
Kurzusfelelős:  Földesi Dóra  dorka@humusz.hu 

Időpont:  Hétfő 1730-tól  1900-ig 

 

Környezetvédelmi kurzus 

Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium 
2009/2010 őszi félév 

 
 

Időpont: hétfőnként 17:30-19:00 
A terepszemlék időpontja: 2 pénteki alkalom. A pontos dátumot a résztvevőkkel előre egyeztetjük. 

 
Szervező: Hulladék Munkaszövetség 

A Hulladék Munkaszövetség 16 magyar környezetvédő szervezet szövetségeként működő 
független társadalmi szervezet, mely 1995-ben alakult.  

A HuMuSz célja ráébreszteni az embereket arra, hogy a szemét keletkezése nem természetes. A 
hulladék a gondolkodásunkban kezdődik. Olyan termelési és fogyasztási rendszerek kialakításáért 
dolgozunk, amelyek fenntarthatóak és nem keletkezik bennük hulladék. Ebben partnernek tekintjük 
a lakosságot, az állami és a gazdasági szféra döntéshozóit. Eszközeink a tanácsadás, a 
tájékoztatás, a szemléletformálás, a lobbi és a közösségi együttműködések ösztönzése a 
fenntartható jól lét érdekében.  

Kapcsolattartó: Földesi Dóra, e-mail: dorka@humusz.hu, tel.:(1)386-2648 
 
 

Tematika 

1. Globális környezeti problémák 

Mik napjaink legnagyobb környezeti és társadalmi kihívásai? Milyen kiutak lehetségesek? 

Helyszín: Szakkollégium 

2. Terepszemle a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben 

Helyszín: Bp.,  XV.  ker., Mélyfúró u. 10-12.  

3. Terepszemle egy budapesti hulladékkezelő telepen 

Megnézzük, mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékunkkal. 

Várható helyszín: Bp., X. ker. Jászberényi út 

4. Hulladékkezelés 

Mit tehetünk a már megtermelt hulladékkal? Újrafeldolgozás, lerakás, égetés 
A tereplátogatások tapasztalatainak megbeszélése 

Helyszín: Szakkollégium 

5. Nulla hulladék 

A HuMuSz hulladékcsökkentési koncepciójának bemutatása 
Hogyan csökkentheted a hulladékod mennyiségét? 

Helyszín: Szakkollégium 

6. Fogyasztói társadalom és környezettudatos vásárlás 

A fogyasztás mozgatórugói. Valós vagy vélt igények? 
Mire figyel egy tudatos vásárló? Csomagolóanyagok, logók, szállítás, adalékanyagok... 

Helyszín: Humusz Ház, Bp. XI. ker. Saru u. 11. 
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7. Civilség, civil szervezetek 

Civil szervezetek működéséről, céljairól, társadalomban betöltött szerepükről és az 
önkéntességről 

Helyszín: Szakkollégium   

 

 

Előadók 

 
Földesi Dóra 
Tájépítészmérnök. 1999-óta a HuMuSz önkéntese, 2005 óta a szervezet oktatási 
programjának vezetője. Gyerekcsoportok, tanásképzések, kiállítások szervezője. 

 
Szilágyi László 
A HuMuSz egyik alapítója, a KukaBúvár szerkesztője. Tanár, újságíró. Mostanában 
elsősorban környezetpolitikai ügyekkel veszkődik, de alig várja, hogy újra 
szemléletformálással, tanítással foglalkozhasson.  
 
dr. Munkácsy Béla  
ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének adjunktusa  
a földtudományok doktora, okl. környezetmenedzser, földrajz és biológia tanár  
kutatási területe: erőforrásmenedzsment, fenntartható energia- és hulladékgazdálkodás  
 
Perneczky László 
A HuMuSz munkatársa, a Tiszta Magyarországért program (összefogás az illegális 
hulladéklerakások felszámolásáért) koordinátora. Több, mint tíz éve dolgozik a 
zöldmozgalomban. Aktívan dolgozik több fesztivál és cég „zöldítésén” (szelektív 
hulladékgyűjtés, szemléletformálás, mosható és visszaváltható söröspoharak,... ). 


