
AZ MTVSZ 2018 ÉVI TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 

KÜLDÖTTGYŰLÉS ELÉ TERVEZET - 2018. MÁJUS 22. 

 

I. MUNKACSOPORT: KLÍMA, ENERGIA, BIODIVERZITÁS, ÉLELMISZEREK 

 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Klári, Szilvi 

 

A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

MTVSZ tevékenység 

Forrás: nincs 

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 

Időszak: Folyamatos 

 

Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 4. 

Forrás: Fővárosi önkormányzat 

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

Tevékenységek: 

• Elméleti és gyakorlati képzés (3 alkalom) 25 fő résztvevőnek (civilek, pedagógusok, műv. házak,közösségi 

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

• Szakvezetett, szemétszedéssel egybekötött túra védett fővárosi helyszíneken 15 iskolás csoportnak 

Gyakorlati területkezelési akciók diákok bevonásával. 

• A projekt erősítése háttér sajtó tevékenységgel, weboldallal. 

Projektfelelős: Klári 

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



Fővárosi helyi védett értékek 

Forrás: Fővárosi önkormányzat (Fenntarthatóság Felé Egyesülettel együttműködve) 

Cél: Iskolai kirándulások szervezése a 11-12. kerületben 

Tevékenységek: 

• Szakvezetett, szemétszedéssel egybekötött túra védett fővárosi helyszíneken 10 iskolás csoportnak. 

Projektfelelős: Klári 

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

 

Természetvédelem, biodiverzitásvédelem 

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. 

 

Részvétel a Zöld Kör természetvédelmi szemléletformáló kampányában 

Forrás: EU-ROHU 

Cél: Hazai és határon túli természetvédelmi szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Projekt egyeztető találkozókon való részvétel. 

• Koordinátori feladatok ellátása lakossági szemléletformálás megjelenés szemléletformáló sátorral és 

természetvédelmi információs pulttal, térségi vagy települési kulturális rendezvényeken (fesztiválokon) 9 

alkalommal. 

• Természetvédelmi vetélkedő diákok számára 8 megyét érintő (4 magyar, 4 román) kétnyelvű 

elektronikus, háromfordulós online vetélkedő szervezése és koordinálása természetvédelmi témában. 

• Projektet támogató kommunikációs munka. 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2018.03-2020.10, megnyert pályázat 

  



Környezetkímélő gazdálkodást és a helyi termékeket népszerűsítő program 

Forrás: DG AGRI 

Cél: Környezetkímélő gazdálkodás, helyi termékek népszerűsítése 

Tevékenységek: 

• 8 piaci standolás tagszervezetekkel közösen. 

• nemzetközi “Good food, good farming - Egészséges élelmiszert helyi gazdáktól” kampány keretében 8 

akciónap került megrendezésre vidéken. 

• Szükséges eszközök (rollupok, molinók, szórólap) elkészítése. 

• 14 főzőklub megrendezése. 

• MÉSZ-szel közösen meghirdetett, idén agrár elemekkel színesedett “Mozdulj a klímáért!” kampány, 

amelyben 79 iskola és óvoda majdnem 18 ezer diákja és több mint 1500 pedagógusa vett részt. 

Projektfelelős: Szilvi 

Projektidőszak: 2018.05-2019.05 

 

NATURA 2000 szemléletformálás Vas megyében 

Forrás: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság - megbízási díj 

Cél: A lakosság megismertetése a NATURA 2000 területek értékeivel 

Tevékenységek: 

• Kommunikációs anyagok készítése. 

• Részvétel 4 fesztiválon, aktív elérések. 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2017-2018 

 

EU alapok - energia struktúraváltás - Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment (Bankfigyelő) és EUKI Energiaátmenet projektrésze 

Cél: 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). 

• 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. 

• Együttműködés a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséggel és a Klímabarát Települések 

Szövetségével (éves találkozón részvétel is). 

• Helyi önkormányzatok segítése megújuló energia ügyekben, közös energetikai ill. szemléleVormáló 

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 

 

Energiaszegénység csökkentése BAZ megyében (Igazságos Átmenet / JustTransition projekt) - Bankfigyelő 

projekt 

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

Tevékenységek: 

• BAZ megyei szerkezetváltásáról szóló tanulmány. 

• Lengyel tanulmányút helyi döntéshozókkal közösen. 

• a lignittüzelés- megfelelő tűzifa hiánya - légszennyezés - tiszta fűtés problémakörében teszünk 

javaslatokat ill. kommunikálunk, több helyi (tag)szervezettel közösen. 

• BAZ megyei lakossági szemléletformáló kampány tervezése (okos fűtés), képzések szervezése, 

rendszeres online és offline szemléletformáló anyagok és hírek. 

• Sajtótevékenység, cikkek írása. 

Felelős: Alexa, Klári 

Projekt időszak: 2017 ősz-2020 feb 

 

Energiaatlasz 

Forrás: Heinrich Böll Alapítvány 

Tevékenységek: 

• Elkészült a hazai és európai energiaátmenetet (energiatakarékos és a fosszilis energiát kivezető, 

megújuló energia alapúvá váló gazdaság) bemutató magyar Energia Atlasz, amelyet országos fórumon 

ismertettünk, az Atlasz és az előadások letölthetők innen: 



https://mtvsz.hu/energiaatmenet_orszagos_forum_eloadasai 

Felelős: Alexa, Klári 

Projekt időszak: 2018 

 

Közösségi Energia 2. 

Forrás: EUKI (német zöldminisztérium) 

Tevékenységek: 

• Közösségi energia kiadvány magyarítása és hazai döntéshozóknak háttéranyag. 

• Együttműködés hazai közösségi energia napelemes projekt tervezésére érdeklődő önkormányzatokkal, 

közösségekkel. 

• Projekt indító találkozó Brüsszelben, egyeztetés. 

• Tagszervezetek bevonása: a helyi közösségi energia projektek tervezésébe, helyi info napok és anyagok 

szervezésébe. 

Projektfelelős: Alexa 

Projektidőszak: 2018.09-2020.12. 

 

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 budapesti 

beruházási platform javaslatként terjesztése, szövetségesekkel érdekérvényesítés 

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

érdekérvényesítő találkozók, levelek és lakosság felé kommunikációs minikampány (nemzetközi: 

PeoplesBudget) 

Felelős: Alexa, István 

Projekt: beépítve a DG Environment-be ill. ECF MFF Bankfigyelő projektbe 

 

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. 

• Sikeres érdekérvényesítés: 2018 decemberben a HUHA2 hulladékégető kikerült a KEHOP tervekből. 

Felelős: Alexa 

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

https://mtvsz.hu/energiaatmenet_orszagos_forum_eloadasai


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 10-14 

éves diákok 5 fős csapatai számára 

• Tanulmányút az FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központjába 20 fővel 

• Iskolai szemléletformálás kiállítással: 4 fővárosi iskolában kiállítás bemutatása a szelektív 

hulladékgyűjtés, a hulladék keletkezés megelőzése, az újrahasznosítás és újrahasználat témakörben 

általános iskolás diákok számára. 

Felelős: Klári 

Projekt időszak: 2018, megvalósult projekt 

 

II. MUNKACSOPORT - GAZDASÁG ÉS FEJLESZTÉSPOLITIKA 

 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Fidusz, István 

 

Adósságválság program (Pénzrendszerváltás) - EURODAD projekt 

Forrás: EuropeAid 

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 

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: 

Fenntartható Fejlődési Célokkal kapcsolatos tevékenységek: 

• Részvétel az ENSZ és a fenntartható fejlődési folyamatokról, a célok hazai megvalósításáról  

• Részvétel a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért munkájában, konferencia a célok hazai 

megvalósításáról, javaslatcsomag szerkesztése 

• Részvétel egy fenntartható fejlődési célok cselekvési terv és társadalmi konzultációs testület koncepciója 

elkészítésében. 



• Lobbimunka a Célok hazai megvalósításával kapcsolatban 

• Részvétel a HAND Szövetség Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoportjának és a 

Fejlesztésfinanszírozás munkacsoportjának munkájában. 

Fejlődő országok adósságával kapcsolatos tevékenységek: 

• Konferencia földrablás ügyben az AJBH-ban Tanka Endre professzor könyve kapcsán. Közel 80 résztvevő 

volt, nagyon jó előadók: https://www.youtube.com/watch?v=zvuR2eGnQ84 

• Az Eurodad felkérésére azért lobbizunk, hogy egy határozatot fogadjon el az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa az 

adósságkezelés és emberi jogok témában. Az adósságválságba kerülő államok megszorító intézkedései 

gyakran emberi jogaikban sértik állampolgáraikat, erre hatna a határozat. A külügy és a 

pénzügyminisztérium a célja a lobbinknak, új területen, új emberekkel ismerkedünk.  

• Konferenciát szerveztünk Válság után, válság előtt címmel? 

https://mtvsz.hu/valsag_utan_valsag_elott___a_fenntarthato_fejlodes_eselyei_a_vilaggazdasagi_valsag

_utan_tiz_evvel 

• A szeptemberi pénzügyi válság konferencia előadásait hirdettük a Facebookon, az előadás Youtube 

videókba már 6000 ember nézett bele. Lásd például Pogátsa Zoltán előadását: 

https://www.youtube.com/watch?v=knwO3dBn63k&t=27s. 

Projektfelelős: István 

Projekt időszak: 2018. május – 2020. április 

 

A szabadkereskedelmi egyezmények és a mezőgazdaság (TTIP, ISDS, CETA) 

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 nemzetek feletti vállalatok és az emberi jogok témakörben. 

• Sajtótevékenységek 

• Együttműködés a Föld Barátai Európával a ClienEArth-szel és a Seattle to Brussels hálózattal. 

• Kiadvány készítése 

• Részt vettünk a nemzetek feletti vállalatok megrendszabályozását célzó kötelező hatályú nemzetközi 

egyezményt (UNtreaty) előkészítő évente megrendezésre kerülő ülésszakon, találkozunk a kormány 

genfi ENSZ-nagykövetével, beszámoltunk a történésekről az MTVSZ-blogon, valamint az Ozone TV-ben és 

a KarcFM rádióban is beszélgettünk a témáról. 

https://mtvsz.hu/valsag_utan_valsag_elott___a_fenntarthato_fejlodes_eselyei_a_vilaggazdasagi_valsag_utan_tiz_evvel
https://mtvsz.hu/valsag_utan_valsag_elott___a_fenntarthato_fejlodes_eselyei_a_vilaggazdasagi_valsag_utan_tiz_evvel
https://www.youtube.com/watch?v=knwO3dBn63k&t=27s


• Nemzetközi ISDS petícióban való részvétel előkészítése. 

• Továbbra is szorosan együttműködtünk a Föld Barátai Európával és a Seattle to Brussels hálózattal. 

Projektfelelős: Fidusz 

Projekt időszak: 2018 márciusáig 

 

Az új génmódosítási technológiák  

Forrás: nincs 

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

engedélyezési kötelezettség alól. 

Tevékenységek: 

• Zártkörű szakmai kerekasztal az új génmódosítási technológiák témakörében (2018. feb. 19.) 

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

(április) 

• Szeptember 11-én az AJBH-val és a Magyar Biokultúra Szövetséggel közösen szerveztünk egy 

konferenciát az "új-GMO-k" témakörében, ahol az agrárminiszter is előadott: 

https://mtvsz.hu/_uj_nemesitesi_technikak_es_genmodositas 

Projektfelelős: Fidusz 

 

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. A program felhívja a 

figyelmet a tervezett elavulásra és petíciót indít a témában, javaslatokat dolgoz ki ellene. 

Tevékenységek: 

• e-Figyelő környezeti nevelési vetélkedő. 

• Részvétel a barcelonai Mobile SocialCongress rendezvényein. 

• Konferencia a fenntartható fejlődési célok gazdasági vetületéről. 

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

• Petíció a tervezett elavulás témakörében. 

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



• Lobbizás, érdekérvényesítés az informatikai termékek közbeszerzése témakörben. 

Projektfelelős: Fidusz, Ákos 

Projekt időszak: 2017-2020 

 

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: 

• Részvétel a projekt FoEE találkozóján 

• környezeti igazságosság szemináriumok - elnökségnek és egyetemistáknak 

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

• két napos képzés táborozás ügyben 

• 1 db kiállítás interaktiv elemekkel 

• Fesztiválok - 2 db részvétel 

• 2 webinár szervezése (magyar és angol) 

• két esettanulmány készítése 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2015. áprilisról- 2018 április 

 

Általános szakpolitikai érdekérvényesítés  

Forrás: nincs 

Cél: A fenntartható fejlődés elősegítése a magyar környezetpolitika befolyásolása által 

Tevékenységek: 

• Részvétel az NFFT és OKT munkájában, NFFT elnökségében való részvétel. 

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. 

• A 2019-es OT szervezése. 

• Részvétel a Koordinációs Tanács munkájában. 

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

Felelős: István, Ákos 

 

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 Bakonybélben 100 fő résztvevővel 

• Email lista működtetése 

• Tagszervezetek bevonása a projektek megvalósításába, belső pályázatok 

• Információk biztosítása tagszervezeteknek 

• Forrásszerzés tagszervezeteknek megbízásokkal - amennyiben lehetséges 

Felelős: István, Ákos 

 

Nemzetközi kapcsolattartás Forrás: különböző projektekben 

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

Tevékenységek: 

• Bankfigyelő Hálózat elnökségében való részvétel, elnöki feladatok ellátása. 

• Föld Barátai elnökségében való részvétel (közgyűlés, munkacsoport találkozók, elnökségi ülések). 

• Kapcsolattartás további nemzetközi partnerekkel, részvétel közgyűléseiken, munkacsoport találkozókon 

(EURODAD, CEEWEB, CAN Europe, SDG Europe stb.). 

Felelős: István, Ákos 

 



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 80 ezerre növeltük szövetségünk követőinek számát, ill. az 

Instagramon is több mint 1000 követőnk lett. 

Főbb tevékenységek voltak 2018-ban: 

• Sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiadása, sajtófigyelés. 

• Pályázatok kommunikációs feladatainak tervezése, végrehajtása. 

• Kiadványok elkészíttetése, tervezési és gyártási folyamat koordinálása. 

• Elektronikus lakossági hírlevelek, MTVSZ weboldalának teljes megújításán dolgoztunk. Az MTVSZ, 

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

2018-ban. 

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

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

• 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 

 


