veszek.
Nyilatkozom, hogy megadott adataim megfelelnek a valóságnak, elfogadom a Környezet- és
Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzatát,
hozzájárulok megadott adataim – 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő –
kezeléséhez (részletek: http://zoldcivil.hu/adatkezeles/), valamint elfogadom, hogy a jövőben
tájékoztatást kapok a megadott e-mail címemre.
Név:
Támogató civil szervezet(ek):
Telefonszám:
E-mail cím:
Dátum:
A testület(ek), amelyre a jelölés szól:
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