
Az MTVSZ 2017 évi tevékenységi beszámoló 

Küldöttgyűlés elé tervezet - 2018. május 09. 

 

I. Munkacsoport 

Klíma, energia, biodiverzitás, élelmiszerek 

 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Klári, Szilvi 

 

Nemzetközi biodiverzitás- védelmi projekt 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: MAVA Alapítvány 

Cél: a természetvédelem helyzetének megerősítése, 2 éves nemzetközi projektben, különös tekintettel az 

aktuális hazai természetvédelem alakulására és az EU direktívák helyzetének megerősítésére. 

Tevékenységek: 

●Őrzők kiállítás bemutatásra került 21 városban; 6 iskolában -  

50 000 fő elérésével 

●Natura2000 szabályozás gyengítése elleni, valamint az európai “Nature is ourright” európai kampányban 

részt vettünk, a kampányhoz kapcsolódó anyagokat (összefoglalók, infografikák, ill. 2 kisfilm) átvettünk, 

népszerűsítettük őket több tízezres eléréssel 

●Kerekasztal beszélgetések, találkozók megszervezése, egyzetetések MME-vel, WWF-el, közös állásfoglalások, 

levelek készítése 

●Biodiverzitás kampány európai találkozó megszervezése Gömörszőlősön 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2015. március- 2017. június, lezárt 

 

A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

MTVSZ tevékenység 

Forrás: nincs, részben a MAVA fedezte 

Cél: A természeti erőforrások megőrzése érdekében a hazai természetvédelmi intézményrendszert érő 

támadások elhárítása. Esetlegesen várható támadások területei: nemzeti parkok költségvetés és intézményi 

gyengítése, erdőtörvény módosítása, AKG támogatások. 

Tevékenységek: 

·Együttműködtünk az MME és WWF szervezetekkel, szakmai anyagokat készítettünk főleg agrár-

környezetvédelem és erdőtörvény ügyében 

·Érdekérvényesítést folytattunk a kormányzati, parlamenti szereplőknél az erdőtörvény kérdésében 

·Kapcsolódó sajtómunkát végeztünk 

Projektfelelős: István 

Projekt időszak: Folyamatos 

 



 

Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 3. 

Forrás: Fővárosi önkormányzat 

Cél: Korábbi projektjeink folytatásaként, budapesti helyi védett természeti értékek népszerűsítése 

Tevékenységek: 

oTúravezető képzést: elméleti és gyakorlati képzést szerveztünk (3 alkalommal) 45 fő résztvevőnek (civilek, 

pedagógusok) fővárosunk természeti értékeiről, valamint azok bejárásáról  

oE-learning háttéranyagot fejlesztettünk a fenti képzéshez, melyet további érdeklődő iskoláknak eljuttattunk 

oSzakvezetett, szemétszedéssel egybekötött túrát szerveztünk védett fővárosi helyszíneken 13 iskolás 

csoportnak, összesen több mint 200 diák bekapcsolódásával 

oA projekt erősítése háttér sajtó tevékenységgel, weboldallal, Facebook felülettel, összesen 144 000 fő 

elérésével 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2017 jan. 1- 2017 május 31., lezárt  

 

Természetvédelem, biodiverzitásvédelem - Kövi 

Forrás: FM - Zöld Forrás 

Cél: az európai biodiverzitásvédelmi politika védelme és a hazai közvélemény tájékoztatása, mozgósítása a 

természetvédelem mellett. 

Tevékenységek: 

●Iskolai kiállítások - 4 tablós kiállításunk bemutatásra került a budapesti helyi védett természeti értékekről 

10 fővárosi iskolában, 3250 tanárt és diákot elérve 

●3 óvodai foglalkozást tartoIunk „Élővilág, ami körülvesz - természetvédelem, állatok és növények 

bemutatása” címmel  

●ParlamenL SDG konferenciát szerveztünk 415 fő részvételével 

●Részvétel az NFFT és OKT munkájában 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2016. máj 1. 2017. máj. 1- lezárt pályázat 

 

NATURA 2000 szemléletformálás Vas megyében 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

Forrás: megbízási díj ŐNPI 

Cél: A lakosság megismertetése a NATURA 2000 területek értékeivel 

Tevékenységek: 

• Kommunikációs anyagok készítése 

• Részvétel 4 fesztiválon, aktív elérések 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2017-2018, folytatódó 

 

Fair Superbrands (Boltos projekt) 

ChristlicheInitiativeRomero projekt 

Forrás:EuropeAid 

Cél: A szupermarketek fenntartható gazdálkodásból származó kínálatának növelése, fogyasztók 

szemléletformálása 

Tevékenységek 



●3 hírlevél kiadása 

●Gyerekfoglalkoztató kiadvány készítése 

●Csokinyúl teszt 

●Online aláírásgyűjtő kampány - Igazságot a sütimnek! (4100 magyar aláírás) 

●Lobbimunka (ENSZ egyezmény) 

●Lobbitalálkozók (8 találkozó) 

●Pálmaolajos kerekasztal szervezése (90 résztvevővel) 

●Tanulmányok, szakértői anyagok fordítása, adaptálása 

●Ne vásárolj semmit! nap szervezése Monoron 

●Védjegy adatbázis fordítása 

●fenntarthatósági nyilatkozatok gyűjtése (100 db) 

Projektfelelős: Szilvi 

Projektidőszak: 2015-2017, záruló 

 

EU alapok - energia struktúraváltás 

Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment (Bankfigyelő) és EUKI Energiaátmenet projektrész (Bankfigyelő) 

A projekt célja az EU támogatások reformja, hogy hozzájáruljanak az energetikai struktúraváltáshoz. Három fő 

terület a rossz megoldások elleni küzdelem, a helyi jó példák felkarolása, és a monitoring bizottságban 

dolgozó zöld civilek segítése. 

Tevékenységek: 

●részvétel több monitoring bizoIság munkájában,MonBiz találkozók (KEHOP, KÖFOP, Partnerségi 

Megállapodás MB. , 2 db/év), MonBiz kapacitásépítés 

• véleményezés: főleg klímás és energiáspályázati kiírások (ill. hulladékos és vizes KEHOP) 

●EUKI projekt: 2 klímás-energiás szakmai munkacsoport találkozó és közös lobbi az EU tiszta energia 

csomagja témájában, érdekérvényesítő kampány a hazai energiafordulat érdekében: a készülő nemzeti 

klíma-energia tervek apropóján az energiahatékonyságra és megújulókra fordítandó EU források és 

támogatási rendszerek javításához. Energiaklub és MEHI segítése a lakossági energiahatékonyság 

ügyében. Közös találkozó NFM-mel 

●Rossz projektek elleni küzdelem, az EU támogatások oldaláról megközelítve: hulladékégetéses 

témakörben ld. külön, Budapest Olimpia 2024; Római-gát ügyben egyeztetések és lakossági 

szemléletformálás, KHV-hoz vélemény beküldés és környezetvédelmi engedély ellen fellebbezés 

●együIműködés a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséggel és a Klímabarát Települések 

Szövetségével (éves találkozón részvétel is) 

●lobbi a partnerségi kiírások jobbításáért, kérdőívezés a monitoring bizottsági zöld civil delegáltak 

tapasztalatairól és javaslatok, kapacitásépítési javaslatok elküldése hazai és EU-s döntéshozóknak 

●helyi önkormányzatok segítése megújuló energia ügyekben, közös energeLkai ill. szemléleUormáló 

pályázatok tervezése, előkészítése (KEHOP). Jó példák felkarolása: helyi energiás kezdeményezések és 

népszerűsítésük hazai és nemzetközi cikkekben 

●vizes szervezetek segítése a vizes tervezés befolyásolásában, 

●Energiaátmenet (Energiewende) projekt befejezése a német E3G szervezeIel együIműködésben: 30 

fős szakmai műhelynap, 1 db hazai energiahatékonysági és megújuló energia kereteket javító 

szakpolitikai javaslatcsomag, szövetségesi hálózat építése  

Felelős: István, résztvevő: Alexa 

Projekt időszak: 2016-2017, zárás alatt, folytatását ld. EUKI projekt 

 





 

Energiaszegénység csökkentése BAZ megyében (Igazságos Átmenet / JustTransition projekt) 

Bankfigyelő projekt 

Forrás: EUKI - német zöldminisztérium Igazságos Átmenet projektrésze (Bankfigyelő) 

Tevékenységek: 

●BAZ megyei helyzeUelmérő anyag készítése (Corvinus mentorálttal) 

●BAZ megyei érdekképviseleL csoportok, szövetségesek keresése, szakértőkkel egyeztetés (Gyulai Iván, F. 

Nagy Zsuzsa), online hírek a témában 

Felelős: Alexa, Klári 

Projekt időszak: 2017 ősz-2020 feb 

 

EU Alapok - EU kiemelt projektek (EFSI) 

Bankfigyelő projekt 

Tevékenységek 

●Bankfigyelő tervező találkozókon részvétel 

●EFSI = Stratégiai Beruházások Európai Alap : adatbázis frissítése 

●magyar háIérinfo tanulmány frissítése az EFSI-ről, és döntéshozók felé javaslatként terjesztése - 

érdekérvényesítő kampány 

●hazai EFSI kerekasztal MNB, NFM előadókkal 2017 február végén; civil szövetségesek/koalíció építés 

Felelős: Alexa 

Projekt: beépítve a DG Environment-be ill. 2017 után Bankfigyelő általános 

 

EU Alapok - hulladékégető stop 

Bankfigyelő projekt 

●érdekérvényesítés: szennyvíziszap stratégia és Budapest hulladékégető (HUHA II) KEHOP kiírás 

véleményezése, lobbi levél EU-s hivatalokba (DG Regio, DG Env.) az EU-s támogatás szempontjára 

fókuszálva; más kapcsolódó stratégiai anyagok, tervek, kiírások véleményezése 

●HUMUSZ-szal, Greenpeace-vel együttműködésben találkozó érdekképviseleti csoportokkal, szövetségesek 

keresése és közös kommunikáció: közös sajtóközlemények, cikkek a hulladékégetésről.  

●KEHOP OP részvétel, bejelentkezés a HUHA II megvalósíthatósági tanulmánya folyamatába  

Felelős: Alexa 

Projekt: beépítve a DG Environment-be ill. Bankfigyelő általános 

 

NATÉR önkormányzati felmérés 

MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ  

Forrás: NAK megbízás 

Cél: Önkormányzatok véleményének felmérése a klímaalkalmazkodás témájában 

Tevékenységek:  

• kutatási terv készítése 

• 250 önkormányzati és 8 önkormányzati szövetségi interjú lekérdezése 

• értékelő tanulmány készítése 

Felelős: István 

Projekt: 2017, lezárult 

 

 



 

II. Munkacsoport 

Gazdaság és fejlesztéspolitika 

 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Fidusz 

 

A nemzetközi fejlesztés pénzügyei 

Bankfigyelő projekt 

Projekt magyar címe: A fejlesztés finanszírozása, a finanszírozás fejlesztése 2015-ben, a Fejlesztés Európai 

Évében: Összeurópai kampány a 2015 utáni Fenntartható Fejlődés Célok és a fejlődő országokban történő 

európai beruházások összehangolása érdekében, valamint a szegénység csökkentését és fenntartható 

növekedést szolgáló európai politikákért 

Forrás: EuropeAid 

Átfogó cél: Az állampolgárok bevonása, a döntéshozókkal történő párbeszéd annak érdekében, hogy a fejlődő 

országokban történő európai állami és magánberuházások hozzájáruljanak a 2015 utáni Fenntartható 

Fejlődési Célokhoz (SDG), valamint összhangban legyenek az európai politikákkal a szegénység felszámolása, a 

fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, és az emberi jogok területén. 

Tevékenységek 2017-ben (projekt 3. utolsó éve) 

Fenntartható Fejlődési Célokkal kapcsolatos tevékenységek: 

• Országos konferencia szervezése Fenntartható Fejlődési Célok és a szociális, mezőgazdasági ügyek 

kapcsolatáról. Program itt 

• Fórum az ENSZ és a fenntartható fejlődési folyamatokról. Program itt. 

• A Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért megalapításának kezdeményezése, koordinálása. 

• Kerekasztal honlapjának elkészítése: ffcelok.hu 

• Lobbimunka a Célok hazai megvalósítsával kapcsolatban 

• Tréning fejlesztéspolitikáról és fenntartható fejlődésről fejlesztési civileknek, együttműködés velük. 

• Részvétel a HAND Szövetség Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoportjának és a 

Fejlesztésfinanszírozás munkacsoportjának munkájában. 

Adóigazságosság tevékenységek: 

• Fórum adóigazságosságról és hivatalos fejlesztési segélyekről 

• Adóigazságosság kiállítás elkészítése és kiállítása 20 helyszínen és 8 előadás tartása. Kiállítás online itt. 

• Lobbimunka (pénzmosás és terrorizmus elleni törvénnyel kapcsolatban) 

Zombireaktorok tevékenységek: 

• Konferencia szervezése az Espoo-i egyezménnyel kapcsolatban Program itt. 

• Csernobil fotókiállítás 8 helyszínen 

• Artemisia online játék 

• Hazai és nemzetközi/brüsszeli lobbi Espoo-i Egyezménnyel kapcsolatban 

Eximbank tevékenységek: 

• Per az Eximbankkal 

• Lobbimunka 

• Nemzetközi tanulmány az közép-kelet-európai eximbankokról. 

Kiegészítő forrás: A projektben az adóigazságossággal kapcsolatos tevékenységek megvalósítását egy 

TaxJustice Europe pályázat segíti, az ukrajnai ügyek megvalósítását pedig egy GreenGrantsFund pályázat. 



Projektfelelős: Ákos 

Projekt időszak: 2015-2017, megnyert, lezárult pályázat 

 

CETA 

Forrás: JMG Foundation 

A projekt célja: Magyarország ellenezze a befektetési bírósági rendszert (ICS), ha az benne marad a Kanadával 

megkötendő szabadkereskedelmi egyezményben (CETA). A magyar EP-kéviselők is szavazzanak ellene. 

Magyarország forduljon az Európai Bírósághoz véleményt kérni a befektetési bírósági rendszer uniós joggal 

való összeegyeztethetőségéről, ill. hazánk ellenezze a CETA ideiglenes hatályba lépését. A TTIP tárgyalások 

során Magyarország határozottan ellenezze a környezetvédelmi és a génmódosításra vonatkozó szabályozás 

gyengítését, lépjen fel a befektetési bíróság és a szabályozási együttműködés ellen. 

Tevékenységek: 

●Lobbizás - főleg az európai parlamenti szavazás kapcsán 

●Konferenciát szerveztünk Gus van Harten független ISDS-szakértővel a CETA-ban szereplő befektetői 

bírósági rendszerről 

●AkLvista képzést szerveztünk TTIP-mentes övezetek létrehozására 

●Sajtótevékenységek, közösségi média 

●Továbbra is szorosan együIműködtünk a Föld Barátai Európával és a Seattle toBrussels hálózattal 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2017 

 

 

III. Munkacsoport 

Kommunikáció, mozgalmi és szervezeti ügyek 

 

Munkacsoportvezető: István 

Tagok: Ildi, Erika 

 

Felnőtt oktatás a fenntarthatóságért- (School of sustainability) 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás:EuropeAid 

Cél: A három éves projekt célja az európai polgárok oktatása (civil szervezetek aktivistái, új aktivisták, fiatalok, 

érzékeny csoportok) mozgósítása a globális fenntarthatóságért, tagszervezetek bevonásával újszerű oktatási 

módszereken keresztül 

Tevékenységek 2017- ben: 

●Részvétel a projekt, FoEE találkozóin, tréningjein 

●11 szemináriumot szerveztünk összesen 410 résztvevővel környezeti és társadalmi ügyekben 

●5 egyetemi klub sorozatot szerveztünk - összesen 22 alkalommal, egyenként 10-15 résztvevővel 

●3 kétnapos képzést szerveztünk összesen 120 résztvevővel 

●6 db fotókiállítást szerveztünk interak\v elemekkel, több mint 1000 fő részvételével 

●6 főző klub sorozatot szerveztünk (5 alkalom/sorozat), több mint 400 résztvevővel 

●7 feszLválon való részvétel 

●4 nyári táborok szervezése, összesen 108 résztvevővel 

●3 egyetemista önkéntes foglalkoztatása  

Projektfelelős: Attila/István 



Projektidőszak: 2015. áprilisról- 2018 április, 3 év, megnyert pályázat 

 

Általános szakpolitikai érdekérvényesítés 

Forrás: nincs 

Cél: A fenntartható fejlődés elősegítése a magyar környezetpolitika befolyásolása által 

Tevékenységek: 

●Részvétel az NFFT és OKT munkájában 

Felelős: István 

 

A zöld civil mozgalom segítése 

Forrás: nincs 

Cél: A zöld civil együttműködés erősítése, a szervezetek kapacitásának fejlesztése 

Tevékenységek: 

·A 2018-as kalotaszentkirályi Országos Találkozó szervezésének segítése 

·Részvétel a Koordinációs Tanács munkájában, a KT elnökségi feladat, fórumok szervezése 

·Munka a zöld mozgalom forrásainak bővítéséért (operatív programok, NHI stb) 

Felelős: István 

 

Belső szervezeti élet szervezése, tagszervezetek segítése 

Forrás: különböző projektekben 

Cél: Az MTVSZ belső kohéziójának erősítése, a tagszervezetek kapacitásának fejlesztése 

Tevékenységek: 

·Elnökségi ülések szervezése 

·Küldöttgyűlés szervezése 

·Tagcsoport konferencia szervezése Pusztamaróton 77 résztvevővel 

·Email lista működtetése 

·Tagszervezetek bevonása a projektek megvalósításába 

·Információk biztosítása tagszervezeteknek 

·Forrásszerzés tagszervezeteknek megbízásokkal - amennyiben lehetséges 

Felelős: István 

Időszak: 2017 

 

Nemzetközi kapcsolattartás 

Forrás: különböző projektekben 

Cél: A nemzetközi hálózati tagság által a Szövetség céljai elérésnek segítése 

Tevékenységek: 

·Bankfigyelő Hálózat elnökségében való részvétel 

·Részvétel a FoEE közgyűlésén, munkacsoport találkozóin 

·Kapcsolattartás további nemzetközi partnerekkel (EEB, CEEWEB, CAN Europe stb) 

Felelős: István 

 

 



 

Kommunikáció és marketing 

Forrás: projektekbe építve 

Átfogó cél: 

A Szövetség kommunikációjának és adománygyűjtő tevékenységének teljes körű szervezése, az MTVSZ jó 

hírnevének ápolása. 2017-ben kiemelt célunk volt a social média és sajtó munkánk fejlesztése ismertségünk 

növelése érdekében. A Facebookon 24 000-ről 61500-ra növeltük szövetségünk követőinek számát, ill. 

megkezdtük a tevékenységünket Instagramon is. 

Főbb tevékenységek voltak 2017-ben: 

· Sajtóesemények szervezése (10 db), sajtóközlemények kiadása (25 db), sajtófigyelés. 

· Pályázatok kommunikációs feladatainak tervezése, végrehajtása. 

· Kiadványok elkészíttetése, tervezési és gyártási folyamat koordinálása. 

·5 db elektronikus lakossági hírlevelet készítettünk,MTVSZ weboldalának teljes megújításán dolgoztunk. Az 

MTVSZ, Ökoklikk oldalak, a blog, Facebook és Instagram oldalunk gondozására kiemelt figyelmet 

fordítottunk 2017-ben . Online akciók, játékok megszervezését bonyolítottuk, idén kiépítettük önálló 

petíciós modulunkat is. Eseményeinkre elektronikus meghívóval hívjuk az érdeklődőket. 

· 1%-os kampányunk eredménye 602 402 Ft lett. 

· Egyéni támogatókkal történő folyamatos kapcsolattartás, beszedések végrehajtása, DM kampányok 

lebonyolítása, egyéb adománygyűjtési feladatok koordinálása, pl. ADHAT vonal, Hello Holnap, melynek 

eredményeképpen megközelítőleg 750 000 Ft érkezett a Szövetség számlájára. 

· Ajándéktárgyak, akció felszerelések, kiállítások folyamatos tervezése és gyártásának koordinációja. 

Felelős: Ildi 

 

Gazdasági ügyek 

Forrás: különböző projektekben 

Tevékenységek: 

·A futó projektekhez kapcsolódó költségek nyilvántartása. 

·Számlák könyvelésre való előkészítése. 

·Projektek pénzügyi elszámolásának előkészítése és beszámolók készítése. 

·Programfelelősök és csoportvezetők munkájának támogatása a nagyobb nemzetközi projektek pénzügyi 

beszámolók készítésénél. 

·Költség és bértervezés. 

·Tagdíjak nyilvántartása, tagdíjszámlázás, tagok számára költségtérítések intézése. 

·Házipénztár kezelése. 

·A központi iroda általános adminisztrációs ügyeinek intézése és irodavezetői feladatok ellátása. 

Felelős: Erika 

 


