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A BME… 

• 315000m2, 24000 hallgató, 1160 oktató, 4000+ 

kollégista 

• Összefüggő 35 épület alkotta campus 

• A magyar mérnöki diplomák 70%-a 

• Kisvárosnak megfelelő környezeti hatás 



Történetünk 

Első megalakulás (1985) 
Színes tüntetések, szórólapok, 

 „világmegváltás” 

Megszűnés ( ‘90) 

 

 
 

 
Újraalakulás (2005) 

 Új célrendszer és struktúra 

Jubileum 
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BME EZK 

egy „zöldebb” egyetemért 

környezeti felelősségtudatért 

az együttműködés öröméért 



   Fenntarthatóbb egyetem 

• Madárbarát Egyetem 

• Komposzt Program 

• Fúrt kútból nyert vízzel locsolás 

• Zöld Tanszék Program  

• Bringázz az egyetemre! 

• Szelektív hulladékgyűjtés 

 



     Környezeti információs portál 

 



   Bringázz az egyetemre!  

 



    Szelektív hulladékgyűjtés 
• Kiépítés, monitoring, fejlesztés, motiválás 

• Papír, műanyag, használt olaj, alumínium, 

szárazelem, elektronikai hulladék, komposzt 

 



 



Zöld Tanszék Verseny 
• 2010-ben hagyományteremtő céllal indult be, 

5 alkalommal szerveztük meg 

• Három minősítés szerezhető meg 



ZTV 
• Kezdeti audit, 8 hetes fejlődési szakasz, 

záró audit, kiértékelés 



VV.hu 

• Víz, villany, hulladék 

• Kérdőívezés, igényfelmérés 

• Fogyasztási adatok mérése 

• 500.000 forint szabadon 

elkölthető jutalom (megtaka- 

rított rezsiköltség) 

• Bercsényi Építész Kollégium 

• Sikeres volt? Kari körök? 



Szemléletformálás 

A környezeti felelősségtudatért 



Szemléletformálás 

A környezeti felelősségtudatért 



Szemléletformálás 
A környezeti felelősségtudatért 



Az Együttműködés öröméért 

 



Kapcsolattartás 

 



Mit csinálunk? 

• Vitafórumok, előadások 

• Üzemlátogatások 

• Föld Napi Túrák 

• Bringa- és madárbarát egyetem 

• Egyetemi környezeti információs portál 

• Szelektív hulladékgyűjtés 

• BME Bebiciklizés 

• Zöld Tanszék Verseny  

• Filmklubok 

• Flashmobok 

 egy „zöldebb” egyetemért 

környezeti felelősségtudatért 

az együttműködés öröméért 



Meghatározó tényezők 

• A pénz nem számít! 

– Nagyon alacsony költségvetés 

– Külső pályázati források bevonása 

• Bürokrácia 

• Elvek 

• Célcsoport igényei, időpont 

• Humán erőforrás 

 



Kell egy csapat! 

• Mindenhez kell ember!! 

– Toborzás  

– Motiválás- mentorrendszer 

– Elismerés 

• Csapatépítések 

– Kirándulás 

– Sörözés 

– Karácsonyozás 

 



Miért érdemes? 

 A legtöbb aktív EZK-s 
szuper, szakmai 

dolgokkal foglalkozik 
az egyetem után 

Nagyon fontos és jó 
érzés az egyetem 

fenntarthatóbb 
működéséért az 

idejárók fenntarthatóbb 
életviteléért tenni 

Hülye, aki kihagyja :D 

Aktív, kreatív és 
befogadó csapat 

Nívós hazai és 
nemzetközi 

konferenciákon való 
részvétel 

Több szuper külföldi 
nyári egyetemen is 

részt vehettem  

Nagyon jó érzés egy 
csapat tagjának lenni, 

akiket szeret az ember! 
:) 

Tréningeken és  
workshopokon 
fejlesztettem 

képességeimet és 
sokat tanultam 

magamról 





Az egyetem és a hozzá tartozó kollégiumok 

intézményi lehetőségeikhez mérten 

maximálisan teljesítik a környezeti 

fenntarthatóság kritériumait. 

 

Az egyetemi polgárok környezettudatossága 

kiterjed a megelőzés, újrahasználat, 

újrahasznosítás ismeretére és gyakorlatban való 

alkalmazására is. 

 

Vízió 



Ki, ha mi nem? 

• Facebook.com/bme.ezk 

• ezk.bme.hu 

• info@ezk.bme.hu 

 

Felelős gondolkodás 

Személyes fejlődés 

Önszerveződő közösség 


