
Az MTVSZ 2015 évi tevékenységi beszámolója 

Küldöttgyűlés részére tervezet 2016-május 

 

I.. Munkacsoport 

Klíma, energia, biodiverzitás, élelmiszerek 

 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Klári, Szilvi 

 

Közösségi Energia 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: IntelligentEnergy, EU 

JOGI, SZÖVETSÉGES-ÉPÍTŐ, DÖNTÉSHOZÓI kampány: 

Az elkészült közösségi energia kezdeményezés (KEK) jogi elemzés és javaslatok alapján 

tájékoztatás, lobbi a hazai döntéshozók felé a kedvezőbb megújulós ill. energiaszövetkezetes 

szabályozásért, KEHOP és hasonló energiás kiírásokba a közösségi energia elem beépítéséért. 

Hazai közösségi energia támogató szövetséges-hálózat építése az 5 partner tagszervezettel 

együtt; 2 szövetségesi találkozóval.  

 

TÁRSADALMI KAMPÁNY a  5+1 régiós partnerrel (Derekegyházi K.E, EKA, Nimfea, 

MÉSZ, Zöld Kör, + KMZK: Jó példák térképes adatbázis ld. mtvsz.hu/kozossegi_energia ; 

2015 tavasz-nyár társadalmi kampány (1500 fős) az 5+1 régióban kiállításos akciónapokkal, 

regionális fórumokkal. Országos önkormányzati konferencia (május 5.), műhelykonferencia 

(december 2.). Pilot projekt jellegű közösség koncepció (napelem) kidolgozása. Közösségi 

energia magyar kisokos kiadvány. 2015 ősz: tartalmi részbeszámoló, félévente FoEE 

COPOWER projekt találkozókon részvétel. 

Projektfelelős: Alexa 

Projekt időszak: 2016 márciusig, megnyert 

(tevékenységek belefoglalják a Kövi KMZK projektet is) 

 

  



Kitermelő és EBRD 

Bankfigyelő projekt 

Forrás: EuropeAid 

Kitermelő: 

- Bankfigyelős rész projektkoordináció: CZ, BG, LV, PL, SK megvalósítás felügyelete és 

közös beszámoló készítése. Bankfigyelő tanulmányutak, fejlődő országbeli előadó előadói 

körutak, rendezvények, képzések előkészítése. EIB és EBRD szakpolitikai folyamatok (pl. 

közérdekű projektek) kitermelő vonatkozású követése. - Magyar megvalósítóként feladatok: 3 

egyetemi fórum szervezése, bank-kérdőív felmérés,  „Kitermelő” őrjárat (Láss a mélyére!) 

szervezése középiskolásoknak 2015 tavaszán, 500 diákkal.  

EBRD: 

- Magyar megvalósítóként: projekt anyagok pl. kisfilmek, jelentés-összefoglalók magyarítása 

és terjesztése,  egyetemi fórum  szervezése EBRD/Észak-Afrika/gázos közérdekű projektek 

 ill. folyamatok követése. 

Projektfelelős: Alexa 

Projektidőszak: 2015, megnyert projekt 

 

Klíma-fejlesztés és Párizs 

KÜM Külügy projekt 

Forrás: KÜM Külügy 

Cél: tájékoztatás és lakossági aktivizálás, döntéshozókkal párbeszéd a következő 

folyamatokban: a Fejlesztés Európai Éve 2015, a Post-2015 program, a klímatárgyalások és 

fejlesztési vetületei, és mindezek hatása a lakosságra. 

Tevékenységek: 

1.      MTVSZ nemzetközi klíma&fejlesztés program: HAND és Föld Barátai 

egyeztetések, anyagok készítése, egyetemeken multiplikálás 

2.      Akciónapok és poszterkiállítás, 2015 nyár-ősz: 5 vidéki + 3 országos lakossági 

akciónap klíma-fejlesztés kiállítással, fotó-üzenetküldéssel, kvízzel.  Nov. 26: 

fotóüzenet-átadó akció döntéshozóknak 

3.      Online kommunikációs kampány, 2015 június- 2015 tél: online hírek ld. 

www.mtvsz.hu/parizs_fele, sajtóközlemények  

4.      Országos konferencia a fejlesztési együttműködésről és az éghajlatvédelmi 

feladatokról, 2015 okt. 15: Parlament, 300 fő 

5.      Párizsi ENSZ klímacsúcs program 



Klímavédelmi blogsorozat és dr. Faragó Tibor párizsi tudósításai a mtvsz.blog.hu -n 

és a facebook.com/mtvsz -en, Dec.12.: 8 városban klímacsúcs-záró akció és 

sajtózás 

Projektfelelős: Alexa 

Projektidőszak: 2015, megnyert projekt 

 

Fair Superbrands 

ChristlicheInitiativeRomero projekt 

Forrás: EuropeAid 

Cél: A szupermarketek fenntartható gazdálkodásból származó kínálatának növelése, 

fogyasztók szemléletformálása 

Tevékenységek 

• A témára fogékony média feltérképezése (3) 

• Fenntarthatósággal, fogyasztással foglalkozó bloggerek keresése  

• 1 hírlevél kiadása 

• 2 Civil képzés szervezése 

• Nemzetközi fotóverseny meghirdetése, reklámozása, fotókatalógus/naptár készítése,  

• Részvétel a milánói „Fenntartható Élelmiszeripari Fórumon” 

• Akciónap szervezése a „Ne vásárolj semmit! Naphoz kapcsolódóan 

• Speakerstour – harmadik világbeli előadó, esemény szervezése kakaóval kapcsolatban 

Projektfelelős: Szilvi 

Projektidőszak: 2015-2017, megnyert 

 

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 a 2015. évben: 

• Nagyszabású nyitórendezvény a máj. 22 Magyar Természet Napjához kapcsolódóan 



• Natura2000 szabályozás gyengítése elleni európai kampányban aktív részvétel 

együttműködve WWF-el, MME-vel (Refitt kampány) – online petíció révén lakosság, 

szakértők mozgósítása. Részvétel nyári fesztiválon (természetvédelmi témájú 

kiállításokkal, játékokkal, totóval) 

• szakmai beszélgetés megszervezése a hazai természetvédelem és az EU-s 

természetvédelemről helyzetéről (2015. évi tagcsoport konf., -Hajdúböszörmény) 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2015. március- 2017. február, megnyert 

 

A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

MTVSZ tevékenység 

Forrás: nincs 

Cél: A természeti erőforrások megőrzése érdekében a hazai természetvédelmi 

intézményrendszert érő támadások elhárítása – elsősorban a védett területek vagyonkezelése 

ügyében, hogy maradjon a vagyonkezelés a nemzeti park igazgatóságoknál 

Tevékenységek: 

·          Magyar Természet Napja kampány 

·         Rendezvény szervezése május 22-én a Margitszigeten 

·         Együttműködés az MME és WWF szervezetekkel, szakmai anyagok 

készítése, levelek a parlamenti és kormány döntéshozóknak 

·         Lobbi a kormányzati, parlamenti szereplőkénél, köztársasági elnöki 

hivatalnál, ombudsmani hivatalnál, alkotmánybíróságnál 

·          Lakosság mozgósítása, Magyar Természet Napja oldal (14.000 csatlakozó), 

email kampány (2000 email egy fél nap alatt) 

·          Sajtómunka, számtalan cikk, TV és rádió interjú 

·          levél az alkotmánybíróságnak a felügyelőségek beolvasztása ügyében 

·         Foglalkozás egyéb kérdésekkel, erdőtörvény, nemzeti parkok önállósága 

Projektfelelős: István 

Projekt időszak: Folyamatos 

 

  



Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 

Forrás: Fővárosi Önkormányzat 

Cél: Budapesti helyi védett természeti értékek bemutatása és a védett értékek iránti 

elkötelezettség megerősítése 

Tevékenységek a 2015. évben: 

·          Tablók készítése (3 db) a helyi értékekről 

·          5 féle, összesen 1250 darab (4x 250 db) A/5 méretű 16 oldalas kiadvány 

elkészítése fővárosi értékekről 

·          Védett értékek bemutatása két fővárosi rendezvényen (Ápr. 18, Pálvölgyi 

kőfejtő; Máj 22. Természet napja) 

·          A védett értékek bemutatása iskolai kiállításokon- 6 iskola x 1 hetes kiállítás 

·          Helyi értéket bemutató kirándulások a fenti iskolásoknak 3 alkalommal 

·         Helyi értéket bemutató kirándulások a főváros lakossága számára 4 

helyszínen 

·         A projekt erősítése háttér sajtó- tevékenységgel, web- oldallal 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2015 jan. 1- 2015 május 31., megnyert 

 

Közös Agrárpolitika a Fenntarthatóságért 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: EU, DG Agri 

Cél: A Közös Agrárpolitika népszerűsítése illetve a javítás lehetőségeinek megfogalmazása, 

különös tekintettel a természetbarát mezőgazdasági támogatásokra és a helyi élelemügyekre 

Tevékenységek (2015) 

• Konferencia a Földművelésügyi Minisztériumban 

• Helyi fesztiválokon való részvétel, tagszervezetek koordinációja (12 helyszín), 

• Facebook és webkampány szervezése, kiadvány, kisfilm magyarítása 

• Részvétel a FoEE központi tevékenységeiben 

Projektfelelős: Szilvi 

Projektidőszak: 2015. áprilisig, lezárt projekt 

 



ResourceUse - Erőforráshasználat 

Föld Barátai Európa projektje 

Forrás: MAVA Alapítvány 

Cél: A projekt célja a természeti erőforrások felhasználását mérő indikátorok (karbon-, víz-, 

föld- és nyersanyag-lábnyom) beintegrálása az EU-s és nemzeti szintű törvényekbe, 

jogalkotásba. Így elősegítendő a természeti erőforrások felhasználásának nyomon követése és 

csökkentése. 

Tevékenységek Magyarországon (2015) 

• 1 db fórum tartása (lehetőség szerint politikai döntéshozókat is érintve) - dec 16 

konferencia megvolt, 103 résztvevővel az új CEP-ről és a hazai hulladék ügyről, 

• 1-2 db angol nyelvű anyag magyarra adaptálása és terjesztése, - 1 briefing és 1 

infografika született 

• Kapcsolattartás és EU lobbi, - megvolt és folyamatban van 

• Részvétel a FoEE találkozókon (május) 

Projektfelelős: Attila 

Projektidőszak: 2015, megnyert futó pályázat 2015. dec 31. VÉGE 

 

Felnőtt oktatás a fenntarthatóságért- (School of sustainability) 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: EuropeAid 

Cél: Az európai polgárok oktatása, mozgósítása, hogy fellépjenek a globális 

fenntarthatóságért 

Tevékenységek 2015-ben: 

• Részvétel a nemzetközi FoEE projektegyeztető találkozókon - szeptember Anglia 

(Klári és Attila) 

• Mozgósítás a párizsi klímacsúcsra – helyi akciók (6 db), film vetítések (6 db), klubok 

vidéki városokban facebook, web mozgósítás 

• környezeti igazságosság szemináriumok (9 db) - 2016-ban 

• környezeti igazságosság klubok (1 db 10 rendezvényes klub) - folyamatban 

• elméleti (energia, élelmiszer) és gyakorlati műhelyek (befőzés, szigetelés, 

napkollektorépítés) (7 db) - műhely munkák 1 napos (4 db) és 2 napos (3 db) 



• föző klubok (2 db x 5 alkalom/sorozat) - (befőző klub 4 db, 2 folyamatban) 

környezetvédelmi ifjúsági nyári tábor a fiatalok zöld mozgalomba integrálásására. - 2 

db fesztivál, 2 db önkéntes 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2015. áprilisról 3 év, megnyert pályázat 

 

Természetvédelem, biodiverzitásvédelem - Kövi 

Forrás: FM - Zöld Forrás 

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

mozgósítása a természetvédelem mellett. 

2016. évi tevékenységek: 

• Term. véd lakosság mozgósítása - online petíció (Fitnesscheck)  

• Kerekasztal beszélgetés term. véd témákban - tagcsoport konferencia 

• Érdekérvényesítés az újabb génmódosított fajták engedélyezésének 

megakadályozására, a Föld Barátai Európa brüsszeli lobbi munkája segítése, hazai 

lobbi GMO ügyben 

• A Magyar Természet Napja - 2015. május 22-én a budapesti Margitszigeten 

megszerveztük a Magyar Természet Napját.  

• Egyetemi klub 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2015. máj 1. 2016. máj. 1- megnyert pályázat 

 

 

  



II. Munkacsoport 

Gazdaság és fejlesztéspolitika 

 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Fidusz, Attila 

 

A nemzetközi fejlesztés pénzügyei 

Bankfigyelő projekt 

Projekt címe magyarul: 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 + Visegrádi Alap 

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 2015-ben: 

1. Konferencia a Fenntartható Fejlődési Célokról szeptemberben 200 fő részvételével. 

2. 3 nyári fesztiválon részvétel 

3. “A 7,5 milliárdos kérdés vetélkedő” (164 csapat, 4 000 diák) 

4. Zombi reaktorok kampány (www.mtvsz.hu/ukrajnaireaktorok) 

5. Egy javaslatcsomag és 2 háttéranyag kidolgozása a fenntartható fejlődési célokkal 

kapcsolatban (http://www.mtvsz.hu/SDG_javaslatcsomag) 

6. Adóigazságosság ügyek (kapcsolatfelvétel minisztériummal, szakszervezetekkel, 

nemzetközi szervezetekkel) 

7. Beszélgetés nemzetközi fejlesztési ügyekről a tagcsoportkonferencián 

8. Fejlesztés Finanszírozása Munkacsoport megalapítása Hand Szövetségben  

Projektfelelős: Ákos 

Projekt időszak: 2015-2017, megnyert pályázat 

 



NEFE neked 

HAND projekt 

A projekt címe: Magyar civilek a globális szegénység ellen - a HAND Szövetség kampánya a 

Fejlesztés Európai Évében alcím: „NEFE Neked” 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Átfogó cél: A HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Közösség által 9 a 

magyar fő fejlesztési civil szervezetekkel közösen benyújtott projekt. Cél az állampolgárok 

bevonása, a döntéshozókkal történő párbeszéd annak érdekében, hogy a fejlődő országokban 

történő európai állami és magánberuházások hozzájáruljanak a 2015 utáni millenniumi 

fejlesztési célokhoz, valamint összhangban legyenek az európai politikákkal a szegénység 

felszámolása, a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, és az emberi 

jogok területén. 

Tevékenységek 2015-ben 

1. Együttműködés fejlesztési civil szervezetekkel és KKM-el a Fejlesztés Európai Éve 

alatt (havi találkozók, részvétel egymás rendezvényein); 

2.      Aktivista képzés októberben. 

3.      Konferencia Fenntartható Fejlődési Célok környezeti vonatkozásairól 100 fővel. 

Projektfelelős: Ákos 

Projekt időszak: 2015. március-december 

 

Bankfigyelő EU Alapok figyelése 

Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment 

Tevékenységek Magyarországon: 

1.      Energia Unió 

      Információgyűjtés a magyar kormánytól és a bizottságtól az Energia Unióval 

kapcsolatban 

2.      Uniós források a zöld és helyi gazdaság érdekében 

      Magyar programozási dokumentumok klíma szempontú elemzése, közös 

nemzetközi elemzésben részvétel 

      Európai Szemeszter folyamatban való részvétel 



      Káros projektekkel történő foglalkozás (budapesti szennyvíziszap égetőmű, 

szennyvíziszap stratégia véleményezése, EU bizottság informálása, policy 

összefoglaló készítése, konferencia szervezése) 

      Részvétel a Monitoring Bizottságokban, KEHOP, KÖFOP, VP, Partnerségi 

MB,  

      Monitoring bizottsági zöld delegáltak választásának és munkájának 

koordinálása, email lista, találkozó szervezése 

      Projekt kiválasztási kritériumok, kiírások véleményezése 10 esetben 

     Társadalmi részvétel elemzése, jó és rossz példák összegyűjtése, nemzetközi 

tanulmány készítése 

     Lebonyolító szervezetek, adminisztrációs rendszer kiépítésének véleményezése, 

lobbi a partnerség finanszírozásáért 

3.      Közösségvezérelt, helyi, zöld gazdaság felé 

      Progresszív szereplőkkel kapcsolatépítés, találkozás önkormányzati vezetőkkel 

(8 alkalom) 

     Helyi gazdaságfejlesztési stratégiák, helyi projektek fejlesztésében való 

részvétel – Újhartyán, Őrség 

      MTVSZ és MÉSZ tagszervezetek segítése, hogy a helyi fejlesztési 

folyamatokban hatékonyan tudjanak részt venni (CLLD, LEADER, helyi 

klímatervek, szemléletformálási pályázatok) – képzés 15 főnek, információ 

átadás, együttműködés a MÉSZ-KTSZ szervezetekkel, lobbi a kiírásokért 

4.      Energiahatékonyság szerepének erősítése az uniós forrásokban 

     Energiahatékonysági intézkedések erősítése a szociálisan hátrányos helyzetűek 

számára, kerekasztal beszélgetés, lobbi, véleményezés 

      Energiaszegénység médiamunka 

5.      EIB zöldítése átláthatóbbá tétele 

a.       Nemzetközi kampányokban való részvétel, sajtómunka 

Projektfelelős: István 

Projekt időszak: 2015, megnyert projekt 

 

  



Kövi GMO 

MTVSZ projekt 

Forrás: Kövi 

A projekt célja:  hazánk génmódosítás-mentességének megtartása és a génmódosított 

növények európai térhódításának megakadályozása, az EU-USA szabadkereskedelmi 

megállapodás veszélyeinek megakadályozása valamint a fenntarthatóság elveinek megfelelő 

gazdálkodás elterjesztése. 

Tevékenységek: 3 gazdafórum, 2 élelmiszer-önrendelkezés esték, TTIP és génpiszka 

mobilizálás, TTIP háttéranyagok fordítása, kiemelt TTIP szeminárium az OT-n, Élelmiszer-

önrendelkezés filmvetítés az OT-n, A jövő mezőgazdasága kiadvány (FoEE → ford), TTIP és 

génpiszka lobbi, TTIP és génpiszka sajtó 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2015 májusig, megnyert 

 

FoEIFinance (SustainableFinance) 

Föld Barátai International projekt 

Forrás: EuropeAid 

A projekt célja: felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzügyi és befektetési rendszer milyen 

hatást gyakorol a szegénységre, az éhezésre, a fenntartható fejlődésre és az emberi jogokra. 

Ezen felül szeretnénk elérni, hogy olyan intézkedések szülessenek EU-s és/vagy hazai szinten, 

amelyek elősegítik, hogy a finanszírozás és a pénzügyek a fenntartható fejlődés. 

Tevékenységek (2015) 

• 2 Workshop egyetemisták számára (globális pénzügyek, financializacion of nature stb. 

témákban); 

• 3 műhelymunka civil szervezetek számára (globális pénzügyek, financializacion of 

nature stb. témákban) 

• 1 sajtótájékoztató-könyvbemutató 

• facebook és web tevékenységek 

• lobbizás (hazai és EU-szinten) 

Projektfelelős: Fidusz 

Projektidőszak: 2016 évvégéig, megnyert pályázat 

 

  



TTIP - FoEE 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: Föld Barátai Európa 

A projekt célja: Felhívni a figyelmet a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények 

környezetre és élelmiszer-biztonságra káros várható hatásaira, a hazai döntéshozók 

meggyőzése, hogy határozottabban képviseljék a génmódosítás-elleni fellépést a TTIP 

tárgyalási folyamatok során. 

Tevékenységek (2015) 

• 2 AJBH kerekasztal/fórum a TTIP-ről 

• Találkozó OGY képviselőkkel és EP-képviselőkkel 

• Előadás a Bányász Szakszervezet Székházában, iskolákban 

• Véleménycikk a Magyar Nemzetben 

• Sajtóközlemények 

• Facebook mobilizáció 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2015 áprilisig, megnyert 

 

TTIP - Angol 

Forrás: NetworkdforSocialChange 

A projekt célja: Felhívni a figyelmet a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények 

környezetre és élelmiszer-biztonságra káros várható hatásaira, erősíteni a civil társadalom 

ellenállását a TTIP-vel és CETA-val szemben, civil szervezetek, aktivisták mozgósítása a 

TTIP és CETA ellen, növelni a nyomást a döntéshozókra a TTIP és CETA megállítása 

érdekében. 

Tevékenységek (2015) 

• mozgalomépítés 

• nyílt levél 50 neves értelmiségi aláírásával 

• 6 filmvetítéssel egybekötött fórum a TTIP-ről és CETA-ról 

• StopTTIP aláírásgyűjtés 2 nyári fesztiválon (Őriszentpéter, Kapolcs),  

• 3 StopTTIP utcai akció (Nyíregyháza, Pécs, Budapest - utóbbi kettőn a TTIP/CETA 

kalapács látványelemmel) 

• lobbizás 



• Sajtóközlemények 

• Facebook mobilizáció 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2015 decemberig, megnyert 

 

III. Munkacsoport 

Kommunikáció, mozgalmi és szervezeti ügyek 

Munkacsoportvezető: István 

Tagok: Ildi, Erika 

 

Kommunikáció és marketing 

A 2015-ös évben a feladat a korábbiakhoz hasonlóan a Szövetség kommunikációjának és 

adománygyűjtő tevékenységének teljes körű szervezése, az MTVSz jó hírnevének ápolása 

volt. Kiemelt célunk  volt a social média tevékenységünk fejlesztése, melynek keretében 

jelentősen növeltük a Facebookon rajongótáborunkat és hirdetéseink, posztjaink eléréseinek a 

hatékonyságát .Flickr oldalunkon is aktívabb tevékenységbe kezdtünk. A terveknek 

megfelelően megkezdődött az MTVSz honlap megújítása, új reszponzív oldalunk indítása 

2016. I. félévében várható. 

Számos sajtóeseményt szerveztünk, 65 sajtóközleményt adtunk ki, melyeknek nyomon 

követtük a megjelenéseit. Kiemelkedően nagy figyelmet kapott a médiában a korábbiakhoz 

képest természetvédelmi tevékenységünk, jól teljesített klíma és a TTIP program,  az akció 

napok közül pedig a Magyar Természet Napja és a Ne vásárolj semmit nap.Végrehajtottuk a 

pályázatok kommunikációs feladatait, elkészítettük a pályázatokban vállalt kiadványokat. 

Összesen 8 db elektronikus lakossági hírlevelet küldtünk, honlapunkon átlagosan heti 1-2, 

Facebook oldalunkon heti 4-5 hír jelent meg. Lakossági levelező listánk 12 ezer főről 23 ezer 

főre bővült.·  Megszerveztük az 1%-os kampányunkat, folyamatosan tartottuk egyéni 

támogatókkal kapcsolatot, végrehajtottuk a beszedéseket.·  Jelen vagyunk az Adhat vonal és 

Hello holnap mobilalkalmazások adománygyűjtő felületein. 2015-ben jelentősen megújult 

akció felszerelésünk és látványosabbá váltak a fesztivál megjelenéseink. 

Felelős: Ildi 

 

  



Általános szakpolitikai érdekérvényesítés 

Forrás: nincs 

Cél: A fenntartható fejlődés elősegítése a magyar környezetpolitika befolyásolása által 

Tevékenységek: 

·          Részvétel az NFFT és OKT munkájában 

·         Fórumok szervezése az FF Stratégia értékelése céljából – 6 fórum vidéken és Pesten 

·         A termőfölddel kapcsolatos ügyek figyelemmel kísérése, együttműködés ebben a 

témában aktív szervezetekkel, állásfoglalás készítése, sajtómunka 

          NATURA 2000 földek magánosítása ellen való fellépés, levelek, sajtó 

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 – szeptember, Hajdúböszörmény 

·         Email lista működtetése 

·         Tagszervezetek bevonása a projektek megvalósításába 

·         Információk biztosítása tagszervezeteknek 

·         Operatív program nagyprojektek készítésére való felkészülés tagszervezetek 

bevonásával 

Felelős: István 

Időszak: 2015 

 

Nemzetközi kapcsolattartás 

Forrás: különböző projektekben 

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

Tevékenységek: 



·          Bankfigyelő Hálózat elnökségében és stratégiai tervezési munkacsoportjában való 

részvétel 

·          Részvétel a FoEE közgyűlésén 

·         Kapcsolattartás további nemzetközi partnerekkel (EEB, CEEWEB) 

Felelős: István 

 

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 

 


