
Beporzóbarát mezőgazdaság,
fiatalok a klímavédelemért,
energiatudatos háztartások
- erről szólt a 2021. év

KEDVES TÁMOGATÓNK!
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni évek óta tartó, rendszeres tá-
mogatását, mellyel Ön is nagyban hozzájárul szakmai program-
jaink sikereihez! 

A 2021-es év mindenki elé számos személyes és szakmai kihívást állí-
tott. A különböző válságok egyre több ember számára teszik nyilvánvalóvá, hogy a mai társadalmi, gaz-
dasági keretek alapvető átalakítása nélkül nem lehetséges egy élhető jövő. Ez a felismerés persze nem 
elégséges, de mindenképp szükséges feltétele, hogy elinduljunk egy olyan úton, mely során nagyobb 
harmóniába kerülünk a természettel. 

A Magyar Természetvédők Szövetsége és tagszervezetei a kihívások tudatosításától a megoldások
kereséséig számos területen ért el sikereket, melyek egy szeletét mutatjuk be csak az alábbiak-
ban. Köszönjük támogatását! Fogadja szeretettel legújabb vászonszatyrunkat és kiadványainkat.
Tartson Velünk továbbra is!

Éger Ákos,
ügyvezető elnök,
Magyar Természetvédők Szövetsége 

   EREDMÉNYES LETT A „MENTSÜK MEG
  A MÉHEKET ÉS A GAZDÁKAT!”

  EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS! 
 

     Az aláírásgyűjtéshez több, mint 1,16 millió európai polgár 
csatlakozott. Egy beporzóbarát, a természettel harmóni-
ában élő mezőgazdaság kialakítását kértük az Európai 
Bizottságtól. Kampányunk hatására itthon közel 23 ezer 
aláírást gyűjtöttünk össze, mellyel itthon is érvényes 

lett a kezdeményezés. Ebben komoly szerepet játszott, 
hogy több mint egy tucatnyi civil szervezet csatlakozott a 

programhoz. Hazánkban számos ismert személy, döntésho-
zó támogatta aláírásával a kampányt, köztük Áder János köz-

társasági elnök, Nagy István agrárminiszter, Schmuck Erzsébet 
országgyűlési fenntartható fejlődési bizottsági elnök, Karácsony Gergely 

főpolgármester, valamint Weiner Sennyei Tibor költő is.



KÖZÖSSÉGI ENERGIA
– MINDENKINEK JÁR! 

Egy sikeres innovációs pályázatnak köszön-
hetően a Szolidáris Gazdaság Központtal 
együttműködve elindítottuk a Közösségi 
Energia Szolgáltatót, amely társadalmi vál-
lalkozásként az elkövetkező években 6-7 
helyszínen legalább 210 kW-nyi napelemet 
fog telepíteni közösségi helyeken, közösségi 
finanszírozásból.

SZÍVÜGYÜNK AZ OKTATÁS!
– FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉSI PROGRAMJAINK 
 
Zöld Európa Tanoda programunk keretében az Európai Bizottság megbízásából több 
mint 50 foglalkozáson közel 1000 gyerek vett részt és tanult az éghajlatváltozásról. 
Hogy a legkisebbek se maradjanak ki, munkatársaink 11 
fővárosi óvodában és iskolában összesen több mint 
300 gyereknek tartottak foglalkozást arról, hogy 
hogyan tehetik udvarukat, kertjüket zöldebbé.

Mozdulj együtt a klímáért! programunkhoz szá-
mos oktatási intézmény is csatlakozott. Buda-
pesten az MTVSZ, vidéken a tag- és partner 
szervezeteink által tartott lakossági éghajlatvé-
delmi szemléletformáló programokon – ener-
giatudatos háztartás kiállítás és info-nap, ener-
getikai tanácsadás és játékok, diákvetélkedő 
– több mint 3000 lakos és 500 gyerek vett részt.

EGYÜTT MOZDULTUNK A KLÍMÁÉRT! 
 

Közel 7000 ember csatlakozott a World Climate March 
kampányunkhoz, amely keretében 1,5 km-es helyi 

meneteket szerveztünk a novemberi glasgow-i 
ENSZ éghajlatváltozási konferenciát (COP26) 
megelőzően a klímaigazságosság elősegíté-
se érdekében. A táv a párizsi éghajlatvédelmi 
egyezményben megjelölt +1,5 ºC-os globális 

felmelegedési küszöbértéket szimbolizálja, 
hogy nyomást gyakoroljunk vezetőinkre a radi-

kális kötelezettségvállalásaikért. Magyarországon ösz-
szesen több mint 10 ezer kilométert gyalogoltak a csatlakozók 
a klímakonferencia sikeréért.



Már a tervezési szakaszban megakadályoz-
tunk több természetpusztító beruházást! 

Munkánk legkevésbé látványos, mégis az egyik 
leghatékonyabb része, amikor egy természet-
pusztító beruházást már a tervezésénél sikerül 
megakadályozni. Még nagyobb eredmény, ha 
a sikerül alternatív zöld beruházással helyet-
tesíteni. Ez történt tavaly az uniós Helyreállítá-
si és Ellenállóképességi Alap felhasználásáról 
szóló terv véleményezése során: elértük, hogy 
a tervből töröljék a káros öntözési beruházáso-
kat és helyette a Kormány inkább vízmegtartó 
megoldásokat és természetvédelmi programo-
kat támogasson. Ez nem csak a gazdálkodókat 
segíti, de az éghajlatvédelmi célok eléréséhez is 
hozzájárul. Munkatársaink egész évben nyomon 
követik az uniós támogatások hazai felhaszná-
lásának tervezését és igyekszünk a káros be-
ruházásokat már a pénzügyi tervezésnél meg-
akadályozni egyúttal zöld alternatívákat kínálni a 
döntéshozóknak.

MEGÁLLÍTOTTUNK
TÖBB KÁROS BERUHÁZÁST!
 
Az Európai Beruházási Bank a Magyar 
Természetvédők Szövetségének 
adott igazat. Kimondták, 
hogy szabálytalanul ka-
pott a Liszt Ferenc Re-
pülőtér 200 millió eurót 
bővítésre! A hitel kifi-
zetését felfüggesztet-
ték. Kollégánk és he-
lyi lakosok többéves 
munkája hozott ered-
ményt: a KLKE-vel kö-
zös beadványunkban 
felvetett problémákat 
elismerte a reptérbővítést 
támogató bank. A pana-
szunk nyomán előírta, hogy 
a Budapest Airport-nak érdemi 
hatásvizsgálatot és alaposabb (lég- 
és zajszennyezés-csökkentő intézkedé-
sekkel) környezetvédelmi tervet kell készítenie a 
kárt szenvedett helyi lakosok bevonásával. 
 

Pert nyertünk! A bíróság nemet mondott a 
természetrombolásra Tihanyban!  

Helyi lakosok kezdeményezésére a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetsége által indított perben 
a Veszprémi Törvényszék jogerős ítéletben ki-
mondta, hogy a tihanyi Balaton Kapu turisztikai 
beruházásnak adott engedélyt meg kell semmi-
síteni. A döntés nagy siker a helyi civil közösség 
számára.

Meghátrálásra kényszerítettük a MOL-t az Őr-
ségi Nemzeti Park területére tervezett szén-
hidrogénfúrás ügyében

Az olajipari óriás védett területen, az őriszent-
péteri lakóházak közelében tervezett földgázku-
tatást. Együttműködve a helyi közösséggel és 
a Greenpeace Magyarországgal sikerült elérni, 
hogy a MOL feladja a terveit.



NEMET MONDTAK A SZÉNRE 
 
A Bankfigyelő Hálózattal közös programunk keretében 
arra próbáljuk rávenni az állami Eximbankot, hogy 
hozza nyilvánosságra az általa finanszírozott külföl-
di beruházások adatait, valamint ne támogasson 
környezeti szempontból problémás projekteket. 
Az MTVSZ javaslatainak egy részét beépítette az 
Exim a közelmúltban elfogadott környezetvédelmi 
programjába. Ezek közül a legjelentősebb dön-
tés, hogy az Exim 2021 januárjától nem finanszí-
roz szenes beruházásokat.

EGYÜTT KÖNNYEBB!
- ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ ÉS
TAGCSOPORT KONFERENCIA 

Aktívan részt vettünk idén is a Zöld Civil Orszá-
gos Találkozón, ahol számos sikeres programot 
szerveztünk. Majd Bodrogolasziban találkoztunk 
tagjainkkal éves tagcsoporttalálkozónkon.

TÖBB 10 EZER EMBER
EGY ÉLETIGENLŐ TÁRSADALOMÉRT! 
 
Életigenlő társadalmat és gazdaságot! petíciónkat több mint 28 000 
ember írta alá. Folytatódtak a Bólints rá! kampány nagysikerű online 
előadásai. Már 14 alkalommal több ezer résztvevő beszélgetett arról, 
milyen lenne egy életigenlő társadalom az elméletben és a gyakorlat-
ban. Az Életigenlő Kalákákon gyakorlati tanácsokat cseréltünk többek 
között a természetes gyümölcsészet, a kiskerti növénytermesztés, 
az elektronikai eszközök, a közösségépítés területén.

LEGYÉL TE IS A FÖLD BARÁTJA!
www.mtvsz.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!
info@mtvsz.hu

TÁMOGASD TE IS KÖZÖSSÉGI ENERGIA PROGRAMUNKAT!
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/kozossegi-napenergiat-a-golyaba-2429


