
Lakossági tanácsadó tevékenység

Szervezetünknél a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatába történt felvétel óta folyamatos az ügyfélbarát 
környezetben (földszinti, akadálymentesített iroda utcai bejárattal, önálló tanácsadó helyiség, tárgyaló) 
megvalósuló környezeti tanácsadás, melynek segítségével az állampolgárok olyan környezeti információkhoz 
juthatnak, melyeket más csatornákon keresztül nem, vagy csak nehezen kapnának meg. E tevékenységünk 
keretében 2008 első félévében többszáz telefonos és e-mailen érkező megkeresésre válaszoltunk, illetve 
személyesen fogadtuk az irodánkba nyitvatartási időben (H – P: 9 – 17 óráig) betérő érdeklődőket.

A lakossági tanácsadással, mint alaptevékenységgel a HuMuSz célja, hogy elősegítse a lakosság környezeti 
tájékozottságát, szem előtt tartva, hogy a környezeti tanácsadás olyan intézményes eszköz, mely helyi szinten 
képes párbeszédet teremteni a polgárok, a civil szervezetek, az önkormányzatok és a magángazdaság között.

Tanácsadó irodánkban a HuMuSz folyamatosan bővülő saját kiadvány-választékán kívül számos más 
zöld-, illetve egyéb civil szervezet szóróanyagai, folyóiratai, brosúrái is elérhetőek, melyek többsége 
ingyenesen áll a látogatók rendelkezésére. Egy erre fenntartott polcon lehetőséget biztosítunk az otthon 
megunt, feleslegessé vált könyvek elhelyezésére is, melyek innen bárki számára ingyenesen elvihetőek. 
Ezzel a hulladékcsökkentés egyik legegyszerűbb módjára, az újrahasználatra is fel kívánjuk hívni a 
figyelmet. A tanácsadó iroda egy másik polcán pedig a KÖTHÁLÓ környezetbarát termékeket 
bemutató gyűjteményét (pl. kompakt fénycső, mosószóda, mosható nadrágpelenka) tekinthetik meg az 
irodánkba látogatók. A temékek helyben történő megvásárlására nincs mód, azonban az érdeklődőknek 
tájékoztatással tudunk szolgálni a temékek beszerzési lehetőségeiről.

Szintén a tanácsadó irodában kapott helyet kereshető számítógépes adatbázis formájában is feldolgozott 
dokumentumtárunk, ami a hulladékgazdálkodással kapcsolatos könyvek, folyóiratok gyűjteménye. 
Irodánkban a kiadványok helyben olvasására, illetve igény szerint fénymásolatok készítésére van mód, 
mely lehetőséget egyre több egyetemista, szakdolgozó, és környezetvédelmi, illetve azon belül 
hulladékgazdálkodási kérdésekkel hozzánk forduló érdeklődő használ ki. 

Megkeresések összesítése (2008. január 3. - 2008. június 30.): 
Megkeresés témája Megkeresések száma

1. Illegális hulladéklerakás, hulladékégetés 20
2. Környezetbarát háztartás és iroda 17
3. Komposztálás 13
4. A HuMuSz álláspontja szakmai kérdésekben 23
5. Sittszállítás, lomtalanítás 11
6. Környezeti nevelés, oktatás 15
7. Anyagkérés szakdolgozathoz,tanulmányhoz 18
8. Újrapapír, ill. lebomló műanyagok         41
9.  Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok 
elhelyezése 156
10. Kiadványaink, eseményeink 90
11. Termékdíj, betétdíj, szemétdíj 10
12. Egyéb 35
ÖSSZESEN 449



Az előző évekhez hasonlóan ebben az időszakban is több környezet-, és fogyasztóvédelmi eljárást 
kezdeményeztünk, és aktivistáink segítségével standunkkal számos külső helyszínen megtartott 
rendezvényen vettünk részt:

Január
Cserkészbál – XI. ker., Szent Imre Gimnázium

Április
SOTE Egészségtudományi Kar kari sportnapok - SOTE Római Parti kollégium
Föld Napja – Pálvölgyi-barlang kőfejtője
Föld Napja – TIT Stúdió, XI. Ker. Zsombolyai utca 
6.
Föld Napja -  Fővárosi Állat- és Növénykert

Május
Madarak és Fák Napja - Fővárosi Állat- és 
Növénykert 
Madarak és Fák Napja – Franklin utcai játszótér
Nemzetközi Klímaváltozási  Akciónap - Fővárosi Állat- 
és Növénykert
Művelődési Házak Majálisa – Orczy-kert
2. Régiós Családi Nap - Székesfehérvár, Bregyó 
Sportcentrum

Június
Családi nap –  XIV. ker. Kaffka _Margit Általános Iskola
V. Napfényes Fesztivál – Petőfi Csarnok
II. Országos Bionap - Babat

Ezen alkalmakkor kiadványaink terjesztésén túl a gyermekeket különböző játékokkal, fejtörőkkel 
szórakoztattuk, az érdeklődőket pedig szakmai tanácsokkal láttuk el. 

A www.HuMuSz.hu központi honlapon folyamatosan frissítve áll az érdeklődők rendelkezésére a 
hulladékátvevőkről, budapesti használtcikk adás-vételi lehetőségekről és adományfogadó 
szervezetekről készített adatbázisaink, illetve GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) rovatunk, s innen 
lehet eljutni tematikus honlapjainkra is, mint például a hulladékégetés egészségügyi, környezeti, 
társadalmi hatásaival, és a hulladékégetés alternatíváival foglalkozó www.piromania.info, a háztáji 
komposztálás kérdését boncolgató www.komposztalj.hu, vagy a hulladékképződés csökkentésének 
lehetőségeit bemutató  www.megelozes.HuMuSz.hu. 

A KÖTHÁLÓ tagjaként környezeti tanácsadónk fórumokon, képzésen vett részt („Az Európai Uniós 
képzési rendszer átvétele és az aarhus-i egyezmény, mint a közösségi részvétel alapja” című 
továbbképzés – Szentendre, 2008. február 27-29.), a megújult www.kothalo.hu honlapon pedig 2007. 
januárjától negyedévente jelentetjük meg egy-egy aktuális, közérdeklődésre számot tartó ügyünk feldolgozását.

A HuMuSz Házban működik Kukabúvár című, negyedévenként 5000 példányban megjelenő, 
hulladékgazdálkodással, ökológiai fogyasztóvédelemmel, illetve regionális, országos és uniós szintű 

http://www.komposztalj.hu/
http://www.komposztalj.hu/
http://www.megelozes.humusz.hu/
http://www.megelozes.humusz.hu/


környezetpolitikai kérdésekkel kapcsolatos írásokat közlő magazinunk szerkesztősége. A lapban, 
munkatársaink cikkein kívül más civil szervezetek, illetve olvasóink és szimpatizánsaink írásait is közöljük.

Ebben a félévében az alábbi lakossági előadásokat szerveztük a HuMuSz Házban:

február 6. Kerékpár vagy autó? Az autó megbolondít minket
Zentai Rózsa Sándor, Szelíd Energia Alapítvány
http://humusz.hu/programok/2727

február 13. Székelyföld, Tótmegyer, Kárpátalja - KukaBúvár körút 
a Kárpát-medencében
Gadó György Pál, Rátz Judit, Szilágyi László, a HuMuSz 
munkatársai
http://humusz.hu/programok/2728

február 20. Aranylövés, avagy a túlfogyasztás természete
Réz András, filmesztéta, reklámszakember 
http://humusz.hu/programok/2729 
február 27. A versenyképes vasút
Bödecs Barna, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja
http://humusz.hu/programok/2730

március 5. A klíma Baliban és Bali után
Kardos Péter, meteorológus, az Energia Klub éghajlatvédelmi 

programvezetője 
http://humusz.hu/programok/2731

március 12. A vállalatok felelősségvállalása -„Vegyél vissza!"
Szomolányi Katalin és Novák Péter 
http://humusz.hu/programok/2732

március 19. Összeomlás. Az elpusztult civilizációk tanulságai
Vassy Zoltán, Jared Diamond bestsellerének magyar fordítója 
http://humusz.hu/programok/2733

március 26. Már a hús sem a régi
Tóth Gábor, élelmiszermérnök 
http://humusz.hu/programok/2734

április 2. Az idő fogságában avagy a fogyasztói társadalom csapdái 
Zaja Péter, visnyeszéplaki útkereső 
http://humusz.hu/programok/2736

április 9.  Őrültek és egyes közgazdászok
Papp Sándor, ny. egyetemi tanár
http://humusz.hu/programok/2735



április 16. Fenntartható fogyasztás 
Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete
http://humusz.hu/programok/2737

 


