
FENNTARTHATÓSÁG ÉS 

HULLADÉKCSÖKKENTÉS  

AZ EGYETEMEKEN 

 Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor 



Kik vagyunk? 

Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági 
Hálózat, (Mo.) – Hungarian 
Sustainable University Network 

Felsőoktatásban tevékenykedő civil 
szervezetek, magánszemélyek 

Főiskolások, egyetemisták, egyetemi 
dolgozók, önkéntesek 



Kik vagyunk? 

 1. BCE  

BCE HAKÖSZ 

DE 

DEHÖK Hallgatói 
Környezetvédelmi 

Bizottság 

2. BME 

BME EZK 

ELTE 

ELTE EKSZ 

3. CEU  

Sustainable CEU 

ELTE 

ELTE KKlub 



Kik vagyunk? 

4. ME 

MEgreen 

SZIE 

GATE Zöld Klub 

 

5. NYME 

NYME-SUN 

SZTE 

TITOK Klub 

6. PTE 

? 



Miért? 

Igény 

+ 

Amerikai 
Nagykövetség 
támogatása 

2010 
Tikopia 



Alapok,  

alapvető értékek  

Fenntartható fejlődés alapelveinek való megfelelés 

Közösség 

• Közösségfejlesztés 

• Pártfogás 

• Kölcsönösség 

• Tapasztalatcsere 

Működés 

• Aktivizmus 

• Átláthatóság 

• Felelősségvállalás 

• Szubszidiaritás 

Tanulás 

• Személyes 
fejlődés 

• Jó gyakorlatok 

• Szakértelem 

• Készségfejlesztés 



Célok  

általánosságban 

Fenntarthatóság elveinek integrálása 
az oktatásba és az intézmények 

működésébe 

Kezdeménye-
zés 

Tapasztalatcsere 
Együttműködés 



Célok - konkrétan 

   Felsőoktatási intézmények  

   fenntarthatóbb  

   működésének ösztönzése 

 

   Egységes szelektív hulladékgyűjtő  

   rendszer kialakítása 
 

   Hallgatói és közösségi 

   kezdeményezések támogatása 

      

   Környezettudatos szemlélet    
    népszerűsítése 

 

   Jó gyakorlat gyűjtemény létrehozása 

 



Célok  

2015/2016-ra 

   Felsőoktatási intézmények szelektív gyűjtési rendszerének 

fejlesztése       fejlesztése szelektív gyűjtők vásárlásával és az intézményi 

  szelektív gyűjtéssel foglalkozó kiadvány szerkesztésével

    

   COP21 népszerűsítése,  

   szakmai programok szervezése 

 

    

   Jó gyakorlat gyűjtemény létrehozása 

    

 

   Szakmai előadások, kiállítások szervezése 



Eddigi tevékenységek  

az összefogás jegyében 

 Föld Napja 2015 
 Növények csereberéje 

 Fenntarthatósági Napok 

 Biciklis műhely 

 Mohagraffiti készítés 

 Nyílt szelektív hulladéklegyűjtés 

 Föld napi túra 

 Előadások, bemutatók a fenntarthatóság területéről, pl. TTIP 

 Szemétszedés 

 Chasing Ice – filmvetítés 

 Fejlesztések előkészítése 

 Vezetőképző 

 

 

 



A szervezetekről - profilok 

 BME EZK 

 

 

 

 Sustainable CEU 

 

 

 

 



BCE HaKöSz  
(Hallgatók a Közösség Szolgálatában)  

 2008 óta, 14 – 20 önkéntes, civil szervezeti forma 

 Előadássorozatok szervezése 

 Workshopok (permakultúra, szappankészítés, 

hulladékból gyermekjáték) 

 Vegán projekt 

 Túlfogyasztás 

 Önkéntesség népszerűsítése 



Fotók  



DEHÖK Hallgatói  

Környezetvédelmi Bizottság 

 2009 óta 

 „Nagy Takarítás” elnevezésű szemétszedési akció, ahol a hallgatók segítségével 
több, mint 150.000 liter hulladékot távolítottak el a Nagyerdőből.  

 Kiállítások szervezése, Zöld Börze 

 4000 facsemetét ültettek a Nagyerdőben, ezzel megalapozva az Egyetemi Erdőt 

 Állatvédelmi program: denevérvédelem, madárvédelem 

 Kerékpáros kultúra népszerűsítése, gyalogtúrák 

 Filmvetítések 

 2013-ban átalakulás:  Zöld Egyetem Program 
Egyetem hallgatóinak, dolgozóinak figyelmét felhívják a környezettudatos életre és 
annak fontosságára.   

Kerékpáros Egyetem  

 Természetes Egyetem  

 Fenntartható Egyetem 



Fotók 



ELTE Együtt a Környezettudatos 

Szemléletért   

 200-250 önkéntes, civil szervezeti forma hallgatói egyesület jogi 
személyként (VHE) az ELTE-vel együttműködve, átmenet a civil és az 
intézményi státusz között 

 2008 óta, jelenleg az ELTE teljes körű elkülönített hulladékgyűjtésének 
megszervezése, menedzselése önkéntesek rendszerén (fenntarthatósági 
munkacsoportokon) keresztül, az egyetem dolgozóinak bevonásával. 

 Madárbarát Egyetem Program, közösségi kertek, környezetrendezés 

 Környezettudatos szemléletformáló anyagok létrehozása, környezettudatos 
életmód népszerűsítése, gyakorlati alkalmazásának megvalósítása az ELTE 
intézményi egységeiben /EVH/ 

 Környezeti audit  

 Workshopok (Hulladékból füzet) 

 Környezettudatos policy megalkotása és alkalmazása az intézmény 
érdekében, fejlesztések 

 Tanfolyamok, tréningek, FN szervezése a témában 

 

 



Fotók 



ELTE Környezettudományi Klub 

Egyesület 

 16 -18 önkéntes, civil szervezeti forma 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Globális Nevelési Projekt 

 Környékezés 

 Geocaching 

 



Fotók 



GATE Zöld Klub Egyesület 

 50 önkéntes, civil szervezeti forma 

 Zöld Forgatag 

 Kollégiumi zöldítés 

 Tudatos vásárlás napja 

 Szabadbolt 

 Biokert 



Fotók 



MEgreen – öntevékeny csoport  

 Miskolci Egyetem, intézményi és hallgatói 

kezdeményezés 

 Öntevékeny csoport 13 fő, megalakulás: 2015 

 Kitűzött feladatok: 

 Szelektív hulladékgyűjtés az egyetemen 

 Előadások tartása a környezettudatosságról 

 Tereprendezés 

 Közösségi tér kialakítása 



Fotók 



NYME - SUN   

 Hallgatói önkéntes csoport, 10 fő, 2015 májusa óta 

 Célok: Fenntarthatósági tanösvény létrehozása, amelyet az egyetem  
Botanikus Kertjében alakítanak ki – állomások, amelyek a 
fenntarthatóság területeit és a környezet- és természetvédelmet 
mutatnák be. 

 Komposztkazán az egyetem részleges energiaellátására 

 Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése az egyetemen 

 A Botanikus kert tavának kitisztítása, vízi élővilág bemutatása 
kiállításon keresztül  

 Üvegházi kertészeti kísérlet, amely összehasonlítaná a bio és a 
hagyományos kertészkedést, különös tekintettel a vegyszerek 
környezeti hatásaira  

 A komposztkazán, a vízi világ bemutatása és a kertészeti kísérlet a 
tanösvény egy-egy állomása lenne 

 





TITOK Klub   

 Tevékeny Ifjak a Természet Oltalmáért és a 

Közösségért, hallgatói önkéntes csoport, civil 

szervezeti formában, 10 fő, 2009 májusa óta 

 Természet- és a környezet védelme 

 Környezettudatos szemlélet terjesztése, 

információtovábbítás, közösségépítés 

 Hozzájárulás az SZTE zöldebbé tételéhez 

 Jegyzetbörze 

 



Fotók 



Hosszú távú célok 

Kapcsolattartás 

 

         Jogi személy 

Nemzetközi 
fórumok 



 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 
Kapcsolat: mudrav@vezer.elte.hu 


