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Fenntarthatóságra nevelés
Fenntarthatóságra nevelési programunk keretén belül 2022-ben az lakossági kampányok, iskolai
kapcsolatok megerősítése és a fiatalok mozgósítása a fő célok.
Iskolai vetélkedőt, projektheteket és kiállításokat szervezünk több témában, mint a
klímaigazságosságról és vegyi anyagokról középiskolásoknak. Iskolai kampányt folytatunk a fővárosi
helyi védett területek védelme, az iskolák zöldítése, iskolakertek kialakítása érdekében.
Az üzeneteinket szórakoztatóbb formában is próbáljuk eljuttatni a célközönségünkhöz, mint országos
geocaching program, társasjátékok, telefonos applikáció. Ezeket a programokat és más játékos oktatónevelő eszközeinket szervezett formában elérhetővé tesszük az okoklikk.hu oldalon.
A fiatalok mozgósítása a környezet védelméért kiemelt feladat lesz az idén. Megerősítjük az MTVSZ
ifjúsági programját, segítjük a fiatal aktivistáink helyi akcióit. Nyári táborokat szervezünk, fiatalokat
vonzó fesztiválokon veszünk részt.

Kommunikáció, média
Átfogó cél: A Szövetség kommunikációjának és adománygyűjtő tevékenységének teljes körű
szervezése.
2022-ben a Kommunikációs munkacsoport 3 fővel (két teljes és egy részmunkaidős munkatárssal) a
Fenntarthatóságra nevelési munkacsoporttól külön folytatja a munkát.
A kommunikációs csoport 2022-es fejlesztési célja az arculat megújítása lesz, különös tekintetettel a
honlap és social média, valamint a kiadványok területre.
Kiemelt feladataink:
Sajtókapcsolatok területén média adatbázisunk frissítését tűztük ki célul az eredményesebb
sajtókommunikáció érdekében. Megújítjuk a sajtófigyelési mechanizmusunkat.
A Facebook és az Instagram oldalak mellett célul tűztük ki az MTVSZ Tiktok, LinkedIn, Twitter és
YouTube csatornájának is a fejlesztését.
Folytatjuk a megkezdett közösségi energia Adjukössze kampányt, majd ősszel egy újabbat tervezünk a
közösségi energia programunkhoz. A rendszeres támogatónkon kívül több kisebb új fundraising
kampánnyal szeretnénk növelni a Szövetség bevételeit. Az év első felében 1%-os kampányunkban a
fenntarthatóságra nevelési programunkra fókuszálunk.
További feladatok:
• Sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények kiadása, sajtófigyelés.
• Pályázatok kommunikációs feladatainak tervezése, végrehajtása.
• Kiadványok elkészíttetése, tervezési és gyártási folyamat koordinálása.

• Elektronikus lakossági és tagszervezeti hírlevelek készítése, MTVSZ weboldalának folyamatos
fejlesztése. Az MTVSZ blog, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter oldalunk
gondozása. Online akciók, petíciók, játékok, levélküldő és hirdetési kampányok megszervezése.
• Egyéni támogatókkal történő folyamatos kapcsolattartás, beszedések végrehajtása, DM kampányok
koordinálása.
• Ajándéktárgyak, akció felszerelések, kiállítások tervezése és gyártásának koordinációja.

Éghajlatvédelem & energia és kapcsolódó EU pénzek
Továbbra is cél a hazai energiaátmenet elősegítése civil érdekérvényesítéssel, véleményezéssel és az
érintett felek bevonásával, a téma napirenden tartásával. 2022-ben a cél koherensebb,
újjáépítés/gazdaságfejlesztés hívószavú kommunikációs kampánya.
Hazai szövetségesekkel és nemzetközi civil partnereinkkel (Bankwatch, Klíma Akcióhálózat, Föld
Barátai) is együttműködésben a nemzeti közép- és hosszútávú klíma-energia tervek végrehajtását és
új uniós klímacsomag (Irány az 55%) szerinti felülvizsgálatát tervezzük monitorozni; szakmai
érdekérvényesítő és lakosságnak szóló tájékoztató anyagokat készítünk, konferenciákat szervezünk.
Az Uniós pénzek költési tervei (Helyreállítási Terv, Operatív Programok, szénkivezetési tervek, uniós
kiemelt projektek) végrehajtását monitorozzuk, civilek és más leendő helyi kedvezményezettek
bevonásával és képzésével, anyagokkal és konferenciákkal. A LIFE+-ban kiemelt szempont BAZ, Heves
és Baranya szénkivezetésének, igazságos átmenetének elősegítése, az ECF-ben a gázkivezetés.
Közösségi energia terén célunk a pilot projekt kivitelezése (közösségi fotovoltaikus áramtermelés Gólya
projekt), további pilotok tervezése és megvalósítása, az érdekérvényesítés (pénzügyi és jogi keretek pl.
megosztás terén) és kapacitásépítés.
Terveink szerint átvesszük a klíma és egészség szakmai projekt szervezeti koordinációját, hírleveleket,
konferenciákat szervezünk a témában.

Természetvédelem, mezőgazdaság és gazdasági igazságosság
Természetvédelmi programunk keretében folytatjuk a Helyreállítási Alap és az operatív programok
monitoringját főleg vizes projektekre fókuszálva, mint például Duna hajózhatósága és vízpótlási
projektek. Figyelemmel kísérjük a Balatonnal kapcsolatos terveket és helyi fejlesztéseket is, akár
bírósági úton is fellépve a természeti értékek védelméért.
A mezőgazdasági programunk keretében a magyar KAP Stratégia zöldebbé válását kívánjuk elősegíteni,
elemzések, fórumok, médiamunka segítségével. Elvégezzük a KAP Stratégia SKV társadalmi vitája
megszervezését is. Az Euronatur német alapítvánnyal közösen egy közép-európai civil hálózat
kialakítását tervezzük a fenntarthatóbb mezőgazdasági szakpolitikák kikényszerítése érdekében.
Legalább száz iskolát keresünk meg a heti húsmentes étkeztetés bevezetése érdekében és közösségi
média kampányt szervezünk a témában. Szemléletformáló kiadványaink, képzéseink és konkrét
akcióink lesznek a génmódosítási technikák ügyében. Kiemelt kampányunk lesz az Impossible Burger,
egy GMO tartalmú „vegán” élelmiszer bevezetése elleni fellépés.
A gazdasági igazságossági program tevékenységei körében a nemzetközi fejlesztési
klímafinanszírozással is foglalkozunk. Lépéseket teszünk a fosszilis támogatások kivezetéséért a magyar

fejlesztési politikából, beleértve az Eximbankot is. Szemléletformáló kampányt folytatunk a globális
klímaigazságosságért, kifejezetten fókuszálva a nők és a gyerekek helyzetére. Tevékenységeinkkel az
ENSZ Közgyűlést is célozzuk, kihasználva a lehetőséget, hogy várhatóan magyar elnöke lesz a
Közgyűlésnek 2022-2023-ban.

Mozgalmi és szervezeti ügyek
Részt veszünk a nemzeti Fenntartató Fejlődési Tanács, az Országos Környezetvédelmi Tanács és több
más kormányzati egyeztető, monitoring testület munkájában.
Segítjük a mozgalmat a Koordinációs Tanácsban való részvétellel, képviselettel forrásszerzésben való
közreműködéssel.
Szervezzük a Szövetség működését, segítjük a tagszervezeteket: elnökségi ülések, küldöttgyűlés,
tagcsoport konferencia szervezése, levelezőlista működtetése, közös programok lebonyolítása
tagszervezetekkel, forrásszerzés.
Ápoljuk nemzetközi kapcsolatainkat: Föld Barátai Európa, Eurodad elnökségében való részvétel,
kapcsolattartás további nemzetközi partnerekkel, részvétel közgyűléseiken, munkacsoport
találkozókon (EEB, CEEWEB, CAN Europe, SDG Europe stb.).
Projektekkel munkatársakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, költségek
nyilvántartása, könyvelés, elszámolások, beszámolók elkészítése, költség-, bértervezés, tagdíjak,
házipénztár nyilvántartása, iroda működtetése.

