
A Magyar Természetvédők
Szövetsége (MTVSZ) több, mint
100 hazai környezet- és
természetvédő szervezet
közössége, fő célja a természet
egészének a védelme és a
fenntartható fejlődés
elősegítése.

Munkánkkal a környezeti
problémák okaira akarjuk
ráirányítani a döntéshozók és az
állampolgárok figyelmét
közösségi akciókkal, hiteles
szakmai rendezvényekkel,
megalapozott tanulmányokkal
és kiadványokkal, célzott lobbi
tevékenységgel. 

Bemutatkozás

Foglalkozunk többek között az
éghajlatváltozás hatásainak
mérséklésével, a fenntarthatósági
szempontok integrálásával a
szakpolitikákba, a génmódosítás-
mentes és természetbarát
mezőgazdaság támogatásával.

Igyekszünk fellépni a káros
infrastruktúra és ipari beruházások
ellen, valamint leleplezni a magukat
zöldre festő környezetpusztító óriás
cégeket és bankokat. Kiemelt
figyelmet fordítunk a polgárok és az
ifjúság környezeti oktatására és
nevelésére.

MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE



Programok

ÖNKÉNTES
LEHETŐSÉGEK 2022

Egyetértesz a „Heti egy húsmentes nap” kampányunkkal?
Szeretsz beszélgetni, kapcsolatot tartani más emberekkel?
Akkor téged keresünk! 
A programmal kapcsolatban itt találsz bővebb információt. 

A KÖVETKEZŐ
HÓNAPOKBAN AZ

ALÁBBI FELADATOKBAN
VÁRJUK A

SEGÍTSÉGEDET:

KAPCSOLATÉPÍTÉS

Miben kérjük a segítségedet?

FORDÍTÁS

Miben kérjük a segítségedet?

Szívesen fordítasz angolról magyarra? Ügyesen forgatod
a szavakat?
Ha mindezekre igen a válasz, akkor téged keresünk!

Cikkek, rövid tanulmányok akár videók magyarról
angolra fordításában várjuk a segítséget.  További
információért írj az onkentes@mtvsz.hu email címre.

Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik felkeresnek
különböző intézményeket (pl. iskola, idősek otthona), azzal a
céllal, hogy az adott intézmény is bevezessen heti egy
húsmentes opció a kínálatba. 

A megkereséshez természetesen háttéranyagot,
mintaleveleket biztosítunk, előzetesen felkészítést tartunk a
téma iránt érdeklődők számára március folyamán. A
későbbiekben ezt a programot kiterjesztjük olyan éttermek,
üzemi étkezdék irányába, ahol szintén sok adag ételt
szolgálnak fel, de ez jelenleg a járványhelyzet miatt ez még
nem aktuális. 

https://mtvsz.hu/husmentesnap
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Szívesen szólalnál fel a túlfogyasztás vagy
akár a génmanipuláció ellen?

Érdekel az aktivizmus? 

Legyél Te is az MTVSZ zöld aktivistája!

Jelenlegi képzéseinkről érdeklődhetsz az
onkentes@mtvsz.hu email címen.

Miben kérjük a segítségedet? 

AKTIVISTAKÉPZÉS

KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Otthon vagy a közösségi média felületek használatában?
Kommentekben szívesen elmagyarázod az adott téma
fontosságát más embereknek? Esetleg szeretnél az egyik
legnagyobb civil szervezet facebook felületén
bekapcsolódni a kommentek moderálásába? 
Akkor téged keresünk! 
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Facebook bejegyzéseink kommentjeinek
megválaszolásában és új tartalom készítésében. A
moderálást megelőzően háttéranyagot biztosítunk a
témákról és egy képzés keretein belül megbeszéljük,
hogy pontosan mire kell figyelned



Lesznek többek között online Kalákák, társasjáték
klubok, új videók, kiadványok. Várjuk azokat a
jelentkezőket, akik részt vesznek a programok
véleményezésében, akár új ötleteket is hoznak vagy
programokat valósítanak meg  saját környezetében. 

ÉLETIGENLŐ - BÓLINTS RÁ!
KAMPÁNY
Aláírtad az Életigenlő petíciót? Egyetértesz, hogy a
környezetvédelmi problémák okait mélyebben
kell keresni? További információt itt találsz! 

Miben kérjük a segítségedet? 

Miben kérjük a segítségedet? 

FESZTIVÁL, AKCIÓNAP

Szereted a nyári fesztiválokat? Érdekel a zöld
szemléletformálás? 
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Ha lesz rá lehetőség az idei évben, különböző,
fesztiválokon tervezünk megjelenni
szemléletformáló sátorral, főleg klímaigazságosság
és biodiverzitás megőrzése témákban. Az
eseményen szórólapot osztunk, kiállítással és
játékokkal jelenünk meg. Ha érdekel a program
jelentkezz! 

https://mtvsz.hu/eletigenlo
https://mtvsz.hu/eletigenlo


Csatlakozz Te is ifjúsági csapatunkba!

IFJÚSÁGI PROGRAM
Érdekel a környezetvédelem?
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Szeretnéd megvédeni a bolygót és aktívan tennél
is ezért?

Szívesen velünk tartanál hazai és nemzetközi
programjainkon?

A programról további infókat itt találhatsz.

Elmútál 18, de még nem töltötted be a 31-et?

SCAN4CHEM
Tudtad, hogy akár több, mint 200 mérgező anyag
is lehet a használati tárgyainkban?

Mindenkinek joga van tájékozódni afelől,
hogy a kedvenc terméke, árucikke, milyen
összetétellel rendelkezik. Vajon tartalmaz-e
különös aggodalomra okot adó anyagokat
(SVHC)*?

*A különös aggodalomra okot adó anyagok
vagy másnéven SVHC-k, olyan vegyi anyagok,
amelyek rákkeltő, sejtkárosító hatásúak és
veszélyeztetik környezetünket.

Vajon melyek lehetnek azok az összetevők,
melyek aggodalomra adhatnak okot? Az
ilyen és ehhez hasonló kérdésekre segít
választ adni a Life AskREACH program, és
azon belül is a Scan4Chem alkalmazás.

A programról bővebb információt itt találsz.

Miben kérjük a segítségedet? 

A Scan4Chem applikáció tesztelése, termék
vonakódok beolvasása.

https://mtvsz.hu/hirek/2021/06/ifjusagi-programot-indit-az-mtvsz
https://mtvsz.hu/vegyianyag


EGYÉB LEHETŐSÉGEK

Érdekel a környezetvédelem és van egy kis szabad
időd nyáron? 

Várunk szeretettel hazai és nemzetközi önkéntes
táborainkba! 

Jelenlegi lehetőségekkel kapcsolatban írj az
onkentes@mtvsz.hu email címre.
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Hazai és nemzetközi önkéntes táborok

TOVÁBBI INFÓK

Web
-

https://mtvsz.hu/

Facebook
-

https://www.facebook.com/mtvsz/

Contact
-

info@mtvsz.hu

Instagram
-

https://www.instagram.com/mtvsz_/

Youtube
-

https://www.youtube.com/user/MTVSZ

Tiktok
-

https://www.tiktok.com/@mtvsz
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