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KÜLDÖTTGYŰLÉS ELÉ TERVEZET - 2019. SZEPTEMBER 28. 

  

I. MUNKACSOPORT: KLÍMA, ENERGIA, BIODIVERZITÁS, ÉLELMISZEREK 

 

Munkacsoport vezető: Alexa 

Tagok: Klári, Bence 

A hazai természetvédelmi intézményrendszer védelme 

Forrás: nincs 

Cél: A természeti erőforrások megőrzése érdekében a hazai természetvédelmi 
intézményrendszert érő támadások elhárítása. Fellépés az erdőtörvény alkotmánybírósági 
vizsgálata érdekében. 

Tevékenységek: 

• Együttműködve az MME-vel és a WWF-fel segítettük az ombudsmani 
hivatalt, hogy az erdőtörvény ügyében alkotmánybírósági beadványt 
adjon be, amely sikerrel járt 

• A WWF vezetésével találkoztunk az erdészetért felelős államtitkárral, 
s több levelet intéztünk az AM szereplőihez erdős ügyekben. 

• Az NFFT keretein belül több alkalommal léptünk fel a 
természetvédelmi intézményrendszer védelme érdekében. 

Projektfelelős: István 

Időszak: Folyamatos 

  

Fővárosi helyi védett értékek bemutatása 5. 

Forrás: Fővárosi önkormányzat 

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

  

Tevékenységek: 

• Három alkalmas elméleti és gyakorlati képzést tartottunk civilek, 
pedagógusok, műv. házak, közösségi házak dolgozóinak, fővárosunk 
tanösvényeiről, valamint azok bejárásáról (csoportok vezetése). 



• Szakvezetett, szemétszedéssel egybekötött túrákat vezettünk védett 
fővárosi helyszíneken, 15 iskolai csoport bevonásával. 

• Területkezeléseket végeztünk négy iskolai csoporttal védett fővárosi 
területeken; a Kis-Sváb hegyen és a Rupp-hegyen kézimunkaigényes 
cserje visszaszorítás végeztünk védett lágyszárú növényfajok 
állományainak védelme érdekében. 

• Intézményzöldítő tevékenységet folytattunk 4 fővárosi óvodában 
mézelő virágok ültetésével és madárodúk/rovarhotelek/itatók 
elkészítésével, kihelyezésével, a programhoz kapcsolódóan 
háttéranyagot készítettünk a témában, melyet iskolák, óvodák 
számára ingyenesen biztosítunk.  

• A projektet háttér sajtó tevékenységgel, weboldal aloldallal 
erősítettük. 

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2019 jan. 1- 2019 május 31., beszámolt projekt 

  

Részvétel a Zöld Kör természetvédelmi szemléletformáló kampányában 

Forrás: EU-ROHU 

Cél: Hazai és határon túli természetvédelmi szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Koordinátori feladatokat láttunk el: természetvédelmi témájú 
szemléletformáló sátorral, információs pulttal, valamint kapcsolódó 
kiállítással jelentünk meg térségi, ill. települési kulturális 
rendezvényeken (fesztiválokon) 20 alkalommal Hajdú-Bihar, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Békés és Csongrád megyékben a Natura2000 
népszerűsítésére. 

• A Mogyorós pele nyomában” címmel természetvédelmi vetélkedőt 
szerveztünk általános iskolás diákok számára. A kétnyelvű vetélkedőt 
8 megyében hirdettük meg (4 magyar, 4 román). A programra 155 
csapat jelentkezett, a legjobb eredményt elért 12 csapat számára 
személyes döntőt szerveztünk Debrecenben a legügyesebb csapatok 
ökotúrákat nyertek.  

• A projekt kommunikációs munkáját elláttuk.  

Projektfelelős: Klári 

Projektidőszak: 2018. március - 2020. október 

  



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: 

• Föld Barátai Európa vonatkozó dokumentumainak, videóinak 
fordítását, adaptálását elvégeztük. 

• Közösségi és hagyományos média tevékenységeket folytattunk. 

• Főzőklubbokat szerveztünk tagszervezetek bevonásával. 

• Egészséges ételt helyi gazdáktól akciónapokat szerveztünk 
tagszervezetek bevonásával. 

• Akciónapokhoz, iskolai tevékenységekhez szükséges ajándékokat 
(képeslap, matrica; naptár stb.) készítettünk. 

Projektfelelős: Szilvi 

Projektidőszak: 2019 – 2020, megnyert, szerződött projekt 

  

Hulladékos szemléletformálás Vas megyében 

Forrás: megbízási díj Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

Cél: A lakosság megismertetése a hulladékmegelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés témáival 
a Csalán Egyesülettel és a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezettel közösen 

Tevékenységek: 

• Tanösvény készítése Őriszentpéteren - 6 tabló. 

• Kukasuli kiállítás iskolákban tárlatvezetéssel - 6 intézményben kiállítás, 
10 iskola 705 tanulója részvétele tárlatvezetésen, ezen felül 425 
gyerek látta még. 

• 12 tanári képzés hulladékos oktatócsomag átadásával - 30 intézmény 
36 pedagógusának 244 gyerek részvételével. 

• Erdei iskola oktatócsomag kidolgozása - 4 foglalkozás. 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2019 

  



Csapadékvíz visszatartás szemléletformálás Vas megyében 

Forrás: önkormányzati megbízások 

Cél: A lakossági szemléletformálás 

Tevékenységek: 

• Szórólap készítése a témában 

• Előadások tartása két településen 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2019 

  

Mélymulcs kertművelés módszer terjesztése 

Forrás: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 

Cél: A környezet- és emberbarát mélymulcs művelése elterjesztése Magyarországon 

Tevékenységek: 

• Előadások szervezésének segítése 12 vidéki helyszínen 

• Résztvevők szervezése a gömörszőlősi képzésekre 

• A projekt kommunikációs anyagainak terjesztése 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2019-2020 

 

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, 2019-ben szerződéskötés és előkészítés. 

Időtartam: 2019. december 1 - 2020. november 30. 

Projektfelelős: Alexa 

  



Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Újbudán (partnerség) 

Forrás: KEHOP 1.2.1 

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

Tevékenységek: 

• Újbudai óvodások számára Autómentes Hét és általános iskolások 
számára rajzverseny szakmai tervezése és megvalósításában részvétel  

• Újbudai önkormányzati óvodai dolgozók, pedagógusok számára 
egynapos klíma-energiatudatossági műhely előadással és 10 
foglalkozás tartása 

• Újbudai senior lakosoknak előadás és vetélkedő tartása 

• A fentiekhez kapcsolódó szemléletformáló anyagok, tananyag írása. 

Projektfelelős: Alexa, 

Időtartam: 2019. augusztus 1. - 2021. július 31. 

  

Fesztiválok a Fenntartható Energiáért Dél-Pest megyében () 

Forrás: KEHOP 5.4.1 

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

Tevékenységek: 

• 2020-ban indulnak, 2019-ben szerződéskötés és előkészítés. 

Projektfelelős: Szilvi 

Időtartam: 2019 - 2020 szerződéskötés alatt 

  

Fesztiválok a Fenntartható Energiáért Dél-Pest megyében 

Forrás: KEHOP 5.4.1 

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

Tevékenységek: 

• 2020-ban indulnak, 2019-ben szerződéskötés és előkészítés. 

Projektfelelős: Klári 

Időtartam: 2019 - 2020, szerződéskötés alatt 



Szemléletformálás hulladék témában 

Forrás: FM- LSZF 

Cél: a felelős hulladékgazdálkodás és szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése diákok 
körében 3 tevékenységen keresztül (vetélkedő, tanulmányút, kiállítás- szemléletformáló 
napok) 

Tevékenységek: 

• Vetélkedő: kétfordulós szemléletformáló vetélkedőt szerveztünk 
Budapesten 10-14 éves diákok 5 fős csapatai számára 
“Környezetbarátok” címmel; A programban 67 csapat, 335 diákja vett 
részt, a legjobb eredményt elért 3 csapatot személyes döntőre és 
tanulmányi kirándulásra hívtunk az FKF Szemléletformáló és 
Újrahasználati Központjába. 

• Iskolai szemléletformálás kiállítással: budapesti iskolákban két- három 
napos turnusokban bemutattuk a „Kukasuli” kiállítást; a felvezető 
előadások után az interaktív foglalkozások keretében tanulhattak a 
diákok. A programmal 2300 diákot és tanárt értünk el, a kiállításokhoz 
foglalkoztatót/háttéranyagot készítettünk. 

Felelős: Klári 

Projektidőszak: 2019, befejezett projekt  

  

KEHOP 5.4.1 tagszervezeti projektek segítése 

Forrás: tagszervezeti projektek 

Cél: A tagszervezetek energiás szemléletformáló tevékenységei segítése 

Tevékenységek: 

• Több körben egyeztetés (skype, email), eddig elsősorban a 
szerződéskötés folyamatáról, közös programok tervezéséről. 

Időtartam: 2019-2020 

Felelős: Ákos 

  

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: 

• Részt vettünk több monitoring bizottság munkájában, Monitoring 
Bizottsági találkozókon (KEHOP, KÖFOP, Partnerségi Megállapodás 
MB. , 2 db/év), ehhez kapcsolódó kapacitásépítési rendezvényeken. 

• Véleményeztük a maradék releváns uniós pályázati kiírásokat 
(KEHOP). 

• EUKI projekt: negyedévente 1 klímás-energiás szakmai munkacsoport 
találkozót szerveztünk és közösen lobbiztunk az EU tiszta energia 
csomagja témájában, érdekérvényesítő kampányoltunk a hazai 
energiafordulat érdekében: a nemzeti energia és klímatervet 
véleményeztük közösen, az energiahatékonyságra és megújulókra jutó 
EU-s és más támogatási rendszerek, szakpolitikák javításához. Közös 
találkozókat szerveztünk hazai energetikai döntéshozókkal. Online és 
offline szemléletformáló anyagokat írtunk, szakmai fórumot 
szerveztünk AJBH-val. 

• Rossz projektek elleni küzdelem, az EU támogatások oldaláról 
megközelítve: HUHA2 és reptér kapcsán. 

• Együttműködtünk a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséggel és a 
Klímabarát Települések Szövetségével (éves találkozón részvétel is). 

• Jó példák felkarolása: helyi energiás kezdeményezéseket 
népszerűsítettünk hazai és nemzetközi cikkekben. 

Felelős: Alexa, Bence 

Projektidőszak: 2017-2020 EUKI projekt 

  

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

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

Tevékenységek: 

• BAZ megyei szerkezetváltásáról szóló tanulmányt készíttettünk és 
vitattuk meg miskolci fórumon; magyar “A szénkivezetés hősei” 
kiadványt készítettünk és terjesztettünk. 

• A lignittüzelés- megfelelő tűzifa hiánya - légszennyezés - tiszta fűtés 
problémakörében tettünk javaslatokat ill. kommunikáltunk elsősorban 
országos és régiós döntéshozók felé, több helyi (tag)szervezettel 
közösen. 

• Rendszeres online és offline szemléletformáló anyagokat és híreket 
írtunk: sajtótevékenység, cikkek írása MTVSZ felületekre és a just-
transition.info -ra. 



Felelős: Alexa, Bence 

Projektidőszak: 2017 ősz - 2020 február 

  

EU Alapok - EU kiemelt projektek (EFSI) és új EU költségvetés kampány - Bankfigyelő 
projekt 

Tevékenységek 

• Bankfigyelő tervező találkozókon vettünk részt. 

• InvestEU (korábbi EFSI = Stratégiai beruházások európai Alap): uniós 
és hazai döntéshozók felé érdekérvényesítettünk (levél, találkozók) 

• EU költségvetés kampány kapcsán együttműködtünk a Bankfigyelővel 
és CEEweb-bel, döntéshozók felé érdekérvényesítő találkozókat 
szerveztünk és online kommunikáltunk (nemzetközi: PeoplesBudget). 

Felelős: Alexa 

Projekt: beépítve a DG Environment-be ill. ECF MFF Bankfigyelő (utóbbi 2018. Júl 1 - 2019. 
Jún. 30.) 

  

Közösségi Energia (Nr. 2) 

Forrás: EUKI (német zöldminisztérium)  

Tevékenységek: 

• Közösségi energia szabályozás átültetéséről és a lehetőségekről 
magyar kiadványt készítettünk. 2 érdekképviseleti fórumot 
szerveztünk hazai döntéshozóknak és közösségeknek, jogi elemzést 
készíttettünk.  

• Együttműködtünk hazai közösségi energia napelemes projekt 
tervezésére érdeklődő önkormányzatokkal, közösségekkel. 

• 2019 novemberében projekttalálkozót, nemzetközi tapasztalatcserét 
szerveztünk Budapesten. 

• Tagszervezetek bevonása: a helyi 2-3 közösségi energia projekt 
tervezésébe, helyi info napok és anyagok szervezésébe. 

Projektfelelős: Bence, Alexa 

Projektidőszak: 2018.09-2020.12. 

  



II. MUNKACSOPORT GAZDASÁG ÉS FEJLESZTÉSPOLITIKA 

 

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Fidusz, Szilvi, István 

  

ISDS Kampány 

Forrás: Föld Barátai Európa 

Cél: Magyarország ellenezze az EU-Kanadával szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) 
ratifikálását, az EU által javasolt új Multilaterális 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 létrehozását. 

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 ClientEarth-szel és a 
Seattle to Brussels hálózattal. 

• Kiadvány készítése 

Projektfelelős: Fidusz 

Projektidőszak: 2019 január – december 

  

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 Electronicswatch 
által készített kritériumrendszer figyelembevételével rendeljék meg infokommunikációs 
eszközeiket. 

 



Tevékenységek: 

• Részt vettünk a barcelonai Mobile SocialCongress rendezvényein. 

• Konferenciát, OT szekciót, szerveztünk körforgásos gazdaság, 
tervezett elavulás témában. 

• Tagszervezetekkel közösen kiállítást szerveztünk 6 helyszínen, 
akciónapokat szerveztünk 4 helyszínen, vidéki fórumokat szerveztünk 
8 helyszínen, 2 kocsma-kvízt készítettünk. 

• Petíciót készítettünk az elektronikai eszközök témakörében, közösségi 
média kampányt futtatunk. 

• Háttéranyagokat készítettünk kocsmakvízhez, iskolai 
projekthónaphoz. 

Projektfelelős: Fidusz, Ákos 

Projektidőszak: 2017-2020 

  

Az új génmódosítási technológiák 

Forrás: nincs, illetve KMZK-val együttműködésben Zöld Forrás 

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

Tevékenységek: 

• Részvétel AM GMO egyeztetésen. 

• Nemzetközi információcsere, kapcsolattartás Föld Barátai Európai 
Hálózatával. 

• Konferencia. 

• Filmfeliratozás, filmkészítés. 

Projektfelelős: Fidusz 

Időszak: folyamatosan 

  

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: 

• Érdekérvényesítés adósságválság ügyében az ENSZ és az Európai 
Parlament keretein belül. 



• Részvétel a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért 
munkájában. 

• Nyári tábor 30 egyetemistának Őriszentpéteren. 

• Konferencia a kínai befektetésekről 70 résztvevővel. 

• Kerekasztal beszélgetés a nemzetközi fejlesztéspolitikáról a 
Parlamentben 40 résztvevővel. 

• A hazai nemzetközi fejlesztési stratégia készítésében való részvétel. 

Projektfelelős: István 

Projektidőszak: 2018. május – 2020. április 

  

Eximbank, hazai exportfejlesztés fenntarthatóbbá tétele 

Forrás: Európai Bizottság – Christianaid 

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

Tevékenységek: 

 

• Az első és másodfokú pozitív döntés után a Kúria elutasította az 
adatigénylésünk miatt indított perünket, az ügyet tovább vittük az 
Alkotmánybíróságra. 

• Háttéranyagokat készítettünk hazánk exportfejlesztési 
tevékenységével kapcsolatban (Eximbank működésének jogi háttere, 
karbonlábnyom számítás és szénkivezetés az exportfinanszírozásban, 
Egyenlítői Alapelvek). 

• Bankfigyelő hálózat export-hitel ügynökségekkel kapcsolatos 
munkájában való részvétel, közös meghallgatás szervezése az Európai 
Parlamentben. 

• Szakpolitikai érdekérvényesítés. 

Projektfelelős: Ákos 

Projektidőszak: 2019. január – 2020. január 

  

Vigyük el az emberek hangját a döntéshozókhoz 

Forrás: Föld Barátai Európa 

Cél: Fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos szakpolitikai témák 
megjelenítése a 2019-es Európai Parlamenti választások során. 

 



Tevékenységek: 

• 3 budapesti fórum és 10 vidéki beszélgetés szervezése fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos szakpolitikai ügyekkel kapcsoltban, melyeken 
javaslatokat is gyűjtöttünk az Európai Parlamenti képviselőjelöltek 
számára. 

• Szakpolitikai javaslatcsomag összeállítása és elküldése az összes 
képviselőjelöltnek, majd képviselőnek, kapcsolatfelvétel a 
képviselőkkel. 

Projektfelelős: Ákos 

Projektidőszak: 2019. február – 2019. május 

  

III.     MUNKACSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ, MOZGALMI ÉS SZERVEZETI ÜGYEK 

  

Munkacsoportvezető: Ákos 

Tagok: Ildi, Erika, Nóri, István 

 

Kommunikáció és marketing 

Forrás: projektekbe építve 

Átfogó cél: A Szövetség kommunikációjának és adománygyűjtő tevékenységének teljes körű 
szervezése, az MTVSZ jó hírnevének ápolása. 2019-ben is kiemelt célunk volt a honlap 
megújítása és a social média és sajtó munkánk fejlesztése ismertségünk növelése 
érdekében. 

Főbb tevékenységek 2019-ben: 

• 2019-ben 35 sajtóközleményet adtunk ki, havonta átlagosan 1 
sajtóeseményt szerveztünk. Pályázatok kommunikációs feladatait a 
pályázatokhoz szabott elvárásokhoz képest sokkal eredményesebben 
hajtottuk végre, különösen a social média megjelenések területén. 

• Lassan befejeződik az MTVSZ weboldalának teljes megújítása. Az új 
honlap reszponzív lesz, teljesen a kor igényeihez fog igazodni. 

• Blogunkon szeptemberben a klímasztrájkhoz kapcsolódóan sikeres 
kampányt hajtottunk végre. 

• Facebook oldalunknak jelenleg 86332 fő követője van, tavalyhoz 
képest 10 000 fővel növekedett rajongóink száma. Idén közel 500 
posztot készítettünk, amelynek összes elérése 3 069 163 fő volt. 

• Instagram oldalunk építése folyamatos, jelenleg 1344 fő követi 
rendszeresen. 



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

• 1%-os kampányunkból 643 778 Ft folyt be, amely a tavalyihoz képest 
1,5-szeres növekedést jelent. 2019. november 30-ig egyéni 
adományozóktól 761 944 Ft érkezett. 

Felelős: Ildi 

Időszak: folyamatos 

  

Általános szakpolitikai érdekérvényesítés 

Forrás: nincs, illetve részben Kövi 

Cél: A fenntartható fejlődés elősegítése a magyar környezetpolitika befolyásolása által 

Tevékenységek: 

• Részvétel az NFFT és OKT munkájában. 

• NFFT munkacsoport kezdeményezése a mezőgazdaság és 
éghajlatváltozás ügyében 

• NFFS jelentéshez civil fórum szervezése több mint 100 résztvevővel 

• Stratégiai Partnerségi Megállapodás kötése az Agrárminisztériummal. 

Felelős: István, Ákos 

  

A zöld civil mozgalom segítése 

Forrás: nincs 

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

Tevékenységek: 

• Részvétel a 2019. évi OT budapesti megszervezésében, szekciók, 
plenáris ülés szervezése. 

• Részvétel a Koordinációs Tanács munkájában. 

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

• 30 éves MTVSZ konferencia és tagcsoport találkozó 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, 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 

  

MTVSZ önkéntes hálózat fejlesztése 

Forrás: különböző projektekben 

Cél: MTVSZ önkéntes hálózat megerősítése, önkéntesek aktívabb bevonása. 

Tevékenységek: 

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

• Önkéntesek munkával való ellátása 

Felelős: Nóri, Klári 



  

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 

  

 


