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Emlékeztető:

  XXII. NYÁRI  ÉLŐFALU  TALÁLKOZÓ 
Helyszíne:  Nyim  (Somogy megye)

Ideje: július 7-9.

Az alábbi egy programtervezet, a programok sorrendje megváltozhat! Regisztrációról hír a 

következő MÉH hírlevélben, illetve a Nyimi Öko-közösség Facebook oldalán.

Péntek: 

16:00-tól: Érkezés, regisztráció és a szálláshelyek elfoglalása

19:00-22:00: Tábortűz beszélgetéssel, kenyérrel, szalonnával, nyársakkal és nyersekkel

Szombat:

9:00-10:30: Mit jelent a közösségi minőség? (Vágvölgyi Gusztáv Pablo)

Alapelvek és megvalósulásuk az intencionális közösségekben 

(Hajnal Márton és Zimmermann Dániel)

10:45-12:15: Önellátás, ökológia és művészet  -  Nők szerepei a közösségekben (Orosz Katalin 

moderálásával)

12:30-14:30: Ebéd és szieszta

14:30-16:00: Kiscsoportos műhelyek

16:15-18:45: Körbevezetés Nyimben és a közösség területein

19:00-20:00: Vacsora

20:00-től: Tábortűz zenével, valamint filmvetítés

Vasárnap:

9:00-10:30: Belső utak az önellátásban - megélni a szemléletváltást (Berecz Ágnes)

Gyüttmentek többségben - új típusú közösségek gyarapodása (Harazin Dorka)

Közösségek átalakulóban (Átalakuló Közösségek)

10:45-12:15: MÉH Fórum: a hazai közösségek szerepe a társadalomban

12:30-14:30: Ebéd és szieszta

14:30-től: Ebéd után kötetlen beszélgetés, a műhelymunkák folytatása,  ismételt körbevezetés 

Nyimben

Kiscsoportos bemutatók:

Se nem kicsi, se nem nagy - a Nyimi Öko-közösség biokertészete

Gyümölcslé készítés és gyümölcsfeldolgozás

Sajtkészítés tehén és kecsketejből

Közös kovászkészítés, és kovászos kenyér sütés

Komposztálás kis helyen 

Részletek és technikai információk a  későbbiekben, de már most érdemes beírni a naptárba!
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LÉPÉSEK A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ (?)

Meghívó a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósulását értékelő műhelybeszélgetésre

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ősszel tájékoztatni fogja az Országgyűlést a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Keretstratégia megvalósulásának irányába tett lépésekről.

A műhelybeszélgetés célja, hogy a készülő beszámoló minél több véleményt tartalmazzon a lehető 
legszélesebb szakterületi, partnerségi körből. A társadalmi partnerek véleménye rendkívül fontos, hogy a 
képviselők a hazai fenntarthatósági folyamatokról valós, hiteles képet kapjanak.

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt, hogy vegyen részt a fenntartható fejlődés magyarországi helyzetéről szóló 
beszélgetésen!

A műhelybeszélgetés ideje: 2015. május 10.,szerda 10-14 óra
helye: Aranytíz Kultúrház   (Budapest, V. Arany János utca 10.)

Programterv:

9.30-10.00 Regisztráció

10.00-11.30 Plenáris megbeszélés

Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára- A Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia bemutatása, az előrehaladási jelentés készítésének folyamata

Magyarország helyzete a fenntarthatóság egyes szempontjai alapján - gondolatébresztő előadások

Természeti erőforrások - Halmos Gergő, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Emberi erőforrások - Jász Krisztina, szociológus

Társadalmi erőforrások - Nobilis Márió, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Gazdasági erőforrások - Baritz Laura OP, Budapesti Corvinus Egyetem, Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola

11.50-12.50 Hozzászólások négy csoportban I.

12.50-13.00 Szünet

13.00-14.00 Hozzászólások négy csoportban II.

14.00 Büféebéd

Levezető: Farkas István, az MTvSz ügyvezető elnöke, az NFFT társelnöke

A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell 2017. május 8-ig a következő linken:https://goo.gl/5lkZuq

További információ: rendezveny@mtvsz.hu, 1/216-7297

Máriahalom,   Biofalu

Tapasztalatszerzési lehetőség - pici ház építés kapcsán. 

Természetes / bontott / újrahasznosított anyagokból tervezek építeni magamnak egy új kísérleti szalmabála 
házikót.  Kb 25m2-nek képzelem.

Máriahalmon 20 évnyi, több házépítés tapasztalat után,-melyekben éltem is rövidebb-hosszabb ideig-, ez lesz
az első, ahol kevés szakképzett segítséget szeretnék igénybe venni. Lelkesít korábbi tapasztalataim 
megosztása másokkal, a házépítésben a tervezés és építés tapasztalat szerzésének közös öröme.

Keresem, hogy lelkes, odafigyelő ember hogyan tud magának jó energiájú, egyszerű épületet építeni.

Nem tudom megmondani másnak hogyan építkezzen, de lehetőséget szeretnék adni saját tapasztalatot 
szerezni vágyóknak, hogy részt vegyenek a munkában.

Az épület 100m3 alatti térfogatú lesz, ezért nem kell sem engedély, se bejelentés hozzá. Nem fogok rá emberi
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lakhely használatbavételi engedélyt kérni.

Nyár elején szeretném elkezdeni  és egyéb feladataim mellett hétköznapokon és hétvégeken építeni, ahogy az
idő és a körülmények engedik.

Úgy tervezem, hogy aki szeretne részt venni, attól az első - helyszínnel ismerkedős - napra kérek 5e ft 
hozzájárulást és utána pedig kitaláljuk, hogyan szeretnénk folytatni.

Előzetes tapasztalat nem feltétel, viszont az éber jelenlét – igen.

Azoknak a  lelkes férfiaknak/ nőknek jelentkezését várom, kik  nyitottak, másban gondolkodóak, örömüket 
lelik a spontán közös vagy egyéni  teremtés világában.

A segítők számára egyszerű szállást biztosítok.

Ettől függetlenül, a vendégházban szívesen látunk önkénteseket!  Részletek a www. biofalu.hu honlapon és  
emailben,  is de leginkább a gyakorlatban.

Ehhez némiképp kapcsolódva ajánlom a Biofalut 20-50 fős sátoros-vendégházas, magunk főzünk-
vendégházban időnként eszünk  típusú nyári táborozáshoz. Vannak bel- és kültéri közösségi helyeink. 
Érdeklődés esetén tudunk ökotechnikákkal kapcsolatos betekintést, kipróbálást biztosítani…

Csend, ültetett, de szabadon hagyott növényzet, pici tó, madárdal…

Lakatos Géza    geza@biofalu.hu

VISNYESZÉPLAK

Kérjük támogassa a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület munkáját adó 1%-ának 
felajánlásával!   Adószám: 18764978-1-14
Tevékenységünk: Képzések az önellátás témakörben, iskola és faluház működtetése, kulturális és 
sportrendezvények, előadások, természetvédelem s minden ami egy élőfalu működésének hátteréhez 
szükséges!

EGY NAP - VÁROSI ÖKOBANDÁZÁS a  Gyüttment Fesztivál szervezésében 
 Helyszín: Budapest, Dürer kert,   Ajtósi Dürer sor 19-21., Budapest, 1146 
Időpont:  2017. május 28.   8.00-tól 

Városi nomádok és Vidéki urbanisták! Tennivágyók és Választ- keresők! Már-gyüttmentek és Lesz-
gyüttmentek! Fenntarthatóságra törekvők! Érdeklődők és Szakértők! Gyerekek és Felnőttek, Kisközösségek 
és Magányos hősök, gyertek!!
Miért szervezzük ezt a napot?
Mert fenntarthatatlan világunkban mélyreható változásokra van szükség. Felismertük, hogy ez rajtunk, 
mindannyiunkon múlik. Hiszünk a szemléletváltás fontosságában, illetve abban, hogy mindezt a cselekvés 
szintjére kell emelnünk. Harmóniába kell kerüljünk a környezetünkkel, minden értelemben. Jövőnk és 
jelenünk egyik kulcskérdése város és vidék kapcsolata: május 28-án erre fókuszálunk. 
Két sikeres Gyüttment Fesztivál (a tájba illeszkedő emberek éves nagy találkozója) után úgy gondoltuk, hogy
a város-vidék kapcsolattal is szeretnénk mélyebben foglalkozni. Ez a városi Nap a 2017 augusztusi 
Gyüttment Fesztivál beharangozó és támogató bulija is egyben.
Miről szól az “Egy Nap”?
A város és a vidék egészséges egyensúlyának újramegtalálásáról, példaértékű helyi kezdeményezések 
bemutatkozásáról, újak elindításáról.
Összegyűlünk egy napra, egy térbe. Kikapcsolódás és összekapcsolódás, tudatosság és egész-ség, 
értékteremtés - előadások, beszélgetések, műhelyek, workshopok, kézművesek, családi programok, élőzene, 
kultúra és tánc.
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Szakmai programok
Rövid előadások, pódiumbeszélgetések és kis kerekasztal beszélgetések során arról beszélgetünk majd, 
miként segítheti a vidék és a város egymást úgy, hogy az ott élőknek harmonikus és egészséges életmódot 
biztosítson. Beszélgetünk még a döntésről, ami elindít a vidékre vezető úton; a váltásról, hogy milyen 
városiból falusivá válni - miképpen lehet a városi létet nem feladva a vidékhez kapcsolódni. A városi-vidéki 
életmódokról, hogy természetünk szerint ki melyikre született. A természetben töltött idő lelki és mentális 
egészségünkre gyakorolt hatásáról, és még sok minden másról.
Tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egymás segítése
A közös munka építi a közösséget! 
Hiszünk abban, hogy egymástól tanulva, tudásunkat megosztva, és összetartva megvalósíthatunk egy új, 
élhető, alternatív élet-modellt. Az ökológiai paradigmaváltáshoz fontos, hogy átadjuk egymásnak a jó 
gyakorlatokat, a könnyen megtanulható, otthon is elkészíthető mesterségeket, kézműves praktikákat. Sajnos 
néhány generáció alatt elfelejthetjük a hagyományokban összegyűlt óriási tudást, így kénytelenek vagyunk 
mindig mindent megvenni, mivel mi magunk elkészíteni már nem tudjuk. Kötelességünknek érezzük ápolni 
mindezt a tudást, megismerni a közösségi technológiákat és a műszaki megoldásokat.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen megosztanák tudásukat valamilyen műhelymunka során! 
Anyagiak
Fix belépő nincs, csak adomány. 
Mindenki annyit fizet majd, amennyit képes és szíve szerint tud adni. Az összegyűjtött adományt a 
rendezvény infrastruktújára, anyag- és útiköltségekre költjük, illetve a Gyüttment Fesztivál zenei, kézműves 
és kulturális programjainak fedezésére, szervezési költségekre szánjuk.

Elővételes és támogatói jegyet itt lehet venni először a Gyüttment Fesztiválra (Oszkó, 2017. aug. 24-27.). 
Létszámkorlátunk idén is van, napi 1000 főt tudunk fogadni nyári rendezvényünkre. 

Kapcsolat: szevasz@gyuttmentfesztival.hu 

Részletek: https://www.facebook.com/events/469269790070959/

Emlékeztető           ZÖLD CIVIL ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ, 2017

A Zöld Civil Együttműködés éves országos találkozója a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 
Országos Találkozója (rövidebben: Zöld Civil Országos Találkozó, még rövidebben: Zöld OT) nevet viseli.

Az 1990 óta évente hagyományosan mindig más helyszínen, más szervezők által megrendezett 
összejövetelen a Zöld Civil Együttműködés tagjai mellett minden, munkája kapcsán a környezet- vagy 
természetvédelemmel foglalkozó civil-, kormányzati- vagy magánszektorban tevékenykedő, vagy akár laikus
látogató találhat számára érdekes elfoglaltságot. 

Az évente több mint 600 résztvevőt vonzó esemény alkalmat ad a Zöld Civil Együttműködés 
tagszervezeteinek a tisztségviselők demokratikus megválasztása mellett egyéb, a működéssel kapcsolatos 
döntések meghozatalára, továbbá állásfoglalások megalkotására és közös elfogadására az egyes szakterületek
aktuális kérdéseiről. 

A néhány napos rendezvény a fentiek mellett minden évben új, színes programcsokorral szolgálja az 
együttműködésben részt nem vevő, zöld témákkal foglalkozó személyek és szervezetek, a helyi emberek, a 
sajtó, a gazdasági élet, az állami és politikai szereplők megszólítását, együttműködések kialakítását, a 
szektorok közötti kapcsolatok erősítését.

A megújulás, a fiatal generációk bevonása mellett a tudásátadás, és az ország különböző területein működő 
civilek együttműködésének erősítése is kiemelt célja minden találkozónak.

Zöld Civil Országos Találkozón bárki részt vehet, aki regisztrációja során elfogadja a találkozó házirendjét és
a Zöld Civil Együttműködés SzMSz-ét.

A 2017-es helyszín: Budapest, Csillebérci Szabadidő Központ
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Időpont:  2017. május 18-21.

A programfüzet itt elérhető:  http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/programfuzet-2017/
Hasznos tudnivalók az OT-ról: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/informaciok-2017/
Jelentkezés, regisztráció:    http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/regisztracio/

BOLYAVÁRI ESTÉK
Május / Ígéret hava 12-én   Borsos Béla / Az új Gyűrűfű, Könyvbemutató előadás

Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben
A korombéli ember sok mindent átélt már ebben az országban. Éppen elkerülte a szörnyű ötvenes éveket, az 
amnesztia után eszmélt és mire felnőtt lett, recsegni ropogni kezdett a szocializmus remek épülete. Aztán 
beköszöntött a vad kapitalizmus, eredetinek egyáltalán nem nevezhető tőkefelhalmozás, a köztulajdon 
kiárusításának kora. A következő fordulóban az intézményesített tolvajlás, mostanában pedig az új állami 
monopolkapitalizmus, nepotizmus és autoriter rezsim kiépítése a cél. A természettel való kapcsolat rendezése 
ezen időszak alatt soha, sehol nem szerepelt a sürgős teendők listáján. Mégis voltak és vannak, akik 
megpróbálják. Eme úttörők egy maroknyi csoportjáról szól ez a könyv.

A gyűrűfűi kezdeményezés a nyolcvanas évek magyar környezetvédelmi mozgalmának egy ágából nőtt ki, és 
célja olyan, emberhez méltó, a természeti környezetet figyelembe vevő és tisztelő települési modell 
kialakítása, amely az ökológia, valamint a modern és az ősi technológiák vívmányait ötvözve hosszú távon 
fenntartható, állandó állapotú létformát kínál a társadalom egyes rétegei számára. Részben feloldja a vidék 
és város mesterségesen szított ellentmondásait, és távlatot nyit a harmadik évezredben követendő 
településformák felé. Ebben az értelemben az új Gyűrűfű, amelynek közkeletű elnevezése ökofalu, egyedülálló
a maga nemében, bár hasonló próbálkozások vannak mind hazánkban, mind másutt szerte a világban. 
Egyedülálló abban az értelemben, hogy tudomásunk szerint az egyetlen magyar vállalkozás, amely az élet 
minden területére kiterjedően, rendszerbe szervezetten és teljes körű igénnyel igyekszik megoldást találni a 
modern élet és az ipari társadalom felvetette problémákra.

Május / Ígéret hava 19-én:  Molnos Zselyke / Ökopszichológia-Alapkönyv, Könyvbemutató előadás

Ez a kiadvány alapkönyvnek tekinthető, mivel először jelenik meg magyar nyelven e fiatal szakterület átfogó 
bemutatása.

Theodore Roszak eredeti megfogalmazása szerint az ökopszichológia szerepe nem más, mint kapcsolatot 
teremteni a két tudomány között: bevinni az ökológiát a pszichológia, és a pszichológiát az ökológia 
területére. Ezáltal egyrészt arra a kérdésre kíván választ adni, hogy mi a lélektani magyarázata annak, hogy 
az ember ilyen kitartóan teszi tönkre a saját életterét? Másrészt pedig egy perspektívatágítást kínál a 
pszichológia számára, hiszen nem vagyunk sem tanulmányozhatóak, sem pedig gyógyíthatóak a bolygó 
egészétől elkülönítve.

Az ökopszichológia jóval több, mint ökológiával összeházasított pszichológia.

Az ökopszichológia három alapgondolata a következő:
1. Az ökopszichológia szerint az emberi psziché jólléte, egészségi állapota és a bolygó jólléte, egészségi 
állapota 

között kölcsönös, kétirányú összefüggés, együttműködő/szinergikus kölcsönhatás van. (lásd, mit jelent az 
egészség 
és jóllét fogalma egyéni és bolygószinten)

2. Ennek következtében az ember természettől való elidegenedése, a vele való természetes kötelék 
megszakadása 
az oka úgy az ökológiai krízisnek, mint az emberi psziché zavarainak is.

3. Ugyanakkor ennek a kapcsolatnak a helyreállítása mindkét irányban gyógyító hatással bír.

 Május / Ígéret hava  20-án:   Marton Márcell / Pillantás a tradícionális jógára
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Szombat-délutáni beszélgetés, 5 órai kezdés

Ismertető: Sok irányból lehet megközelíteni egy filozófiai rendszert, melynek valódi célja az Eredet állapot 
helyreállítása. 

Én a klasszikus Patandzsáli féle metódust szeretném ismertetni. Előzetesként leszögezem, hogy a manapság 
divatos - én úgy nevezem - fittness-jógáról és az ún. ezoterikus irányzatokról nem szívesen beszélek - 
megteszik ezt helyettem ha kell mások.

„30 éve ismerkedtem meg Patandszali rendszerével. A Yesudián féle tanítványi vonalhoz kapcsolódom, illetve
volt három évig voltam Krisnás szerzetes is. Jelenleg már több éve a Jálics Ferenc nevével fémjelzett 
szemlélődő meditációt próbálom gyakorolni, ami a jógászanákat is magába foglalja.”

Május / Ígéret hava  26-án:  Máthé Lajos / Előadás 

Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

FÖLDHANGOLÓ KÖZÖSSÉGI ÖKOTÁBOR FELNŐTTEKNEK 

- 2017-ben újragondolt programokkal

Már lehet jelentkezni a 2017-es Földhangoló Közösségi Ökotáborba, amit idén is a tavaly felfedezett és
bevált helyszínen, a Bükk lábánál fekvő Kácson szervezünk meg, augusztus 14. és 20. között. A korábbi évek
tapasztalatai és visszajelzései alapján átdolgozott programmal várjuk a résztvevőket. Nagyobb szerepet kap

majd a gyakorlati környezetvédelem, amely alkotó, kézzel fogható eredményt hozó tevékenységekben
nyilvánul majd meg. Összeállítunk például egy aszalóberendezést, készítünk napenergiát hasznosító

"sörkollektort", kertészkedünk, sajtot készítünk, de szabadon választható programként (és lelkiismeret
szerint) lehetőség lesz részt venni állatok (megfelelő módon tartott baromfik) levágásában és feldolgozásában
is a hiteles húsfogyasztás nevében. Készülünk a kikapcsolódáshoz és a közösségi lét megéléséhez szükséges

zenés, táncos és játékos programokkal is.
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AJÁNLÓ
Idézet  Molnár Géza leveléből.

Üdvmindenkinek!
Ebben az évben két könyvem megjelenése várható:
1. „Janus arcú emberiség”, megjelenése még tavasszal, (Tóth Ferivel közös könyv, egy részlete 
mellékelve.)
2. A Tiszánál második bővített kiadása „A Teremtő napszámosai” címmel. Az első ára 3000 Ft, a második 
5000 Ft.

Meghirdetek egy egyet fizet kettőt kap akciót!!  Tehát aki befizet az alábbi  számlára, db-ként 3000 ft-ot,
 az karácsonyra a janusarcú emberiségen túl, a másik könyvből is kap!

Számlaszám:  50700138-15143765    (Molnár Géza )

„Az emberiség két arcát, mint alább látni fogjuk egyrészt a Bibliából, másrészt az emberiség történelméből 
ismerhetjük meg. Akad azonban más forrás is, mégpedig a különböző népek regéi. Alább két ilyen regét 
ismertetünk, az egyiket minden hazánkfiának ismernie és értenie kellene, már csak azért is, hogy látva lássa, 
hogyan szemlélték a világ teremtését és annak folyását ősei, a másikat Amerikából importáltuk, mert most 
nagy divat Amerikára hivatkozni. Bár egyesek szemében tán szépséghibának tűnhet, hogy ez az Amerika nem 
ugyanaz az Amerika, de mi ne törődjünk a szőrszálhasogatókkal, mutassuk meg milyen is az, ha Jézus urunk 
nem az Ádámfiak, hanem az igére termett emberek közé születik a földre, legyenek azok Szkíták, Hunok, 
Magyarok, Obi-ugorok vagy Irokézek. Annyit azonban elárulhatunk, hogy ezek a népek még véletlenül sem 
bántották teremtőjük egyszülött fiát, hanem megfogadták szavát és tőlük telhetően igyekeztek az atya igéi 
szerint berendezni világukat és élni életüket. Ezzel ugyan csúnyán felrúgták a katekizmust, miért 
valamennyien Jézus mellé kerültek vagy csak allegorikus vagy nagyon is valós keresztfára, ugyanakkor 
nekünk kései utódoknak utat is mutattak, átértelmezték mindazt, amit a megváltásról az Ádámfiak nekünk 
összehazudoztak. Példájuk úgy világítja meg számunkra Jézus leglényegesebb tanítását, miként az Igazság 
Fénylő Napja világítja be a Sötétséget. Nézzük meg tehát, hogyan fest a világ teremtése, illetve Jézus urunk 
földi pályafutása az ő szemszögükből!
 Az alábbi, a világ teremtését a maga módján megjelenítő a finn-ugor; hun; magyar kultúrkörben feltalálható
monda, mely nagy valószínűséggel a szkíta teremtési regékben gyökerezik. Annyi bizonyos csupán, hogy az 
időben és térben egymástól távol eső szkíta utódnépek hagyományai e tekintetben meglepően egységesek.”
A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa a Greenpeace, MTVSZ, MME, 
WWF kezdeményezésére egyhangúlag elfogadott egy állásfoglalást, melyben kérjük a külföldről támogatott 
szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat visszavonását. A szervezetek aggódnak, hogy a törvénynek
káros hatása lesz a magyarországi környezet- és természetvédő szervezetek helyzetére. 

ZÖLD  CIVIL  SZERVEZETEK  ÁLLÁSFOGLALÁSA
a “külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvényjavaslatról

A Zöld Civil Együttműködés alulírott tagjaiként kérjük az Országgyűlés elé T/14967. számon beterjesztett, a
külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat visszavonását. A környezetvédelmi
munkában a nemzetközi támogatással minden magyar állampolgár nyer, hiszen a külföldi források is segítik,
hogy tisztábbak lehessenek a vizeink, a levegőnk, a termőföldünk és a rajta termelt élelmiszerünk.

Szervezeteink célja Magyarország Alaptörvényben is rögzített feladata: a természeti erőforrások megóvása és
állampolgárok egészséges környezethez való jogának biztosítása hazánkban. A magyar lakosság által kiemelt
fontosságúnak tartott természet- és környezetvédelmi tevékenységeink pártpolitika-mentesek, törekszünk a
konstruktív együttműködésre a társadalom minden szereplőjével, beleértve a mindenkori kormányzatot is.
Közhasznú  céljaink  eléréséhez  szorosan  hozzátartozik  a  nemzetközi  környezetvédelmi  egyezmények
végrehajtásához  kapcsolódó  programokban  való  aktív  részvétel  és  a  nemzeti  határokat  nem  ismerő
környezetszennyezések  és  környezetpusztítások  ellen  való  hatékony  fellépés.
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A törvényjavaslattal kapcsolatos legfontosabb aggodalmaink:
1. A javaslatot nem tartjuk szükségesnek. A jelenlegi szabályozás megfelelő törvényi kereteket nyújt a

civil  szervezetek  átlátható  működéséhez.  Eddig  is  nyilvános  volt,  hogy  szervezeteink  milyen
forrásból, mekkora összegű támogatást kapnak és azt mire fordítják. 

2. Elutasítjuk a törvényjavaslatban szereplő megbélyegzést. A külföldi források a helyi, regionális és
nemzetközi környezetvédelmi problémák hatékonyabb megoldását segítik. A források felhasználása
teljes körűen ellenőrizhető és átlátható. Tevékenységünket mindenféle befolyásolástól mentesen és
titkolódzás nélkül végezzük Magyarország lakosainak érdekeit tartva szem előtt.

3. A törvényjavaslatot  diszkriminatívnak tartjuk.  A javaslat  egyes  szervezettípusokat  indoklás  nélkül
kivesz a szabályozás hatálya alól, valamint nem vonatkozik a versenyszférára és a kormányzat által
támogatott szervezetekre sem.

4. A törvényjavaslat sértheti a személyiségi jogokat és technikailag kivitelezhetetlen. A javaslat alapján
az éves összeghatár elérését követően a kisösszegű, online adománygyűjtési felületen keresztül érkező
magánadományokat  is  tételesen  meg  kell  jeleníteni  az  adatbázisban,  amelyekről  a  jogszabályban
előírt információk jellemzően nem állnak rendelkezésre.

5. A javaslat  ellentétes  a  Nemzeti  Fenntartható  Fejlődési  Stratégiában  megfogalmazott  társadalmi
bizalom építésével kapcsolatos célokkal és Magyarországnak a civil szektor fejlesztésével kapcsolatos
európai vállalásaival is.

6. A  törvényjavaslat  a  hazai  természet-  és  környezetvédelem  társadalmi  érdekérvényesítésének
gyengülését okozhatja.

7. Elutasítjuk, hogy a javaslat indoklása egyértelmű és általánosító összefüggést hoz létre a nemzetközi
forrásokat is felhasználó civil szervezetek és a terrorizmus, valamint a pénzmosás között, miközben a
civil szervezetek azért dolgoznak, hogy hazánk egy tisztább, békésebb, élhetőbb hely legyen.

Azt  várjuk a  törvényjavaslat  előterjesztőitől,  hogy vonják vissza a  jelenlegi  tervezet. Hazánk és  a  világ
környezeti  állapotának  a  javításáért,  a  jövő  nemzedékek  érdekeiért  dolgozó  zöld  civil  szervezetekként
elkötelezetten  támogatjuk,  hogy a  gazdaság  és  társadalom szereplői  átláthatóan  működjenek,  azonban  a
jelenlegi törvényjavaslatban megfogalmazott  eszközöket szükségtelennek, aránytalannak, megbélyegzőnek
és diszkriminatívnak tartjuk, mely a további adminisztratív terhekkel tovább nehezítené hazai környezet- és
természetvédelmi munkánk hatékonyságát.
Készek vagyunk arra, hogy részt vegyünk egy olyan kormányzati javaslattal kapcsolatos valódi társadalmi 
vitában, amely a társadalmi és gazdasági szereplők működésének átláthatóságát arányosan, megalapozottan, 
nem diszkriminatív módon kívánja biztosítani.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok:  http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület  és a 
Természetes Életmód Alapítvány

Tevékenységünket támogathatja anyagilag a „Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület”-en 
keresztül:  OTP 11743002-29912371
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