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Az MTVSZ 2018 évi tevékenységi tervek 

Küldöttgyűlés elé tervezet - 2018. május22. 
 

I.. Munkacsoport 

Klíma, energia, biodiverzitás 
 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Klári 

 

A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

MTVSZ tevékenység 

Forrás: nincs 

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

támadások elhárítása. Fellépés az erdőtörvény alkotmánybírósági vizsgálata érdekében. 

Tevékenységek: 

·Együttműködés az MME és WWF szervezetekkel, szakmai anyagok készítése 

·Lobbi a kormányzati, parlamenti szereplőknél 

·Lakosság esetleges mozgósítása 

·Sajtómunka 

Projektfelelős: István 

Projekt időszak: Folyamatos 

 

Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 4. 

Forrás: Fővárosi önkormányzat 

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

Tevékenységek: 

oElméleti és gyakorlati képzés (3 alkalom) 15 fő résztvevőnek (civilek, pedagógusok, műv. házak,közösségi 

házak dolgozóinak) fővárosunk természeti értékeiről, valamint azok bejárásáról (csoportok vezetése) 

oSzakvezetett, szemétszedéssel egybekötött túra védett fővárosi helyszíneken 15 iskolás csoportnak 

oGyakorlati területkezelési akciók diákok bevonásával 

oA projekt erősítése háttér sajtó tevékenységgel, weboldallal 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2018 jan. 1- 2017 május 31., megnyert 

 

Fővárosi helyi védett értékek 

Forrás: Fővárosi önkormányzat (Fenntarthatóság Felé Egyesülettel együttműködve) 

Cél: Iskolai kirándulások szervezése a 11-12. kerületben 

Tevékenységek:  

oSzakvezetett, szemétszedéssel egybekötött túra védett fővárosi helyszíneken 10 iskolás csoportnak 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2018 jan. 1. - 2018 május 31., megnyert 

 

 



2 
 

Természetvédelem, biodiverzitásvédelem - Kövi 

Forrás: FM - Zöld Forrás 

Cél: A projekt célja természetvédelmi ismeretterjesztés az NKP és az NFFS természeti erőforrások 

védelmével kapcsolatos céljainak elérése érdekében. 

Tevékenységek: 

• Fotókiállítás készítése (természet fotók+ természetvédők) és 5 kiállítás megszervezése 

• Civil részvétel az Országos Környezetvédelmi Tanács és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 

munkájában a természeti erőforrások védelme érdekében 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2017. ápr. 22.- 2018. máj. 31- megnyert pályázat 

 

ROHU- részvétel a Zöld Kör természetvédelmi szemléletformáló kampányában 

Forrás: EU-ROHU 

Cél: Hazai és határon túli természetvédelmi szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Projekt egyeztető találkozókon való részvétel 

• Előkészítés: felkészülés koordinátori feladatok ellátása lakossági szemléletformálás megjelenés 

szemléletformáló sátorral és természetvédelmi információs pulttal, térségi vagy települési kulturális 

rendezvényeken (fesztiválokon) 9 alkalommal 

• Előkészítés: Természetvédelmi vetélkedő előkészítése diákok számára 8 megyét érintő (4 magyar, 4 

román) kétnyelvű elektronikus, háromfordulós online vetélkedő szervezése és koordinálása 

természetvédelmi témában.  

• Előkészítés: felkészülés a projektet támogató kommunikációs munkára 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2018.03-2020.10, megnyert pályázat 

 

NATURA 2000 szemléletformálás Vas megyében 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

Forrás: megbízási díj ŐNPI 

Cél: A lakosság megismertetése a NATURA 2000 területek értékeivel 

Tevékenységek: 

• Részvétel 1 fesztiválon, aktív elérések 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2017-2018, folytatódó 

 

EU alapok - energia struktúraváltás 

Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment (Bankfigyelő) és EUKI Energiaátmenet projektrésze 

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 bizottság munkájában,MonBiz találkozók (KEHOP, KÖFOP, Partnerségi 

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

• véleményezés: maradék releváns uniós pályázati kiírások (KEHOP) 
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●EUKI projekt: negyedévente 1 klímás-energiás szakmai munkacsoport találkozó és közös lobbi az EU 

tiszta energia csomagja témájában, érdekérvényesítő kampány a hazai energiafordulat érdekében: az 

energiahatékonyságra és megújulókra jutó EU-s és más támogatási rendszerek, szakpolitikák 

javításához. Közös találkozók szervezése hazai energetikai döntéshozókkal. Online és offline 

szemléletformáló anyagok, fórum szervezése. 

●Rossz projektek elleni küzdelem, az EU támogatások oldaláról megközelítve: Római-parti gát ügyben 

a fejleményektől függő érdekérvényesítés 

●együMműködés a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséggel és a Klímabarát Települések 

Szövetségével (éves találkozón részvétel is) 

●helyi önkormányzatok segítése megújuló energia ügyekben, közös energeOkai ill. szemlélePormáló 

pályázatok írása (KEHOP 1.2.1 stb). Jó példák felkarolása: helyi energiás kezdeményezések és 

népszerűsítésük hazai és nemzetközi cikkekben 

●vizes szervezetek segítése a vizes tervezés befolyásolásában, 

Felelős: Alexa 

Projekt időszak: 2017-2020 EUKI projekt 

 

Energiaszegénység csökkentése BAZ megyében (Igazságos Energiaátmenet / JustTransition projekt) 

Bankfigyelő projekt 

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

Tevékenységek: 

●BAZ megyei lakossági szemlélePormáló kampány tervezése (okos fűtés), képzések szervezése, rendszeres 

online és offline szemléletformáló anyagok és hírek 

●BAZ megyei érdekképviseleO csoportokkal egyeztetés, szövetségesekkel kapcsolaMartás 

• Tanulmány készítése (Gyulai Iván): BAZ megye helyzetfelmérése, eddigi fejlesztései elemzése, 

javaslatok kidolgozása energiaszegénység csökkentő mintaprogramoktól átfogó fejlesztésekig ill. 

uniós fejlesztési javaslatok 2020 utánra. A tanulmány egyeztetése 2 megyei fórumon 

• Tanulmányút a környező országokba, jó példák megismerésére 

Felelős: Alexa, Klári 

Projekt időszak: 2017 ősz-2020 feb 

 

EU Alapok - EU kiemelt projektek (EFSI) és új EU költségvetés kampány 

Bankfigyelő projekt 

Tevékenységek 

●Bankfigyelő tervező találkozókon részvétel 

●EFSI = Stratégiai beruházások európai Alap : adatbázis frissítése, döntéshozók felé a budapesO beruházási 

platform javaslatként terjesztése, szövetségesekkel érdekérvényesítés 

• EU költségvetés kampány kapcsán együttműködés CEEweb-bel, döntéshozók és lakosság felé 

minikampány (nemzetközi: PeoplesBudget) 

Felelős: Alexa 

Projekt: beépítve a DG Environment-be ill. Bankfigyelő általános 
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Energia Atlasz (döntés alatt) 

Forrás: Heinrich Böll Stiftung 

Projekt célja, tevékenység Az európai és hazai energiahatékonysági, megújuló energia és közösségi energia 

helyzetet és fejlesztési lehetőségeket bemutató Energia Atlasz magyar verziójának elkészítése 500 pld-

ban;  országos terjesztése online kommunikációs kampánnyal és őszi energiaátmenet fórumon 

keresztül.  

Projekt időszak: 2018 május - október 

Felelős: Alexa 

 

EU Alapok - hulladékégető stop 

Bankfigyelő projekt 

●érdekérvényesítés: Budapest hulladékégető (HUHA II) KEHOP folyamatban véleményezés; más kapcsolódó 

stratégiai anyagok, tervek, kiírások véleményezése 

●HUMUSZ-szal, Greenpeace-vel együttműködésben találkozó érdekképviseleti csoportokkal és közös 

kommunikáció: közös sajtóközlemények, cikkek a hulladékégetésről.  

●Fejleményektől függően lakossági kampány a hulladékégető ellen  

Felelős: Alexa 

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

 

Szemléletformálás hulladék témában 

Forrás: FM- LSZF 

Cél: a felelős hulladékgazdálodás és szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése diákok körében 3 

tevékenységen keresztül (vetélkedő, tanulmányút, kiállítás- szemléletformáló napok) 

Tevékenységek: 

• Elektronikus vetélkedő: 2 fordulós környezeti nevelési és szemléletformáló vetélkedő Budapesten 

és Pest megyében 10-14 éves diákok 5 fős csapatai számára 

• Tanulmányút az FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központjába 20 fővel 

• Iskolai szemléletformálás kiállítással: Pest megye, ill. fővárosunk iskoláiban egynapos 

foglalkozásokat szervezünk a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék keletkezés megelőzése, az 

újrahasznosításának és újrahasználat lehetőségeiről általános iskolás diákok számára. 

Felelős: Klári 

Projekt időszak: 2017. október 1 - 2018. március 31. 

 

Beadott pályázatok, amelyek eredményét várjuk: 

- KEHOP 5.4.1 – energia szemléletformálás 

- KEHOP 1.2.1 – újbudai szemléletformálás (partnerség) 

- hulladékos szemléletformálás Budapesten 

Beadás alatt:Szlovén-magyar Interreg – energiatudatossági együttműködés 
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II. Munkacsoport 

Gazdaság és fejlesztéspolitika 
 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Fidusz, Szilvi 

 

A szabadkereskedelmi egyezmények és a mezőgazdaság 

Forrás: Föld Barátai Európa 

A projekt célja: Magyarország ellenezze az EU-Kanadával szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) 

ratifikálását, az EU által javasolt új Multilateráli Befektetői Bíróságot (MIC), ezekkel szembeni 

alternatívaként viszont hazánk és az EU egyaránt támogassa a nemzetek feletti vállalatok által elkövetett 

emberi jogsértések és környezetpusztító tevékenységek kapcsán egy kötelező hatályú ENSZ egyezmény 

létrehozázát. 

Tevékenységek: 

●Lobbizás  

●Konferencia a szabadkereskedelmi egyezmények és a mezőgazdaság ill. a készülő kötelező hatályú 

ENSZ egyezmény a a nemzetek feletti vállalatok és az emberi jogok témakörben 

●Sajtótevékenységek 

●EgyüMműködés a Föld Barátai Európával a ClienEArth-szel és a Seattle toBrussels hálózattal 

●Kiadvány készítése 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2018 márciusáig 

 

e-Figyelő --ami az elektronikai kütyüink mögött van 

Forrás:EuropeAid, Kövi(partnerként veszünk részt Fenntarthatóság Felé Egyesült pályázatában) 

A projekt célja: Az e-figyelő program az elektromos eszközeink - különösen a számítógép és mobiltelefon - 

által az egész életciklusuk során okozott problémákra hívja fel a figyelmet, kezdve a ritkaföldfémek 

bányászatának környezeti káraitól, a gyárakban dolgozók egészségügyi és szociális problémáin át az 

újrahasznosítás és hulladékkérdés megoldatlanságáig. A fő cél, hogy az állami szervek, önkormányzatok az 

Electronicswatch által készített kritériumrendszer figyelembevételével rendeljék meg infokommunikációs 

eszközeiket. 

Tevékenységek: 

●e-Figyelő környezeti nevelési vetélkedő  

●Részvétel a barcelonai Mobile SocialCongress rendezvényein 

• Konferencia a fenntartható fejlődési célok gazdasági vetületéről (ősz) 

• Nyári tábor egyetemi zöld szervezetek, egyetemisták részvételével (2018. július) 

• Interaktív kiállítás szervezése 8 helyszínen 

• Akciónapok szervezése 4 helyszínen 

• Vidéki fórumok szervezése 12 helyszínen 

• Petíció az elektonikai eszközök témakörében 

• Sajtótevékenységek (2 sajtóközlemény) 

• Közösségi média kampány 

• Képzési háttéranyagok készítése 

• Szórólap és matricák készítése 
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• Kocsma-kvíz 

• A jogi helyzet felmérések, egyeztetés szakértőkkel, szakértői kerekasztal létrehozása 

• Lobbizás, érdekérvényesítés az informatikai termékek közbeszerzése témakörben 

Projektfelelős: Fidusz, Ákos 

Projekt időszak: 2017-2020 

 

Az új génmódosítási technológiák 

Forrás: nincs 

A projekt célja: Magyarország ne támogassa, hogy az új génmódosítási technológiákat kivonják a 

szabályozási-engedélyezési kötelezettség alól. 

Tevékenységek: 

●Zárt körű szakmai kerekasztal az új génmódosítási technológiák témakörében (2018. feb. 19.) 

●Konferencia az új génmódosítási technológiák és a génmódosítás-mentes takarmány témakörében 

(április) 

Projektfelelős: Fidusz 

 

Jó élelem, jó mezőgazdaság! 

Forrás:Európai Bizottság (DG Agri) – FoEE 

A projekt célja: A fenntarthatóbb mezőgazdaságra való átállás segítése, a Közös Agrárpolitika tervezésének 

befolyásolása, a mezőgazdasági jógyakorlatok támogatása, szemléletformálás tagszervezetekkel. 

Tevékenységek: 

- akciónapok vidéken és Pesten, 

- főzőklub akciók, 

- iskolai környezeti nevelés a Mozdulj a Klímáért kampányhoz kapcsolódóan, 

- szórólapok, poszterek gyártása, 

- online és közösségi média akciók. 

Projektfelelős:István 

Projektidőszak: 2018. május – 2019. április 

 

Globális adósságprobléma 

Forrás: Európai Bizottság – Eurodad 

A projekt célja: A globális és hazai államadósságproblémára való figyelemfelhívás, a rendszerszintű 

megoldások megismertetése, hazai és EU szintű érdekérvényesítés a témában. 

Tevékenységek: 

- tanulmányok készítése, 

- képzés a témában, 

- kiállítás készítése, tagszervezeti fórumok, 

- nyári tábor egyetemistáknak, 

- konferencia, 

- érdekérvényesítés, kerekasztalok. 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2018. május – 2020. április 

(pályázati döntés folyamatban) 
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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 2018-ban (projekt utolsó három hónapja): 

●Részvétel a projekt FoEE találkozóján 

●környezeO igazságosság szemináriumok - elnökségnek és egyetemistáknak 

●egyetemi klub sorozatok - 3 db folyamatban van (Debrecen, SZIE, Corvinus-BME) 

●két napos képzés táborozás ügyben 

●1 db kiállítás interak[v elemekkel 

●FeszOválok - 2 db részvétel 

●2 webinár szervezése (magyar és angol) 

●két eseManulmány készítése 

Projektfelelős: István 

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

 

Kommunikáció és marketing 

Forrás: projektekbe építve 

Átfogó cél: 

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

hírnevének ápolása. 2018-ban kiemelt célunk a honlap megújítása és a social média és sajtó munkánk 

fejlesztése ismertségünk növelése érdekében. 

Főbb tevékenységek 2018-ban: 

·Sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiadása, sajtófigyelés. 

·Pályázatok kommunikációs feladatainak tervezése, végrehajtása. 

·Kiadványok elkészíttetése, tervezési és gyártási folyamat koordinálása. 

·Elektronikus lakossági és tagszervezeti hírlevelek készítése, MTVSZ weboldalának teljes megújítása. Az 

MTVSZ, Ökoklikk oldalak, a blog, Facebook és Instagram oldalunk gondozása. Online akciók, petíciók, 

játékok, levélküldő kampányok megszervezése. 

·1%-os kampány lebonyolítása. 

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

koordinálása. 

·Egyéb adománygyűjtési feladatok végrehajtása, pl. ADHAT vonal, Hello Holnap. 

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

Felelős: Ildi 
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Általános szakpolitikai érdekérvényesítés 

Forrás: nincs, illetve részben Kövi 

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 

·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 

·Képzések szervezése a tagszervezeteknek 

·Email lista működtetése 

·Tagszervezetek bevonása a projektek megvalósításába 

·Információk biztosítása tagszervezeteknek 

·Forrásszerzés tagszervezeteknek megbízásokkal - amennyiben lehetséges 

Felelős: István 

Időszak: 2018 

 

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 
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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 

 


