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Fenntarthatóságra nevelés
Fenntarthatóságra nevelési tevékenységünk során célunk, hogy mind a formális, mind a nem formális
oktatás keretei között a gyerekkortól a felnőttkorig nyújtsunk elméleti és gyakorlati segítséget ahhoz,
hogy a természettel nagyobb harmóniában éljünk.
A hagyományos területeink mellett, mint iskolai előadások, fesztiválmegjelenések mellett nagy
hangsúlyt kapott új elemként a teljes lakosságot célzó Életigenlő kampány. Ebben fő hangsúlyt az
Életigenlő gazdaságot és társadalmat petíció kommunikációja kapta, valamint elindultak az Életigenlő
Kaláka online beszélgetések.
A Zöld Európa Tanoda programunk keretében az Európai Bizottság megbízásából több mint 50
foglalkozáson közel 1000 gyerek vett részt és tanult az éghajlatváltozásról. 11 fővárosi óvodában és
iskolában összesen több mint 300 gyereknek tartottak foglalkozást arról, hogy hogyan tehetik
udvarukat, kertjüket zöldebbé. Az infókommunikációs eszközök környezeti hatásairól 11 iskolában
szerveztünk foglalkozást. Természetvédelmi iskolai vetélkedőnkön 600 gyermek vett részt, 90
intézményből. Ezekbe a programokba bevontuk a tagszervezeteket is.
Az Éghajlatvédelmi Szövetséggel együttműködve végzett Mozdulj a klímáért! programunkhoz 100
oktatási intézmény, több mint 20 000 tanuló csatlakozott. Budapesten az MTVSZ, vidéken tag- és
partner szervezeteink által tartott lakossági éghajlatvédelmi szemléletformáló programokon –
energiatudatos háztartás kiállítás és info-nap, energetikai tanácsadás és játékok, diákvetélkedő – több
mint 3000 lakos és 800 gyerek vett részt.
Kapcsolódó pályázatok:
•

•

•

•

•
•

•

GameON – Don’t let climate change end the game (2020-2023, Európai Bizottság, EuropeAid):
Nemzetközi éghajlatvédelmi kommunikációs program telefonos applikációval, táborokkal,
geocaching játékkal, oktatócsomaggal.
AskReach (2021-2022, Life): Tudatformálás REACH-el kapcsolatban, AskReach app hazai
bevezetése, mellyel a REACH keretében különös aggodalomra okot adó anyagokat tudják a
felhasználók azonosítani különböző termékcsoportokban.
„Zöld Európa” interaktív csoportos foglalkozások szervezése és megtartása 7-12. osztályos
tanulók számára (2021-2020, : Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóság Magyarországi
Képviselet, megbízási díj): Interaktív oktatási anyag fejlesztése, iskolai előadások tartása,
kommunikációs tevékenység.
Természetvédelmi szemléletformáló program az FFE-vel együttműködve (2020-2021, Zöld
Forrás): A természetvédelem fontosságának megtanítása fővárosi és pest megyei gyerekek
számára izgalmas szemléletformáló vetélkedőn és kiállításon keresztül.
Részvétel a Zöld Kör természetvédelmi szemléletformáló kampányában (2018-2021, EUROHU): Hazai és határon túli természetvédelmi szemléletformálás.
Özönfajokkal kapcsolatos szemléletformálás Vas megyében (2020-2021, Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság, megbízási díj): Özönfajokkal kapcsolatos iskolai szemléletformálás Vas megyei
intézményekben.
Szemléletformálás az infókommunikációs eszközökről (NKA, 2020-2021).

•

Lakossági éghajlatvédelmi szemléletformáló kampányok (KEHOP 5.4.1 és KEHOP 1.2.1, 20192021).

Kommunikáció, média
2021-ben a Kommunikációs és Fenntarthatóságra nevelési munkacsoport kommunikációs csoportja 3
főre növekedett – kaptunk egy új és egy részmunkaidős munkatársat. Egyik fő célunk volt, hogy az
eddigi kommunikációs csatornák megerősítése mellett újakat is bevezessünk és ezek használatában
segítsük a tagszervezeteket is.
2021-ben összesen 35 sajtóközleményt adott ki az MTVSZ.
Pályázatok kommunikációs feladatait az elvárásokhoz képest sokkal eredményesebben hajtottuk
végre, különösen a közösségi média megjelenések területén.
A 2020-ban megújult www.mtvsz.hu honlapunkat 100 000 fő látogatta meg tavaly.
A honlapon található petíciós modul és a Facebookon eredményes hirdetési stratégiánknak
köszönhetően tovább folytatódtak aláírásgyűjtéssel egybekötött kampányaink. Ezeknek az
eredményeképpen az Életigenlő kampányhoz 28900 aláíró, a Stop EU-Mercosur kampányhoz 7000,
míg a Mozduljunk együtt a klímáért! akcióhoz közel 7000 ember csatlakozott.
Facebook oldalunknak 2021 végén 104 000 fő követője volt, tavalyhoz képest körülbelül 8 000 fővel
növekedett rajongóink száma. 2021-ben 544 posztot készítettünk, amelynek összes elérése 4 753 974
fő volt. Instagram oldalunk építése folyamatos, 2 666 fő követi rendszeresen. YouTube oldalunk
követői száma 670-re nőtt 2021 végére. Elindítottuk a Szövetség LinkedIn és Tiktok csatornáját is.
A programokhoz kapcsolódóan idén is több kiadvány, kiállítás készült, amelyeket a munkacsoportokkal
közösen koordináltunk.
1%-os kampányunkból 1 085 031 Ft folyt be, vállalati adományokból 50 000 Ft, egyéni adományozóktól
754 587 Ft bevétele volt a Szövetségnek. Év végén elindítottuk a Közösségi Energia Szolgáltatóval közös
adjukössze közösségi adománygyűjtésünket is.

Éghajlatvédelem & energia és kapcsolódó EU pénzek
2021-ben a klíma-energia munkacsoport egy új, szén- és gázkivezetés kampányossal bővült.
A klíma-energia programban célunk volt, hogy a klímasemlegességig tartó energiaátmenetet segítsük
elő a hazai döntéshozóknál érdekérvényesítéssel, szakmai anyagokkal és EU-s költési tervek
véleményezésével, lakossági szemléletformálásával, energiaátmenetbe való bevonásukkal. A
közösségi energia alprogramunkban hazai megújuló energiaközösségek létrejöttét és fenntartását
mentoráljuk, és az őket segítő jogi-adminisztrációs és (EU-s és hazai) pénzügyi támogató keretek
ügyében érdekérvényesítettünk a hazai döntéshozóknál.
Az újjáépítés/klímasemlegesség kampányunk keretében véleményeztük a hazai klíma-energia terveket
(pl. Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) és EU-s költési terveket (Operatív Programok, benne Igazságos
Átmenet szénkivezetési tervek; Helyreállítási és Rugalmassági terv) klíma-energia szempontból.
Ezekből kb. 10 magyar nyelvű publikus online anyag/véleményanyag készült, és a témákban 3 országos
online konferenciát szerveztünk 2021-ben (helyreállítás; közép- és hosszútávú energiaátmenet;

közösségi energia regionális útkereső fórum), összesen 300 résztvevővel. A kormányzat/ITM és a
szakma által szervezett egyeztető fórumokon, társadalmi egyeztetéseken részt vettünk.
Több önkormányzattal és vállalattal működtünk együtt a csapadékvíz okozta károk megelőzésére.
Részt vettünk a Társadalomtudományi Kutatóközpont által koordinált klíma és egészség programban,
hírlevél cikkeket írtunk és konferencia előadásokat tartottunk az önkormányzati klímavédelem
témájában.
Kapcsolódó pályázatok:
•
•

•

•
•

CAN EUKI (2019-2021): A közép- és hosszútávú klíma-energia nemzeti és EU-s tervek (Nemzeti
Tiszta Fejlődési Stratégia) folyamatában civil véleményezés és lakossági kommunikáció.
Európai Klíma Alapítvány (ECF): A Helyreállítási Alap éghajlatvédelem és energiaátmenet
szempontú véleményezése és kommunikációs kampánnyal (sajtó és közösségi média)
témában tartása.
Bankwatch főpályázós, EU pénzekről szóló pályázatok (LIFE+, DG ENV, ECF): az Uniós pénzek
költési tervei (helyreállítási terv, Operatív Programok, szénkivezetési tervek, uniós kiemelt
projektek) zöldítése, klímaszempontú elemzése-véleményezése, civilek és más leendő helyi
kedvezményezettek bevonása és képzése. A LIFE+-ban kiemelt szempont BAZ, Heves és
Baranya szénkivezetésének, igazságos átmenetének elősegítése, az ECF-ben a gázkivezetés.
Közösségi energia pályázatok (ITM, ECF Közösségi energia, KESZ, Horizon2020): pilot megújuló
energiaközösségi projektek tervezése és megvalósítása, érdekérvényesítés és kapacitásépítés.
Csapadékvíz szemléletformálás (Wavin kft és Őriszentpéter Város Önkormányzata, 2021).

Természetvédelem, mezőgazdaság és gazdasági igazságosság
Természetvédelmi tevékenységeink részeként a társadalmi vélemények becsatornázása érdekében
konferenciát szerveztünk a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiáról. Felmértük a Helyreállítási Alap
terveinek várható hatását a biológiai sokféleségre. Javaslataink egyrészét a kormányzat is elfogadta.
Egy konzorcium részeként javaslatokat fogalmaztunk meg a balatoni térség klímaadaptációja
érdekében. Pert nyertünk a tihanyi Kenderföldeken tervezett természetkárosító beruházás ügyében.
Részt vettünk a MOL őrségi nemzeti parki kutatófúrása elleni sikeres kampányban, az olajvállalat
visszalépett az engedélyezési eljárásból.
Az agrárium, az élelmiszertermelés és -fogyasztás fenntarthatóságát célozta több tevékenységünk.
Akciónapokat tartottunk ezért a célért. Több szemléletformáló rendezvényt szerveztünk és kiadványt
készítettünk az új génmódosítási technikákról, és felléptünk az új GMO-k engedélyezési eljárásának
egyszerűsítése ellen. Tagszervezeteink segítségével számos iskolát kerestünk meg a heti húsmentes
étkeztetés bevezetéséért, kiadványt készítettünk a témában. A beporzók védelme érdekében
folytatott európai polgári kezdeményezés sikeréhez mi is hozzájárultunk a magyarországi kvóta 145%ának megfelelő aláírás gyűjtésével. Készítettünk egy társasjátékot Mézelők diadala címmel. Az
Agrárminisztérium megbízása alapján az új KAP Stratégia környezeti vizsgálata társadalmi vitája első
lépéseit is megszerveztük.
A gazdasági igazságosság kampányunk fókuszában az éghajlatvédelem állt idén. Több mint 300-an
vettek részt a klímaigazságosságról szóló online konferenciánkon, a HUPCC tudományos konferencián
öt előadást tartottunk különböző témákban. A glasgow-i klímacsúcs sikere érdekében a World Climate
March kampányunkban több mint 7000 ember sétált 1,5 kilométert, követelve a döntéshozóktól az
azonnali cselekvést. A konferencián és a kapcsolódó megmozdulásokon egy hét fős, főleg fiatalokból

álló csapat képviselte általunk a magyar civileket Skóciában. Felléptünk a klímagyilkos EU-Mercosur
egyezmény ellen, 40 magyar civil szervezetet és 7000 magánszemélyt mozgósítva. A döntéshozók
befolyásolására egy konferenciát is szerveztünk a témában. Monitoroztuk a magyar Eximbank
működését a környezetvédelem és az átláthatóság erősítése érdekében. Elértük, hogy a bank kiszálljon
a szenes beruházások finanszírozásából. A Miniszterelnökség megbízásából mi szerveztük az EU
operatív programok stratégiai környezeti vizsgálata társadalmi bevonási folyamatát.
Kapcsolódó pályázatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Természetvédelem és a Helyreállítási Alap (MAVA alapítvány, 2021-22): A Helyreállítási Alap
természetvédelmi monitoringja.
Klíma-Fejlesztés-Esélyegyenlőség (EU Bizottság, Oxfam Novib, 2020-2024): Szemléletformálás,
képzés, kampányok a klímaigazságosságért.
Fenntartható KAP (EU Bizottság, Föld Barátai Európa, 2021-2022): Szemléletformáló akciók az
EU Közös Agrárpolitika fenntarthatóságáért.
Heti Húsmentes nap (Föld Barátai Európa – GRACE és Proveg alapítványok, 2021-2022): iskolai
kampányok a heti húsmentes étkeztetési nap bevezetéséért.
Szemléletformálás a beporzók védelméért (Agrárminisztérium Zöld Forrás, 2020-2021).
Balaton algásodás megelőzése (ITM, 2021) és Balaton klímaérzékenységi vizsgálata (ITM,
2021).
GMO 2.0 (NKA és Zöld Forrás a KMZK-val és FFE-vel együttműködve, 2021-2022):
Szemléletformálás az új génmódosítási technikákról.
Export-kredit Ügynökségek monitoringja (Grassroots és Bulb alapítványok, Bankwatch, 20202022): Fellépés az Eximbank fejlesztései fenntarthatóságáért és átláthatóságáért.
OP SKV társadalmi vita szervezés (Miniszterelnökség, Vital Management Kft, 2020-2021,
megbízás).
KAP Stratégia SKV társadalmi vita szervezés (Agrárminisztérium, ENVI-MED Kft, 2020-2021,
megbízás).
Konferencia a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiáról (Agrárminisztérium, 2021).

Mozgalmi és szervezeti ügyek
Részt vettünk a nemzeti Fenntartató Fejlődési Tanács, az Országos Környezetvédelmi Tanács és több
más kormányzati egyeztető-, monitoring testület munkájában.
Segítettük a mozgalmat a Koordinációs Tanácsban való részvétel és a Zöld Civil Országos Találkozó
megszervezésében való aktív közreműködés által. Részt vettünk az Éghajlatvédelmi Szövetség
mozgalomfejlesztő pályázatának lebonyolításában.
Biztosítottuk a Szövetség működését, segítettük a tagszervezeteket: elnökségi ülések, küldöttgyűlés,
tagcsoport konferencia szervezése, levelezőlista működtetése, közös programok lebonyolítása
tagszervezetekkel, forrásszerzés.
Ápoltuk nemzetközi kapcsolatainkat: Bankfigyelő Hálózat, Föld Barátai Európa, Eurodad elnökségében
való részvétel, kapcsolattartás további nemzetközi partnerekkel, részvétel közgyűléseiken,
munkacsoport találkozóikon (EEB, CEEWEB, CAN Europe, SDG Europe stb.).

Kb. 40 projekt és 17 munkatárssal kapcsolatos adminisztrációs feladatinak elvégzése, költségek
nyilvántartása, könyvelés, elszámolások, beszámolók elkészítése, költség-, bértervezés, tagdíjak,
házipénztár nyilvántartása, iroda működtetése.

