
alapszabályzat

Jelen dokumentum iránytűként kíván szolgálni a Code for

Hungary közösség működésében, különösképpen a 2023.

márciusáig szóló időszakban.

KÖZÖSSÉG

A Code for Hungary egy olyan programozók és technológiai
érdeklődésű szakemberek önkéntes alapú közössége,
amelynek célja civil szervezetek és kezdeményezések
társadalmi ügyeinek technológiai támogatása, tudásátadás,
fejlesztői közösség építése, ezen közösség és a civil szereplők
közti kommunikáció és együttműködés segítése.

A Code for Hungary közösség tagjai alapvetően önkéntes
alapon, a számukra értékes ügyek szolgálatában dolgoznak. A
Code for Hungary közössége a számukra értékes ötleteket
kötnek össze (a projektkoordinátoron keresztül) a
megvalósításhoz szükséges önkéntes alapú technológiai
szaktudással, kapacitással rendelkező személyekkel.
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A Code for Hungary-t a K-Monitor Közhasznú Egyesület hívta
életre, azt szem előtt tartva, hogy az tőle független, önálló
szervezetté alakulhat. A K-Monitor Közhasznú Egyesület
vállalja, hogy minden forrást, amit kifejezetten ehhez a
projekthez kapcsolódóan kap, teljes egészében erre a
projektre fordítja. Ehhez kapcsolódóan, a fennálló támogatói
viszony alatt csak olyan projektek nevezhetők “Code for
Hungary”-s projektnek, amiket a K-Monitor Közhasznú
Egyesület előzetesen jóváhagyott.

A Code for Hungary egy pártoktól és politikai szervezetektől
független kezdeményezés, amely politikai pártok érdekében
nem folytat tevékenységet.

A Code for Hungary nyílt forrású (open-source) informatikai
termékeket fejleszt ki. Egyetlen közreműködő sem tarthat fenn
tulajdonjogot azokra a projektekre, amelyhez hozzájárult.
A projektekből származó esetleges okozott károkért az adott
projekt gazdája felelős.

A Code for Hungary Slack csatornája és a GitHub felülete is
nyitott, nincs rá garancia, hogy az itt megosztott információk
nem jelennek meg máshol. A tagok és résztvevők betartják a
hatályos adatkezelési szabályokat, érzékeny információkat
nem osztanak meg, a szerzett információkkal nem élnek
vissza.
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TAGSÁG

A Code for Hungary nyitott közösség, bárki csatlakozhat, a
tagsághoz szükséges feltétel a jelentkezési form kitöltése, az
egyesület céljainak elfogadása, alapszabályzatának és
viselkedési szabályzatának betartása.

Ha egy tag az alapszabályzatot vagy a viselkedési
szabályzatot megsérti, figyelmeztetést kap.

A Code for Hungary fenntartja a jogot arra, hogy bárkit, aki az
alapszabályzatot vagy a viselkedési szabályzatot súlyosan
vagy ismételten megsérti kizárjon a Code for Hungary-val való
együttműködésből, eseményein és fórumain való részvételből.

Projektkoordinátor: a Code for Hungary körein belül a
szakmai munkát koordinálja és a döntéseket hozza. A projekt
technikai megvalósulásáért felelős.

Projektgazda: az ötletet hozza, az ötlet minimum bemutatója.
Hozzá lehet fordulni a projektet érintő tartalmi kérdésekkel.
Code for Hungary koordinátor: a szervezet növekedéséhez,
fejlődéséhez

Tag: szervezet építésében, alakításában, fejlesztésében
aktívan részt vesznek. Tag az lehet, aki már legalább fél éve
részt vesz a csoport munkájában és életében. Taggá a kérést
követően a többi tag egyhangú döntésével válik.
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Miért van a fejlesztésre szükség?
Milyen eredményt vár?
fenntarthatóság, használati érték
megfelel a c4hu etikai szabályainak

Önkéntes: önkéntes alapon a munkájával hozzájárul a
projektek megvalósulásához

Ötlet minimum: Code for Hungary erőforrást olyan projektbe
rakunk, amely rendelkezik egy ötlet minimum
dokumentummal. Ennek összeállításában segítséget nyújthat
a C4HU koordinátor. Ennek válaszolnia kell az alábbi
kérdésekre:

 
 DÖNTÉSHOZATAL

A projekteken felmerülő technikai kérdéseket a résztvevők
konszenzusra törekedve a szakmai tudásuknak megfelelően
próbálják megoldani, szükség esetén a Code for Hungary
koordinátora segítségével. A C4HU a döntésbe a tagság
véleményét kérheti.

Egyéb felmerülő problémák, kérdések esetén a végső döntést
a Code for Hungary koordinátora hozza meg. 

A projektekben vagy a szervezetben felmerülő további vitás
esetekben a tagság dönt. 



Amint a tagság eléri a 20 főt, megalakul a board, melynek
szerepe a szervezet működésének segítése, a szervezet
közös céljaival, értékeivel összhangban történő döntéshozatal.
Az 5 tagú board tagjai: 2 fő a K-Monitor képviseletében, 1 fő
koordinátor (Code for Hungary), 2 fő választott tag.

A választott tagok board tagsága 1 évre szól és a
megválaszott tagok lemondhatnak a tisztségükről.

VISELKEDÉSI SZABÁLYZAT
 

A nyitott és barátságos környezet megteremtése érdekében
mi, mint a Code for Hungary résztvevői és tagjai vállaljuk azt,
hogy a projektünk és közösségünk zaklatásmentes mindenki
számára.

Vállaljuk, hogy olyan módon kommunikálunk és cselekszünk,
hogy megteremtsünk egy nyitott, befogadó, sokszínű és
egészséges közösséget.

A közösségi viselkedésre a Contributor Covenant 2.1-ben
foglalt szabályok az irányadóak.
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https://www.contributor-covenant.org/version/2/1/code_of_conduct/

