
Zöld Összefogásért Mozgalom (ZÖM) 

 

Együttműködési Szabályzat 
  

 

A mozgalom logója: 

 

 
 

A logó leírása:  
Zöld mezőben fehér fa, melynek lombkoronáját stilizált, nyitott tenyerű kezek alkotják. A fa gyökérzete 

alatt a Zöld Összefogásért Mozgalom megnevezése. A törzsön felülről lefelé a ZÖM olvasható 

mozaikszóval. A ZÖM logójának fája az összefogást (törzs) és a segítségnyújtást (kezek) egyaránt 

szimbolizálja, de utal a közös gyökerekre is. A zöld háttérszín a zöld eszmét, a fenntarthatóságot 

sugallja.   

 

 

1. A ZÖM tagsága 

 

A tagság alapító és csatlakozó (együttműködő vagy pártoló) tagokból áll. A tagok jogai 

egyenlők. 

 

Az együttműködő tag:  

● aktívan vesz részt vesz az operatív munkákban,  

● szükség esetén személyesen is mozgósítható,  

● esetenként önként is vállal feladatokat. 

 

A pártoló tag szakmailag, pénzügyileg, önkéntesként, vagy egyéb módon támogatja a 

ZÖM céljait, tevékenységeit. 

 

2. Csatlakozás, kiválás a mozgalomból 

 

A ZÖM-höz csatlakozhatnak: 

 

● civil szervezetek, magánszemélyek csoportjai és magánszemélyek, akik a 

Budapesti Agglomerációban tevékenykednek, illetve élnek, vagy élet- és 

munkakörülményeik ide kapcsolódnak, 



● online úton csatlakozási kérelmet (1. sz. melléklet) nyújtanak be, és elfogadják 

a Zöld Összefogásért Mozgalom Alapító Nyilatkozatában foglalt célokat, 

továbbá a jelen EMSZ-ben foglaltakat. 

● a csatlakozási kérelem elfogadásáról az Elnökség dönt. 

● A ZÖM-ből való kiválás, a tag egyoldalú nyilatkozatával, vagy a mozgalom 

Elnökségének kizáró nyilatkozatával történhet. Indokolás egyik esetben sem 

szükséges. Kiválásra, kizárásra - pontosabban az együttműködés 

megszüntetésére - abban az esetben kerülhet sor, ha a ZÖM tagja a mozgalom 

céljaival nem összeegyeztethető tevékenységet folytat, illetve nem tartja be az 

EMSZ-t és ezen a ZÖM Elnökségének írásbeli felkérésére sem változtat. 

 

A tagok jogai: 

● hivatkozhat a ZÖM tagságára, 

● használhatja a ZÖM logóját (médiumok esetében a ZÖM Elnökségének 

engedélye szükséges) 

● előterjesztéseket tehet a ZÖM elnöksége felé, 

● igénybe veheti a ZÖM tudástárát,  

● segítséget kérhet a ZÖM-től, illetve tagjaitól. 

 

3. A ZÖM szervezeti felépítése, döntéshozatala és képviselete 

 

● A ZÖM a Budapesti Agglomeráció településeinek érdekképviseletére törekszik, 

ezért csatlakozó tagjai a településekhez kapcsolódnak. Minden településnek egy 

azonos értékű szavazata van a ZÖM elnökségében, függetlenül az adott 

településről csatlakozók számától. 

● Abban az esetben, ha az adott települési tagok szavazatai nem esnek egybe, úgy 

kell tekinteni, hogy tartózkodtak a szavazásnál.  

● A döntéshozatal többségi szavazással történik. 

● A ZÖM nem hozhat a céljaival, illetve a fenntarthatósággal ellentétes döntést.  

● Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen EMSZ nem szabályoz. 

● A ZÖM elnöksége: 

Fót képviseletében: Fabini Bea admin, “Mondj nemet az autóútra!” Facebook 

csoport 

Göd képviseletében: Bodnar Zsuzsa elnök, Göd-Ért Környezetvédelmi és 

Városvédő Egyesület 

Őrbottyán képviseletében: Ladjánszky Attila elnök, Őrbottyán a Mi Városunk 

Egyesület 

Veresegyház képviseletében: dr. Tatár Sándor alelnök, Tavirózsa Egyesület 

 

Képviselet 

 

A ZÖM képviseletét mindig két fő látja el. Ebből egy fő az, akit az adott ügy a 

legközvetlenebbül érint, a másik, aki az adott témára legjobban felkészült. A ZÖM 

képviseletének ellátásáról a konkrét ügyektől függően az Elnökség dönt.  



4. Kapcsolatépítés 

 

Minden csatlakozó tag, folytathat mozgalom építés céljából kapcsolatépítésre 

vonatkozó megbeszéléseket. Ezek során kerülni kell az ígérgetéseket, 

elköteleződéseket, és törekedni kell az érdeklődő tényleges tevékenységének és a közös 

célok megismerésére, különösen akkor, ha más tag területéről lenne újabb csatlakozó. 

Meg kell próbálni elkerülni az esetleges későbbi hatásköri konfliktusokat, illetve 

törekedni kell az ellenséges érdekű beszivárgások megakadályozására.  

 

5. A ZÖM működésének pénzügyi alapjai, költségvetése 

A ZÖM működését a tagdíjakból, a támogatásokból és a pályázatok során elnyert 

összegekből fedezi. 

 

6. Kapcsolatfelvétel a ZÖM-mel 

 

A mozgalom tagjaiban létezik. Kapcsolatfelvételre bármelyik tag elérhetőségein 

keresztül lehetőség van.  

 

 

 

 

 

Elfogadta a ZÖM Elnöksége, 2022. február 21-én 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

CSATLAKOZÁSI KÉRELEM 

 

- A ZÖLD ÖSSZEFOGÁSÉRT MOZGALOMBA (ZÖM) - 

 

 

Alulírott  

…………………………………………………………………………………………………........

(szervezet, csoport vagy magánszemély neve)  

Székhely cím vagy lakcím:................................................................................................. 

Honlap és/vagy közösségi média cím:.............................................................................. 

Postai és/vagy online levelezési cím:................................................................................ 

Telefonszám:..................................................................................................................... 

 

ezúton kérelmezem a ZÖM Elnökségétől, hogy vegyenek fel tagnak a Zöld 

Összefogásért Mozgalomba. 

A ZÖM Alapító Nyilatkozatában és Együttműködési Szabályzatában foglaltakat 

megismertem, ezekkel egyetértek, illetve elfogadom és betartom, kizárólag a ZÖM 

céljaival összhangban tevékenykedek. 

 

Felvételemet a ZÖM-be együttműködő tagként* kérem, tekintettel arra, hogy:  

● aktívan vesz részt kívánok venni az operatív munkákban,  

● szükség esetén személyesen is mozgósítható vagyok,  

● esetenként önként is vállalok feladatokat. 

 

Felvételemet a ZÖM-be pártoló tagként* kérem, tekintettel arra, hogy: 

- szakmailag, pénzügyileg, önkéntesként, vagy egyéb módon támogatom a ZÖM 

céljait, tevékenységeit 

 

 

Kelt: …………………., 2022. 

 

 

 

_________________ 

aláírás 

(releváns esetben cégszerű) 

 

 

 

 

* A megfelelő aláhúzandó! 

 


