
Lakossági tanácsadó tevékenység

Szervezetünknél a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatába (KÖTHÁLÓ) történt felvétel óta immár több, 
mint 5 éve biztosítunk folyamatos környezeti tanácsadást ügyfélbarát tanácsadó irodánkban (földszinti, 
akadálymentesített iroda utcai bejárattal, 70 m2-es önálló tanácsadó helyiséggel, üzenetrögzítős telefon- és 
vezeték nélküli internetkapcsolattal, napi 8 órás nyitvatartással), melynek segítségével az állampolgárok olyan 
környezeti információkhoz juthatnak, melyeket más csatornákon keresztül nem, vagy csak nehezen kapnának 
meg. 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. Mindezen túl irodánk számos vállalkozásnak segít eligazodni a folyamatosan változó 
jogszabályi kötelezettségek sűrűjében és állami szervezeteknek, önkormányzatoknak, iskoláknak, civil 
szervezeteknek ad szakmai segítséget hulladékgazdálkodási kérdéseik megoldásában.

A hálózat tagjaként folyamatosan regisztráljuk az irodánkhoz érkező telefonos és e-mailes 
megkereséseket, illetve személyesen fogadjuk az irodánkba betérő érdeklődőket. A KÖTHÁLÓ tagjaként 
főállású tanácsadónk november során csehországi tanulmányúton (Zöld Közbeszerzés és 
környezetbarát iroda – tapasztalatcsere a környezeti tanácsadás terén), illetve egy háromnapos 
tréningen (Képzés a KÖTHÁLÓ és a környezeti tanácsadó forrásteremtési képességeinek növelése 
érdekében) vett részt. 

   Megkeresések összesítése (2008. július 1. - 2008. december 31.): 

Megkeresés témája Megkeresések száma
1. Illegális hulladéklerakás, hulladékégetés 10
2. Környezetbarát háztartás és iroda 23
3. Komposztálás 18
4. A HuMuSz álláspontja szakmai kérdésekben 15
5. Sittszállítás, lomtalanítás 21
6. Környezeti nevelés, oktatás 11
7. Anyagkérés szakdolgozathoz,tanulmányhoz 13
8. Újrapapír, ill. lebomló műanyagok         20
9.  Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok 
elhelyezése 114
10. Kiadványaink, eseményeink, postázott csomagok 88
11. Termékdíj, betétdíj, szemétdíj 13
12. Egyéb 15
ÖSSZESEN 361

A közvetlenül a tanácsadó irodába érkező megkeresések számában tapasztalható csökkenés a HuMuSz   
külső és belső kommunikációjában bekövetkezett pozitív változásoknak és az új munkatársak 
felvételének köszönhető. Ezáltal a médiamegkeresések egyre nagyobb arányban közvetlenül Graczka 
Sylvia médiamunkatársunkhoz, míg a környezeti neveléssel összefüggő kérdések Földesi Dóra oktatási 
programfelelősünkhöz és Pápa Ági környezeti nevelőnkhöz érkeznek. Ezen túlmenően számos szakmai 
programra (előadások, konferenciák, kerekasztalbeszélgetések) történő felkérés érkezik közvetlenül 
Szilágyi Lászlóhoz, szervezetünk elnökéhez, míg az illegális hulladéklerakással kapcsolatos kérdések 
Perneczky Lászlóhoz, a „tiszta Magyarországért” programunk vezetőjéhez, a 



www.tisztamagyarorszagert.hu honlap szerkesztőjéhez futnak be. Ezáltal tanácsadónknak lehetősége 
nyílik a tanácsadással összefüggő egyéb feladatok minél szélesebb körű ellátására (szerda esti lakossági 
előadássorozatok megszervezése és meghirdetése, önkéntesek felkészítése a külső helyszíneken 
megvalósuló rendezvényeinken való megjelenésre, a www.humusz.hu honlap programajánló és GYIK 
rovatának folyamatos frissítése, KukaBúvár című magazinunk terjesztésének koordinálása, egyszerűbb 
médiamegkeresések megválaszolása....)

A félév során aktivistáink egyre szélesebb körű bevonásával az alábbi külső helyszínen megtartott 
rendezvényen 
vettünk részt:

E z e n 
a l k a l m a k k o r 
kiadványaink 
terjesztésén túl 

a gyermekeket különböző játékokkal, 
fejtörőkkel szórakoztattuk, az érdeklődőket 
pedig szakmai tanácsokkal láttuk el. 

Tanácsadó irodánkban a HuMuSz saját 
kiadvány-választékán kívül számos zöld-, 
illetve egyéb civil szervezet szóróanyagai, 
folyóiratai, brosúrái is elérhető, melyek 
többsége ingyenesen áll a látogatók 
rendelkezésére. Egy erre fenntartott polcon 
továbbra is 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 termékek helyben történő 
megvásárlására nincs mód, azonban az érdeklődőknek tájékoztatással tudunk szolgálni a termékek 
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.  

A HuMuSz a  http://javitomuhelyek.humusz.hu/  oldalon új adatbázist hozott létre a még működő javító- és 
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szervízműhelyek (suszterek, szabók, műszerészek, stb.) bemutatására.  Szervezetünk azért indította ezt a 
lapot, mert alapvető környezetvédelmi érdekünk, hogy a kezeink között megforduló eszközöket minél 
tovább használjuk, hogy mindent megjavíttassunk, amit meg lehet, hogy minél később váljanak 
hulladékká használati tárgyaink, eszközeink, gépeink. A www.humusz.hu központi honlapon 
természetesen továbbra is 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. 

Továbbra is a HuMuSz Házban működik Kukabúvár című, negyedévenként 5000 példányban megjelenő, 
hulladékgazdálkodással, ökológiai fogyasztóvédelemmel, illetve regionális, országos és uniós szintű 
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:

szeptember 17. Megvédhető-e a női 
egyenjogúság törékeny vívmánya a 
környezeti válság közepette?
Simonyi Gyula, BOCS Alapítvány

szeptember 24. A Jövő Nemzedékek 
Ombudsmanjának első tapasztalatai
Fülöp Sándor, Ombudsman

Október 1. Szemétből komposzt, avagy 
mi fán teremnek a zöldjavak? 
Gellért Miklós, SZIKE Egyesület

Október 8. Fenntartható építés - különös 
tekintettel a családi házak léptékében 
alkalmazható megoldásokra
Medgyasszay Péter, Független Ökológiai 
Központ

Október 15. Érdekérvényesítés, lobbi, szponzoráció
Krasznai Gábor - PR, kommunikációs és lobbi tanácsadó

Október 22. Meddig tartható a technokrata hulladékkezelés? Utak és kérdőjelek
Tombácz Endre, az Öko Rt szakmai igazgatója

Október 29. HuMuSz-film ősbemutató
Gadó György Pál és Perneczky László, a HuMuSz munkatársai

November 5. Bűntudat és vezeklés - A reklám felelősségre ébredése
Sas István reklámpszichológus



November 12. Prout – Az összeomlás utáni világ gazdasága
Szakmáry Donát, Prout aktivista

November 19. Közvetlen kereskedelem – a piacgazdaság egy lehetséges alternatívája
Almássy Tamás, Simó Áron, Vassányi István és Zsombok György

November 26. A reklámetika lehetőségei és határai
Markovich Réka, a Reklámszövetség főtitkára

December 3. Az én házam, az én váram... és az én energiám!
Véghely Tamás megújuló energia szakértő 

December 10. Van-e helye az autónak a városban?
Török Máté, a VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) közlekedésfejlesztési munkacsoportjának tagja  


