Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló)
ALAPSZABÁLY

I. Általános rendelkezések
1. Név
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség (a továbbiakban: Hálózat), rövidítve: Kötháló
2. Székhely és telephely
Székhely: Veszprém, Rákóczi utca 3. 1/2.
Telephely, levelezési cím: Miskolc, Kossuth utca 13. 1. emelet
3. Működési terület
Országos és nemzetközi.
4. Szervezeti forma
Szövetség
5. A Hálózat küldetése
Elősegíteni a környezeti tudatosság minél szélesebb körű elterjesztését és a fenntartható életmód
népszerűsítését, az ország környezeti állapotának és a lakosság életminőségének javulását.
Ennek érdekében a tanácsadás minőségfejlesztésével, érdekképviselettel, anyagi és tárgyi segítségnyújtással,
tudásátadással, közös projektek és együttműködések szervezésével támogatja a tagszervezetek tanácsadó
munkáját.
6. A Hálózat célja
a) A Hálózat célja a tagszervezetek segítése és munkájuk összehangolása a környezeti tanácsadás folyamatos
fejlesztése érdekében. A Hálózat célcsoportjai elsősorban a tagszervezetei és azok környezeti tanácsadó
irodái, közvetett módon pedig a lakosság. Ennek érdekében a Hálózat a fenntartható életmóddal, a
környezet-, természet- és állatvédelemmel, az életminőséggel, az ökológiai fogyasztóvédelemmel, valamint
a területfejlesztéssel kapcsolatos információk és ezen információk népszerűsítési módozatainak teljes körű,
folyamatos megújítását végzi a Hálózat etikai normáit elfogadó személyekkel, kormányzati és nem
kormányzati szervezetekkel együttműködve, hazai és nemzetközi szinteken egyaránt.
b) A célok megvalósítása érdekében a Hálózat az alábbi tevékenységeket végzi:
- érdekképviselet (közös fellépés a tanácsadó irodák érdekeinek érvényesítése céljából),
- infrastrukturális háttér biztosítása (ingyenes, általános közérdekű környezetvédelmi tanácsadó irodák
létrehozásának, működtetésének és fenntartásának támogatása),
- a hálózat tagjainak közös fellépését támogató háttér biztosítása (egységes arculat, belső
kommunikációs rendszer, stb.)
- tudásátadás (egységes adatbázisok, valamint központi tudásbázis létrehozása és fenntartása, egységes
arculatú kiadványok, tematikus füzetek, szórólapok megjelentetése, on-line felületek kialakítása és
naprakészen tartása, rendezvények – előadások, fórumok, sajtótájékoztatók, kiállítások stb. –
szervezése, közös projektek kidolgozásának és működtetésének irányítása, összehangolása, az irodák
alkalmazottainak folyamatos képzése, a nyilvánosság tárgyilagos tájékoztatása),
- együttműködések szervezése (együttműködés hazai és nemzetközi szervezetekkel, kapcsolatok
kiépítése és ápolása).
c) A szövetség által felvállalt – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. §-ban foglaltak szerint Alapszabályban
rögzített – a közhasznú jogálláshoz kapcsolódóan végzett közfeladatok:
1. A természeti erőforrások, különösen a föld, a víz és a biológiai sokféleség, a honos növény- és állatfajok,
valamint a kulturális értékek és a környezet védelme, az egészséges környezethez, valamint a testi és lelki

egészséghez fűződő jogok érvényesítése (Magyarország Alaptörvényének Alapvetés szakasz P) cikke,
Szabadság és felelősség szakasz XX. és XXI. cikke);
Közhasznú tevékenységek: Környezetvédelmi civil érdekérvényesítés,lakossági tanácsadás
2. A környezet megóvása, károsodásának megelőzése, veszélyeztetésének megszüntetése, helyreállítása,
állapotának fokozatos javítása, a környezet állapotának felmérése, az ezzel kapcsolatos információk
beszerzése és továbbítása; környezetvédelmi nevelés, képzés, tájékoztatás, együttműködés a környezetvédelmi feladatot ellátó hatóságokkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel, a lakosság rendszeres
tájékoztatása a helyi környezet állapotáról (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 38.§ b), f), g) és h) pontjai, valamint a 46.§ d) és e) pontjai);
Közhasznú tevékenységek: A környezet állapotának felmérése, az ezzel kapcsolatos információk beszerzése és
továbbítása. Az egyes környezeti elemek állapotával kapcsolatos információk gyűjtése, közzététele,
segítségnyújtás az ezekkel kapcsolatos környezeti információkhoz való hozzájutáshoz.
3. A természet védelmével kapcsolatos felmérések és tervek elkészítése, a természet védelme érdekében a
civil szervezetekkel történő együttműködés, a természet védelmével kapcsolatos oktatási, ismeretterjesztési
tevékenység, a nyilvánosság részvételének biztosítása a természet védelme körében (a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 56.§ f), h), i) pontjai, valamint 65.§ (1) bekezdése);
Közhasznú tevékenység: Környezeti oktatás, képzés,ökológiai szemléletformálás, természet védelmével
kapcsolatos oktatási, ismeretterjesztési tevékenység. A természet védelmével kapcsolatos felmérések és
tervek elkészítése.
4. A települések környezeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, az ismeretterjesztő
tevékenység támogatása, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (2) bekezdés b), d), e), g) és h) pontjai);
Közhasznú tevékenység: ismeretterjesztés, a szabadidős programok szervezése.
5. Településfejlesztés, településrendezés, települési környezet tisztaságának biztosítása, a kulturális örökségek
helyi védelme, helyi környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § /1/ bekezdés 1., 5., 7., 11. és 19. pontjai.)
Közhasznú tevékenység: aktív részvétel a települések terület-felhasználását,az építés helyi rendjének
szabályozást,természeti és épített értékeinek fejlesztését,védelmét szolgáló településrendezési eljárásokban.
Részvétel a területi és ágazati tervezési eljárásokban.
6. Népegészségügyi, valamint egészségmegőrzéssel, megelőzéssel, egészségfejlesztéssel, az egészséges
életmódra neveléssel összefüggő feladatok. ( Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) SZABADSÁG ÉS
FELELŐSSÉG XX. cikk (1) bekezdés, az
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési
környezet tisztaságának biztosítása;
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről III. fejezet Népegészségügy 1. Cím Egészségfejlesztés; 2. Cím
Környezet- és település-egészségügy;
3. Cím Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy; 5. Cím Munkaegészségügy
Közhasznú tevékenység: A lakosság egészségi állapotát veszélyeztető környezeti hatások elleni fellépés,
környezet-egészségüggyel,egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás, az egészséges életmódhoz
kapcsolódó sport –és szabadidős programok szervezése
7. Környezetvédelem, környezettudatosság (Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) SZABADSÁG ÉS
FELELŐSSÉG XX. cikk (2) bekezdés
– a testi és lelki egészség érdekében a környezet védelemének biztosítása XXI. cikk (1) bekezdés – az
egészséges környezethez való jog, 2013 január 1-től az
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. helyi környezet- és
természetvédelem, 19. hulladékgazdálkodás;

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Alapelvek 5. § –a természeti értékek és területek védelmének
kötelezettsége,
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1. § A törvény célja; 2 § törvény hatálya;
12. §Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság;
54. - 55 § Környezeti nevelés, képzés, művelődés; 98-100 § A környezetvédelmi egyesületek jogai
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 53. § Részvétel a hulladékgazdálkodásban 54. § a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos képzés, nevelés
2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről)
Közhasznú tevékenység: Környezeti nevelés,oktatás.
8. Fogyasztóvédelem (Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) ALAPVETÉS L) cikk M) cikk (2)
Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való
visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17. § (1) A fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli oktatás keretében
meg kell ismertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. (2) A fogyasztóvédelmi oktatás
elsősorban állami feladat.)
Közhasznú tevékenység: Ökológiai fogyasztóvédelem, környezet egészségügy témaköreiben rendezvények
szervezése,szolgáltatások nyújtása,
9. Területfejlesztés, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés (2013. január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 13. helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
116. § (4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban –
tartalmazza,
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket,
27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs feladatokat lát el,
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről,
4. § A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, a természetes
személyek és szervezeteik,
a gazdálkodást végző szervezetek és az érdekvédelmi szervezetek, valamint más intézmények összehangoltan,
egymással együttműködve látják el.)
Közhasznú tevékenység: Részvétel a területi és ágazati tervezési eljárásokban,
10. Civil szervezetek számára biztosított szolgáltatások (Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25)
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG VIII. cikk
(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.;
(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján, szabadon alakulhatnak és
tevékenykedhetnek.
2013. január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § A helyi
önkormányzat feladatai ellátása során
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi
közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;,
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról)
Közhasznú tevékenység:Civil szervezetek és magánszemélyek számára biztosított nonprofit szolgáltatások
nyújtása: nyílt rendezvények, együttműködések közös programok megvalósításában.
7. Tagsági szintek:

 Alapító tag
 Rendes tag
 Pártoló tag
8. A tagsági viszony alap feltételei
a) az Alapszabály elfogadása,
b) belépési nyilatkozat aláírása,
c) a tagdíj befizetése.
9. Tagsági viszony keletkezése
a) Alapító tagnak számít az a jogi személy, amely az alakulás időpontjában környezeti tanácsadó irodát
működtet, saját döntési rendszerében elhatározza a csatlakozás szándékát, képviselője nyilatkozik a tagsági
viszony feltételeinek elfogadásáról, és melynek bejegyzett képviselője az alapítói ülésen jelen volt.
Alapító tagok: Levegő Munkacsoport, Reflex Környezetvédő Egyesület
b) A Hálózat rendes tagja csak jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, vagy alapítvány lehet. A
belépés az eredeti jogi státuszt nem érinti. Rendes taggá válhat az a jogi személy, mely a tagfelvételi
kérelem beadásakor teljesíti az SZMSZ-ben szereplő rendes tagsággal kapcsolatos alapkövetelményeket,
megszerzi két rendes tag ajánlását az ezt követő évi rendes Hálózati Fórumon a Köt háló összes rendes
tagja legalább ötven százalékának +1 főnek jóvá kell hagynia a tagjelölt belépését.
c) Pártoló tag az, aki a hálózat szakmai programjainak megvalósítását segíti, egyedi, együttműködési
megállapodás alapján, és a mindenkori tagsági díj 50%-át befizeti. Saját hálózatán/tagságán keresztül
szakmailag támogatja a szövetség működését. Szavazati joggal nem rendelkezik, a Fórumon tanácskozási
joggal vehet részt. Az együttműködési megállapodást a Tanács köti meg vele.
A pártoló tag felvételét a Tanács javaslatára, az évi rendes Hálózati Fórumon a Kötháló összes rendes tagjai
közül legalább ötven százalék +1 főnek jóvá kell hagynia.

10. A tagok jogai
10.1. A rendes tagok jogai
a) a Hálózati Fórumon szavazati joggal részt vehet,
b) javaslattételi jog,
c) bármely tisztségre választhat és választható (e jogát képviselőjén keresztül gyakorolja),
d) hozzáférhet a Hálózat információihoz,
e) igénybe veheti a Hálózat szolgáltatásait,
f) helyi ügyekben hivatkozhat hálózati tagságára,
g) részt vehet a Hálózat rendezvényein, képzésein,
h) a Fórumon hozott döntésekkel kapcsolatban saját állásfoglalást fogalmazhat meg,
i) a Tanács jóváhagyásával önálló és együttműködési programot kezdeményezhet a Hálózat neve alatt,
j) adományok elfogadása ellen kifogást emelhet a Tanácsnál.
10.2. A pártoló tagok jogai:
a.) A pártoló tag és/vagy képviselője szavazati joggal nem rendelkezik, de jogosult a Hálózati Fórumon
tanácskozási joggal részt venni.
b,) Jogosult használni a „KÖTHÁLÓ pártoló tagja /támogatója „megnevezést a kommunikációjában.

11. A tagok kötelességei
11.1. A rendes tagok kötelességei
a) az Alapszabály betartása,
b) a Fórumon hozott határozatok végrehajtása,
c) a tagdíj befizetése,

d) vállalt kötelezettségei teljesítése,
e) a környezeti tanácsadó iroda folyamatos működtetése, a tanácsadáshoz szükséges megfelelő emberi és
technikai háttér működtetése, fenntartása és fejlesztése,
f) részvétel a Hálózat munkájában,
g) a megszerzett szakmai információk és tapasztalatok megosztása a Hálózat rendes és pártoló tagjaival,
h) részvétel a Hálózat által rendezett képzéseken, amennyiben a Tanács egyedi döntése alapján nem kap
felmentést ez alól,
i) a tanácsadó szakmai fejlődésének biztosítása.
j) az SZMSZ-ben meghatározott minőségfejlesztési rendszer elvárásainak folyamatos teljesítése.
11.2. A pártoló tagok kötelességei:
a) vállalt kötelezettségei teljesítése,
b) a tagdíj 50 %-nak befizetése,
c) a szövetség érdekeivel összhangban való tevékenykedés.

12. Tagok képviselete
A Hálózat rendes tagjai jogaikat és kötelezettségeiket saját Alapszabályuk és a vonatkozó rendelkezések
alapján gyakorolják, illetve teljesítik.
13. A tagsági viszony megszűnése
13.1. A rendes tagsági viszony megszűnése
a) Kilépés, ha a rendes tag szándékát írásban bejelenti. A tag tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti. A
kilépési szándékot a Hálózati Tanácsnak írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg
az egyesületi tagság megszűnik.A rendes tag kilépését a Hálózati Tanács soron következő ülésén tudomásul
veszi, törli a tagnyilvántartásból. Ezen intézkedéseket a soron következő Hálózati Fórum hagyja jóvá.
b) Az Elnökség kizárja azt a tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.
c) Kizárható az a rendes tag, amely jogszabályt, a Hálózat alapszabályát vagy határozatát sértő vagy céljaival
összeegyeztethetetlen magatartás tanusít, tanácsadó tevékenységét nem, vagy nem az
alapkövetelményeknek megfelelően működteti.
A Hálózati Tanács kezdeményezheti bármely rendes tag kizárását a Fórumnál, melyről az éves Fórum előtt
legalább 45 nappal az érintett szervezetet és a hálózat tagságát tájékoztatja. A Tanács javaslata ellen az
érintett rendes tag 30 napon belül írásban fellebbezhet a Felügyelő Bizottságnál.
A Felügyelő Bizottság a fellebbezést 30 napon bírálja el, melyre az érintett tagot is meghívja. A tárgyalás
alapján a kizárási javaslatot az FB hatályon kívül helyezi, vagy jóváhagyja és az elnöknek továbbítja azzal,
hogy a Tanács tűzze a legközelebbi Fórum napirendjére.
A kizárási eljárást a Fórum folytatja le, ahol a kizárással érintett tag személyes meghallgatását biztosítani
kell. A Fórumon, a kizáráshoz, a Kötháló összes rendes tagja legalább 50%+1 jóváhagyása szükséges.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá hogy a kizáró határozat
ellen egyesületi fórumon további fellebbezési lehetőség nincs. A kizáró határozatot a taggal 15 napon
belül írásban közölni kell.
d) Az alapkövetelmények év közbeni nem teljesülése esetén a rendes tagnak 10 munkanapon belüli
bejelentési, és a bejelentést követő 10 munkanapon belüli pótlási kötelezettsége van az Ügyvezető elnök
felé. A bejelentés vagy a pótlás elmaradása esetén a Tanács felfüggesztheti a szervezet rendes tag tagságát
(a tag, tagi jogait nem gyakorolhatja).
e) Törlés: - Ha a tag jogutód nélkül megszűnik, ez önmagában megszűnteti a tagsági viszonyt, ebben az
esetben nem kell törlési határozatot hozni

f) A Fórum felmondhatja a tagsági viszonyát annak a tagnak, aki az éves tagsági díj megfizetésével több mint
három hónapi elmaradással van és elmaradt tagsági díj hátralékát a Tanács írásbeli felszólítást követő 30
napon belül sem rendezi.
13.2. A pártoló tagsági viszony megszűnése
a) Kilépés, ha a pártoló tag szándékát írásban bejelenti. A kilépés a bejelentéssel életbe lép.
b) A Hálózati Tanács kezdeményezheti bármely pártoló tag kizárását a Fórumnál. Kizárható az a pártoló
tag, amely magatartásával a Hálózat céljainak megvalósulását veszélyezteti. A kizáráshoz a Kötháló összes
rendes tagja legalább 50%+1 jóváhagyása szükséges. A kizáró határozat ellen egyesületi fórumon további
fellebbezési lehetőség nincs. A kizáró határozatot a taggal 15 napon belül írásban közölni kell.
c) Törlés: - Ha a tag jogutód nélkül megszűnik, ez önmagában megszűnteti a tagsági viszonyt, ebben az
esetben nem kell törlési határozatot hozni
- A Tanács törli azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével. EZ a
rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az elmaradt tagdíj megfizetésére a Tanácstól írásban
felszólítást kapott, és ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható.
d) A pártoló tag kilépését a Hálózati Tanács veszi tudomásul, és törli a tagnyilvántartásból, mely
intézkedésekről a soron következő Hálózati Fórumot tájékoztatni köteles.
14. A tagdíj és a tagi hozzájárulás befizetése
a) A tagdíjak befizetése minden év január 31-ig a Hálózat számlájára történő átutalással, vagy a
házipénztárba történő készpénz-befizetéssel történik.
b) A tagdíjak mértékét a Fórum évente határozza meg, melynek összege 2014.évben: 10 000 Ft, a pártoló
tagoknak 5 000 Ft.
III. Működési alapelvek
15. A Hálózat közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet, valamint
megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
16. A Szövetség működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, beszámolóinak közlése nyilvános. A
Hálózat által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból, kortól, nemtől, etnikai hovatartozásától függetlenül bárki
részesülhet, e szolgáltatásokról a Hálózat titkárságán előzetes egyeztetés után kérhető felvilágosítás.
17. A Hálózati Fórumról jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető Elnök és a jegyzőkönyv vezetője ír alá, és két
rendes tag hitelesít. A Tanács üléseiről emlékeztető készül, melyet a jegyzőkönyv vezetője ír alá, és a Tanács
egy tagja hitelesít. A Fórum és a Tanács döntéseiről az érintetteket egy hónapon belül értesíteni kell. A Tanács
és a Fórum döntéseit az érintettekkel írásban közli. A Hálózat működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
az ügyintéző szervvel történt előzetes egyeztetés után a Hálózat titkárságán bárki betekinthet. A Hálózati
Fórumok, a Tanács és a Felügyelő Bizottság üléseinek meghívóit a hálózat levelező listáján, a szolgáltatásokat
és éves beszámolókat a Hálózat a www.kothalo.hu honlapon hozza nyilvánosságra.
18. A Hálózat működése, illetve a Fórum és a Tanács döntései, határozatai nem sérthetik a Hálózatban
együttműködő szervezetek önállóságát és függetlenségét.

IV. Szervezeti felépítés
19. A Hálózat szervei
Hálózati Fórum, Tanács, Felügyelő Bizottság. A Tanács az ügyek intézésére végrehajtó szervet (titkárságot)
működtethet.
20. A Hálózat legfőbb döntéshozó szerve a Hálózati Fórum (röviden: Fórum).

20.1. A Fórumon a Hálózat rendes tagjai egy-egy szavazati joggal, a pártoló tagok pedig tanácskozási joggal
vehetnek részt.
20.2. A Fórum kizárólagos hatáskörei:
a) az Alapszabály és mellékletei elfogadása, módosítása,
b) az Alapszabály mellékletei, valamint a szervezet gazdálkodására, működésére vonatkozó egyéb szabályok,
valamint a Hálózat hosszú távú, stratégiai terveinek jóváhagyása,
c) az éves munkaterv és a költségvetés, valamint az előző év teljesítéséről szóló beszámolók, a közhasznúsági
melléklet jóváhagyása,
d) a Hálózat tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása
e) rendes és pártoló tagok felvétele és kizárása,
f) a tagdíj és a tagi hozzájárulás megállapítása,
g) más civil szervezetekkel való egyesülés, más szervezetbe, szövetségbe való belépés kimondása,
h) a szövetség feloszlásának kimondása,
i) minden olyan ügy, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal, illetve amit ő maga ide sorol,
j) a Tanács éves beszámolójának elfogadása.
20.3 A Fórumot legalább évente egyszer össze kell hívni.
A Fórumot az Ügyvezető elnök köteles összehívni:
a) a Tanács határozatára,
b) ha a Hálózatban együttműködő rendes tagok legalább 20%-a kéri, a határozat meghozatalától, illetve a
kérelem kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül,
c) a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére,
d) amennyiben a Bíróság azt elrendeli.
20.4
A Fórumot az ügyvezető elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével. A meghívót a tagoknak olyan
időpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kézhez kapják. A
meghívóhoz csatolni kell az esetleges írásbeli előterjesztéseket. A meghívónak tartalmaznia kell, a Fórum
megtartásának helyét idejét, a tervezett napirendet, a határozatképtelenség esetére megszabott megismételt
Fórum összehívására, megtartására való utalást.
Az egyesületi tagok a meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül indoklással ellátva az Tanácsnál
írásban kezdeményezhetik új napirend felvételét. A javaslatról a Tanács a Ptk. 3:75. § /2/ bek. szerint dönt.
A meghívót elektronikus levélben is lehet kézbesíteni.
20.5. A Fórum határozatképességéhez a szavazásra jogosult tagok 50%+1 képviselő jelenléte szükséges. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott, majd ismételten összehívott Fórum a jelenlévő képviselők számától
függetlenül határozatképes az eredetileg felvetett napirendi kérdésekben, ha erről a rendes és pártoló tagokat
a meghívóban már előre tájékoztatták.
20.6. A Fórumon a rendes tagok képviselők tanácskozási és szavazati joggal, a pártoló tagok, valamint a
meghívott vendégek tanácskozási és javaslattételi joggal bírnak.
20.7. A Hálózati Fórum döntéseit a másképp nem szabályozott esetekben nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Minősített többség szükséges:
a.) Az összes rendes tag háromnegyedes többsége szükséges a Hálózat céljainak módosításához, illetve a
Hálózat megszűnéséről vagy más szervezettel történő egyesüléséről hozandó döntéshez.
b.) A Fórumon jelen lévő rendes tagok háromnegyedének szavazat szükséges az Alapszabály
elfogadásához és módosításához
20.8 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani

d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20.9. A Hálózati Fórum titkos szavazással dönt az alábbi esetekben:
a) rendes vagy pártoló tagok felvétele,
b) rendes vagy pártoló tagok kizárása,
c) tisztségviselők megválasztása,
d) amennyiben a titkos szavazást a Fórumon szavazati joggal jelenlévő tagok legalább 20%-a kéri.
20.10. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni.
20.11. A Fórum ülései – a jogszabályban előírt esetek kivételével - nyilvánosak.
20.12. A Fórumot az elnök, vagy a Tanács által kijelölt tag vezeti le, aki ebben a minőségében aláírja a
jegyzőkönyvet. A Fórum a megjelent tagok soraiból levezető elnököt és két hitelesítőt kell választ.
Titkos szavazás megkezdése előtt az egyesület jelenlévő tagjai közül két tagú szavazatszámláló bizottságot
választ. A bizottság feladata a szavazás eredményének megállapítása, kihirdetése és jegyzőkönyveztetése.
20.12 A Fórumról jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben a hozott határozatok folyamatos sorszámozással
kerülnek rögzítésre. A jegyzőkönyvből - a döntés tartalmán, időpontján és hatályán kívül, a végrehajtásért
felelős személyen kívül - ki kell tűnnie a hozott határozatokat támogatók, illetve ellenzők számarányának. A
Fórumról készült jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvezető, valamint a két hitelesítő ír alá.
20.13. A Fórum határozatainak érintettekkel való közlésének módjáról, a Hálózati döntések nyilvánosságáról a
29./ pont rendelkezik.
21. A Hálózati Tanács
21. A Hálózati Tanács
21.1. A Tanács tagjai: Ügyvezető elnök és a 4 fő Tanácstag, összesen 5 fő. A Tanács tagjává csak a Hálózat
rendes tagjainak képviselői és delegáltjai választhatók meg.
21.2. A Tanács hatásköre:
a) az éves munkaterv és az éves költségvetés elkészítése,
b) két Fórum között a szervezet és a gazdálkodás irányítása,
c) javaslattétel tagfelvételről, kizárásról,
d) a szervezet céljainak megvalósítása a tagság akarata szerint,
e) a Tanács működési rendjét maga határozza meg az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben,
f) a Fórum által hozott döntések végrehajtásáért a Tanács és az ügyvezető elnök felelős,
g) dönt az adományok elfogadásáról.
h) a Tanács alkalmi együttműködési javaslatokat terjeszthet a Fórum elé.
i) Elkészíti a Hálózat részletes gazdálkodási alapelveit tartalmazó számviteli politikát és elfogadásra a Fórum
elé terjeszti.
Határozatképesség:
a) A Tanács akkor határozatképes, ha legalább 50% +1 tagja jelen van, határozatképtelenség esetén a nyolc
napon belül ismételten összehívott tanácsülés az eredeti feltételekkel határozatképes azokban a napirendi
pontokban, melyekről a Tanács tagjait a meghívóban már előre tájékoztatták.
b) A Tanács egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.
c) A Tanács ülései nyilvánosak, azokról emlékeztető készül, amelyet az emlékeztető feljegyzője és egy
tanácstag hitelesít.
d) A Tanácsot évente legalább háromszor az Ügyvezető elnök hívja össze írásban, az előzetes napirendi
pontok feltüntetésével, az ülés előtt legalább két héttel.
e) A Tanács a tanácstagok jelenléte nélkül, írásban is hozhat határozatot. A Tanácstagok igennel, nemmel
szavazhatnak az Elnök által írásban/e-mailen közölt határozati javaslatról, illetve tartózkodhatnak. A
határozati javaslat szövegét a Tanács tagjai nem módosíthatják, ahhoz kiegészítést nem fűzhetnek. A
módosított, vagy kiegészített szöveg érvényteleníti a szavazást. A szavazás lebonyolításáról az ügyvezető

elnök gondoskodik. Ha a határozati javaslat háttere nem ismert, rövid indoklást kell csatolni hozzá. A
szavazás eredményéről az ügyvezető elnök tájékozatja a Kötháló tagjait. Nem tartható írásbeli szavazás
személyi kérdésekben. A Tanács legalább 3 munkanappal a határozathozatal előtt a hálózat
kothalo@zpok.hu levelezőlistáján közzéteszi a szavazásra bocsátandó kérdést és a hozzászólás határidejét.
A hozzászólási határidő letelte után a Tanács tagjai igennel, vagy nemmel szavazhatnak és tartózkodhatnak
az adott kérdésben, a döntéshozatalhoz legalább három igen, vagy három nem szavazat szükséges. A
döntésről az álláspontok név szerinti megnevezésével visszajelzést kell küldeni írásban/emailen a Tanács
tagjainak, s a határozat ezt követően hozható nyilvánosságra és kerül a határozatok tárába.
22. A Felügyelő Bizottság
22. A Felügyelő Bizottság
Tekintettel arra, hogy a Hálózat éves bevétele várhatóan meghaladja az 5 millió forintot, a Hálózat határozott
időtartamra, a Tanácstól elkülönült Felügyelő Bizottságot választ, melynek megbízatása három évig tart.
a) A Felügyelő Bizottság három tagját a Fórumon jelenlévők 50%+ 1 fő választja.
b) A Felügyelő Bizottság hatásköre:
- saját ügyrendjének meghatározása
- a szövetség működésének, gazdálkodásának, Tanácsának ellenőrzése, melynek során a Hálózat
könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a Tanács tagjaitól és a Hálózat munkavállalóitól
felvilágosítást, illetőleg tájékoztatást kérhet
- A Hálózati Fórum idejéről, helyéről is napirendjéről kötelezően értesíteni kell.
- ellenőrzi a Hálózat éves jelentéseit, évente legalább egyszer beszámol és ismerteti álláspontját a
Fórummal,
- ellenőrzi az éves mérleget, eredmény-levezetést,
c.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik. Ülését a bizottság elnöke hívja össze, de azt bármelyik FB tag
kezdeményezheti. A FB határozatképességéhez az elnök és egy tag jelenléte szükséges. A bizottság a döntést
igénylő kérdésekben sorszámozott határozatokat hoz, melyek – indokolt esetben, további intézkedés céljából
– a Tanács vagy a Fórum elé terjeszt.
Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
d.) Az FB ellenőrzi a Hálózat működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést,
a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
e.) Az FB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és
képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
f.) A Fórumot vagy a Tanácsot az FB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző
és képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
g.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
23. A Hálózat tisztségviselői
Elnök, tanácstagok, FB-tagok
A Fórum a rendes tagok 50%-nak+1 fő szavazattal két évre választja, illetve az alábbi feltétel teljesülése esetén
visszahívhatja a tisztségviselőket.
Visszahívásra akkor kerülhet sor, ha a Hálózat választott tisztségviselője súlyosan vétett a szövetség
Alapszabálya ellen. Ilyen eljárás lefolytatását – a 20.4. b) pontban foglaltak figyelembevételével – bármely
rendes tag kezdeményezheti a Fórumnál.
Rendkívüli Fórum összehívásával a Tanács köteles kezdeményezni annak a tisztségviselőnek a visszahívását,
akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és/vagy a közügyektől eltiltott, vagy
akivel kapcsolatban a 29. pont szerint összeférhetetlenségi ok merült fel.

24. A Hálózat Ügyvezető Elnöke
a) Jogosult képviselni a Szövetséget állami, civil szervezetek előtt és a külföldi kapcsolatokban.
b) Az ügyvezető Elnöki tisztséggel járó feladatait társadalmi munkában vagy munkaviszony keretében látja el.
Munkáltatója a Tanács, munkaszerződésének aláírója a Tanács által megbízott Tanácstag)
c) Törekszik nemzetközi és hazai támogatások elnyerésére a Hálózat céljaihoz.
d) A pénzügyi vezetővel közösen gyakorolja a banki aláírási jogokat.
e.) Önálló utalványozási joggal rendelkezik.
f.) Nyilvántartást vezet, melyből a Fórum és a Tanács döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a
döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye megállapítható.
g.) Naprakészen vezeti a határozatok tárát, gondoskodik a Tanács határozatainak végrehajtásáról.
h.) Gondoskodik a Hálózat működéséről az adminisztrációs feladatok ellátása érdekében
26. A Hálózati Tanács további tagjai:
a) teljes jogkörben helyettesítik az Ügyvezető elnököt, akadályoztatás esetén, a megbízások szerint,
b) vállalt feladatuknak és a rájuk bízott munkának megfelelően felelősei, irányítói, vezetői és szervezői a
Hálózatban folyó munka legalább egy területének,
c) önálló döntési jogkörrel ellátják a Tanács által a hatáskörükbe utalt feladatokat,
d) munkájukról rendszeresen tájékoztatják a Tanácsot és a Fórumot,
27. A Hálózat pénzügyi vezetője
a) feladatait munkaviszony /megbízási jogviszony keretében, vagy társadalmi munkában látja el.
b) a Hálózat Ügyvezető Elnökével közösen gyakorolja a banki aláírási jogot.
29. A Hálózat gazdálkodása
a) A Hálózat gazdálkodásáért a Tanács felel a számviteli politikával összhangban.
b) A Hálózat bevételei tagdíjakból, tagi hozzájárulásokból felajánlásokból, adományokból, pályázatokból és
egyéb forrásokból származnak.
c) A Hálózat vállalkozási tevékenységet csak közhasznú feladatainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
d) A Hálózat gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
célra fordítja.
e) A Hálózat befektetési tevékenységet nem folytat.
f) A Hálózat szervei működésének anyagi feltételeit céltámogatás hiányában a rendes és pártoló
tagszervezetek fedezik.
30. A Tanács és a Felügyelő Bizottság tagjaira, tisztségviselőire vonatkozó közös rendelkezések

(1) Az Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(2) A Fórum, valamint az Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Tanács elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget
nem töltenek be),
b) a Hálózatta a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Hálózat cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(4) A Hálózat megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
31. A Szövetség működésének nyilvánossága
1. A Szövetség szervezetszerű működésével kapcsolatos dokumentumok (így a testületi ülések jegyzőkönyvei,
a szövetség által kötött szerződések és kiadott állásfoglalások) nyilvánosak. Ez alól kivételt képeznek a
személyi, fegyelmi és munkaügyi tárgyú döntésekkel kapcsolatos iratok.
2.A Fórum és a Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvekbe, valamint a Szövetség működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba, az éves közhasznúsági mellékletbe, a Tanácshoz érkezett megkeresésre bárki betekinthet,
előre egyeztetett időpontban, egy Tanácstag jelenlétében, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
3 . A Szövetség köteles a Fórum és a Tanács határozatairól nyilvántartást, az un. " Határozatok könyvét"
vezetni, melyből megállapítható a Fórum és a Tanács határozatainak tartalma, időpontja és hatálya, a
határozatot támogatók és ellenzők számaránya.
A Fórum és a Tanács hozott határozatait az ügyvezető elnök 15 napon belül a közvetlenül érintettnek írásban
megküldi. A közlésnek pontosan tartalmaznia kell a hivatkozott döntés célját, a végrehajtással kapcsolatos
tájékoztatást (a feladathoz biztosított anyagi-technikai hátteret, a szolgáltatás módját), illetve a határidőket.
Ugyancsak az ügyvezető elnök gondoskodik arról, hogy a vezető szervek döntései 15 napon belül
megjelenjenek a Hálózat honlapján is.
4. Az éves közhasznúsági mellékletet a Hálózat honlapján mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
5. A Szövetség honlapján keresztül nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevételi módját, a
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről készült éves szakmai és
pénzügyi beszámolóját.

32. Egyéb rendelkezések:
A Szövetség megszűnik:
a) ha a tagok az egyesület megszűnéséről vagy más egyesülettel való egyesüléséről határoznak,
b) amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a Szövetség céljával megegyező cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni.
Feloszlatás esetén a fennmaradó vagyon sorsáról a törlésről határozó bíróság dönt.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit, valamint a
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló I.II.-III. részben foglaltakat kell alkalmazni.
Záradék:
Az Alapszabályt a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség 2014. november 17-én megtartott
rendkívüli Fóruma a korábbi módosításokkal is egységes szerkezetben a 16/2014. határozatával elfogadta. A
2014. november 17-én elfogadott módosításokat az Alapszabály kék színű vastagon szedve (új/módosított
rendelkezések) jelölte.
Kelt: 2014. november 17.

