
AZ MTVSZ 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 

KÜLDÖTTGYŰLÉS SZÁMÁRA 

 

 

I. MUNKACSOPORT 

KLÍMA, ENERGIA 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Dóri, Bence, Barbara 

  

Energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő 
szemléletformálás megvalósítása Újbudán 

Forrás: KEHOP 5.4.1 - MTVSZ-Újbuda konzorcium 

Cél: Energiahatékonyság, energiafelhasználás csökkentésének népszerűsítése 

Tevékenységek (2020-ban indulnak): 

• 2020-ban előkészítésre került: az energiatudatossági kiállítás és Energia kisokos 
kiadvány. Projekt alhonlap készült mtvsz.hu-n belül: 
https://mtvsz.hu/eghajlatvedelmi-szemleletformalas 

Időtartam: 2019. december 1 - 2020. november 30. Covid miatt hosszabbítást kapott 2021 
november 30-ig. 

Projektfelelős: Alexa 

 

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Újbudán (partnerség) 

Forrás: KEHOP 1.2.1 

Cél: Újbuda klímastratégiája és lakossága klímavédelmi-energetikai szemléletformálása. 
Főpályázó Újbuda Önkormányzata. 

Tevékenységek: 

• Újbudai óvodásoknak és családjaiknak Autómentes Hét szervezése, 
általános iskolások számára klíma-energia online rajzverseny szakmai 
tervezése és zsűriben részvétel. 

• Újbudai önkormányzati dolgozók, óvodai és iskolai pedagógusok 
számára előadás, műhely tartása 2020 jan-feb, a maradék 2021-re 
halasztva. 



• Újbudai senior lakosoknak klíma és egészség témájú háttéranyag 
előadás előkészítése, a vetélkedő 2021-re halasztva. 

• Szemléletformáló anyagok, cikkek írása 

• 1. pénzügyi beszámoló és hosszabbítás 

Időtartam: 2019. augusztus 1. - 2021. október 29. 

Projektfelelős: Alexa 

 

Fesztiválok a Fenntartható Energiáért Dél-Pest megyében 

Forrás: KEHOP 5.4.1 

Cél: Energiahatékonyság, energiafelhasználás csökkentésének népszerűsítése – 
közreműködés Fenntarthatóság Felé Egyesület pályázatának megvalósításában 

Tevékenységek: 

• Kiállításanyag előkészítése 

• Honlap-fejlesztés (aloldal fejlesztése). 

Időtartam: 2020 - 2021 

Projektfelelős: Szilvi 

 

Okosodjunk az energiáról! - Többszempontú szemléletformálás a Közép- magyarországi 
régióban  

Forrás: KEHOP 5.4.1 

Cél: Energiahatékonyság, energiafelhasználás csökkentésének népszerűsítése – 
közreműködés Közép-magyarországi Zöld Kör pályázatának megvalósításában 

Tevékenységek: 

• 1 kreatív, játékos családi foglalkozás lezajlott Szentendrén, miután az 
ahhoz kapcsolódó foglalkozás és játékok kitalálása és elkészítése 
megtörtént  

• 3 fordulós “Energiahősök” vetélkedő kidolgozásra került pest megyei 
és budapesti felső tagozatos diákoknak energia témakörben (a 
vetélkedőt a TFF és a Zöld akció egyesület adaptálta és sikeresen 
végrehajtotta). 

• Az MTVSz vetélkedőjének első 2 fordulója lezajlott, a döntő esemény 
sajnos a vírus miatt halasztásra került  

Időtartam: 2019 – 2021. június 28. 



Projektfelelős: Klári 

 

KEHOP 5.4.1 tagszervezeti projektek segítése 

Forrás: tagszervezeti projektek 

Cél: A tagszervezetek energiás szemléletformáló tevékenységei segítése 

Tevékenységek: 

• Vetélkedők szervezéséhez szakmai segítség 

• Fesztivál részvétel szakmai támogatása 

• Kommunikáció (honlap, média) segítése 

Időtartam: 2019-2020 

Projektfelelős: Alexa 

  

EU alapok - energia struktúraváltás - Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment (Bankfigyelő) EUKI 2 projekt és Európai Klíma Alapítvány MFF 

Cél: Az EU támogatások reformja, hogy hozzájáruljanak az energetikai struktúraváltáshoz. 
Három fő terület az energiaátmenet, a szénkivezetés és az EU Alapok zöldítése.  

Tevékenységek: 

• Részvétel több monitoring bizottság munkájában, Monitoring 
Bizottsági online találkozók (KEHOP, KÖFOP, Partnerségi 
Megállapodás MB, 2 db/év), ehhez kapcsolódó kapacitásépítés. 

• Új EU költségvetés, Partnerségi Megállapodás és Operatív Programok 
véleményezési folyamatában részvétel, futó OP-k értékelése. 

• EUKI projekt: klímás-energiás szakmai munkacsoport találkozók és 
(lehetőség szerint közös) érdekérvényesítés a hazai energiaátmenet és 
megfelelő eszközei/ösztönzői érdekében: a Nemzeti Energia - és 
Klímaterv 2030 erősítése, a 2050-es klímasemlegesség hazai vállalása* 
és a zöld helyreállítás** ill. felelősebb uniós 2030-as klímacél*** 
támogatása érdekében. Online szemléletformáló anyagok, online 
szakmai fórum szervezése. 

• A szénrégiók méltányos átállása, a lakossági fűtésből való 
szénkivezetés célkitűzése érdekében egyeztettünk partner és 
tagszervezetekkel ill. tettünk javaslatokat döntéshozóknak és 
kommunikálunk: lakossági szemléletformáló kampány, online és 
offline szemléletformáló cikkek, sajtózás, MTVSZ felületekre és a just-
transition.info-n. 



• Panaszbeadvány az Európai Beruházási Bankhoz a budapesti repülőtér 
fejlesztése finanszírozása ügyében, kapcsolattartás a helyi 
egyesülettel. 

* https://mtvsz.hu/hirek/2020/05/ambiciozus-valsagallo-klimatorvenyre-van-szukseg 

** https://mtvsz.hu/hirek/2020/05/tegyunk-most-az-egeszsegesebb-jovoert-eljott-az-
igazsagos-zold-atmenet-ideje 

https://mtvsz.hu/hirek/2020/10/182-szervezet-surgeti-a-kelet-kozep-europai-
kormanyfoket-a-meltanyos-zold-helyreallitasert 

*** https://mtvsz.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-
europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak 

Időtartam: 2017-2020 EUKI projekt és a BW EUKI 2 (2020-2021), DG Env: 2020-2021-22 

Projektfelelős: Alexa, Bence 

 

Hosszútávú klímastratégia projekt (CAN - Klíma Akcióhálózat projektjében partnerség) 

Forrás: EUKI (német zöldminisztérium)  

Tevékenységek: 

• Projektindító találkozó Lengyelország 2020. január vége; közép-kelet-
európai műhely a társadalmi részvételről: 2020 szeptemberében 
online (részvétel a szervezésben, résztvevők és előadók szervezése, 
előadás); 2020. december: MTVSZ-szervezésű online fórum a közép- 
és kelet-európai régió éghajlat-energia szakpolitikájának 
finanszírozásáról (kapcsolat az EU alapokkal). 

• Klímás-energiás munkacsoporttal egyeztetés és információcsere a 
stratégiával kapcsolatos fejleményekről: 2 online találkozón és 
levelezés útján. Részvétel nemzetközi civil egyeztetéseken. 

• A hosszútávú klímastratégia (Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) 
véleményezése, részvétel a minisztérium által szervezett szakmai 
vitán (ápr.) és tájékoztatókon (decemberben: OKT, fórum). 
Érdekérvényesítés hazai döntéshozóknál (ITM) és az Európai 
Bizottságnál (2 online egyeztetés, levelezés a DG CLIMA-val) a 
tagállami hosszútávú stratégiák nyilvánosságáért, környezeti 
vizsgálatáért és társadalmi-szakmai egyeztetéséért, magasabb 
klímacélokért. Sajtóközlemények, nemzetközi (Climate Action 
Network) tanulmányba írás a magyar stratégiáról, részvétel elemzési 
módszertan kidolgozásában, sajtó háttéranyag a klímaambíció-
növelésről. 

Időtartam: 2019. november - 2021. december 

Projektfelelős: Dóri 

 

https://mtvsz.hu/hirek/2020/05/ambiciozus-valsagallo-klimatorvenyre-van-szukseg
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https://mtvsz.hu/hirek/2020/05/tegyunk-most-az-egeszsegesebb-jovoert-eljott-az-igazsagos-zold-atmenet-ideje
https://mtvsz.hu/hirek/2020/10/182-szervezet-surgeti-a-kelet-kozep-europai-kormanyfoket-a-meltanyos-zold-helyreallitasert
https://mtvsz.hu/hirek/2020/10/182-szervezet-surgeti-a-kelet-kozep-europai-kormanyfoket-a-meltanyos-zold-helyreallitasert
https://mtvsz.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak
https://mtvsz.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak


Közösségi Energia (Nr. 2) 

Forrás: EUKI (német zöldminisztérium)  

Tevékenységek: 

• Közösségi energia szabályozás hazai jogba: érdekérvényesítés, 
döntéshozóknak és közösségeknek rövid anyagok készítése, 
találkozók-fórumok szervezése. 

• Együttműködés hazai közösségi energia napelemes projekt 
tervezésére érdeklődő önkormányzatokkal, közösségekkel: ZFR-EKM 
energiaközösségek pályázati kiírásra teszt projekt üzleti terve 
kidolgozása, jogi és energetikai szakértő bevonásával: összeállítása és 
beadása 2020 szeptemberére. 

• Közösségekre és családokra, társasházakra fókuszáló online 
kommunikációs kampány, cikkek, videó, MTVSZ felületeken és azon 
kívül, sajtóközlemények. 

Időtartam: 2018. szeptember - 2020. december (hosszabbítás kérve 2021 április 30-ig) 

Projektfelelős: Bence 

 

Gólya Közösségi finanszírozású naperőmű projekt előkészítése  

Forrás: MagNet Bank KAP - Közösségi Adományozási Program (ügyfelek döntik el, melyik 
szervezetet, projektet támogatják) 

Tevékenységek: 

• A Gólya Szövetkezet és több szervezet által közösen működtetett 
Kazán közösségi ház (Bp., VIII. Ker.  Orczy út - Ganz telep) tetején 
közösségi finanszírozású naperőmű projekt előkészítése. 

• Tavaszról őszre halasztott kampány a projekt népszerűsítésére a 
Kazán Közösségi Házat használó szervezetek bevonásával. 

• Sikerült a maximális 1 millió Ft-os támogatást összegyűjteni. 

Időtartam: 2020. február - 2020. december  

Projektfelelős: Bence 

 

OXFAM  klímakampány projekt 

Forrás: DEAR (EuropeAid, Oxfam - CAN főpályázó) 

Tevékenységek (2020): 

• Kampánytevékenységek előkészítése. 

Időtartam: 2020. augusztus - 2023 

Projektfelelős: István 



 

II. MUNKACSOPORT 

GAZDASÁG ÉS FEJLESZTÉSPOLITIKA 

Munkacsoportvezető: István 

Tagok: Fidusz, Szilvi, Ákos 

  

e-Figyelő --ami az elektronikai kütyüink mögött van 

Forrás: EuropeAid, Zöld Forrás (partnerként veszünk részt Fenntarthatóság Felé Egyesület 
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 Electronics Watch 
által készített kritériumrendszer figyelembevételével rendeljék meg infokommunikációs 
eszközeiket. 

Tevékenységek: 

• Kiállítások, akciónapok, vidéki fórumok, kocsma kvízek szervezése. 

• Aláírásgyűjtés a tervezett elavulással kapcsolatban, 13+1 pontos 
szakpolitikai javaslatcsomag jogszabály javalatcsomag. 

• Kiadvány: Elektronikai eszközök és környezeti terhelés c. fejezet a 
CKFFC által kiadott Fenntartható fejlődés: Rakjuk együtt helyre a 
kockákat c. kiadványban 

• Közösségi média kampány: a javítás napja (okt. 17.). 

• Szórólap és matricák készítése. 

• A jogi helyzet felmérések, egyeztetés szakértőkkel. 

• Lobbizás, érdekérvényesítés az informatikai termékek közbeszerzése 
témakörben. 

• Online kerekasztal beszélgetés “Fenntarthatósági szempontok az 
elektronikai eszközök közbeszerzésében” témakörben 

• Sajtómunka: Hogyan korlátozzuk a digitális világ vészesen növekvő 
szénlábnyomát? - cikkünk a Mércén megjelent fenntartható fejlődés 
cikksorozatban (+ még jónéhány sajtómegjelenés a tervezett elavulás 
kampányunk kapcsán) 

Időtartam: 2017-2020 

Projektfelelős: Fidusz, Ákos 



Az új génmódosítási technológiák 

Forrás: nincs 

Cél: Magyarország ne támogassa, hogy az új génmódosítási technológiákat kivonják a 
szabályozási-engedélyezési kötelezettség alól. 

Tevékenységek: 

• Föld Barátai Európa új GMO-król szóló kiadványa magyar változatának 
elkészítéseNemzetközi információcsere, kapcsolattartás Föld Barátai 
Európai Hálózatával, részvétel nemzetközi stratégiai megbeszéléseken 

• GMO 2.0 aktivista képzés előkészítése 

Időtartam: folyamatosan 

Felelős: Fidusz 

 

Mentsük meg a méheket és a gazdákat! - európai polgári kezdeményezés 

Forrás: nincs 

Cél: Az EU támogasson egy olyan mezőgazdasági modellt, amely lehetővé teszi a gazdák és a 
természet számára, hogy harmóniában éljenek. 

Tevékenységek: 

• Aláírásgyűjtés, online mobilizálás, blogbejegyzésej 

• Zöld Civil ON beporzós és élelem-önrendelkezés szekció részvétel ill. 
szervezés 

• Szövetségesek, aktivisták bevonása 

Nemzetközi információcsere, kapcsolattartás küldöldi parnerekkel, részvétel nemzetközi 
stratégiai megbeszélésekenIdőtartam: 2020-2021 

Felelős: Fidusz 

Adósságválság program (Pénzrendszerváltás) – Eurodaddal együttműködésben 

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: 

• Nemzetközi érdekérvényesítés az Eurodad vezetésével 
adósságügyben; 

• Életigenlő gazdaság! tanulmány készítése az MNB számára; 



• Részvétel a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért 
munkájában; 

• Tanulmányok és kiadványok készítése klíma és pénzügyek témában - 
Pénzrendszerváltás szórólap és füzet, Életigenlő gazdaság füzet, Klíma 
és nemzetközi fejlesztés füzet; 

• Pénzrendszerváltás kiállítás készítése, 8 tagszervezeti regionális online 
kampány; 

• Kerekasztalok - életigenlő gazdaság és erkölcs; 

Időtartam: 2018. május – 2020. szeptember 

Projektfelelős: István 

 

Eximbank, hazai exportfejlesztés fenntarthatóbbá tétele 

Forrás: Bankfigyelő 

Cél: A globális és hazai államadósságproblémára való figyelemfelhívás, a rendszerszintű 
megoldások megismertetése, hazai és EU szintű érdekérvényesítés a témában. 

Tevékenységek: 

• Eximbank átláthatóbbá tétele. 

• Eximbank per folytatása. 

• Nemzetközi együttműködésben való részvétel. 

Időtartam: 2020. július – 2020. december 

Projektfelelős: Ákos 

 

A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

Forrás: nincs 

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

Tevékenységek: 

• Együttműködés az MME és WWF szervezetekkel, szakmai anyagok 
készítése 

• Az új biodiverzitás stratégia előkészítésében való részvétel 

Időtartam: Folyamatos 

Projektfelelős: István 



 

Jó élelem, jó mezőgazdaság 2! – Föld Barátai Európa projekt 

Forrás: Európai Bizottság (DG Agri) – FoEE 

Cél: A fenntarthatóbb mezőgazdaságra való átállás segítése, a Közös Agrárpolitika 
tervezésének befolyásolása, a mezőgazdasági jó gyakorlatok támogatása, szemléletformálás 
tagszervezetekkel. 

Tevékenységek: 

• Élelem-önrendelkezés fórum januárban 

• Konferencia, vidéki fórumok és workshop szervezése helyett online 
eseményeket szerveztünk a KAP-val kapcsolatban; 

• Föld Barátai Európa vonatkozó dokumentumainak, videóinak 
fordítása, adaptálása; 

• Útmutató a beporzó- és madárbarát iskola- és óvoda kertek 
kialakításához; 

• Gyermekfoglalkoztató füzet kertészkedés, helyi termékek 
témakörben; 

• Közösségi és hagyományos média tevékenységek; 

• Főzőklubok szervezése; 

• Egészséges ételt helyi gazdáktól akciónapok szervezése; 

• Szemléletformáló tevékenységek, zöldítés iskolákban és óvodákban; 

• Akciónapokhoz, iskolai tevékenységekhez szükséges ajándékok 
(képeslap, matrica; naptár stb.) készítése 

Időtartam: 2019 – 2020 

Projektfelelős: Szilvi 

 

OP és KAP Stratégia SKV folyamatok 

Forrás: megbízási díj 

Cél: A hazai operatív programok és a KAP Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata segítése 

Tevékenység: 

• A társadalmi részvételi folyamat szervezése - tematikai jelentés 
készítése és egyeztetése 

• Szakmai input a fenntartható fejlődés témakörben a KAP Stratégia 
környezeti vizsgálathoz 

Időtartam: 2020. július- 2021.  

Projektfelelős: István 



 

Helyi alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 

Forrás: Nemzeti Kulturális Alap 

Cél: szakmai és lakossági szemléletformálás a villámárvizek és aszály ügyében 

Tevékenység: 

• Szakmai fórum Püspökszilágyon a WWF-fel együttműködve 

• Online fórum 

• Lakossági tájékoztató szórólap készítése 

Időtartam: 2020. február-október 

Projektfelelős: Szilvi, István 

 

Húsmentes kampány 

Forrás: Grace Foundation (FoEE-n kerestrül) 

Cél: Kampány a kevesebb, de jobb minőségű húsfogyasztás elősegítéséért 

Tevékenységek: 

• Szórólap készítése a témában 

• Iskolai vetélkedő lebonyolítása 

• Szakértői kerekasztal, online konferencia szervezése 

• Intézmények megkeresése a heti egy húsmentes nap bevezetése 
érdekében (vagy több választható menü esetében az egyik mindig 
húsmentes legyen) 

• Folyamatos kampány a közösségi médiában 

Időtartam: 2020. január-december 

Projektfelelős: Szilvi 

 

Csapadékvíz visszatartás szemléletformálás Vas megyében 

Forrás: önkormányzati megbízások 

Cél: A lakossági szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Szórólapok készítése a témában 

• Előadások tartása 



Időtartam: 2020 

Projektfelelős: István 

 

  



III. MUNKACSOPORT 

FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MUNKACSOPORT 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Ladányi-Benedikt Ildi, Klári, Járdi Ildi 

 

GameON – Don’t let climate change end the game 

Forrás: Európai Bizottság EuropeAid – Ceeweb koordinálásában 

Cél: Éghajlatvédelmi lakossági és döntéshozói szemléletformálás, klímatörvény 

Tevékenységek: 

• Széleskörű Életigenlő társadalmat és gazdaságot kampányunk elindult 

• Elindítottunk petíciónkat a kampány üzenetének terjesztésére 

• A kampányt online életigenlő beszélgetés-sorozattal egészítettük ki, a 
tavalyi évben 7 alkalom zajlott le a projekt keretében 

• 9 hírességgel készítettünk videókat  

• Emellett újraélesztettük a Kistehén figurát, vele elkészült 4 rövid 
videónk 

• Elkészült a projekt aloldala 

• A programot erős közösségi és offline média kampány kíséri 

• Éghajlatvédelmi oktatócsomag kidolgozásának megkezdése 

Időtartam: 2020 - 2023 

Projektfelelős: Ákos, Klári 

 

AskReach 

Forrás: Life – Global 2000-en keresztül replikátor partner az MTVSZ 

Cél: Tudatformálás REACH-el kapcsolatban, AskReach app hazai bevezetése, mellyel a 
REACH keretében különös aggodalomra okot adó anyagokat tudják a felhasználók 
azonosítani különböző termékcsoportokban. 

Tevékenységek: 

• Projekttalálkozókon való részvétel 

• AskReach app dokumentumainak magyarítása 

Felelős: Ákos 

Projektidőszak: 2020 – 2022 



„Zöld Európa” interaktív csoportos foglalkozások szervezése és megtartása 

7-12. osztályos tanulók számára 

Forrás: Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóság Magyarországi Képviselet, 
megbízási díj 

Cél: Fenntarthatóságra nevelési tevékenység az iskolákban 

Tevékenységek: 

• A szerződést a megrendelővel megkötöttük, az első körös 
egyeztetések a Bizottság hazai képviseletével lezajlottak. 

• Megkezdődött az interaktív oktatási anyag kidolgozása (szakmai 
előadás, kiscsoportos foglalkozás, limonádé-kvíz, háttéranyagok). 

• Kommunikációs terv, ajándékozási terv elkészült, honlap aloldal 
szerkezeti terve és tartalmi összerakása megtörtént. 

• interaktív megrendelő igényei szerinti számú - előreláthatólag 100-
150 - online vagy élő óra lesz megtartva iskolákban az 
éghajlatváltozásról és az Európai Unióról a tagszervezetekkel 
együttműködésben. 

Időtartam: 2020 – 2021 

Felelős: Ákos 

 

Kommunikáció és marketing 

Forrás: projektekbe építve 

Átfogó cél: A Szövetség kommunikációjának és adománygyűjtő tevékenységének teljes körű 
szervezése, az MTVSZ jó hírnevének ápolása. 2020-ban is kiemelt cél volt a honlapunk, a 
social média és sajtó munkánk fejlesztése ismertségünk növelése érdekében. 

Főbb tevékenységek 2020-ban: 

 

• 2020-ban összesen 36 sajtóközleményt adtunk ki. 

• Pályázatok kommunikációs feladatait a pályázatokhoz szabott elvárásokhoz képest 
sokkal eredményesebben hajtottuk végre, különösen a social média megjelenések 
területén.  

• Befejeződött az MTVSZ weboldalának teljes megújítása. Az új honlap reszponzív lett, 
teljesen a kor igényeihez igazodik. 58370 fő látogatta meg tavaly. 

• Megújult a petíciós modul, a Facebookon új hirdetési stratégiát dolgoztunk ki az 
aláírásgyűjtésre. Ezeknek az eredményeképpen a tervezett elavulás kampányhoz 
15834 aláíró, míg az Életigenlő kampányhoz 21069 aláíró csatlakozott. 

• Facebook oldalunknak jelenleg 96638 fő követője van, tavalyhoz képest körülbelül 10 
000 fővel növekedett rajongóink száma. 2020-ban 583 posztot készítettünk, 



amelynek összes elérése 4 856 306 fő volt. Instagram oldalunk építése folyamatos, 
jelenleg 2108 fő követi rendszeresen.  

• A social média csatornáinkon az Életigenlő videókat 451979 fő látta. 

• A programokhoz kapcsolódóan idén is több kiadvány, kiállítás készült, amelyeket a 
munkacsoportokkal közösen koordináltunk. 

• 1%-os kampányunkból 551 645 Ft folyt be, vállalati adományokból 1 011 100 Ft, 
egyéni adományozóktól 650369 Ft bevétele volt a Szövetségnek. 

Időtartam: folyamatos 

Felelős: Ildi 

 

MTVSZ önkéntes hálózat fejlesztése 

Forrás: különböző projektekben 

Cél: MTVSZ önkéntes hálózat megerősítése, önkéntesek aktívabb bevonása 

Tevékenységek: 

• Önkéntes facebook csoport működtetése 

• Honlap önkéntes jelentkezés megújítása 

• Önkéntes levelezőlista működtetése 

Időtartam: folyamatos 

Felelős: Járdi Ildi 

  

Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 6. 

Forrás: Fővárosi önkormányzat 

Cél: Korábbi projektjeink folytatásaként, budapesti helyi védett természeti értékek 
népszerűsítése; két védett fővárosi területet emeltünk ki (XVI. kerületi Merzse-mocsár és X. 
kerületi Felsőrákosi-rétek), a célunk az volt, hogy ezen területeket egy, a pályázat teljes 
időtartamán átívelő aktivitás-sorozattal megismerjenek, megszeressenek és megőrizzenek a 
projekt célcsoportjaként meghatározott fővárosi iskolák. 

Tevékenységek: 

• Iskolák képzése: kiscsoportos műhelymunkát tartottunk bekapcsolódó 
iskolák tanárainak (9 iskola pedagógusa); a programról, védett 
területekről. 

• 3 iskola személyes felkeresése: interaktív előadás a kiválasztott védett 
területről tanároknak, diákoknak. 

• 4 iskola udvarának/ kertjének zöldítése, felvezető előadással, 
barkácsolással, növényültetéssel. 



• 2 terület-specifikus foglalkoztató készítése, átadása. 

• 3 iskolai csoporttal Felsőrákosi-rétek védett területet bejárása, 
megtisztítása. 

• 8 további iskolába intézményzöldítő csomag eljuttatása, online 
konzultációval. 

• Komplex online oktatóanyag kidolgozása valamennyi bekapcsolódott 
iskola számára (ppt-vel, kvízzel, online játékokkal). 

Időtartam: 2020 jan. 1- 2020 december 31. 

Projektfelelős: Klári, Ildikó, Szilvi 

 

Fővárosi helyi védett értékek népszerűsítése az FFE-vel együttműködve 

Forrás: Fővárosi önkormányzat 

Cél: a felelős hulladékgazdálkodás és szelektív hulladékgyűjtés és a Naplás-tó védett terület 
népszerűsítése általános iskolások körében.  

Tevékenységek: 

• A Naplás-tó rejtélye 2 fordulós környezeti nevelési és 
szemléletformáló vetélkedőt szerveztünk Budapesten 10-14 éves 
diákok 5 fős csapatai számára egy mocsári teknős történetén 
keresztül. 

• Több, mint 100 résztvevő csapat 540 diákja csatlakozott. 

• A legjobb eredményt elért 5 csapat számára online döntőt 
szerveztünk. 

• 3 iskolában bemutattuk a Kukasuli kiállítást egy-egy hetes 
turnusokban, hozzá oktatócsomag készült (tárlatvezető, háttéranyag, 
totó, ppt). 

Időtartam: 2020 jan. 1- 2020. december 30., beszámolt 

Projektfelelős: Klári majd Szilvi 

 

Részvétel a Zöld Kör természetvédelmi szemléletformáló kampányában 

Forrás: EU-ROHU 

Cél: Hazai és határon túli természetvédelmi szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Partneri feladatot láttunk el az alábbi részfeladatban: lakossági 
megjelenés szemléletformáló sátorral és természetvédelmi 
információs pulttal, térségi vagy települési kulturális rendezvényeken 
(fesztiválokon) idén hét alkalommal. 



• Projektet támogató kommunikációs munka ellátása. 

Időtartam: 2018. március - 2020. október 

Projektfelelős: Klári, kommunikációs részért Ildi 

 

Rovar- és madárbarát kertek kialakítása Budapesten, Pest megyében 

Forrás: Zöld Forrás 

Cél: Rovar- és madárbarát kertek kialakítása fővárosi és pest megyei intézményekben, 
képzéssel, kiállítással, foglalkoztatóval szemléletformáló programokkal 

Tevékenységek: 

• Óvodákban, iskolákban (10 intézmény) intézményzöldítő alkalmakat 
szerveztünk; kertek zöldítését vállaltuk online konzultációval, 
előadásokkal, mézelő növények ültetésével, odúk, rovarhoteleket, 
itatók elkészítésével, kihelyezésével. 

• Online képzést és tapasztalatcserét tartottunk intézmények 
oktatóinak: intézményzöldítésről és környezet- és természetvédelmi 
programokról tudás- és tapasztalatcsere alkalmat szervezünk. 

• Foglalkoztatót készítettünk (Bombini és barátai címmel) a téma 
további feldolgozására. 

• 5 tablóból álló kiállítást készítettünk melyet 10 intézményben 
mutattuk be egyhetes turnusokban. 

Időtartam: 2019 máj. 1- 2020 december 31. 

Projektfelelős: Klári, Ildikó, majd Szilvi 

 

Fenntarthatóságra nevelési munkacsoport 

Forrás: nincs 

Cél: Megosztott anyagoknak, információknak köszönhetően tanuljunk egymástól, másfelől a 
megosztott anyagokat saját tevékenység során felhasználjuk, ill. az egymás által nyújtott 
szolgáltatásokat igénybe vegyük, vagy azt a velünk együttműködők körében népszerűsítsük. 

Tevékenységek: 

• Adatbázist folyamatosan bővítjük, 5 hírlevelet küldtünk ki a karantén 
első hullámában egyenként1400 tanárnak/intézménynek. 

• Munkacsoport találkozókat szerveztünk (1 élő és 1 online) külsős 
szakemberekkel. 



• Vírushelyzet alatt 4 témában online oktatócsomagokat készítettünk, 
redmenta kvízzel, kiállításanyaggal, háttérinformációkkal az online 
oktatás megkönnyítésére. A hírlevelet a hálózat tagjainak küldtünk ki. 

Időtartam: folyamatos 

Felelős: Klári 

  

Özönfajokkal kapcsolatos szemléletformálás Vas megyében 

Forrás: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

Cél: Özönfajokkal kapcsolatos iskolai szemléletformálás Vas megyei intézményekben 

Tevékenységek: 

• Kiadványok, oktatási anyagok készítése (tablók, társasjáték) 

• Online előadások felső tagozatos diákok számára 

• Online oktatóanyagok készítése (ppt., online játékok)  

 

Időtartam: 2020- 2021  

Projektfelelős: Járdi Ildi, István 

 

IV. MOZGALMI ÉS SZERVEZETI ÜGYEK 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Erika, István 

  

Általános szakpolitikai érdekérvényesítés 

Forrás: nincs 

Cél: A fenntartható fejlődés elősegítése a magyar környezetpolitika befolyásolása által 

Tevékenységek: 

• Részvétel az NFFT és OKT munkájában 

• NFFT munkacsoport kezdeményezése mezőgazdaság és klíma 
témában 

• Stratégiai Partnerségi Megállapodással kapcsolatos egyeztetési 
folyamatokban való részvétel. 

Felelős: István, Ákos 



 

A zöld civil mozgalom segítése 

Forrás: nincs 

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

Tevékenységek: 

• Részvétel a 2020. évi OT megszervezésében, szekciók, plenáris ülés 
szervezése, technikai lebonyolításban segítség 

• Részvétel a Koordinációs Tanács munkájában 

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

• A MÉSZ mozgalom megújító projektjének segítése 

Felelős: Ákos, 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 

• Képzések szervezése a tagszervezeteknek 

• Email lista működtetése 

• Tagszervezetek bevonása a projektek megvalósításába 

• Információk biztosítása tagszervezeteknek 

• Forrásszerzés tagszervezeteknek megbízásokkal - amennyiben 
lehetséges 

Felelős: Ákos 

 

Nemzetközi kapcsolattartás 

Forrás: különböző projektekben 

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

Tevékenységek: 

• Bankfigyelő Hálózat elnökségében való részvétel 



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

• Eurodad elnökségében való részvétel 

• Kapcsolattartás további nemzetközi partnerekkel, részvétel 
közgyűléseiken, munkacsoport találkozókon (EEB, CEEWEB, CAN 
Europe, SDG Europe stb.) 

Felelős: István, Ákos 

 

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 


