
 

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének 
 Koordinációs Tanács ülése 

 
emlékeztető 

 

Időpont: 2017. szeptember 13. –  10:00-13:00 
Helyszín: Humusz Ház, 1111  Budapest, Saru  u. 11. 
 
Jelenlévő KT tagok: 
Balogh Péter (Kajner Pétert helyettesíti), Dr. Gálhidy László (Sipos Katalint helyettesíti), Éger            
Ákos, Farkas István (12:00-tól Bánfi Luca Borbála helyettesíti), Fidrich Róbert (Kiss Józsefet            
helyettesíti), Horváth Kinga, Katona Attila, Klein Ákos (Dobos Balázst helyettesíti), Kovács           
Bence, Lajtmann Csaba, Lugosi Beáta, Lukács Attila, Merza Péter, Németh Anna, Szűcs            
Boglárka, Újszászi Györgyi (az ülés közbeni megválasztásától számítva), Visnyovszky         
Ágota. 
 
FEB tagok: 
Fidrich  Róbert  
Lukács Attila 
 
Vendégek: 
Balogh  Péter  
Bánfi  Luca  Borbála 
Dr. Bendik Gábor 
Hajósy Adrienne 
Klein  Ákos 
Móra  Veronika 
Szilágyi   Artúr 
Újszászi  Györgyi 
 
 
Határozatképesség megállapítása; emlékeztető készítő, hitelesítő, szavazat számlálók       
megválasztása; napirend elfogadása 
 
Lukács Attila köszönti a KT ülésen megjelenteket. Levezető elnökként megállapítja, hogy 16            
szavazó tag van jelen, a KT határozatképes. A KT ülés személyi feladataira az önkéntes              
jelentkezések alapján  az alábbi  javaslatot teszi: 
 
Emlékeztető  készítése: Lugosi  Beáta 
Emlékeztető  hitelesítése: Fidrich  Róbert 
Szavazatszámlálás: Horváth  Kinga, Lajtmann  Csaba 
 
A KT ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a személyi javaslatokat. Új            
napirendi pontra nem érkezett javaslat. A tervezett napirendi pontokat a KT egyhangúan            
elfogadta.  
 

Napirend: 
Határozatképesség megállapítása, emlékeztető készítő és hitelesítők megválasztása,       
a  tervezett napirend  elfogadása. 
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1. Köszöntő (előterjesztő: Lukács Attila ) 
Az elnöki  és alelnöki  vállalásokról. 
2. Tájékoztatás a 2018-as Zöld Civil Országos Találkozó szervezésének állásáról 
(előterjesztő: Kiss József) 
Helyszín, programok, Kárpát-medencei  kapcsolódások erősítése. 
3. Évközi delegált választás (előterjesztő: Lukács Attila) 
Országos Környezetvédelmi  Tanács (1  fő) 
Zöld  Civil  Együttműködés Koordinációs Tanács (1  fő) 
4. A Reális Zöldek Klubtól való teljes elhatárolódás, valamint a Klub 
képviselőinek kitiltása az OT-król, a KT ülésekről és a KT által szervezett 
nyilvános fórumokról (előterjesztő: Visnyovszky Ágota) 
5. Aktuális zöld ügyek 
Népességrobbanás témában  Simonyi  Gyula  meghívása?  (előterjesztő: Lukács Attila) 
6. Egyebek 
A KT ülések időrendi  ütemezése  (előterjesztő: Lukács Attila) 

 
 
 
1. Köszöntő (előterjesztő: Lukács Attila) 
 
Lukács Attila: Megköszönöm az előző ciklus elnöki és alelnöki munkáját Éger Ákosnak,            
valamint Ágotának és Balázsnak. Köszönöm továbbá Kingának és Hajninak, hogy vállalták           
az alelnökséget. Velük mostanában folytatunk egyeztetést a lehetséges        
feladatmegosztásokról, az eredményekről tájékoztatunk majd benneteket. Ahogy korábban a         
levelezőlistákon is jeleztem, lehetőségeimhez mérten igyekszem a KT munkáját megosztani          
a mozgalommal, a KT ülések meghívóit és az ülések emlékeztetőit megosztani a ZöldCivil             
honlapon és FB oldalon. Jó lenne, ha minél többen hallanának és élnének a nyilvános KT               
üléseken való részvétel lehetőségéről, minél többen tájékozódnának az itt folyó munkáról.           
Magatok is hívjátok lehetőleg kollégáitokat, tanácsadóitokat, szakmai barátaitokat az         
ülésekre. Ha van olyan rendezvényetek, ahol a KT-t érdemes lenne bemutatni, szívesen            
veszem, ha  meghívtok, és lehetőségeimhez képest igyekszek eleget tenni  a  meghívásnak.  

 

 

2. Tájékoztatás a 2018-as Zöld Civil Országos Találkozó szervezésének 
állásáról (előterjesztő: Kiss József) 
 
Farkas István: A második napirendi pont kapcsán tájékoztatlak benneteket, hogy Kiss           
József betegsége miatt én helyettesítem őt, s így szeretnék beszámolni a 2018-as OT             
szervezésének aktualitásairól. Az OT kitűzött időpontja változhat, mert a román oktatási           
minisztérium változtatott a tavaszi szünet időszakán, így lehet, hogy 1-2 hetet csúszik az OT.              
(Azóta megvan a döntés: Az OT tervezett időpontja nem változik: 2018. április 12-15). A              
főszervező a Silvanus Egyesület, a társszervező a Holocén Egyesület, a helyi vendégváró            
egyesület, illetve  más magyarországi  és romániai  civil  szervezetek (pl. Fókusz Öko  Központ). 

Helyszín: Kalotaszentkirály. Szállások: 250 fő minősített vendégfogadó, 100 fő nem          
minősített vendégfogadó, 100 fő kollégium/matracos szállás. Étkezés: iskolai konyha és a           
Vincze fogadó – egyszerre 100-100 fő), reggeli a szállásadó házaknál. Termek: iskolában és             
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a kultúrházban. Max. 400 méteres sétával elérhetők a különféle helyszínek. Tervezett           
programstruktúra: 

● csütörtök –  érkezés 
● péntek – délelőtt: szervezett kirándulások, délután: megnyitó, plenáris        

„tájgazdálkodás, biológiai sokféleség megőrzése a Kárpát-medencében”, este:       
szekcióülések, esetleg  plenáris. 

● szombat - délelőtt: helyi termék és civil expo; délután: kiemelt szekciók (max. 3.             
Kárpát-medence  szintjén  relevánsak), délután: kulturális programok. 

● vasárnap  –  délelőtt záróplenáris, kulturális programok. 

Felmerült a lehetőség, hogy Budapestről induljon busz a rendezvényre, melyhez vidéki           
helyszínen/-eken  is lehetne  csatlakozni. 

Hozzászólások a  napirendi  ponthoz: 

Újszászi Györgyi: Javasolnám, hogy marosvásárhelyi szervezetet kérjünk fel az         
élelmiszer-önrendelkezési programjukkal kapcsolatos beszámoló megtartására; illetve      
szlovák, cseh partnereket is meg lehetne hívni ebben a témában. Továbbá a            
fenntarthatóságra nevelés (módszertan, helyzetelemzés) témáját is javaslom beépíteni a         
programba.  

Fidrich Róbert: Verespatak témát is javaslom bevenni, még  igencsak aktuális.  

Móra Vera: Támogatom Györgyi javaslatát (szlovák, cseh meghívottak), témajavaslat         
tekintetében pedig a civil szervezetek helyzete Romániában, Magyarországon vagy         
Közép-Európában tenném hozzá, mert egyre több országban romlik a helyzet, nemcsak           
nálunk.  

Lukács Attila: Kalotaszentkirály távoli helyszín, kommunikációs és egyéb szempontból erre          
a részletre készül-e a szervezők csapata, illetve, mikor indul/milyen tervek vannak a            
kommunikációra nézve? Plenárisba belefér-e több minden is, mit értettek a lehetséges           
mozgalmi  plenáris alatt? 

Farkas István: Nincsenek lerögzítve az időpontok, plenáris szempontjából is ez csak egy            
javaslat, lehetőség. A Holocén Egyesület végzi a kommunikációs és regisztrációs          
feladatokat, a helyiek a logisztikai és kulturális programokat szervezik; míg a szakmapolitikai            
kérdésekben a Fókusz Öko Központ segíti a szervezést. A tervek szerint a kommunikációs             
kampány ősszel  indul, decemberben  rögzül  a  program, a  jelentkezés januártól  indul. 

Kovács Bence: Jó  lenne, ha  az időpont mihamarabb  kiderülne.  

Farkas István: Egy héten  belül  eldől.  

Lukács Attila: Köszönöm a beszámolót. Kérem, hogy a felvázoltakkal kapcsolatban          
tartsunk szimpátiaszavazást.  

A KT egyhangúlag támogatja a programszervezés bemutatott részleteit és a vázolt           
irányvonalakat. 

 
 
 
3. Évközi delegált választás (előterjesztő: Lukács Attila) 
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Lukács Attila: Harmadik napirendi pontunk az évközi delegált választás. Ezzel kapcsolatban           
észrevételek is érkeztek: Vida Viktor küldött egy levelet a fórumra, melyben azt kéri, hogy              
mindegyik Részvízgyűjtő Tanács esetében három lehetséges helyet tüntessünk fel a Zöld         
Civil delegált nyilvántartó online google táblázat megfelelő részén. Továbbá kéri, hogy           
mindegyik “Területi Vízgazdálkodási Tanács”-ot töröljük, és helyettük “Területi        
Vízgazdálkodási Tanács Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság”-ot tüntessünk fel,       
mindegyik esetében három lehetséges hellyel, figyelve arra, hogy Észak-Dunántúl esetében         
két ilyen bizottság is létezik. Szerintem érdemes ezeknek a kéréseknek eleget tenni, mert így             
átláthatóbbá  válna  az összes feltölthető  delegálti  pozíció. 

Kovács Bence: Javaslom, hogy strukturáljuk jobban  a  delegáltak listáját, vállalom ezt a 
munkát. Jogi  szempontból  utána  kellene  nézni, hogy a  hivatalok mindhárom helyre  a  civil 
zöld  mozgalomból  várják-e  a  delegáltakat. 

Lajtmann Csaba: Egyetértek Bencével, lehet, hogy ezeket helyi  civilekkel  akarják feltölteni. 
Én  sem javaslom, hogy egyből  3  helyet jelentessünk meg  a  táblázatban, előbb  nézzünk 
utána. 

Hajósy Adrienne: Egyetértek Csabával, előbb  kérdezzük meg. 

Fidrich Róbert: A jogszabályi  szövegben  a  civil  szó  szerepel  általánosságban, tehát nem 
csak környezet- és természetvédő  civilekről  van  szó. 

Éger Ákos: Legyünk nyitottak a változtatásra. Amennyiben van helyi fogadókészség és           
konkrét jelölt, akkor tudunk változtatni egy-egy konkrét bizottság esetében a táblázaton. Sok            
esetben  így is nehéz a  megüresedett delegált helyek betöltésére embert találni.  

Lukács Attila: Szavazásra bocsátom a kérdést: Nem végezzük el automatikusan a kért            
változtatásokat, hanem amennyiben van egy-egy vizes bizottságnál konkrét lehetőség         
és igény plusz környezetvédő civil delegált fogadására, akkor azt megvizsgáljuk. 

A javaslatot a KT egyhangúlag megszavazta.  

 

Lukács Attila: Kérem, hogy a jelenlévő OKT jelöltek - Dr. Bendik Gábor és Újszászi Györgyi               
- mutatkozzanak be, ezt követően  szavazunk az OKT-ban  betöltendő  helyről.  

A bemutatkozásokat követően Újszászi Györgyi visszalép a jelöltségtől Dr. Bendik Gábor           
javára. A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottságba jelölt személy: Újszászi         
Györgyi. A KT-ba  jelölt személy: Újszászi  Györgyi.  

A KT titkos szavazáson 15 szavazattal megválasztotta Dr. Bendik Gábort OKT delegáltnak,            
szintén 15 szavazattal Újszászi Györgyit a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező         
Bizottságba; illetve  15  szavazattal  Újszászi  Györgyit a  KT tagságába. 1  fő  nem szavazott. 

Lukács Attila: Kérem rögzíteni, hogy Újszászi Györgyivel együtt ezennel 17 főre bővült a             
szavazók száma az ülésen. Gratulálok a megválasztottaknak, és sok sikert kívánok a            
testületi  munkájukhoz. 

Dr. Gálhidy László: Szeretném jelezni, hogy az Országos Erdő Tanácsban meglehetősen           
visszaszorult a civil képviselet. Érdeklődnék, hogy ez esetleg egy trend-e, kinek mi a             
véleménye, meglátása?  A többi  tanácsban  és bizottságban  mi  a  helyzet? 
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Hajósy Adrienne: A tanácsok súlya is csökkent sajnos, formálisakká váltak, ami nagy            
probléma. Kinek milyen  tapasztalata  van  ezzel  kapcsolatban?  

Fidrich Róbert: Ez talán inkább témától függ. Pl. a géntechnológiai bizottságban nem látok             
változást, viszont az OKT esetében kérdés, hogy a jogalkotók mennyire veszik figyelembe az             
OKT véleményét, megkérdőjelezhető  a  súlya.  

Kovács Bence: Én a TIOP monitoring bizottságban voltam, illetve az EFOP monitoring            
programban voltam delegált. Általánosságban mondva a felülről jövő korlátok miatt nem volt            
mozgásterünk, ezért nem láttam értelmét a  befektetett civil  energiáinknak.  

Farkas István: Én tavaszig voltam a KEHOP-ban, s úgy látom, ha az állam nem akar               
valamit, akkor azt nem lehet megszavazni - ez mindig is így volt a monitoring bizottságokban.               
De ettől függetlenül fontos a részvételünk, annak érdekében, hogy legyen rálátásunk az            
ügyekre, többlet információhoz jussunk. Szerintem egyedileg kell eldönteni, hogy az egyes           
bizottságokban való közreműködésnek mennyire van értelme. Most már nem csak a civilek            
véleményét hallgatják meg  kevéssé, hanem a  gazdasági  szféra  képviselőiéit is. 

Balogh Péter: Geográfusként 20 éve foglalkozom víz- és tájgazdálkodással, és úgy látom,            
hogy nem egyszerűen az állam nem veszi egyenrangú partnernek a civileket szakmai            
szempontból, de a hivatalos szakemberek is másként állnak hozzánk. Hatékonyabbnak          
kellene lennünk: a döntéshozatali folyamatba bekerülni, amire a tanácsok nem alkalmasak. A            
tanácsokban a máshol megszülető döntések utólagos véleményezésére van lehetőség, ami          
gumicsont a másként gondolkodóknak, a társadalom látszatbevonása. Nevelési szempontból         
persze van értelme, hogy megjelenítjük a környezeti szempontokat, de ez nem túl hatékony,             
mert a státuszos szakember úgy cselekszik, ahogy gondolja, hogy elvárja tőle a státusza. Új              
megoldások után  is kellene  néznünk, hogy erősödjön  az érdekérvényesítésünk.  

Lukács Attila: Szerintem nemcsak a bizottsági helyek ereje csökken, de egyre nehezebben            
tudjuk feltölteni  a  delegált posztokat is mozgalmi  szinten.  

Balogh Péter: Jó lenne a vizes témát általánosságban véve napirenden tartani,           
kezdeményezhetnénk akár több  önálló  fórumot is civil  szinten, hogy a  köztudat változzon. 

Dr. Gálhidy László: Hova tudunk ezzel kapcsolatban visszacsatolni? OT kapcsán lehetne           
foglalkozni a delegáltakkal, a bizottságok munkájának hatékonyságáról és egy összeállítást          
készíteni, illetve  a  döntéshozók felé  kommunikálni.  

Dr. Bendik Gábor: A delegált munkával kapcsolatban kisebb aktivitást mutat a mozgalom is,             
ez nyilván  a  civil  helyzet aktuális hátteréből  is adódik. 

Farkas István: A bizottság csak egyike az érdekérvényesítő eszközeinknek, egyetértek          
Péterrel, hogy a  többi  eszközre  is hangsúlyt kell  fektetnünk. 

Móra Vera: Elég nehéz megreformálni a bizottságok működését. Ez egy öngerjesztő           
folyamat: minél kisebb a bizottságok ereje és súlya, annál kevesebben akarnak részt venni a              
munkájában. Lehetne egy hangos jelet küldeni a világba, hogy ez a rendszer az             
érdekérvényesítés szempontjából elvesztette a hatékonyságát, ez azonban kontraproduktív        
is lehet. De egy elemzés elkészítése az egyes bizottságokról és az ott végzett munka              
eredményességéről  hasznos lehet.  

Visnyovszky Ágota: Ötletként merült fel, hogy a több civil helyet tartalmazó bizottságokba            
hogyan lehetne fiatalokat, egyetemistákat bevonni, tapasztalatszerzés szempontjából. Olyan        
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bizottságokba, ahol nem egyedül képviselnék a mozgalmat, hanem valaki mellé társulva,           
majdhogynem „gyakornokként”. Hasznos lenne  utánpótlást biztosítani. 

Fidrich Róbert: Nem biztos, hogy jó megoldás a tapasztalatlan fiatalokat delegáltként           
beküldeni  a  bizottságokba.  

Lajtmann Csaba: Szerintem, egy felsőoktatásban résztvevő hallgató megfelelhet egy ilyen          
feladatra, támogatom az ötletet. 

Katona Attila: Érdekes ötlet, de azért vigyázva kell kezelni. A meglévő egyetemista            
hálózatokból lehetne hozzá érdeklődőket találni. Bár ők talán inkább a helyi, kisebb            
tevékenységek iránt érdeklődnek. 

Móra Vera: Esetleg alakítsunk munkacsoportot a kérdés és a lehetséges megoldás           
kidolgozására?  

Újszászi Györgyi: Én  szívesen  csatlakozom egy esetleges munkacsoporthoz.  

Szilágyi Artúr (BME Zöld Kör): Azt is figyelembe kellene venni, hogy vannak olyan             
hallgatók, akik számára nehéz lenne egy ilyen munka. Illetve túl sok energia egy-egy ember              
„betanítása”, felkészítése a bizottsági munkára és lehet, hogy el is hagyja az egyetemet,             
mielőtt jobban/hosszabb  távon  belemélyedne  a  feladatba.  

Lukács Attila: Szeretném megkérdezni, a jelenlévők közül kit érdekel ez a téma, ha             
munkacsoport alakulna  (egyetemisták bevonása, delegáltak és testületek hatékonysága)?  

A következő személyek jelezték az érdeklődésüket: Lajtmann Csaba, Merza Péter,          
Móra Vera, Újszászi Györgyi, Lukács Attila, Visnyovszky Ágota, Dr. Gálhidy László,           
Katona Attila.  

 

 

4. A Reális Zöldek Klubtól való teljes elhatárolódás, valamint a Klub           
képviselőinek kitiltása az OT-król, a KT ülésekről és a KT által szervezett            
nyilvános fórumokról (előterjesztő: Visnyovszky Ágota) 
 

Visnyovszky Ágota: A Reális Zöldek honlapját, FB oldalát olvasva egyértelműen látszik,           
hogy hangoztatott elveik nagyban különböznek attól, amit általában a civil mozgalom           
képvisel. Hivatkozásaikban a mozgalom tagjának tartják magukat. Bár az OT-ről egyszer már            
kitiltásra kerültek, ezt nem sikerült következetesen betartani. Az elmúlt OT-val kapcsolatban           
is volt velük nagyon rossz tapasztalatunk: nyertünk egy pályázatot az FM-től, de Juhos             
László elment a minisztériumba, ahol meglehetősen kínos helyzetbe hozta a 2017-es OT            
szervezőit. Javaslom, hogy a  mozgalom határolódjon  el  a  szervezettől. 

Balogh Péter: Egyetértek. Ez a  mozgalom immunrendszerének a  próbája. 

Hajósy Adrienne: Juhos Lászlót nemcsak OT-ról, de egy időszakban a Parlamentből is            
kitiltották az elfogadhatatlan megnyilvánulásai miatt. A magam részéről egyetértek a          
felvetéssel.  
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Fidrich Róbert: Az MTVSZ is hozott olyan döntést, mely szerint a saját rendezésű             
eseményekről kitiltja Juhos Lászlót, sőt van olyan társszervezőnk is, mely szintén elfogadta,            
hogy vele  közös szervezésű  eseményeken  nem vehet részt a  Reális Zöldek Klubja. 

Móra Vera: Nemcsak az OT-ről lett kitiltva. A 2000-es évek elején már volt elhatárolódás              
tőle. Egyetértek én  is.  

Éger Ákos: Szintén egyetértek, de javaslom, hogy szögezzük le: minősíthetetlen          
viselkedése miatt zárjuk ki, nem pedig azért, mert nem ért velünk egyet. Véleménye             
természetesen  eltérhet a  mienktől, de  a  megnyilvánulásai  nem elfogadhatóak. 

Horváth Kinga: Egy hivatalos szövegben azért utalni lehetne arra, hogy általában véve nem             
egyezik a  véleményünk az övével. 

Hajósy Adrienne: Én nem támogatom, hogy Juhos László neve szerepeljen a hivatalosan            
megfogalmazott szövegben, csak a  Reális Zöldek Klubja  kerüljön  nevesítésre. 

Lukács Attila: Az SZMSZ szerint a KT kizárhatja az OT-król, ezáltal a Zöld Civil              
Együttműködésből, a döntés ellen az OT-n fellebbezhet. Szavazzunk akkor a javasolt           
szövegről, illetve  arról, hogy Juhos László  neve  külön  kiemelve  bekerüljön-e  a  szövegbe.  

Kérdés: Juhos László neve kerüljön be a KT által kiadott elhatárolódó nyilatkozat            
szövegébe?  

A KT 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással, nulla nem szavazattal elfogadta, hogy            
Juhos László neve szerepeljen a szövegben.  

Kérdés: Elfogadja-e a KT a megfogalmazott nyilatkozatot?  

A Zöld Civil Együttműködés Koordinációs Tanácsa teljes mértékben elhatárolódik a          

Reális Zöldek Klubtól, mivel a Klub szóbeli és írásbeli nyilatkozataival évtizedek óta a             

környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai és emberi hiteltelenítésére         

tör, valamint kommunikációjában elfogadhatatlan módon támadó, agresszív a Zöld         

Civil Együttműködésben résztvevőkkel szemben. Kijelentjük, hogy a Reális Zöldek         

Klub nem része a Zöld Civil Együttműködésnek.  

A fentiek miatt a Koordinációs Tanács a Zöld Civil Együttműködés SZMSZ 2.§.2.            

pontja és a Koordinációs Tanács ügyrendjének 15. pontja alapján a Reális Zöldek            

Klubot, valamint a Klub képviselőit, és személy szerint Juhos Lászlót eltiltja a Zöld             

Civil Országos Találkozókon, valamint a Koordinációs Tanács által szervezett         

rendezvényeken való részvételtől. A döntés visszavonásig érvényes, fellebbezni        

ellene az Országos Találkozóhoz címzett, a Koordinációs Tanács számára         

megküldött levélben lehet. 

A szöveg egészét a KT egyhangúlag elfogadta.  

 

 

5. Aktuális zöld ügyek: Népességrobbanás témában Simonyi Gyula 
meghívása? (előterjesztő: Lukács Attila) 
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Lukács Attila: A következő napirendi pontunk azzal kapcsolatos, hogy Simonyi Gyula           
jelezte, csak akkor jön el a KT ülésre (népességrobbanás, fogamzásgátlás és családtervezés            
témakör kapcsán), ha a KT külön meghívja őt. Kérem, mondjátok el ezzel kapcsolatos             
véleményeteket.  

Horváth Kinga: Bennem felmerül a kérdés, hogy miért kellene őt külön meghívni? Ha az              
általa felvetett témakörökről szeretne beszélni, arra lehetőségként ott van az OT. Emellett a             
KT üléseken  is részt vehet és felvethet számára  fontos témát. 

Szilágyi Artúr: Tulajdonképpen meg van hívva, hiszen a közös levelező listákon olvashatja            
a  KT ülések meghívóját.  

Fidrich Róbert: KT ülésre bárki javasolhat témát, ő is megteheti. Ezt neki kell             
kezdeményeznie.  

Lajtmann Csaba: Ha jól értem, javasolt egy témát és magát előadónak, de csak akkor jön               
el, ha meghívjuk. Szerintem globális szinten fontos kérdés az általa felvetett téma, de a hazai               
viszonylatban  kevesen  foglalkoznak vele. 

Merza Péter: A helyzet az, hogy sajnos akármilyen levél érkezik a mozgalom listán, Gyula              
minden  kérdésre  a  saját témájával  reagál, ami  sokakban  visszatetszést kelt.  

Katona Attila: Igen, tudomásom szerint több FB csoportból lett már kitiltva pontosan emiatt.             
De lehet, hogy csak beszélni kellene vele, hogy a hazai civilek számára ez a téma nem egy                 
kifejezetten meghatározó téma, annak ellenére, hogy globálisan természetesen az. Nem          
lehet, hogy itt csak egy kommunikációs probléma  van? 

Visnyovszky Ágota: Valamit kezdeni kellene a kérdéssel, mert a levelezőlistákon is           
probléma, hogy bármilyen témában írnak levelet listára, Gyulától érkezik az első reakció a             
túlnépesedéshez kapcsolódva.  

Kovács Bence: Én  a  listákon  való  előszűrést már korábban  is felvetettem.  

Fidrich Róbert: Én részben Gyuszának köszönhetem, hogy a mozgalom tagja lettem.           
Ugyanakkor volt már olyan, hogy a mozgalom listáról leiratkoztak emberek egyes listatagok            
hangulatromboló levelei miatt, s a ma elhangzottak alapján most is fenn áll a veszély, hogy               
az ilyen levelek többeket elrettenthetnek a listahaszálattól. Kommunikációs szempontból         
kezelni  kellene  a  problémát. Nem javaslom, hogy kiemelt meghívott legyen. 

Móra Vera: Gyula mindig arról ír, mi az, amit másoknak csinálnia kellene. A meghívásban              
visszakérdezhetnénk arra, hogy szerinte mi lenne az akcióterv, mi az amit közösen tenni             
lehetne, mit tesz Ő a  témában?  Ez lehet egy beszélgetés alapja.  

Szűcs Boglárka: Egyetértek Fidusszal, s fel kellene tenni neki a kérdést, hogy mit vár a               
mozgalomtól? Itt az ideje, hogy elinduljon egy párbeszéd vele, hogy pontot tehessünk az ügy              
végére. 

Lukács Attila: Sajnos valóban riasztó lehet bizonyos emberek számára az ilyen típusú túlzó             
kommunikációs jelenség, ezt én  is tapasztalom.  

Kovács Bence: A következő KT ülésen beszélhetnénk a „hogyan használd a levlistát?”            
témáról. Ki, mire  használja  a  kommunikációs csatornákat. 
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Lukács Attila: Rendben, akkor összefoglalva, jelezzek vissza Simonyi Gyulának, hogy          
a KT ülések nyitottak, alulról szerveződnek, de külön meghívást nem igényelnek?  

A KT tagok egybehangzó véleménye: általánosságban jelezzünk vissza, hogy bárkit,          
akinek van konkrét javaslata, témaköre, akciótervre javaslata, azt szívesen látjuk. 

 

 

6. Egyebek:  

Esztergomi mobilgát.  

Lukács Attila: Fehérvéri Bence vetette fel telefonban, hogy épül Esztergomban - a            
római partihoz hasonló - mobilgát. Ha valaki tudna az ügyben részt venni, akkor             
szívesen  veszi, ha  felveszi  vele  a  kapcsolatot.  

KT javaslat: az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület tudomásunk szerint élő         
szervezet, velük érdemes felvenni  a  kapcsolatot.  

MTA biodiverzitás konferencia 

Lukács Attila: Nyilvános előadóülés lesz ma délután, A biodiverzitásról másképp 1.           
Drámai mértékben csökken a biológiai sokféleség. És akkor mi van… ? címmel,            
neves előadókkal. Fontosnak tartom a tudomány és a civilség kapcsolódását, ezért is            
ajánlom figyelmetekbe.  

A KT ülések időrendi ütemezése 

Lukács Attila: KT ülést legalább három havonta kell összehívni. Ha nincs más igény,             
akkor az egyik lehet november végén - december elején, és még egy lehet február              
végén  - március elején, mivel  az OT áprilisra  van  tervezve.  

Horváth Kinga: Az OT további terveivel elkészülünk október végére, amit szeretnénk           
egyeztetni  a  mozgalommal  is. Így számunkra  a  novemberi  ülés már megfelel. 

Lukács Attila: Mivel más javaslat nincs, a következő KT ülés november végére -             
december elejére  lesz ütemezve. 

 

 

Lukács Attila: Köszönöm a megjelenteknek az ülésen való részvételt, a tagok és vendégek             
aktivitását, a produktív hozzászólásokat. Örülök, hogy ilyen aktív, jó hangulatú, tartalmas           
ülés volt. Mivel  nincs több  napirendi  pont és hozzászólás, az ülést lezárom. 

 

Budapest, 2017. szeptember 13. 

 

Készítette: Lugosi  Beáta 
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Levezette  és hitelesíti: Lukács Attila 

Résztvevőként hitelesíti: Fidrich  Róbert 
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Zöld Civil Országos Találkozó 2018

Kalotaszentkirály-Zentelke

Időpont: 2018. április 12-15. csütörtök-vasárnap

Főszervező: Silvanus Ökológiai Egyesület

Társszervezők: 

 Holocén Természetvédelmi Egyesület

 Kalotaszentkirályi Vendégfogadók Egyesület

 Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Partnerek:

 Ady Endre Kulturális Egyesület, Kalotaszentkirály

 Kalotaszentkirály-Zentelke Önkormányzata

 Fókusz Öko Központ

 Magyar Természetvédők Szövetsége

 Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

 Tanácsadók a Fenntarható Fejlődésért

 Zöld Kör 

Szállások:

- minősíte7 vendégfogadó 250 fő (akár fele7e is)

- nem minősíte7 vendégfogadó 100 fő

- kollégium/ óvodai matracos szállás  100 fő

Étkezés:

- iskolai konyha (egyszerre kb 100 fő)

- Vincze fogadó (egyszerre kb 100 fő)

- OT kocsma – könyvtár (a kultúr mögö7)

Termek:

- plenáris terem: kultúr

- nagy termek: tornaterem, lakodalmas terem

- kistermek: iskolában 6 terem



Programstruktúra:

mo7ó: „Kárpát-medence, mint ökológiai egység”

- csütörtök délután, este: érkezés, falubemutatás (kb 2 óra), BlmveCtés

- péntek délelő7: kirándulások (indulás 8-9 óra, visszaérkezés 15 óra)

- péntek délután: megnyitó (16.30) – kb egy óra

  plenáris – tájgazdálkodás, biológiai sokféleség megőrzése a Kárpát-medencében (17.30-19.00)

- péntek este: szekcióprogramok (esetleg mozgalmi plenáris) (20.30-22.00)

- szombat délelő7: helyi termék bemutató és vásár, civil expo, 

szekcióprogramok akár két körben (9.00-12.00)

- szombat kora délután: kiemelt szekciók (maximum 3 db, olyan témák, amelyek Kárpát-medencei 

szinten relevánsak): turizmus és fenntarthatóság, vízgazdálkodás és alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz + harmadik téma (14.00-16.00)

- szombat délután, este: helyi kulturális, közösségi programok

- vasárnap: záróplenáris (9.00-11.00), helyi kulturális programok (falubemutatás, kézművesség)

- Indulás haza: 11 órakor 






