
AZ MTVSZ 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGI TERVEK 

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): 

• Energia kisokos kiadvány és kiállítás elkészülte, bemutatása újbudai akciónapokon és 
közösségi házakban. Általános iskolások klíma-vetélkedője (online) és jutalom 
tanulmányi kirándulás (Bugacra). Projekt alhonlapon  háztartási energia audit 
működtetése.  

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

Projektfelelős: Alexa. Pénzügy: Barbara, Bence – energia szakértő, Dóri: logisztika 

 

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Újbudán (partnerség) 

Forrás: KEHOP 1.2.1 

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

Tevékenységek: 

• Újbudai óvodások, általános iskolások számára klíma-energia 
vetélkedő ill. Rajzverseny szakmai tervezése és megvalósításában 
részvétel. 



• Újbudai önkormányzati dolgozók, óvodai és iskolai pedagógusok 
számára előadás, műhely tartása. 

• Újbudai senior lakosoknak klíma és egészség témájú előadás és 
vetélkedő tartása. 

• Szemléletformáló anyagok, cikkek írása, Klímatudatos Újbuda füzet 

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

Projektfelelős: Alexa, pénzügy: Barbara 

 

Fesztiválok a Fenntartható Energiáért Dél-Pest megyében 

Forrás: KEHOP 5.4.1 

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

Tevékenységek: 

• Szemléletformáló sátor fesztiválokon. 

• Térségi médiakampány. 

• Honlap-fejlesztés (aloldal fejlesztése). 

• Tanulmányi kirándulás iskolásoknak. 

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: 

• 2 kreatív, játékos foglalkozás gyermekeknek rendezvényeken Pest 
megyében és Budapesten. 

• 3 fordulós vetélkedő döntőjének megszervezése pest megyei és 
budapesti felső tagozatos diákoknak energia témakörben. 

• 2 napos tanulmányi kirándulás a vetélkedő nyertes csapata 
osztályának Pannonhalmára. 

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: 2019-2021 

Projektfelelős: Alexa 

 

EU alapok - energia struktúraváltás - Bankfigyelő projekt 

Forrás: DG Environment (Bankfigyelő) EUKI 2 projekt ,  

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

Tevékenységek: 

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

• Partnerségi Megállapodás és Operatív Programok és kiírás-tervezetek 
véleményezési folyamatában részvétel, futó OP-k értékelése. 

• Klímás-energiás szakmai munkacsoport találkozók és (lehetőség 
szerint közös) érdekérvényesítés a hazai energiaátmenet és megfelelő 
eszközei/ösztönzői érdekében: Online e szemléletformáló anyagok, 
szakmai fórum szervezése. 

• A nemzeti helyreállítási terv és folyamata véleményezése, végrehajtás 
monitoringja 

• A budapesti repülőtér bővítése elleni helyi küzdelem segítése a 
finanszírozó intézmények kérdőre vonásával (karbonlábnyom-
számítás, beadvány az európai ombudsmanhoz stb.) 

Időtartam: 2017-2020 EUKI projekt és a BW EUKI 2 (2020-2021) 

Felelős: Alexa, Bence 

 

Méltányos átállás / szénkivezetés - Bankfigyelő projekt,  

Forrás: - Life+, ECF és Blomberg 



Cél: Az országos szintű szénkivezetés és a BAZ, Heves és Baranya megyei méltányos átállási 
tervek erősítése és folyamatukban a helyi társadalmi részvétel elősegítése. Az Uniós és 
régiós eszközök, alapok becsatornázása és közép-kelet-európai tapasztalatcsere 

Tevékenységek: 

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

• Méltányos Átállás Területi terv és Méltányos Átállás Alap 
érdekérvényesítő és helyi érintett feleket kapacitásépítő kampány, 
lakossági szemléletformálással (online és cikkek). Kapacitásépítés 
részeként együttműködés a szénkivezetés civil munkacsoporttal, 
önkormányzatokkal, helyi közösségekkel a régiós tervezésben 

• Az Uniós és régiós eszközök, alapok becsatornázása és közép-kelet-
európai tapasztalatcsere a Bankfigyelő keretében 

Felelős: Alexa 

Projektidőszak: 2021-2024 

 

Hosszútávú klímastratégia projekt (CAN - Klíma Akcióhálózat projektjében partnerség) 

Forrás: EUKI (német zöldminisztérium)  

Tevékenységek: 

• Közép-kelet-európai műhely a méltányos átállásról: 2020 tavaszán on- 
vagy offline (járványfüggő, MTVSZ társszervező); 2021. ősz: MTVSZ-
szervezésű konferencia a helyreállításról és a régió éghajlat-energia 
szakpolitikai példáiról. Nemzetközi és hazai éghajlat-energia témájú 
zöld civil-szakmai egyeztetések. 

• Érdekérvényesítés hazai döntéshozóknál a hosszútávú klímastratégia 
(Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) nyilvánosságáért és környezeti 
értékeléséért, a stratégia véleményezése, esetleg közös szakmai civil 
vélemény készítése. Cikkek, sajtómunka. 

• Nemzetközi klímapolitikai és szabályozási (EU jogalkotás) folyamat 
nyomon követése, elemzése külföldi partnerekkel együttműködve, 
érdekérvényesítés EU-s és hazai döntéshozóknál a szabályozásnak a 
hosszú távú klímacélhoz (2050-es klímasemlegesség, 2030-ra 55-60% 
kibocsátás-csökkentés) történő hozzáigazítása érdekében. 

Időtartam: 2019. november - 2021. december 

Projektfelelős: Dóri 



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 - a nyertes pályázat szerződéskötésének 
előkészítése. 

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

Időtartam: 2018. szeptember – 2020. Dec-ről hosszabbítva 2021. április 30-ig 

Projektfelelős: Bence 

 

Közösségi Energia Szolgáltató (KESZ) létrehozása és működtetése 

Forrás: ITM “Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt 
megvalósítása” Az MTVSZ a főpályázó, konzorciumi partnerek: Szövetkezeti Központ Kft. 
(Gólya közösségi ház tulajdonosa) és Szövetkezetiséget Támogató Egyesület (Szolidáris 
Gazdaság Központ) 

Tevékenységek: 

• Háztartási méretű kiserőművek (napelemes tetők) közösségi 
finanszírozási és működési modelljeinek kidolgozása; pilot közösségek 
pályáztatása, értékelése, kiválasztása; Az 1. helyszínen Bp, VIII. Ker. 
Ganz ipari park területén Gólya közösségi ház) közösségi finanszírozás 
megszervezése és a kb. 30 kWp-os naperőmű kivitelezése. 

• További 6 közösségi naperőmű megvalósítása közösségi 
társfinanszírozással (összesen 180 kWp teljesítménnyel) 

• Tapasztalatok összegzése, javaslattétel jogszabályalkotásra, 
eredmények bemutatása, terjesztése. 

• Az új szabályoknak megfelelő energiaközösség létrehozása és 
működtetése (projekt után min. 3 évig) 

Időtartam: 2021. március - 2023. február (24 hó - szerződéskötés függvényében változhat) 

Projektfelelős: Bence 



KISS –  Simple and Smart Energy Communities for All (Egyszerű és okos energiaközösségek 
mindenkinek) 

Forrás: H2020 / főpályázó: Austrian Energy Agency, magyar partnerek: MTVSZ és Reflex 
(MÉSZ) 

Tevékenységek: 

• Érintettek (úttörő és pilot energiaközösségek, döntéshozók) bevonása, 
a részletes program közös kidolgozása. 

• Jogszabályi környezet értékelése, jogi, gazdasági, társadalmi 
akadályok feltárása. 

• Meglévő egyszerű és okos alkalmazások, eszközök összegyűjtése. 

• Az érintettek igényeihez igazított szolgáltatáscsomagok kidolgozása. 

• Helyi kampányok és mentorálási (régi és új energiaközösségek között) 
programok megvalósítása. 

• Kommunikációs tevékenységek. 

Időtartam: 2021.  szeptember - 2024. augusztus (36 hó - szerződéskötés alatt) 

Projektfelelős: Bence 

 

Megújulóenergia-közösségek hazai jogrendben való megjelenésének elősegítése 

Forrás: European Climate Foundation – Energy Democracy programja (partnerek: EMLA, 
Szolidáris Gazdaság Központ) 

Tevékenységek: 

• Az EU-s irányelv hazai átültetését és az energiaközösségek létrejöttét, 
működését akadályozó tényezők feltárása; 

• A megújuló energia közösségek EU-s irányelv szerinti hazai 
átültetésére jogszabálycsomag kidolgozása 

• Online rendezvény a javaslatcsomag bemutatására, érintettekkel való 
megvítatására  

• Lobbizás a javaslatcsomag elfogadásáért 

Időtartam: 2021.  március - augusztus (6 hó - meghívásos pályázat előértékelés alatt) 

Projektfelelős: Bence 

 

OXFAM  klímakampány projekt 

Forrás: DEAR (EuropeAid, Oxfam - CAN főpályázó) 

Cél: Fiatalok és civil szervezetek szemléletformálása és mozgósítása az éghajlatvédelem és 
nemzetközi fejlesztés témájában 



Tevékenységek (2021): 

• Célcsoport-kutatás (klíma és fiatalok) 

• Két online konferencia szervezése 

• Tanári hálózat segítése 

• Középiskolai verseny előkészítése és megszervezése 

• Iskolai projekthetek szervezése 

• Nyári tábor fiataloknak 

• Akciók szervezése 

• Stop EU-Mercosur kampány szervezése - lobby, döntéshozói fórum, 
petíció, akciók 

• Éghajlatvédelmi döntéshozó kampányok 

• Közösségi média kampányok 

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: 

• Aláírásgyűjtés a tervezett elavulással kapcsolatban 

• A tervezett elavulással kapcsolatos szakpolitikai javaslatcsomagunk 
társadalmi-gazdasági hatásértékelésének elkészítése 



• Közösségi média kampány. 

• E-Figyelő kiállítás szórólapjának elkészítése  

• Szórólap és matricák készítése. 

• Fenntarthatósági szempontok az elektronikai eszközök 
közbeszerzésében kiadvány 

• Fenntartható ICT közbeszerzés - javaslatcsomag elkészítése 

• Fenntartható ICT közbeszerzés kerakasztal beszélgetés 

• Lobbizás, érdekérvényesítés az informatikai termékek közbeszerzése 
témakörben. 

• Pénzügyi és tartalmi záróbeszámoló 

Projektfelelős: Fidusz, Ákos 

Projektidőszak: 2017-2021. január 

 

Az új génmódosítási technológiák 

Forrás: Együttműködés a KMZK-val és az FFE-vel (Zöld Forrás ill. NKA pályázatok) 

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

Tevékenységek: 

• Aktivista képzés 

• Sajtó háttérbeszélgetés 

• Föld Barátai Európa GMO 2.0 kiadványának magyarítása, 
kinyomtatása, terjesztése 

• Ismeretterjesztő blogbejegyzések, cikkek 

• Szakértői kerekasztal beszélgetés 

• Online ismeretterjesztő szeminárium 

• OT génpiszka szekció 

• Közösségi média tevékenységek 

• Nemzetközi információcsere, kapcsolattartás Föld Barátai Európai 
Hálózatával 

• Szükség esetén érdekérvényesítés 

Időtartam: 2021. jún. 30-ig? 

Projektfelelős: 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: 

• Online mobilizálás, hírlevél 

• Blogbejegyzések, közösségi média tevékenységek, sajtómunka 

• Életigenlő, beporzóbarát mezőgazdaságot! - beszélgetés az Élelem-
önrendelkezés hónap keretében 

• Tematikus méhes/beporzós hónap márciusban 

• Nemzetközi információcsere, kapcsolattartás Föld Barátai Európai 
Hálózatával 

Időtartam: 2021. jún. 30-ig 

Projektfelelős: Fidusz 

 

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. január – 2020. december 

Projektfelelős: Fidusz 

 

Az EU Helyreállítási Eszköz természetvédelmi vizsgálata 

Forrás: Bankfigyelő 

Cél: Az EU helyreállítási Eszköz felhasználása jobban illeszkedjen a természetvédelmi 
szempontokhoz 

Tevékenységek: 

• EU Helyreállítási Terv véleményezése 

• Érdekérvényesítés 

• Nemzetközi együttműködésben való részvétel. 



Időtartam: 2021. február – 2020. december 

 

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 

• Lobbi a kormányzati, parlamenti szereplőknél 

• Lakosság esetleges mozgósítása 

• Sajtómunka 

Időtartam: Folyamatos 

Projektfelelős: István 

 

OP és KAP Stratégia SKV  

Forrás: megbízási díj 

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

Tevékenység: 

• A társadalmi részvételi folyamat szervezése - fórumok, környezeti 
jelentések egyeztetése 

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

Időtartam: 2020. július- 2021.  

Projektfelelős: István 

 

Balaton projekt 

Forrás: ITM 

Cél: A Balaton algásodása és éghajlati érzékenységi vizsgálatában természetvédelmi és civil 
szempontok képviselete 

Tevékenység: 

• Civil vélemények becsatornázása 



• Közvéleménykutatás készítése 

• Szakmai inputok a megvalósítási tanulmányok készítéséhez 

Időtartam: 2021. február - 2021. november 

Projektfelelős: István 

 

Húsmentes kampány - Még nincs válasz a támogatótól, de valószínűleg lesz  

Forrás: Grace Foundation (FoEE-n keresztül) 

Cél: Kampány a kevesebb, de jobb minőségű húsfogyasztás elősegítéséért 

Tevékenységek: 

• Iskolai kampány 

• Szakértői kerekasztal, esti beszélgetés szervezése 

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

• Éttermek megkeresése heti egy húsmentes menü bevezetéséért 

• Folyamatos kampány a közösségi médiában 

Időtartam: 2021. január - december 

Projektfelelős: Szilvi 

 

Húsmentes intézményi kampány 

Forrás: Proveg  

Cél: Húsmentes választék növelése az intézményi étkeztetés során 

Tevékenységek:  

• Húsatlasz újranyomtatása 

• Intézmények és éttermek megkeresése a heti egy húsmentes nap, vagy több menü 
esetén a húsmentes opció bevezetéséért tagszervezetekkel és önkéntesekkel 

• Közösségi média kampány 

Időtartam: 2021. január-december 

Projektfelelős: Szilvi 

 

 



Szemléletformálás a beporzók védelmében a Biodiverzitás Szuper Évében 

Forrás: Zöld Forrás  

Cél: Iskolai tevékenységek a beporzók védelmében 

Tevékenységek:  

• Mozdulj! kampány támogatása 

• Társasjáték kidolgozása beporzók témában 

Időtartam: 2020. augusztus - 2021. május 30. 

Projektfelelős: Szilvi 

 

Csapadékvíz visszatartás szemléletformálás program 

Forrás: Wavin kft 

Cél: A lakossági és önkormányzati szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Szórólap készítése a témában 

• Online fórum 

• VMOP pályázati kiírás véleményezése 

Időtartam: 2021 

Projektfelelős: István 

 

Csapadékvíz visszatartás szemléletformálás Vas megyében 

Forrás: önkormányzati megbízások 

Cél: A lakossági szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Szórólapok készítése a témában 

• Előadások tartása 

Időtartam: 2021 

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 

Cél: Éghajlatvédelmi lakossági és döntéshozói szemléletformálás, klímatörvény 

Tevékenységek (2020): 

• Életigenlő társadalmat és gazdaságot kampány 

• Közös fejlesztés és kommunikációs szakértői tanácsadás után: mobil 
applikáció, kisvideók, webtartalom. 

• Média info csomag. 

• Fiatalok közvélemény-kutatása (omnibusz). 

• Tagszervezetek bevonása: nevelői/tanár műhelyek, iskolai akciók, 
múzeum kiállítás kiegészítése éghajlatvédelemmel. 

• Tábor szervezése 

• Éghajlatvédelmi oktatócsomag készítése 

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: 

• AskReach app magyarországi bevezetése. 

• App, adatbázis magyarországi regonális koordinátori teendőinek 
ellátása, helpdesk üzemeltetése felhasználóknak, cégeknek. 

• Cégeknek segítségnyújtás az adatbázis használatához, feltöltéshez. 



• Termékek tesztelése különös aggodalomra okot adó (SVHC) vegyi 
anyagokra. 

Időtartam: 2020 – 2022 

Projektfelelős: Ákos 

 

„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: 

• Interaktív oktatási anyag véglegesítése (szakmai előadás, kiscsoportos 
foglalkozás, limonádé-kvíz, háttéranyagok, online játékok) 

• Projekt kommunikáció  

• Honlap aloldal létrehozása, naprakészen tartása, közösségi média 
kampány 

• A megrendelő igényei szerinti számú - előreláthatólag 100-150- online 
vagy élő óra megszervezése és megtartása iskolákban az 
éghajlatváltozásról és az Európai Unióról a tagszervezetekkel 
együttműködésben. 

Időtartam: 2020 – 2021 (megkötött szerződés) 

Felelős: Ákos 

 

Kommunikáció és marketing 

Forrás: projektekbe építve 

Átfogó cél: A Szövetség kommunikációjának és adománygyűjtő tevékenységének teljes körű 
szervezése, az MTVSZ jó hírnevének ápolása. 2021-ben is kiemelt cél a honlapunk, a social 
média és sajtó munkánk fejlesztése ismertségünk növelése érdekében. 

Főbb tevékenységek 2021-ban: 

- Sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiadása, sajtófigyelés.  
- Pályázatok kommunikációs feladatainak tervezése, végrehajtása, beszámoló 

készítése.  
- Kiadványok elkészíttetése, tervezési és gyártási folyamat koordinálása.  



- Elektronikus lakossági és tagszervezeti hírlevelek készítése, MTVSZ weboldalának 
folyamatos fejlesztése. Az MTVSZ blog, Facebook és Instagram oldalunk gondozása. 
Online akciók, petíciók, játékok, levélküldő és hirdetési kampányok megszervezése.  

- TikTok oldal indítása 
- 1%-os kampány lebonyolítása.  
- Egyéni támogatókkal történő folyamatos kapcsolattartás, beszedések végrehajtása, 

DM kampányok koordinálása.  
- Egyéb adománygyűjtési feladatok végrehajtása, pl. Adjukössze, vállalati 

adományozók 
- Ajándéktárgyak, akció felszerelések, kiállítások tervezése és gyártásának 

koordinációja. 

Időtartam: folyamatos 

Felelős: Ildi 

 

MTVSZ önkéntes hálózat fejlesztése 

Forrás: különböző projektekben 

Cél: MTVSZ önkéntes hálózat megerősítése, önkéntesek aktívabb bevonása 

Tevékenységek: 

• Események, találkozók, beszélgetések, filmvetítések szervezése az 
önkéntesek számára 

• Önkénteseknek delegálható munkák beépítése projektekbe, már a 
tervezés fázisától munkával való ellátása 

Felelős: Ákos 

 

Természetvédelmi szemléletformáló program az FFE-vel együttműködve 

Forrás: Zöld Forrás 

Cél: A természetvédelem fontosságának megtanítása fővárosi és pest megyei gyerekek 
számára izgalmas szemléletformáló vetélkedőn és kiállításon keresztül 

Tevékenységek: 

• 3 fordulós természetvédelmi témájú vetélkedőt szervezünk személyes döntővel, a 
Natura 2000 területek fontosságáról, védett természeti értékekről. 

• A témában 6 tablóból álló kiállítást és kapcsolódó háttéranyagot készítünk, melyeket 
eljutattunk 6 intézménybe. 

Időtartam: 2020 március 1- 2021. augusztus 31.  

Projektfelelős: Klári 



Részvétel a Zöld Kör természetvédelmi szemléletformáló kampányában 

Forrás: EU-ROHU 

Cél: Hazai és határon túli természetvédelmi szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Projekt lezárása esetleges hiánypótlás 

• Projektet támogató kommunikációs munka ellátása. 

Időtartam: 2018. március - 2021 (?) megnyert pályázat 

Projektfelelős: Klári, kommunikációs részért Ildi 

 

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: 

• Adatbázis bővítése, rendszeres hírlevél kiküldése 1400+ 
tanárnak/intézménynek 

• Munkacsoport találkozók szervezése, akár külsős szakemberekkel 

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 és személyes oktatások felső tagozatos diákok számára 

• Online oktatóanyag kidolgozása (ppt. Előadás, online játékok) 

Projektfelelős: Ildi, István 

Projektidőszak: 2020 máj. 1- 2021 

  



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 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 2021. évi OT megszervezésében, szekciók, plenáris ülés 
szervezése. 

• Részvétel a Koordinációs Tanács munkájában. 

• A MÉSZ mozgalomfejlesztő projektje segítése, két online szeminárium 
szervezése 

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

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 (EURODAD, 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 


