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A Magyarországi 
Éghajlatvédelmi Szövetség  
szakmai beszámolója 2019-ről 
és tervei 2020-ra 

 
Az Éghajlatvédelmi Szövetség a közhasznú tevékenységeit tagszervezeteinek aktív 
részvételével valósította, valósítja meg, melyben az anyagi forrásokat is tartalmazó 
együttműködések mellett fontos szerepet játszott a tagszervezetek képviselőinek önkéntes 
segítsége.  
 

I. HOSSZÚ TÁVÚ PROGRAMOK 
Programjaink célja, hogy egy-egy kiemelt területtel ne csak alkalomszerűen, pályázatok 
szintjén foglakozzunk, hanem azok hosszú távon alapját képezzék működésünknek. 
Pályázataink elkészítésénél, szakmai együttműködéseinknél mindig figyelembe vesszük, 
hogy azok forrásai lehetőség szerint biztosítsák programjaink költségigényét.  

 
I.1. KlímaSztár 
Program kezdete – 2011 
Megvalósított kampányok száma –5 (2011; 
2013; 2015; 2017; 2019) 
A program alapjául az Európai Klímaszövetség 
Climate Star programja szolgált. A KlímaSztár a 
legjobb helyi – önkormányzatok 
közreműködésével megvalósított – 
projekteket, tevékenységeket díjazza és 
népszerűsíti.2019-ben öt település - Budapest 
XIII. kerület; Kajárpéc; Nagyrákos; 
Nyárádgálfalva (RO); és Veszprém - nyerte el 
az elismerést, mellettük a felhívás zsűrije 

különdíjjal ismerte el a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület munkáját. Az európai díjakat a 
korábbiaktól eltérően nem 2020-ban, hanem 2021 elején tervezik átadni, bízunk benne, 
hogy a hazai díjazottak között ismét lesznek olyanok, akik az európai elismerést is elnyerik. 
További részletek a támogatott pályázatok bemutatásánál. 

 
I.2. Mozdulj a klímáért!  
Program kezdete – 2011 
Megvalósított kampányok száma – 7 (2011; 
2014; 2015; 2016; 2017, 2018, 2019) 
Az Európai Klímaszövetség 2002‐ben indította 
el ZOOM‐Kids on the move for Climate 
kampányát, melynek célja, hogy a gyerekek 
„zöld mérföldeket” gyűjtsenek környezetbarát 
közlekedéssel, ezzel járulva hozzá a klíma 
védelméhez. 2019-ban a magyarországi 
oktatási intézményeknek immár hetedszer 
nyílt lehetősége, hogy csatlakozzanak az 
európai kampányhoz. A 2018-ban megújult 
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kampányhoz nemcsak diákok, hanem pedagógusok is csatlakozhattak, és az iskolák az őszi 
időszakban maguk választhatták ki a kampány időszakát. 77 oktatási intézmény 16 887 
diákja és 1 722 pedagógusa mozdult a klímáért. A hazai résztvevők ismét kivették részüket 
az európai kampány sikeréből, amelyben 13 ország 217 798 résztvevője több, mint 3 254 
649 zöld mérfölddel hívta fel a madridi klímacsúcs résztvevőinek figyelmét a helyi 
tevékenységek fontosságára. 
További részletek a támogatott pályázatok bemutatásánál. 
 
I.3. Helyi döntéshozók, véleményformálók éghajlatvédelmi szakképzése 
Program kezdete – 2014 
Megvalósított képzéssorozatok száma – 2 (2014; 2016) 
A képzés alapul szolgál azoknak a rövidebb időtartamú - egynapos - képzéseknek, 
melyeket a Környezet- és Energiahatékonyság Operatív Program keretében pályázott és 
támogatott projektek keretében tervezünk. A képzések 2020 tavaszán indultak volna, de a 
rendkívüli helyzet miatt az eseményeket halasztanunk kell, várhatóan 2020 őszén kezdjük 
meg őket.  

 
I.4. K.É.K. – Környezet – Élmény – Közösség     
Program kezdete – 2015 
Hogyan építhető be a környezet- és 
éghajlatvédelem, vagy éppen a 
klímaigazságosság témája a települések helyi 
eseményeibe, rendezvényeibe? Mit tehet egy 
közösség helyi szinten a környezetvédelemért? 
Az Éghajlatvédelmi Szövetség egyik 
alapgondolata az élményalapú 
szemléletformálás; ennek alapján fejleszti 
tagszervezeteivel és partnereivel (Vaskakas 
Bábszínház, Kajárpéci Vízirevü) K.É.K. 
programjait a környezeti téma iránt nyitott 

közösségek számára. Pályázati támogatásoknak köszönhetően két új darabon dolgozunk a 
Kajárpéci Vízirevüvel, melyek 2020 tavaszán kerültek volna bemutatásra, azonban a 
karanténnak köszönhetően ezek a darabok várhatóan csak őszre vagy 2021 tavaszára 
készülnek el.   
 
I.6. Az erdő legyen veled! 
Program kezdete – 2015 
Programunk célja a települések erdőborítottságának növelése. A Zöld Forrás 
támogatásával kidolgoztuk a Többet ésszel, mint láncfűrésszel! Útmutatót és jó példák 
gyűjteményét önkormányzatoknak és helyi közösségeknek a települési fák megóvásához. 
Az útmutató alapján elkészült az Éghajlatvédelmi Szövetség és a Reflex Egyesület közös 
szakmai honlapja a fasvaros.hu. A program további lépéseire pályázatot nyújtottunk be a 
német kormányzat EUKI alapjára. 
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II. TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA 
Az Éghajlatvédelmi Szövetség 2019-ben és 2020-ban az alábbi támogatott pályázatokon 
dolgozott/dolgozik: 
 

KNF/728/2018-ITM - Túl a hulladékhegyen 
Projektidőszak  
2018. július 1. – 2019. március 31. 
Támogatás összege – 2 993900,- 
Pályázatunkat a korábbi hulladékos 
szemléletformálási pályázatunk tapasztalatai 
alapján fogalmaztuk és valósítottuk meg.  
- Szemét szabaduló szoba élményalapú 
produkció és újrapóló foglalkozásokat 
szerveztünk 4 alkalommal; 
- 3 partneriskolánkkal helyi kiválogatós 
vetélkedőt és szakmai kirándulást szerveztünk; 
- Nem szemét! Szobor! közösségi 

hulladékhasznosító műhelyfoglalkozásokat szerveztünk; 
- Aktív közösségi médiakampányt folytattunk KlímavédDVelem oldalunkon.  
 

PTKF/523/2018 - Mintaközösségek - közösségi 
minták - KlímaSztár 2019 
Projektidőszak  
2018. július 1. – 2019. október 31. 
Támogatás összege – 1 750 000,- 
10 évvel ezelőtt zöld civil szervezetek és kisebb 
önkormányzatok közreműködésével alakult 
meg az Európai Klímaszövetség hazai hálózata 
az Éghajlatvédelmi Szövetség. Az 
együttműködés első kampánya a KlímaSztár 
volt, amely a legjobb helyi klímavédelmi 
gyakorlatokat díjazza, és mutatja be. 
Az ötödször meghirdetett felhíváson 2019-ben 

öt település - Budapest XIII. kerület; Kajárpéc;Nagyrákos; Nyárádgálfalva (RO); és 
Veszprém - nyerte el az elismerést. A díjátadóra a Szövetségalapító településén, a tavaly 
európai Climate Star díjjal elismert Kunszigeten került sor 2019.szeptember 17-én. Az 
Agrárminisztérium Zöld Forrásának támogatása idén ötödik alkalommal tette lehetővé a 
felhívás meghirdetését. Az évek folyamán nem változott az alapcél, mely egybeesik az 
ÉghajlatvédelmiSzövetség egyik alapvetésével, melyben arra igyekszik rámutatni, hogy a 
helyi folyamatoknak,fejlesztéseknek fontos és megkerülhetetlen szerepe van az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 2019-ben először egy meghatározott területen, a 
települési zöldfelületek gazdálkodásában kerestük a jó mintákat. A díjazott öt település 
olyan követhető mintákat állít más települések és közösségek elé,melyek valódi helyi 
megoldások a változás folyamatában, legyen szó például a hazánkban még nem túl 
gyakori városi mezőkről vagy újszerű települési vízgazdálkodásról. Idén először a zsűri egy 
különdíjat is kioszt a Keszthelyi Környezetvédő Egyesületnek, a helyi zöldterületek 
megóvásáért és közösségi alapú fejlesztéséért. 

 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00553 - Energiaváltó - energiatudatos gondolkodást és életmódot 
elősegítő program 
Projektidőszak – 2019. szeptember 1. – 2020. november 30. 
Támogatás összege – 4899 460,- Ft 
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A hosszú bírálati folyamat után támogatott projekt keretében figyelemfelhívó akciók 
megvalósítását, műhelytalálkozókat, iskolai szakköröket, közösségi médiakampányt és 
játékos foglakozásokat tervezünk.  Az Éghajlatvédelmi Szövetség saját pályázata mellett 
közreműködik a Győr-Moson-Sopron megyei tagszervezetei által benyújtott további 
három pályázatban. 2020 márciusára elkészültek a pályázat kommunikációs anyagjai, a 
vándorkiállítás és az animációk, sajnos a rendkívüli helyzet miatt az összes tervezett 
eseményt el kellett halasztani, azokat 2020 őszén tudjuk elkezdeni; emiatt várhatóan a 
projekt a tervezetthez képest később fejeződik be.  

 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00148 – Szövetségben az éghajlat védelméért Beled és 
Répceszemere településeken 
Projektidőszak – 2019. szeptember 1. – 2021. december 29. 
Támogatás összege – 12 648 000,- Ft (MÉSz támogatása 3 700 000,-) 
A pályázatban elkészül a két település éghajlatváltozási stratégiája és sokszínű 
szemléletformáló tevékenység valósul meg a települési önkormányzatok és intézmények 
bevonásával.  
Az Éghajlatvédelmi Szövetség szakmai partnerként segíti a KEHOP-1.2.1-18-2018-00157 – 
Szövetségben az éghajlat védelméért Kajárpéc, Pápateszér és Gyömöre településeken 
pályázat megvalósítását. 

 
PTKF/636/2019 – Mozdulj a klímáért! 
Klímakiskövetek  
Projektidőszak – 2019. szeptember 1. – 2020. 
december 30. 
Támogatás összege – 1 750 000,- Ft 
2019. szeptember 2. és október 18. között 77 
oktatási intézmény 16 887 diákja és 1 722 
pedagógusa mozdult a klímáért. A 
kampányban 310 722 zöld mérföldet 
gyűjtöttek a magyar résztvevők – 128 311-t 
környezettudatos utazásokkal; 60 076 járt a 
húsmentes és helyi élelmiszeres napi 
étkezések után; 107 660-t értek a helyi zöld 

akciók; az elültetett 587 facsemetét pedig 14 675-el jutalmaztuk. A hazai résztvevők ismét 
kivették részüket az európai kampány sikeréből, amelyben 13 ország 217 798 résztvevője 
több, mint 3 254 649 zöld mérfölddel hívta fel a madridi klímacsúcs résztvevőinek 
figyelmét a helyi tevékenységek fontosságára. A kampányhét legjobb közösségi és egyéni 
feladatait cikkünkben mutatjuk be: 
https://issuu.com/csabalajtmann/docs/mozdulj_19_eredmeny 
A kampány 6 iskolájával Klímakiskövet akciókat terveztünk 2020 tavaszára, melyek a 
rendkívüli helyzet miatt elmaradtak és ősszel valósulnak meg. 

 
NEA-TF-20-O-V-0688 - Mindennap a Földért! 
Projektidőszak – 2020. április 1. – 2021. március 31. 
Támogatás összege – 1 000 000,- Ft 
A pályázat a Mozdulj a klímáért! 2020 őszi kampányának megvalósítását és az 
Éghajlatvédelmi Szövetség általános működését támogatja.  
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CSO-LA/2017/388-137 - 
MAGYARORSZÁG/388137/2019 - 
Üvegházhatás-vadászat - Éghajlatvédelem 
közösségben 
Projektidőszak – 2020. március 1. – 2020. 
szeptember 30. 
Támogatás összege – 1 980 000,- Ft 
A pályázat kereti között 2020. tavaszára 
közösségi médiakampányt, valamint a Zöld 
Civil Szervezetek Országos Találkozójának 

tevékenységeit terveztük. Sajnos a koronavírus miatt ezt a pályázati programot is 
módosítanunk kellett. A személyes találkozó helyett 2020. szeptember 21-25. között Zöld 
Civil Országos Nemtalákozót tervezünk a világhálón megvalósított programokkal. Az 
esemény tervezett programjai: https://www.facebook.com/events/2366572526892364/ 
 

 
II. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  
Működésünkben nagyon fontos szerepet tölt be a tagjainkkal és partnereinkkel 
együttműködésben végzett szakmai munka, melyek közül 2018-ban és 2019-ben az 
alábbiak a jelentősebbek: 
 

Együttműködés az Európai Klímaszövetséggel 
- Changethepower - (em)powertochange: 
Local Authorities towards the SDGs and 
Climate Justice 
Az Európai Klímaszövetség nemzetközi 
projektjében 2019-ben és 2020-ban 
tagszervezeteink közreműködésével 
- 12 közösségi eseményen mutattuk be 
vándorkiállításunkat,  
- 3 műhelykonferenciát szerveztünk és 
- 5 filmklubot szerveztünk. 
 
 

 
Együttműködés a Polgármesterek 
Szövetségével (Covenant of Mayors) 
Támogató tagként veszünk részt a 
Polgármesterek Szövetségének munkájában, 
amely a világ legnagyobb helyi klíma- és 
energiaügyi akcióra irányuló városi mozgalma. 
A Polgármesterek Szövetségének munkáját az 
Európai Klímaszövetség nemzeti hálózatai több 
országban pártoló tagként segítik. Az Európai 
Klímaszövetséggel kötött megállapodásnak 
köszönhetően a Polgármesterek Szövetségét 
helyi tagjainkkal szervezett fórumokon 
népszerűsítettük 2019-ben Miskolcon, 

Kunszigeten, Pilisborosjenőn, Veszprémben, Parasznyán és Szegeden. Az együttműködés 
2020-ban az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható 
energetikai beruházások program keretin belül folytatódik, ahol a hálózat tagjai és helyi 
éghajlatvédelmi startégiával rendelkező települések munkáját segítjük. 
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Együttműködés a Zöld Civil Szervezetekkel 
- Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója – Főszervezőként 
vállaltuk a 2020-as Zöld Civil Országos Találkozó szervezését. Sajnos a tervezett 
pannonhalmai helyszín meghiúsult, mivel bár az Apátság örömmel fogadta a 
kezdeményezést, a kollégium nem tudott időpontot biztosítani, így szálláshely nélkül 
maradtunk. Balaton-parti tagszervezetünk, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 
javaslatára 2020. februárra keszthelyi szolgáltatókkal (Georgikon Kar, középiskolai 
kollégium) állapodtunk meg és tűztük ki a rendezvény időpontját május végére, amit aztán 
a rendkívüli helyzet eltörölt. A rendezvény társszervezőivel úgy döntöttünk, hogy a 
személyes találkozót 2021-re halasztjuk, míg 2020. szeptember 21-25. között virtuális 
találkozót szervezünk Zöld Civil ON címmel 
https://www.facebook.com/events/2366572526892364/ 
- Zöld Civil Koordinációs Tanács – Továbbra is aktívan részt vettünk a környezet- és 
természetvédő civil szervezetek évközi együttműködésében.   
 
Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért 
Alapítóként veszünk részt a civil kezdeményezésben, melynek céljai: 
- az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok ismertebbé tétele Magyarországon, megjelenítése 
a társadalmi kommunikációban, közbeszédben; 
- a célok magyarországi végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslatok megfogalmazása 
a kormányzat és a társadalmi szereplők számára; 
- a kormányzati és nem kormányzati szervezetek közötti strukturált párbeszéd elősegítése; 
- a tagok közötti információcsere, egymás törekvéseinek, munkájának megismerése a 
témához kötődően. 
2020-ban közreműködtünk az együttműködés keretei között készülő „Fenntartható 
fejlődés: rakjuk helyre a kockákat” kiadvány készítésében. 
 
 

Fridays For Future 
Segítjük a Greta Thunberg nevével fémjelzett 
nemzetközi mozgalom hazai és helyi munkáját.  
Társszervezőként vettünk részt a Globális 
Klímasztrájk három győri eseményének 
lebonyolításában 2019 májusában, 
szeptemberében és november végén. 
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IV. A SZÖVETSÉG FEJLESZTÉSE 
 
Az Éghajlatvédelmi Szövetség bővítése 
2019-ben a Szövetséghez egy önkormányzat, Pápateszér csatlakozott. Tagságunk 
változásai mellett támogatott és tervezett pályázatainkban több önkormányzattal és 
oktatási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot.  
A KEHOP támogatásának köszönhetően 2019 őszétől 3 részállású programvezető 
munkatárs Szabó Krisztina, Horváth Ferenc és Vass Gergely segíti a szövetség munkáját 
 

10 éves az Éghajlatvédelmi Szövetség! 
2019 szeptemberében Kunszigeten ünnepeltük 
a Szövetség 10 éves születésnapját! 
Az ünnepi, tisztújító küldöttgyűlésünket a 
KlímaSztár 2019 díjátadójával és a 
Polgármesterek Szövetségét népszerűsítő 
közös rendezvényen tartottuk. 
A Szövetség ügyvezető testületének tagjai: 
- Lajtmann Csaba ügyvezető elnök; 
- Laki György ügyvezető elnökhelyettes; 
- Horváth Kinga ügyvezető testületi tag; 
- Lendvai Ivánné ügyvezető testületi tag; 
- Radics László ügyvezető testületi tag. 

 
KlímavédDVelem – Közösségi oldalunk fejlesztése 
https://www.facebook.com/KlimaveddVelem/ 
Kedvelőtáborunk 2020. május végére meghaladta a 66 000 főt. Az év végére szeretnénk 
elérni a 80 000 kedvelőt. Az oldalt a Reflex Egyesület és az Éghajlatvédelmi Szövetség 
munkatársai és önkéntesei gondozzák. Hetente 30-50 bejegyzést teszünk közzé, a saját és 
tagszervezetink hírei mellet próbálunk olyan nemzetközi és hazai híreket népszerűsíteni, 
melyek kimaradnak a vezető hírcsatornákról, és amelyek a fenntartható életmódhoz 
nyújtanak mintákat. 

 
 
V. BEADOTT ÉS TERVEZETT PÁLYÁZATOK 
 
European Climate Initiative – EUKI Call 2020 
beadott pályázat 
2020-ban átdolgozás után ismét benyújtottuk pályázati koncepciónkat. A Reflex 
koordinálásával, a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központtal és az Európai 
Klímaszövetséggel partnerségével. A „Nature-Based Solutions for Urban Forests and 
Rainwater Management” című pályázatunkban olyan települési megoldásokat szeretnénk 
feltárni és népszerűsíteni, melyek a klímaváltozás kihívásaihoz illeszkedő zöldterületi és 
vízgazdálkodási lehetőségek. A koncepció elbírálása 2020 júniusában várható. 
 
Agrárminisztérium – Zöld Forrás 
beadott pályázat 
Környezet – Élmény – Közösség tevékenységeink megvalósítására és a Zöld Civil OT 
szervezésére nyújtottuk be pályázatunk. Sajnos a felhívás forrásait a rendkívüli helyzetre 
hivatkozva elvonták és bár ígéretet kaptunk a visszaállításra, a beszámoló készítéséig ez 
nem történt meg.  
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Stronger Roots for Civil Society Program 
tervezett pályázat 
Jelenleg dolgozunk a Zöld Civil Együttműködés megújítása, fejlesztése témájában azon a 
pályázaton, melynek fókuszában a 2021-es Zöld Civil Országos Találkozó áll. 
 
LIFE Climate Action 
tervezett pályázat 
Partnerként veszünk részt a Magyar Természetvédők Szövetsége által koordinált pályázati 
koncepcióban. A pályázatban az Éghajlatvédelmi Szövetség a települési zöldfelület 
gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységeket tervez.  
 
 
 
Győr, 2020. június 2. 
 
 
 

Lajtmann Csaba elnök 
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 
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