
 Áttekintés a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 

megalakulása óta végzett tevékenységéről 

A  Magyar Környezetvédelmi Egyesület 1988. április 22-én, a Föld napján alakult. Kiemelt 

feladatként kezeli az ökológiai és környezeti kultúra terjesztését. A nyitottság   jellemzi a 

kormányzati, önkormányzati, és civil szervezetekkel való együttműködési készségünket. Az ügy 

iránti elkötelezettséget bizonyítva folyamatos munkáról adhatunk számot. Az Egyesület 

tevékenységét az alapszabály preambulumában lerögzített alapelv szerint, a pártsemlegesség 

betartásával, a szakszerűség, a szakmai hitelesség szem előtt tartásával,  anyagi korlátok visszafogó 

ereje mellett végzi, amelyről az alábbiakban adunk betekintést: 

 fogadó készek voltunk a lakossági megkeresésekre. Igyekeztünk hozzájárulni a felvetődött 

problémák megoldásához (veszélyes hulladék elhelyezés, környezeti hatásvizsgálatok-

beruházások véleményezése, programok segítése stb.). 

 18 éven át megrendeztük az Adria-Duna Szabadegyetemet, a határainkon kívül élő, magyar 

nyelven tanító pedagógusok interdiszciplináris nyári továbbképző kurzusát, melyen a 

közélet, a tudomány, a művészetek jeles képviselői tartottak előadásokat, vezettek 

szemináriumokat. A Szabadegyetem programját kiegészítették tanulmányi kirándulások, 

melyeken természeti, természetvédelmi, építészeti, kultúrtörténeti értékeink, emlékeink 

megtekintése szerepelt. A Szabadegyetem meghitt programjai közé tartozott a 2003. július 3-

án, Mátrafüreden az Erdészeti Szakképző Intézet parkjában a szabadtéri (erdei) ökumenikus 

istentiszteleti hely felszentelése, melyet az átadás alkalmával elsőként egyesületünk 

tiszteletbeli elnöke, Dr. Harmati Béla evangélikus püspök szentelt fel. 

 az ifjú környezetvédők előtt jegyzett rendezvénynek számít a részükre 18 éven át 

megrendezésre került Környezet- és természetvédő gyermek és ifjúsági közösségek 

nemzetközi tapasztalatcseréje, melyen magyarországi és határon túli magyar tannyelvű 

iskolák diákjai, pedagógusai vesznek részt (kb. 110-120 fő). A tapasztalatcsere keretében 

beszámolnak környezet- és természetvédő tevékenységükről, átadják szakmai-módszertani 

ismereteiket egymásnak, interaktív foglalkozás, játékos vetélkedő, sport- és szabadidő 

program gazdagítja rendezvényünket, melynek keretében minden alkalommal önálló 

részprogramként szerepel a pedagógusok részére egy módszertani szeminárium. 

 a környezeti nevelési munka segítéséhez, élményszerűbbé tételéhez összeállítottunk, és 

kiadtunk két módszertani segédanyagot, a tanórán kívüli környezeti nevelés kézikönyvét, és 

a terepi munkát segítő Sillabuszt. 

 az évkönyveinkben (1988-2001) rendszeresen jelentettünk meg módszertani anyagokat. 

 a környezetünk védelme érdekében országos szinten reklámhordozókat bocsátottunk ki. 

 diákok részére a Kisvízfolyások vízminőségi/környezetvédelmi megismerése, állapot-

változásának figyelemmel kísérése céllal beindítottunk egy programot. A tevékenység 

folyamatosságának elősegítése érdekében módszertani anyagot készítettünk és eljutattuk a 

programban résztvevők részére, melyen 27 település diákcsoportja vett részt. 

 több alkalommal diákokat küldtünk Bácskatopolyára a nyári természetismereti táborba. 

 több diplomamunka, szakdolgozat elkészítéséhez nyújtottunk konzultációs lehetőséget. A 

Közép-Európai Egyetem megkeresésére, felkérésére, ott tanuló diákokat fogadtunk és a 

környezetvédelem különböző tárgyköreiben adtunk részükre betekintést, konzultációt. Több 

ösztöndíjas kutató kereste meg Egyesületünket és kutatási területükhöz kapcsolódó 

témákhoz kérték ki véleményünket, javaslatainkat. Megköszönték felvetéseinket, 

elemzéseinket. 

 pedagógusok, majd önkormányzati képviselők részére szerveztünk a környezetvédelem 

tárgykörben továbbképző programsorozatot. 

 a Magyar Evangélikus Egyházzal és a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsával 

közösen a környezeti nevelés lehetőségei, módszerei, formái az egyházi oktatási 

intézményekben, tárgykörben nemzetközi konferenciákat szerveztünk. 

 előadások tartásával, továbbképzések szervezésével, közreműködéssel stb. nyújtunk szakmai 



támogatást a határon túli magyar pedagógusok szövetségeinek munkájához. 

 sikeres volt az Egyesületünk által kezdeményezett, 5 évet felölelő millenniumi emlékliget 

pályázatsorozat. 

 éveken át működtettük a Környezetvédelmi Kerekasztalt. 

 szakmai ankétok keretében tekintettünk át több érdekes témát, többek között a Villamos és 

mágneses terek környezeti  biológiai hatása  problémakört. 

 a Fővárosi, a kerületi, illetve a Pest Megyei Önkormányzatokkal több témakörben 

rendeztünk ankétokat környezetvédelmi kérdésekről. Többek között a Környezetvédelmi 

Világnap alkalmával 2005-ben kezdeményezésünkre megrendezésre került  a Főváros és 

Pest megye hulladékgazdálkodásának időszerű kérdéseiről szóló konferencia, 

közreműködtünk a Budapest légszennyezési állapotáról, különös tekintettel a levegőben 

található kis részecskékre ankét szervezésében. 

 az Egyesületünk által állapított Herman Ottó Alapítványt a Fővárosi Bíróság bejegyezte a 

közhasznú szervezetek sorába. Az alapítvánnyal sokoldalú, egymás tevékenységét 

kölcsönösen segítő együttműködés alakult ki. 

 kiemelkedő környezetvédő munkát végző személyek, intézmények tevékenységének 

elismerésére díjakat alapítottunk 2002-ben, HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM a környezeti 

kultúráért, illetve KITAIBEL PÁL EMLÉKÉREM a környezettudományért elnevezéssel. A 

díjak odaítéléséről szaktekintélyekből álló kuratórium dönt. 

 részt veszünk az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság és Tanácsadó Testület 

munkájában. Egyik kiemelkedő közös rendezvényünk a Szamos és Tisza folyókban és 

vízgyűjtő területükön bekövetkezett nehézfémszennyezés témakörében rendezett 

tudományos konferencia.  A konferencia anyaga publikálásra került. 

 a hazai környezetvédelmi szakmérnökképzés megindításának 30. évfordulója alkalmából a 

Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a MTA Általános Mikrobiológiai és Tanácsadó 

Testülete, a MTA Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, és az 

Energetikai Tudományos Egyesület Környezetvédelmi Szakosztálya, továbbá az érintett 

egyetemek képviselőinek közös szervezésében tudományos konferenciát rendeztünk 2004-

ben. Az ünnepi tanácskozás részeként Kitaibel Pál emlékérem a környezettudományért 

kitüntetéseket adtunk át a szakképzés megalapozásában, fejlesztésében elévülhetetlen 

érdemeket szerzett szakembereknek. 

 a Magyar Környezetvédelmi Egyesület továbbképzési előadássorozatot szervezett a Magyar 

Tudományos Akadémián, amit közösen rendeztünk a MTA Általános Mikrobiológiai 

Bizottságával és a Magyar Hidrológiai Társaság Vízmikrobiológiai Szakosztályával. 

 a Magyar Tudományos Akadémián az Akadémia Környezetvédelmi Bizottsága, a Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága és Egyesületünk 

szervezésében került sor  A környezetvédelmi érdekérvényesítés aktuális kérdéseiről 

rendezett konferenciára. 

 a  Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottsága, Környezet és 

Egészség Bizottsága és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület szervezésében 2011. 

november 29-én  Környezetünk gyorsuló változásának körülményei és a teendők 

tudományos megalapozása  címmel konferencia került megrendezésre. A konferencia 

megállapításai, ajánlásai megjelennek. 

 2012. október 18.-án a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága 

Egyesületünkkel közös szervezésben tartotta  ülését  Urbanizáció és egészség  témakörben, 

a  MTA  Bólyai termében. 

 véleményeztünk több jogszabálytervezetet, többek között az EU-hoz kapcsolódó hazai 

harmonizációs anyag, jogszabálytervezet tevékenységünkhöz kapcsolódó részeit. 

 legutóbb a környezetvédelem tárgykörében a Magyar Iparszövetséggel (OKISZ) alakítottunk 

ki együttműködést. 



 előzetes  terveink között szerepel tradicionális programjaink folytatása mellett szakmai 

konferenciák, viták megrendezése  az ökorendszer sérelméről (éghajlat, talaj, víz, levegő), 

globális etikáról (egyetemes társadalmi felelősség), a nem megújuló energiaforrásokról, a 

hulladéktermelésről, a vízügypolitikáról, a környezetvédelmi hatósági tevékenység és 

közigazgatás aktuális kérdéseiről. 

Egyesületünk munkáját, működését jelentősen korlátozzák az évek óta fennálló  nehéz anyagi 

körülmények. 
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