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A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

I. A Munkacsoport célja, tevékenysége 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportot 2012 januárjában hozta 

létre öt magyarországi civil szervezet, hogy közösen dolgozzanak a gyűlölet-

bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében. A Munkacsoport 

munkájában az alapító és az idő közben csatlakozó szervezetek képviselői mellett 

egyéni szakemberek vesznek részt. A Munkacsoport nem jogi személy, hanem 

egy szakmai együttműködésen alapuló informális csoport. 

A Munkacsoport fő célkitűzése a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása. 

Ennek érdekében az alábbi átfogó célokért dolgozik: 

1. a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékony állami fellépés jogszabályi és 

intézményi feltételeinek megteremtése; 

2. az áldozatok bátorítása a jogi eljárások megindítására; 

3. a gyűlölet-bűncselekményeket elutasító társadalmi közeg kialakítása. 

A Munkacsoport tevékenységét három évre elfogadott stratégia alapján végzi, 

amelyet évente felülvizsgál. A fenti átfogó célokhoz kapcsolódó alcélok és 

tevékenységek a mindenkori stratégia függvényében alakulnak. 

II. A Munkacsoport tagsága, a meghívottak 

II.1. Taggá válás 

A Munkacsoport tagjai a teljes jogú tagok és a próbaidős tagok.  
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A taggá válás feltétele az elhivatottság a Munkacsoport céljai iránt, továbbá a 

Munkacsoport céljaihoz és tevékenységéhez kapcsolódó bizonyított aktív 

szakmai tevékenység. 

A Munkacsoport próbaidős tagjává válik az a magánszemély, szervezet vagy 

csoport, 

1. akit/amelyet a Munkacsoport egyhangúlag hozott döntése alapján meghív, és 

a meghívott elfogadja a meghívást; vagy 

2. aki/amely kérelmezi felvételét, és azt a Munkacsoport tagjai egyhangúlag 

támogatják. 

A Munkacsoport teljes jogú tagjává válik az a próbaidős tag, akinek/amelynek 

tagságát a Munkacsoport 3 hónapos próbaidőt követően egyhangúlag 

jóváhagyja.  

II.2. Állandó és eseti meghívottak  

A Munkacsoport tevékenységében a tagokon kívül további szervezetek, 

csoportok és egyéni szakértők vehetnek részt állandó vagy eseti jelleggel. A 

meghívásra bármely tag tehet javaslatot, a meghívásról a Munkacsoport tagjai 

egyszerű szótöbbséggel döntenek.  

III.3. A tagok jogai és kötelezettségei 

A Munkacsoport tagjai tevékenységükért a Munkacsoporttól díjazásban nem 

részesülnek. Amennyiben valamely tevékenységi elemhez finanszírozás társul, 

annak elosztását írásban kell rendezni. 

A Munkacsoportban való részvételért nem kell tagdíjat fizetni. 

A Munkacsoport szervezeti, illetve csoport tagjait a szervezetek, illetve csoportok 

által delegáltak képviselik. A tagok akadályoztatásuk esetén képviseletükre 

bármelyik más tagot meghatalmazhatják.  

A Munkacsoport tagjának kötelezettségei: 

1. Aktív részvétel a Munkacsoport munkájában, ezen belül 

a) legalább minden második ülésen személyes vagy helyettes útján történő 

részvétel; 

b) aktív virtuális kapcsolattartás; 

c) rendszeres, a Munkacsoport tevékenységének üteméhez igazodó 

feladatvállalás. 
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2. A vállalások határidőn belül történő teljesítése, késedelem esetén ennek 

haladéktalan jelzése új határidő megadásával. 

3. A Munkacsoport az egyenlő teherviselés elvei szerint működik, ezért a 

szervezeti tagjai kötelesek lehetőségeikhez mérten a Munkacsoporthoz 

kapcsolódó közös költségek viseléséből arányosan részt vállalni.  

II. 4. A tagság felfüggesztése 

1. A magánszemély tag jogosult tagsága legfeljebb két évre szóló 

felfüggesztésére. A felfüggesztés pontos tartamát a tag tagsága 

felfüggesztésekor jelenti be. Ennek leteltét követően a felfüggesztés 

megszüntetésének kezdeményezése a felfüggesztett tag kötelezettsége. 

Amennyiben a felfüggesztés maximális tartamán belül a tag nem jelzi a 

felfüggesztés megszüntetését, tagsága automatikusan megszűnik. Ha a tag 

az általa jelzett tartamot követően jelzi a felfüggesztés megszüntetését, akkor 

3 hónapig a Munkacsoport próbaidős tagja lesz, majd ezt követően a 

Munkacsoport döntése alapján a Munkacsoport teljes jogú tagjává válik. 

2. A felfüggesztés tartama alatt a tag a levelezőlistának sem maradhat tagja. 

II. 5. A tagság megszűnése 

1. A tagság megszűnik a tag saját bejelentése alapján, amelyhez indoklás nem 

szükséges. 

2. A Munkacsoport egyhangú döntésével a tag tagságát megszüntetheti 

(kizárás), ha:  

a) a tag különös méltánylást érdemlő körülmény hiányában, három hónapon 

keresztül nem vesz részt a Munkacsoport munkájában; vagy 

b) valamely vállalás határidejét vagy a pótlólagosan megadott ésszerű 

határidőt rendszeresen elmulasztja, a vállalásait rendszeresen nem 

teljesíti, erről időben nem tájékoztatja a Munkacsoport tagjait („a tag 

hallgatása”); vagy 

c) a tagság felfüggesztésének lejártát követően a tevékenységét nem 

folytatja.  

3. A tagság megszüntetésére bármely tag javaslatot tehet. A javaslatról a tagot 

értesíteni kell, aki/amely kérheti a kizárás jelenlétében történő 

megtárgyalását a Munkacsoport következő ülésén.  
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III. Működés, döntéshozatal 

1. A Munkacsoport negyedévente legalább egyszer ülésezik.  

2. Az ülések és a napirend szervezése. Bármely tag jogosult a Munkacsoport 

ülésének megtartására (annak helyszínére és időpontjára) vonatkozó 

javaslatot tenni, valamint kezdeményezni az ülés megszervezését, 

előkészítését, koordinációját. 

3. Az ülés helyét, idejét és napirendjét, a vállalt feladatokat és a végrehajtás 

módját, a Munkacsoport tagjai együttesen alakítják ki. 

4. Az ülést legalább egy héttel az ülést megelőzően kell összehívni.  

5. A Munkacsoport ülése – tagjainak akadályoztatása esetén – akként is 

megtartható, hogy a tagok vagy a tagok része elektronikus és internetalapú 

kommunikációs eszközök (pl. Skype, videokonferencia stb.) igénybevételével 

csatlakoznak, feltéve, hogy az ülésen résztvevő valamennyi tag egyidejű 

kommunikációja megoldható.  

6. A szabályszerűen meghirdetett ülésen azok a tagok döntenek, akik jelen 

vannak, ilyen értelemben az ülés mindig határozatképes.  

7. Döntéshozatal:  

a) Szavazati joggal csak a teljes jogú tagok rendelkeznek. 

b) A szervezeti és csoporttagok két, az egyéni szakértők egy szavazattal 

rendelkeznek. 

c) A Munkacsoport döntéseit ülésein és az elektronikus levelezésben – az 

egyhangúságot követelő döntések kivételével – egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza, a Munkacsoport ugyanakkor törekszik a 

konszenzusos döntéshozatalra.  

d) A tagok a Munkacsoport ülésein személyesen, adott esetben vagy 

elektronikus és internetalapú kommunikációs eszköz igénybevételével, 

vagy meghatalmazott útján vehetnek részt. 

e) A tagok – az egyhangúságot követelő döntések kivételével – bármely 

kérdést e-mailben is döntésre bocsáthatnak. A szavazásra ésszerű 

határidőt kell biztosítani, de legalább három munkanapot. Sürgős, gyors 

reagálást igénylő (három munkanapnál rövidebb) döntés esetén 

telefonon kell nyilatkoztatni a tagokat, amennyiben nem reagálnak kellő 

időben e-mailben. Ha automatikus, távollétet jelző üzenet érkezik 

valamely tagtól, akkor a helyettesét kell megkeresni a szavazat leadására.  
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A határidőn belül nem szavazó tagot úgy kell tekinteni, hogy a döntésre 

bocsátott kérdéssel (javaslattal) egyetértően szavazott. Ha valamely 

szavazásra jogosult tag az adott döntés ellen szavazott, akkor – ha van 

ilyen – a kapcsolódó nyilvános kommunikációban kérheti ennek 

feltüntetését. 

f) A Munkacsoport tagjai a következő kérdésekben egyhangúlag döntenek:  

- a tag felvétele és kizárása; 

- a Munkacsoport Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és 

módosítása; 

- a Munkacsoport megszűnése. 

g) A tagság megszűnéséről szóló szavazásban az érintett nem vehet részt. 

h) Egyhangúságot kívánó döntéseket csak a Munkacsoport ülésén lehet 

meghozni. 

8. A Munkacsoport ülései nem nyilvánosak. Az ülésekről belső használatra 

emlékeztető készül. 

IV. Képviselet, nyilvánosság 

1. A Munkacsoport nevében sajtóközleményt, nyilatkozatot, szakmai anyagot 

kiadni, illetve kötelezettségvállalást tenni a Munkacsoport döntése alapján 

lehet.  

2. A Munkacsoportot személyes részvételt igénylő alkalmakkor a Munkacsoport 

döntésében kijelölt tagja(i), illetve a tagszervezetek, illetve -csoportok 

delegáltjai képviselik. Képviseletre nem jelölhető ki olyan személy, aki 

valamely politikai párt érdekében nyilvános közéleti szereplést vállal. 

3. A Munkacsoport tagjai korlátozás nélkül hivatkozhatnak a Munkacsoportban 

betöltött tagságukra nyilvános fórumokon, kiadványokban és 

kommunikációs felületeken.  

4. A Munkacsoport tagjairól, céljairól és dokumentumairól a honlapján, illetve 

más általa szükségesnek tartott felületeken tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

Kelt, Budapest, 2016. november 


