
 

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének 
 Koordinációs Tanács ülése 

 
emlékeztető 

 

Időpont: 2018. január 25. – 10:00-12:00 
Helyszín: WWF Magyarország (1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A) 
 
Jelenlévő KT tagok: 
Bánfi Luca, Éger Ákos, Halmos Gergő (Nagy Dénes helyettesíti, késve), Horváth Kinga, Klein             
Ákos, Lajtmann Csaba (késve), Lugosi Bea (Fidusz helyettesíti), Lukács Attila, Merza Péter,            
Mező János, Neumayer Éva, Sipos Kati, Szűcs Boglárka (késve), Újszászi Györgyi.  
FEB tagok: 
Fidrich Róbert, Lukács Attila 
Vendégek: 
Bombay Bálint, Révai Mátyás 
 
Határozatképesség megállapítása; emlékeztető készítő, hitelesítő, szavazatszámlálók      
megválasztása; napirend elfogadása 
Sipos Katalin köszönti a KT ülésen megjelenteket. Levezető elnökként megállapítja, hogy 11            
szavazó tag van jelen, a KT határozatképes. A KT ülés személyi feladataira az önkéntes              
jelentkezések alapján az alábbi javaslatot teszi: 
Emlékeztető készítése: Lukács Attila 
Emlékeztető hitelesítése: Bánfi Luca, Mező János, Sipos Katalin 
Szavazatszámlálás: Bombay Bálint (vendég), Révai Mátyás (vendég) 
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 és részletes megvitatásuk. 
1. Évközi delegált választás  

Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság - 1 fő (előterjesztő: Nagy 
Dénes és Lukács Attila) 
Tiszai Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács – 1 fő (előterjesztő: Sipos 
Katalin és Lukács Attila) 

2. A 2019. évi Zöld Civil Országos Találkozó  (előterjesztő: Sipos Katalin)  
Cél: a közösségi alapon szerveződő 2019-es találkozó szervezésével 
kapcsolatos előrehaladás – a feladatfelelősök beszámolója, nyitott kérdések 
megvitatása.  
Beszámolók: 
Szombati plenáris: MTVSZ, Greenpeace, WWF  
AZ OT-val kapcsolatos kommunikáció, infóáramlás: Lukács Attila, Lajtmann 
Csaba, Merza Péter 
Agrárminisztérium - támogatáskérés: WWF, MTVSZ, MME  
Forrásáttekintés: Lajtmann Csaba  
Pénteki szekcióülések koordinációja: Újszászi Györgyi 
egyéb felmerülő kérdés, feladat – minden KT tag 

3. Aktuális zöld ügyek 
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Csarna-völgy folytatás (előterjesztő: Sipos Katalin) 
... 

4. Egyebek 
A következő KT ülés időrendi ütemezése (előterjesztő: Sipos Katalin) 
… 

 
 
1. Évközi delegált választás 
 
Lukács Attila: Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottságban lejárt Nagy Dénes         
(MME) mandátuma, mivel 8 évig volt, tovább nem hosszabbítható. A jelöltállítás lehetősége a             
zöldcivil levelező listákon és online felületeken meg lett hirdetve, végül Varga Hajnalka            
(Csemete Egyesület) jelentkezett, más jelentkező nem volt.  
A KT elnökség a KT ügyrendje alapján, egyeztetve a KT tagjaival a levelező listán keresztül,               
megszavazta Varga Hajnalkát, és értesítette róla a Minisztériumot a jan.22-én.  
Titkos szavazással, a KT Varga Hajnalkát (12 szavazat) megszavazta az SZMSZ alapján            
a következő OT-ig tartó mandátummal.  
A szavazás közben Nagy Dénes megérkezett. Felveszi a kapcsolatot az új taggal, jelzi, hogy              
jövő héten ülés lesz, jó lenne, ha már aktív lenne a tag. Fidrich Róbert: Nem valószínű, hogy                 
addig megkapja a megbízást. 
 
Sipos Katalin: tájékoztatást ad, hogy a Tiszai Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba való           
delegáltságáról Bogyó Dávid valószínűleg le fog mondani, helyette szeretnék majd jelölni a            
WWF új, Tisza programokkal foglalkozó munkatársát, Kajner Pétert. 
 
Megérkezett Lajtmann Csaba. 
 
 
2. A 2019. évi Zöld Civil Országos Találkozó  (előterjesztő: Sipos Katalin) 
 
Sipos Katalin vázlatosan összefoglalja az eddigi főbb tudnivalókat az OT-val          
kapcsolatban:  

- Főszervező nélküli, összefogással megvalósított, alulról szerveződő, alacsony       
költségvetésű, a lehetőséghez igazított minimalizált OT. 

- Budapest, május 31. - június 2. (péntek-szombat-vasárnap). 
- Szállásról és étkezésről a résztvevőknek alapvetően maguknak kell gondoskodniuk. 
- Pénteken  

- 11:00-tól 19:00-ig nyitott iroda program és szekciók a nagy szervezeteknél és           
egyéb helyszíneken (Greenpeace, HUMUSZ, MTVSZ, WWF, [szükség esetén        
Védegylet], és lesz egy külön helyszín a Károli Egyetem is). 

- Este együttlétre (filmnézés, kocsma) lehetőség a Humusz Házban lesz. 
- Szombat:  

- Blokkokban lesznek interaktív, dramaturgiás nagy tömbök: Éger Ákos (Mtvsz)         
főszervezésében “fenntartartható fejlődés és szakmai ágazatok koherenciája”,       
a WWF főszervezésében “ki a természetvédelem dobozából (vízügy, mg stb.          
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kapcsolódások)”, a GreenPeace főszervezésében “társadalom bevonása,      
kommunikáció, figyelemfelhívás” témakörben. 

- Az első 10:00-12:00 óra között, majd ebédszünet, a második blokk          
13:30-15:30, a harmadik 16:00-18:00 órasávban kerül a tervek szerint         
megtartásra.  

- Kormányzati megszólalót nem erőltetünk az eseményen. 
- Vacsora szünet, 19:00-tól pedig parti (zenekar, buli) 
- Helyszín a Fonó (Budapest): június 1-ére le van fixálva az épület, de nincs             

még szerződés. A szerződést a WWF fogja megkötni. 
- Az ebédrendelés a résztvevőknek még kérdéses (költség és        

megvalósíthatósági oldalról is).  
- A nagyterem: plenáris. Kis terem: expo. Nincs rá koordinátor, ezért b verzió            

lehet, hogy büfé és beszélgető hely, de nem tudjuk, hogy a Fonó engedi-e. 
- Kérdés lesz, hogy este lesz-e lehetőség közösségi főzésre, illetve hogy van-e           

esetleg valaki, aki bevállalja. Lajtmann Csaba nem vállalja. 
- Vasárnap önszerveződő programok (mindent a program szervezőjének kell kitalálnia         

és szerveznie, természetesen az általa küldött anyagot a ZöldCivil honlapra          
feltesszük, fb-on maga oszthatja meg a ZöldCivil fb eseményben, csoportban,          
oldalon, valamint természetesen a szervező a saját csatornáin keresztül). 

 
Időközben megérkezett Szűcs Boglárka. 
 
Lajtmann Csaba és Lukács Attila összefoglalja az eddig vállalt kommunikációs          
feladatokat:  

- Csaba:  
- Ami anyag hozzá érkezik, azt szívesen terjeszti.  
- Szívesen gyűjti, hogy kinek van olyan programja, amit be lehet színesítőnek           

vonni és hogy kinek milyen egyéb felajánlása van (szállás stb.) 
- Vállalta a kommunikációt a levlistákon keresztül a mozgalom felé, valamint a           

fő fb esemény létrehozását, továbbá az alesemények létrehozásának        
kapcsolását a ZöldCivil fb oldalhoz. 

- Luki:  
- vállalta az anyagok feltöltését a ZöldCivil honlapra, valamint a 
- regisztrációs google űrlap elkészítését. 

- Merza Peti vállalta, hogy segít mindegyikben. 
 
Hozzászólások, valamint a döntéshozások és főbb vállalások dőlttel jelezve:  
 
Fidusz: lehetne egyben a pénteki és szombati regisztráció. 
Csaba: szabad keze legyen a grafikában, fotók használatában. 
Peti+Fidusz+Luca: logótervezési pályázat lehetne, ha van önkéntes. 
Fidusz: de lehet az is, hogy a zc logó és mellé a dátum + OT. 
Kati: választani kell, ha van több, ezt valakinek vállalni kell. 
Csabi: ha valaki akar pályázatot, az bonyolítsa le.  
Nincs jelentkező, logó pályáztatás nem lesz. Csabi alkot valamit feltehetően. 
 

3 



 

Luca: javasolja, hogy Csabi nézze át azt a levelet, amit annak idején Hajnival összeraktunk,              
hogy ne legyenek majd a kommunikációban ellentmondások, valamint a KT emlékeztetőkben           
szereplőket is érdemes megnézni. 
 
Ákos: kérdezi, hogy egyeztetni fog-e a levelekről velünk Csaba.  
Válasz: Igen, Csaba megosztja a KT-vel a levéltervezeteket, valamint később Györgyi is            
jelezte ugyanezt. 
 
A beszélgetés során véglegesített határidők:  

- hétvégén Csabi megosztja velünk az első levél tervezetét. 
- jan. végéig kimegy az első levél. 
- febr. elején a szeckció felhívást Györgyi kiküldi. 
- febr. közepén a szállással kapcsolatos tájékoztatás kimegy (Csabi) 
- február végéig lehet beküldeni a szekció javaslatokat, Györgyi gyűjti őket. 
- google táblázat készül a a szekció javaslatokból márc. elejére. 
- március elején indul a regisztráció, benne péntek-szombat is (péntekre csak          

igényfelmérés, amiből lehet valamilyen szinten kalkulálni). 
 

Luki: Lesz egy fő fb esemény és bármelyik alprogram felelős-szervező csinálhat           
magának fb eseményt az ő programjáról. A szekciók is maguk szervezik a            
résztvevőiket. Így természetesen lesz a résztvevői létszámban bizonytalanság, de ez eddig           
is volt mindig. 
Fidusz: a honlapon rajta lesz a program, a szekció és szervező elérhetősége, meg a fb               
esemény linkje is, a szekcióvezetők aktívan posztolhatnak, használhatnak számos csatornát          
(messenger csoport, whatsapp, fb, twitter stb.).  
Kinga: Ha valakinek azért fontos, mert pl. pályázata van a programjára, akkor szervezze             
aktívan a résztvevőket. 
Csaba: ki kellene emelnie Györgyinek a szekció felhívásban, hogy csak olyan javaslatokat            
várunk, aminek a javaslattevő lesz a gazdája is egyben. Ő, a program gazdája fogja építeni a                
témát, a közösséget, a közönséget. Az OT csak befogadja.  
Boglárka : Legyen-e idősáv meghatározva a szekciókra?  
Jancsi: Nem kell kontrollálni, hogy milyen idősávban legyen egy-egy szekció.  
Éva: Az viszont fontos, hogy tudjuk, hogy mikor lesz.  
Györgyi: A szekció vezetők is csoportosulhatnak kommunikációs felületeken. 
Luki: A szekciók közötti földrajzi távolság miatt legyenek esetleg nagyobb szekciók. 
Csaba: ne aggódjunk, fogadjunk be kicsiket is, esetleg tematikában illeszkedjenek          
egymáshoz. 
Kati: amely szekciónak nincs helyszíne, azokat összegyűjtjük és kiosztjuk egymás között. 
Csaba-Luca-Jancsi: a három napos és egyéb kedvezményes BKV megoldásokat ajánljuk.  
Luca: a bubit is kínáljuk fel. 
 
Csaba: A szállás felajánlásokat gyűjti, és készít egy közös google doksit, amiben a             
szállást adók jelezhetik, hogy hol tart náluk a foglalás. 
Luca: A kanapés rendszert is kellene propagálni, vagy lehetne egy táblázat, amibe bele             
írhatja magát.  
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Döntés: Nem lesz olyan táblázat, amibe a résztvevők beírhatják maguktól a           
szállásfoglalásaikat, hanem a szállásadó szervezetek és magánszemélyek maguk        
rendezik a náluk megszállni kívánó emberekről való döntést és a velük való            
kommunikációt. Szállás, étkezés, nem lesz része a regisztrációnak sem.  
 
Jancsi: lehet közösségi program este.  
Peti: Péntek estére rendelkezésre áll a Humusz kert, lehet kocsma, kertmozi, 22:00            
után csendes sörözés, vagy egyéb csendes program a kertben teljesen oké. 
Kati: péntek estére az ot résztvevők maguk is szervezhetnek valamit. 
 
Györgyi: A Véletlen Blues Band bevállalta a fellépést szombat estére, és van lehetőség egy              
fiatalokból álló előzenekarra is.  
Dénes: a Fonó is lehet tudna zeneakart adni, még az is lehet, hogy ingyen.  
Kati: fut egy kört még a szombat esti zenekar ügyében a Fonóval. 
Szombaton 19:00-tól lehet a buli kezdése, 21:00-tól az ifjúsági zenekar, 22:00-tól a            
Véletlen Blues Band. 
Csaba: lehet elkészül egy új darab a kajárpéci vizirevűvel, amit fel tudnak majd ajánlani, de               
ez csak később dől el.  
Györgyi: A fiatalok zenekarának helyét még függőben lehet tartani addig. 
 
Györgyi: a vasárnap nem tartozik hozzám.  
A vasárnap teljesen önszerveződő. Nincs létszám, mi csak a linket tesszük ki. 
 
Kati: Kellene egy GYIK.  
Mindenki megcsinálja a saját maga GYIK részét és Luki felteszi a honlapra. 
Csaba megválaszolja fb-on, ami kérdés ott érkezik.  
 
Luki: Javasolja, hogy az OT legyen szerepeltetve a szervezeti hírlevelekben, fb csatornákon.            
A tapasztalatok szerint hatékony a diverz, az egyes szervezetek részéről történő           
kommunikáció. 
 
Keresztény - ZöldCivil kapcsolódások az OT-n 
Kinga: A baptista pályázaton nyert a TFF, az egyházakon belül működő zöld csoportok és a               
zöld civil szervezetek kapcsolódása témakörben: fesztiválokon megjelenések, képzések,        
rajzverseny, pl. az OT péntekjén Szűcs Bogiékkal közösen egy rendezvény (szekció) a Károli             
Egyetemen. Szeretettel várnak mindenkit a programokra, mindenki számára nyitott. A          
nagyobb egyházak környezetvédelmi csoportjai (Naphimnusz E., Ökogyülekezet, Ararát        
Mcs.), a Csalán Egyesület, valamint a TFF vesz részt a projektben. A programok nem csak               
egyháztagoknak szólnak, cél, hogy a zöld mozgalom is összekapcsolódjon ezzel a szférával.            
Az OT-n Szűcs Bogi szervezésben pénteken lesz szakmai program, Szalay Timi           
szervezésében vasárnap lesz egy zarándoklat. 
Bogi: Az előző OT-kon volt teremtésvédelmi szekció, sajnos a református teológia épülete            
leégett tegnapelőtt, de megkérdezték, lesz a teremre valamilyen megoldás a Kálvin téren.            
Viktor András már elvállalta a részvételt, interaktív részt fog vezetni, a többi kitalálás alatt              
van. Lehet, hogy tudnak ott más szekciónak is termet adni. Reggeltől estig kérték a helyszínt.               
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Az evangéliumi közösség, katolikus részről a Naphimnusz Egyesület, református részről az           
Ökogyülekezet (Révai Matyás is ott dolgozik immáron) vesz részt a programban.  
 
 
 
3. Aktuális zöld ügyek 
 
Csarna völgy - Kati:  

- A kampány sikeres volt, Nagy István miniszter azt döntötte, hogy nem lesz            
beruházás, az Ipoly Erdőtől átmegy a kezelés az illetékes nemzeti parkhoz, Rétvári            
Bence és a helyi polgármesterek ezt nem tudták elfogadni, irogattak a miniszterhez,            
ami után jött még a sajtózásuk, média hullámokkal.  

- Ezek után Révész Máriusz összehívta az érdekelteket, kompromisszum keresés         
címszóval, azt hangsúlyozva, hogy elektromos lesz a vonat, terméskő burkolat lesz a            
hidakon. A fórumon ekézték azokat, akik nem támogatják a beruházást, olyat is            
mondtak, ami nem állja meg a helyét, de kibírható volt az esemény. Az viszont              
elhangzott, hogy a döntésen nem lehet jó pár évig változtatni. Ez 2-3 évet jelent a               
gyakorlatban, de az látszik, hogy majd még egyszer előszedik.  

- Az látszik, hogy ez a beruházás része lett volna egy nagyobb fejlesztésnek, egy             
transzbörzsöny útvonalnak, ami sípályákat köt össze, ez is egyik eleme lett volna.  

- A WWF javasolja, hogy legyenek kijelölve a NP-i övezetek, és az AM el is kezdte               
(Rácz András vezetésével) az előkészítést. Kérdés persze, hogy mennyire megy          
majd át magától a tervezet.  

 
Tojótelep - Ákos: Egy külföldi (német-osztrák-amerikai) érdekeltségű cég óriási (250 ezer           
darabszámos) tojótelepet akart létrehozni. Másodfokra került az ügy, az MTVSZ fellebbezett           
és - szerinte korrekten - a környezetvédőknek adtak igazat. Egy helyi szervezettel dolgoztak             
együtt, valamint a Tojásszövetséggel (nekik ugyan vannak érdekelt tagjaik is ebben más            
bizniszen keresztül, de alapvetően ez egy konkurencia lett volna számukra).  
 
Normafa - Györgyi: Nem kell környezetvédelmi hatástanulmány szerintük, de ezt          
megtámadták, lesz bírósági tárgyalás, ami várhatóan február közepén lesz.  
 
Szabadkereskedelmi kampány - Györgyi: Lesz egy magyar kampány a         
szabadkereskedelmi megállapodás befektetés védelmi részéről. Kb. 18.000 online aláírást         
szeretnének összegyűjteni. Pár héten belül jelentkeznek ezzel kapcsolatban.  
 
NEA - Éva: A NEA-ban miért lettek áttéve a zöldek az új nemzedékből a társadalmi               
felelősségvállalásba? Megjelent a kiírás és abban szerepel mindez.  
Csaba: Eddig át kellett jelentkezni. Kell most? Mások jelzik, hogy nem.  
Ákos: Mást nem raktak át, úgy tűnik, hogy elegük lett belőlünk. A működési már nyitva van,                
azonos pontszám esetén a beadási ideje számít.  
Csaba: A műemlékvédők sem kerültek be annak idején, amikor mi voltunk többségben.  
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4. Egyebek 
 
Kati: A következő kt ülés ügyében jelzi, hogy negyedévente kell tartani ülést, az OT miatt               
hasznosabb esetleg többször, mint csak egyszer. 
Javaslat: március vége és május eleje közepe vége ha kell. 
Helyszín: Bogiék, vagy az Autonómia, vagy a Humusz, az időponttól függően. 
 

Sipos Katalin: Köszöni a megjelenteknek az ülésen való részvételt, a tagok és vendégek             
aktivitását. Mivel nincs több napirendi pont és hozzászólás, az ülést lezárja. 

 

Budapest, 2019. január 25. 

 

Készítette: Lukács Attila 

Levezette és hitelesíti: Sipos Katalin 

Résztvevőként hitelesíti: Bánfi Luca, Mező János 
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