
Az MTVSZ 2016 évi munkaterve 

Küldöttgyűlés részére tervezet 2016-május 

 

I.. Munkacsoport 

Klíma, energia, biodiverzitás, élelmiszerek 

 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Klári, Szilvi 

 

Közösségi Energia 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás:InteligentEnergy, EU 

JOGI, SZÖVETSÉGES-ÉPÍTŐ, DÖNTÉSHOZÓI kampány: 

2 lobbianyag készítése a hazai döntéshozók felé a kedvezőbb megújulós ill. 

energiaszövetkezetes szabályozásért, METÁR véleményezés. Hazai közösségi energia 

támogató szövetséges-hálózat bővítése és záró találkozó. Pilot koncepció továbbfejlesztése, 

admin. és pü. terv 

 

TÁRSADALMI KAMPÁNY az  5 régiós partnerrel (Derekegyházi K.E, EKA, Nimfea, 

MÉSZ, Zöld Kör: maradék regionális fórumok és záró konferencia szervezése, sajtózások. 

2016 ápr: pénzügyi és tartalmi beszámoló, záró FoEE projekt találkozón részvétel.  

Projektfelelős: Alexa 

Projekt időszak: 2016 márciusig, megnyert 

 

Fair Superbrands 

ChristlicheInitiativeRomero projekt 

Forrás:EuropeAid 

Cél: A szupermarketek fenntartható gazdálkodásból származó kínálatának növelése, 

fogyasztók szemléletformálása 

Tevékenységek 

• 3 hírlevél kiadása 



• Fotókiállítás és akciónap szervezése (10 helyszínen) 

• Vidéki rendezvényekhez szükséges eszközök (póló, kiállítás, szatyor, szóróanyagok 

stb.) készíttetése 

• Lobbimunka 

• Szupermarketes kerekasztal szervezése 

• Tanulmányok, szakértő anyagok fordítása, adaptálása 

• ? Ne vásárolj semmit nap?  

Projektfelelős: Szilvi 

Projektidőszak: 2015-2017, megnyert 

 

Nemzetközi biodiverzitás- védelmi projekt 

Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: MAVA Alapítvány 

Cél: a természetvédelem helyzetének megerősítése, a tavalyi évben megkezdődött 2 éves 

nemzetközi projektben, különös tekintettel az aktuális hazai természetvédelem alakulására és 

az EU direktívák helyzetének megerősítésére. 

Tevékenységek: 

• Keepers (A Természet őrzői) kiállítás lefordítása, elkészítése, bemutatása vidéki + bp.i 

helyszíneken 

• Nyári fesztiválon ill. a máj. 22 Magyar Természet Napján részvétel  (Természet 

Megőrzők nemzetközi kiállítás adaptációval, háttér sajtóeseménnyel, korábbi 

természetvédelmi témájú kiállításokkal, játékokkal, totóval) 

• Natura2000 szabályozás gyengítése elleni európai kampányban aktív részvétel 

• A projekt éves nemzetközi találkozóján részvétel 

 

Projektfelelős: Klári 

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

 



A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

MTVSZ tevékenység 

Forrás: nincs, részben a MAVA fedezi 

Cél: A természeti erőforrások megőrzése érdekében a hazai természetvédelmi 

intézményrendszert érő támadások elhárítása 

Esetlegesen várható támadások területei: nemzeti parkok összevonása, erdőtörvény 

módosítása. 

 

Tevékenységek: 

·          Együttműködés az MME és WWF szervezetekkel, szakmai anyagok 

készítése 

·         Lobbi a kormányzati, parlamenti szereplőknél 

·          Lakosság mozgósítása 

·         Sajtómunka 

Projektfelelős: István 

Projekt időszak: Folyamatos 

 

Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 2. 

Forrás: Fővárosi Önkormányzat 

Cél: Tavalyi projektünk folytatásaként, budapesti helyi védett természeti értékek bemutatása 

és a védett értékek iránti elkötelezettség erősítése 

Tevékenységek: 

o Tabló készítése (1 db), rajta két fővárosi érték bemutatása 

o 4 féle, összesen 1000 darab (4x 250 db) A/5 méretű 16 oldalas kiadvány 

újranyomása 

o magyar, ill. angol nyelvű szóróanyag elkészítése 

o Védett értékek bemutatása három fővárosi rendezvényen (Magyar Természet 

Napja, Múzeumok Majálisa, Föld Napja) 

o A védett értékek bemutatása iskolai kiállításokon- 4 x 1 hetes kiállítás 

o Helyi értéket bemutató kirándulások a fenti iskolásoknak  

o Helyi értéket bemutató kirándulások a főváros lakossága számára 5 helyszínen 

o A projekt erősítése háttér sajtótevékenységgel, weboldallal 



 

Projektfelelős: Klári 

Projekt időszak: 2016 jan. 1- 2015 május 31., megnyert 

 

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 

Tevékenységek 2016- ban (projekt 2. éve): 

• Részvétel a projekt, FoE találkozóin 

• környezeti igazságosság szemináriumok idén tervezve kb. 13 db 

• környezeti igazságosság klubok - 1 db folyamatban van, továbbiak tervezve kb 1-2 db 

sorozat 

• elméleti (energia, élelmiszer) és gyakorlati műhelyek (szigetelés, napkollektorépítés) - 

6 db 1 napos, maximum 1 db 2 napos WS 2016-ban 

• föző klubok (5 alkalom/sorozat) folyamatban vannak még, tervezhető 

átcsoportosítással 

• Fesztiválok - 4-5 db nyáron 

• Nyári tábor 1-2 db. 

• Önkéntesek 2 fő 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2015. áprilisról- 2018 április, 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. 

 

Tevékenységek: 

• lobbi termvéd. GMO témákban 

• lakossági mobilizálás 

• sajtómunka 

• TTIP szórólap 

• egyetemi klub 

• sajtómunka 

• egy képzés, egy kerekasztal  

• beszámoló jún. 30. 

 

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 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 2016-ban 

1. Egy konferencia és egy fórum szervezése 

2. Zombireaktorok kampány (lobbi, Csernobil fotókiállítás, nemzetközi kampány) 

3. Eximbank kampány (átláthatóság, fejlesztés finanszírozás) 

4. Foglalkozás dél- gázfolyósó tervekkel 

5. Nyári fesztivál részvételek 

6. 2 tanulmány és egy szórólap fejlesztés finanszírozásról / adóigazságosságról  

Projektfelelős: Ákos 

Projekt időszak: 2015-2017, megnyert pályázat 

 

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 (2016) 

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

témákban); 

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

nature stb. témákban) 

• 1 műhelymunka civil szervezetek számára (földzsákmánylás, élelmiszer-spekuláció, 

EU szakpolitikák témákban) 

• 1 konferencia (földzsákmánylás, élelmiszer-spekuláció stb.)  

• Magyar esettanulmányok (földzsákmánylás, élelmiszer-spekuláció stb.) 

• FoEE háttéranyagok magyar változata 

• Szórólap 

• Cyber-akciók 

• 2 sajtótájékoztató 

• facebook és web tevékenységek 

• cikkek az MTVSZ Hírlevélben 

• lobbizás (hazai és EU-szinten) 

• szakmai háttéranyagok (policy briefings) lefordítása eljuttatása döntéshozókhoz 

Projektfelelős: Fidusz 

Projektidőszak: 2016 évvégéig, megnyert pályázat 

 

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 (2016) 

• mozgalomépítés 

• 1 StopTTIP utcai akció (Budapest) 



• 1 TTIP/CETA tudományos konferencia 

• lobbizás 

• 1-1 szórólap és tanulmány 

• Sajtóközlemények 

• Facebook mobilizáció 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2016 első negyedév, megnyert 

 

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, erősíteni a civil társadalom 

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

TTIP és CETA ellen, helyi önkormányzatok mobilizálása a TTIP és CETA ellen (TTIP-

mentes övezetek létrehozása), növelni a nyomást a döntéshozókra a TTIP és CETA 

megállítása érdekében. 

Tevékenységek (2016) 

• 1 TTIP-mentes övezetek kézikönyv 

• 1 akcitivsta képzés  

• 7 vidéki utcai akciónap, 1 bp-i akciónap 

• 7 helyi fórum 

• 1 TTIP szórólap  

• 1 videó  

• 1 konferencia,  

• lobbilevél helyi önkormányzatoknak, helyi lobbizás  

• facebook- mobilizálás  

• TTIP sajtó 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2016 novemberig, beadva, még nincs döntés 

 



EU alapok - energia struktúraváltás 

Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment (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: 

• EK&MEHI segítése a lakossági energiahatékonyság ügyében, 

• biomassza kiírás véleményezése, levél DG Regionak biomassza ügyben,  

• véleményezés: klímás és energiás szemléletformáló kiírások,  

• együttműködés MÉSZ+KTSZ,  

• Ecosoc partnerségi tanulmány szakértés,  

• Klímaanalízis publikálás,  

• lobbi a partnerségi kiírások jobbításáért 

• CLLD, Leader kiírások véleményezése,  

• helyi önkormányzatok segítése megújuló energia ügyekben, 

• vizes szervezetek segítése a vizes tervezés befolyásolásában,  

• Monbiz kapacitásépítő képzés,  

• MonBiz találkozók 

Felelős: István 

 

EU Alapok - EU kiemelt projektek (EFSI) 

Bankfigyelő projekt 

Tevékenységek 

• Bankfigyelő tervező találkozókon részvétel 

• Stratégiai beruházások európai Alap : adatbázis kialakítása, magyar projektek 

követése 

• magyar info tanulmány az EFSI-ről, banki-finanszírozási tanulmány, esettanulmány 

magyar példákkal; befektetési platform anyag 

• hazai kerekasztal ill. érdekérvényesítő kampány, civil szövetségesek/koalíció 

Felelős: Alexa 



 

EU Alapok - hulladékégető stop 

• érdekérvényesítés: nemzeti hulladék stratégia analízis, lobbi levél EU-s hivatalokba 

(DG Regio, DG Env.), Budapest hulladékégető és más kiírások véleményezése, 

• találkozó önkormányzati szövetségekkel pl. TÖOSZ-szal,  társadalmi kampány: 

sajtómunka, közösségi médiamunka  és e-petíció, lobbi lehetőség szerint a HUMUSZ-

szal együttműködésben 

• KEHOP OP részvétel, kampány folytatása 

Felelős: Alexa 

 

Részben megnyert projektek, önrészt még igényelnek 

 

 

III. Munkacsoport 

Kommunikáció, mozgalmi és szervezeti ügyek 

 

Munkacsoportvezető: István 

Tagok: Ildi, Erika 

 

Kommunikáció és marketing 

Forrás: projektekbe építve 

Átfogó cél: 

A Szövetség kommunikációjának és adománygyűjtő tevékenységének teljes körű szervezése, 

az MTVSZ jó hírnevének ápolása. 2016-ban kiemelt célunk a honlap megújítása és a 

sajtómunkánk fejlesztése ismertségünk növelése érdekében. 

Főbb tevékenységek 2016-ban: 

·          Sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiadása, sajtófigyelés. 

·          Pályázatok kommunikációs feladatainak tervezése, végrehajtása. 

·          Kiadványok elkészíttetése, tervezési és gyártási folyamat koordinálása. 

·          Elektronikus lakossági és tagszervezeti hírlevelek készítése, a Szövetség szakmai 

anyagainak célba juttatása. 



·          MTVSZ weboldalának teljes megújítása. Az MTVSZ, Ökoklikk oldalak, a blog és 

Facebook oldalunk gondozása. Online akciók, petíciók, játékok megszervezése. 

·          1%-os kampány szervezése. 

·          Egyéni támogatókkal történő folyamatos kapcsolattartás, beszedések végrehajtása, 

DM kampányok lebonyolítása. 

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

·          Ajándéktárgyak, akció felszerelések, kiállítások tervezése és gyártásának 

koordinációja. 

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 

• A termőfölddel kapcsolatos ügyek figyelemmel kísérése, együttműködés ebben a 

témában aktív szervezetekkel, különös tekintettel a NATURA 2000 területek 

magánosítására 

Felelős: István 

 

A zöld civil mozgalom fejlesztése 

Forrás: FITAKATA (Így lesz kerek a világ! Egyesület), OT támogatók 

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

Tevékenységek: 

·          Országos Találkozó szervezése 

         Részvétel a Koordinációs Tanács munkájában 

         Új szervezetek látogatás két régióban 

         Fiatalok mentorálása a FITAKATA projektben  

Felelős: István 

Időszak: 2016 



 

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 

·         Operatív program nagyprojektek készítése tagszervezetek bevonásával 

Felelős: István 

Időszak: 2016 

 

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 

·         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 

 


