
Cím Telefonszám E-mail cím Weboldal Kapcsolattartó

Tudatosan a Környezetünkért Egyesület 7630 Pécs, Deák Ferenc u. 126. 20/228-7187 tudatosanpecs@gmail.com www.tudatosan.eu

Pécsett és környékén tesznek meg mindent a lakosság "zöld váltásának" 

elősegítésére, a környezeti nevelés és a tudatos vásárlási szokásokat előtérbe 

helyező programok segítségével. Szakterület: környezeti nevelés, ökotudatos 

kézműves, zöld kiállítások, óraadás.

Gyűrűfű Egyesület Gyűrűfű 20/665-5951 kili@gyurufu.hu www.gyurufu.hu
Kilián Imre, elnök: 20/665-

5951, kili@gyurufu.hu

A Gyűrűfű Egyesület 2002-ben alakult meg. Célja: a Dél-Zselicben fekvő 

Gyűrűfű területén természeti, technológiai és társadalmi vonatkozásban 

harmonikus együttélési modell létrehozása, az önkormányzatiság 

demokratikusan működő kereteinek megteremtése, az egyesületi tagok 

érdekképviselete, s a fentiekkel kapcsolatos szervezeti keretek, környezet- és 

természetvédelmi, oktatási, nevelési és tájékoztatási célok megvalósítása. 

Falugondnokság üzemeltetése 2004 óta, melynek célja az infrasrtukturális 

szempontból halmozottan hátrányos helyzetű település külvilághoz való 

csatlakozása. Szakterület: energia, vályogépítészet, környezeti nevelés, 

életmód, biogazdálkodás.

Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő 

Egyesület
7628 Pécs Szabolcsi út 63. 72/783-229

mecsekszabolcsiegy@gmail.co

m
www.mecsekszabolcs.info.hu

Pelle János: 20/238-5137

Az egyesület 1990-ben kezdte meg működését. Az egyesület égisze alatt 

működnek néptánccsoportok, borászok, ifjúsági klub, sportklubok, művészeti 

műhely, asszonyklub, hagyományőrző csapatok.Az Egyesület kezelésben van 

Pécs egyik legszebb összefüggő zöld területe a Szabolcs Emlékpark, melynek 

egy részén található arborétum és ivóvizet adó forrás. A környezeti értékének 

megóvása, a környezettudatos szemléletmód megerősítése a cél. Szakterület: 

környezetvédelem, ifjúság- és érdekvédelem, kultúra.

Mecsek Zöldút Egyesület 7673 Cserkút, Árpád köz 3. mecsekzoldut@gmail.com www.mecsekzoldut.hu
Pfeil Róbert, elnök: 30/378-

5000      

MEZÖ egy olyan élő, működőképes szellemiség-közvetítő műhely, amely 

lehetőséget nyújt a helyieknek, az idelátogatóknak és a méltatlanul mellőzött 

csoportoknak a lelki és fizikai rekreációra , az értékek közvetítésére és a 

fejlődésre. Az egyesület színvonalas vendéglátással egybekötött túrákat, 

rendezvényeket szervez egész éven át. Egyik legérdekesebb, minden 

hónapban megtartott eseménye a Telihold-túra, amikor is kizárólag a hold 

fénye mellet túrázók nagy létszámmal hódítják meg -általában Cserkútról- a 

Jakab-hegyet.

Pécsi Zöld Kör 7627 Pécs Zsolnay ut 21. 72/515-780 iroda@pzk.hu www.pzk.hu

Az egyesület 1989-ben alakult baráti körként. Alapítói olyan emberek voltak, 

akik természetjáróként nagyon sok környezetkárosítással találkoztak, s 

örömmel vették, hogy tehetnek valamit ezek ellen. Fontos feladatuknak 

tekintik azt, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel segítsék a 

lakosság helyes fogyasztási szokásainak kialakítását azért, hogy a 

globalizációval együtt járó káros hatások (klímaváltozás, fogyasztói társadalom 

kialakulása, túlzott energiafogyasztás, stb.) irányába történő haladás helyett 

inkább a tudatos vásárlói életattitűd kerüljön előtérbe mindennapjaink során. 

Röviden: a környezettudatos szemléletet és gyakorlatot vallják, és hirdetik.

Ökováros – Ökorégió Alapítvány 7632 Pécs, Siklósi út 52.
72/211-004, 

30/524-5415
info@okovaros-okoregio.hu www.okovaros-okoregio.hu

Honlapjukon barangolva - az alapítvány környezeti nevelési programjain túl - 

fenntarthatósággal, környezettudatos szemlélettel kapcsolatos 

érdekességekre, praktikákra bukkanhat, városi eseményekre, rendezvényekre 

való felhívásokkal találkozhat, illetve Pécs város környezetvédelmi 

intézkedéseiről kaphat információkat.

Szervezetek megnevezése
Elérhetőségek/Információkérés 

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás

Ökoturisztikai szemléletű szervezetek

BARANYA MEGYE
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Zöld Fiatalok Egyesület

Postacím: 7623 Pécs Szabadság út 

65. (Székhely: 1085 Budapest, 

József krt. 50.)

30/334-2302 

30/590-0909
zofipecs@gmail.com www.zofi.hu

A ZöFi az autonóm zöld aktivisták alkotó kollektívája. A ZöFi nem egy-egy 

környezetvédelemi szakkérdéssel foglalkozik. Célja, hogy saját kreativitásuk 

mozgósítása által, akcióikkal, rendezvényeikkel, kiadványaikkal ráirányítsák a 

közvélemény és az ezt formálók figyelmét a legkülönbözőbb ökológiai és 

társadalmi kérdésekre, problémákra, illetve az ezekre adható innovatív "zöld" 

válaszokra.

Zöld Gondolat Lovagrend 7621 Pécs, Mária u. 8. 72/512-370 info@zoldgondolat.hu www.zoldgondolat.hu

A Zöld Gondolat Lovagrend célul tűzte ki 2000. tavaszán, hogy a személyes 

példamutatás nyilvános színterének megteremtésével alakítja a 

környezettudatos gondolkodást és magatartást. A környezeti hatások 

tekintetében szerzett különleges kommunikációs tapasztalat birtokában 

jobban meg tudják jeleníteni a széles nyilvánosság előtt az általuk felvállalt 

környezet- és természetvédelmi törekvéseket. A Zöld Gondolat Lovagrend 

2009. őszén újradefiniálta célját, elkötelezi magát a környezet- és 

energiatudatos vállalatirányítás támogatása iránt.

Zöld-Híd Alapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér 2.
72/ 236-236, 

72/510-231
zold-hid@zold-hid.hu www.zold-hid.hu

Szabó Zsuzsanna, irodavezető: 

20/468-1325

Az Alapítvány környezetvédelemmel, kiemelten környezeti és globális 

neveléssel, valamint energiahatékonysággal foglalkozik, főként a Dél-

Dunántúli régióban. Szolgáltatások: Energia tanúsítvány, energetikai aduit 

valamint hőkamerás felvételek készítése, energetikai tanácsadás; Környezeti 

nevelés – foglalkozások tartása óvodás, általános- és középiskolások számára; 

Globális nevelés – foglalkozások, tréningek tartása az általános- és 

középiskolások számára; Kampányok, konferenciák szervezése.

Dél-Dunántúli Kerékpár-Turisztikai 

Közhasznú Egyesület
  7625 Pécs, Vince utca 9/2. pannonvelo@freemail.hu www.pannonvelo.wordpress.com Szász István, elnök

Az Egyesület megalakulására hosszabb előkészítés után 2001. júliusában 

került sor. Az alapítók tagok között megtalálhatók kistérségi társulások, 

magánszemélyek, egyesületek, illetve vállalkozások. Tagjaik közzé elsősorban 

azokat az önkormányzatokat, társulásukat várják, amelyek a térségben 

kerékpáros turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket terveznek.

 Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület

Baranya Megyei Csoportja

7622 Pécs, Siklósi út 12. 72/312-227 mmepecs@hu.inter.net http://www.baranyamadar.extra.hu/

Csoportjuk 1974-ben az egyesület 10. tagszervezeteként alakult meg. Akkor a 

baranyai tagokon kívül még Somogy, Tolna és Zala megye természetvédőit is 

soraikban voltak. Az egyesület kiemelten közhasznú szervezet. Faj- és 

élőhelyvédelmi programokban fejti ki természetvédelmi tevékenységét. 

Kiemelten foglalkoznak a ragadozó madarak, valamint a ritka, fokozottan 

védett és telepesen fészkelő madárfajok védelmével. Egyes fajok 

megtelepítése érdekében műfészkeket, költőládákat helyeznek ki, az odúlakó 

énekesmadarak számára pedig odútelepeket hoznak létre és működtetnek.

A madarakon kívül a denevérek, valamint a kétéltűek és hüllők védelme is 

fontos tevékenységük. Más programjaik a füves jellegű élőhelyek és az 

állóvizek állapotfelmérését, kutatását és védelmét hivatottak elősegíteni. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a tanulóifjúság helyes természetszemléletének 

kialakítására. Ehhez az oktatási intézményekkel kötött együttműködési 

szerződéseik biztosítanak alapot. A gyakorlati képzést táboraikban és a 

madarász suli keretében valósítják meg.

Cím Telefonszám E-mail cím Weboldal Kapcsolattartó

Somogy Természetvédelmi Szervezet  8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 62 85/337-053 spanc@t-online.hu www.stvsz.hu

A Somogy Természetvédelmi Szervezet 1980-ban jött létre, a Magyar 

Madártani Egyesület 30. számú helyi csoportjaként. Tevékenységi területe a 

belső-somogyi ökológiai hálózat, amely számos védett és fokozottan védett 

faj mellett jelentős rétisas, fekete gólya, vidra, cigányréce populáció élőhelye.

Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület  Kaposvári Helyi Csoport
30/291-0204 takacs.anett@mme.hu Takács Anett, titkár

Szervezet megnevezése
Elérhetőségek/Információkérés 

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás

SOMOGY MEGYE
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Rinya-Dráva Szövetség Egyesület 7570 Barcs, Széchenyi utca 20. 82/460-721 http://www.rinyadrava.hu
Szijártó Attila,munkaszervezet-

vezető: 30/698-77-23

A 2007-2013 közötti időszakban a vidékfejlesztési források lehívásának 

érdekében alakult meg  120 taggal a Rinya-Dráva Szövetség.A Szövetség 

működési területe a Dél-Dunántúli régión belül a barcsi és nagyatádi 

kistérséget fedi le, hagyományosan mező- és erdőgazdasági terület. A Dráva-

mente Magyarország egyik legérintetlenebb térsége, élővilága a legmagasabb 

fokú védelmet élvezi.Ezekre a természeti értékekre épült fel az Akciócsoport 

által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS), melyben a térség 

vállalkozóinak fejlesztése mellett nagy szerepet kapott a turisztika, kiváltképp 

az ökoturizmus. Az Egyesület fő tevékenységi területe az ún. LEADER pályázati 

rendszer térségi adaptálása és az ezen keresztül megvalósuló fejlesztések 

koordinálása. 

Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott 

Fenntarthatóságért 
8699 Somogyvámos Fő u. 38.

info@okovolgy.hu
www.okovolgy.hu

Az Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott Fenntarthatóságért nevű civil 

szervezetet 3 magánszemély hozta létre 2008-ban. Az Alapítvány célja, hogy 

működő mintán, egyfajta gyakorlati-személyes példán keresztül mutassa be a 

társadalom széles rétegei számára, hogy miképpen érhető el kiváló 

életminőség környezeti-, gazdasági- és társadalmi szempontból egyaránt 

fenntartható módon. Ehhez kapcsolódóan részt vesz olyan tudományos 

kutatásokban, melyek a fenntarthatóság gyakorlati megvalósítását 

támogatják.

Gyeregyalog.hu Egyesület - Dél-Dunántúli 

Ökoturisztikai Klaszter
7477 Patca, Fő u. 9. 30/641-9593 info@gyeregyalog.hu www.gyeregyalog.hu

A Klaszter a Gyeregyalog.hu Egyesület gesztorálásával alakult meg. Cél az 

ökoturizmus személetével egységben, a természeti ritkaságokat oly módon 

megismertetni a vendégekkel, hogy a turistaforgalom se mennyiségével, se 

minőségével ne tegyen kárt a természeti és kulturális értékekben. 

Programjaikban megjelenik a hagyományőrzés, őshonos állatok megismerése, 

erdei iskola programok, játékos környezetvédelem, valamint az aktív pihenési 

lehetőség (gyalogos, kerékpáros, lovas vagy vízi túrázás).

Szakterület: környezetvédelmi tevékenység, természet és állatvédelem, 

kulturális tevékenység,ismeretterjesztés

Cím Telefonszám E-mail cím Weboldal Kapcsolattartó

Önzetlenül, Környezetünkért, Otthonunkért 

Munkacsoport Alapítvány
7030 Paks, Tolnai út 54.

20/354-3448, 

30/438-9561
okoalapitvany@gmail.com www.okoalapitvany.shp.hu

Céljaik: A környezettudatos magatartásforma megalapozása, folyamatos 

alakítása a gyermekek és a felnőtt lakosság körében; Oktatás, nevelés, 

tájékoztatás, szemléletformálás; Ismeretterjesztő előadások szervezése 

felnőtteknek; Kiadványok szerkesztése; Pályázatok kiírása környezetvédelmi 

témakörben óvodásoknak, diákoknak, felnőtteknek. Vetélkedő szervezése 

felnőtteknek ismeretbővítés céljából; Kiállítások szervezése; Terepgyakorlatok 

szervezése, lebonyolítása; Paks Város Önkormányzatával együttműködve a 

város környezetvédelmével kapcsolatos problémák feltérképezése, 

megoldása.

ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú 

Alapítványt

Levélcím: 7100 Szekszárd, Bartók 

u. 7.

Iroda címe: 7100 Szekszárd, Béri B. 

Á. u. 91. fsz. 1.

74/414-217 info@zoldtars.hu www.zoldtars.hu

A Zöldtárs Alapítványt 2004 végén alapították, az alapítvány székhelye Tolna 

megyében, Szekszárdon található. Az Alapítvány közhasznú, melynek 

keretében a tudományos tevékenység, illetve kutatás végzésével és 

támogatásával, nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, 

természetvédelemi, állatvédelmi és környezetvédelmi tevékenységekkel 

foglakozik. A Alapítvány önkénteseket keres, akik tenni akarnak valamit 

lakóhelyük környezetéért és annak fenntarthatóságáért. Olyan önkénteseket 

keresnek, akik szeretnének az Alapítvány akcióin (pl.: környezetvédelmi 

előadás, túrázás, biciklitúrák, illegális szemétlerakók felszámolása, 

foglalkozások gyerekeknek stb.) aktívan részt venni.

Szervezet megnevezése
Elérhetőségek/Információkérés 

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás

TOLNA MEGYE
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Ökocsiga Közhasznú Egyesület 7030 Paks, Eötvös u. 22.
75/417-418 

20/490-1747 
okocsiga@gmail.com

www.okocsigaegyesulet.mindenkil

apja.hu

 Az Egyesület célja a környezettudatos magatartás népszerűsítése játékosan és 

élményszerűen. Programjaikat főleg kisgyermekes családoknak szervezik, de 

bárkit szívesen látnak. Tevékenységek: Játszóházakat és túrákat szerveznek. 

Odútelepet létesítetenek az erdei iskolánál. Összefogással megmentették az 

Ürge-mező tanösvény tábláit, jelenleg segítőket keresnek a felújításukhoz. 

Ismeretterjesztő kampányt szerveznek az Ürge-mezőről. Polgári természetőr 

képzést indítanak a Csengey Dénes Kulturális Központtal és a Duna-Dráva 

Nemzeti Parkkal összefogva. Madárbarát kert kialakításán dolgoznak. 

Csatlakoztak a DC Dunakom Kft. komposztálást népszerűsítő  programjához.

Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület Szekszárdi Helyi Csoport
7100 Szekszárd, Béla tér 6. 74/412-285 

www.facebook.com/pages/MME-

Kaposvári-Helyi-Csoport

Tóth Sándor, irodavezető: 

20/917-2236

Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület Dombóvári Csoportja
7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 42. 30/296-4501 mme28@t-online.hu http://www.madarvarta.atw.hu/ Nagy Sándor, titkár

Az 1980-tól önálló szervezet - elsö sorban a fiatalságot és a pedagógusokat 

megcélzó - szemléletformáló munkájában végez példaértékű munkát. Szakmai 

munkájának és nevelési céljainak feltételrendszerét maga teremtette meg. 

Munkája rendkívül sokszínű: fajvédelem, madárgyűrűzés, állományfelmérés, 

erdei iskoláztatás, pedagógusképzés, madarász-sulik működtetése, jeles 

napok, ökoiskolák munkájának támogatása, oktatóközpont működtetése, 

szaktáborok-, versenyek- és kiállítások szervezése, téli madárvédelem, 

odútelepek kialakítása és gondozása, szakértés, tájékoztatás, előadás és két 

erdei iskola működtetése. 
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