
 
 

Fenntarthatóság és hulladékcsökkentés az egyetemeken 

A Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) 

A Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.)  angolul  Hungarian Sustainable University Network 

2014-ben azzal a céllal kezdte el tevékenységét, hogy a magyarországi egyetemek, főiskolák 

érdekében működő fenntarthatósági, környezetvédelmi szervezetek hálózatát kialakítsa, és hogy 

segítse a felsőoktatási intézmények ez irányú fejlődését, a fenntarthatóság mint szempont 

alkalmazását az oktatás-nevelés és az intézményüzemeltetés területén egyaránt. A hálózatot 

támogatja a US Embassy.  

Tagjai a felsőoktatásban tevékenykedő civil szervezetek, magánszemélyek, főiskolások, egyetemisták, 

egyetemi dolgozók vagy a téma iránt érdeklődő önkéntesek. A jelenleg még informális keretek között 

működő hálózat szervezeti tagjai: BCE HAKÖSZ (Hallgatók a Közösség Szolgálatában), BME EZK (BME 

Egyetemi Zöld Kör), Sustainable CEU, DEHÖK Környezetvédelmi Bizottság, ELTE EKSZ (ELTE Együtt a 

Környezettudatos Szemléletért), ELTE KKlub (ELTE Környezettudományi Klub Egyesület), MEgreen 

(Miskolc), NYME-SUN, PTE hallgatói kezdeményezése, GATE Zöld Klub (SZIE), TITOK Klub (SZTE) 

(Tevékeny  Ifjak a Természet Oltalmáért és a Közösségért). A hálózat nyitott új tagok befogadására is. 

Az informális csoportosulás létrehozását indokolta az a felsőoktatási környezetvédelmi 

kezdeményezések körében jelentkező igény, hogy a tapasztalatokat meg lehessen osztani, ki 

lehessen cserélni, együttes erővel pedig több erőforrást lehessen bevonni a klímavédelem és az 

intézményi fenntarthatósági témájába. Az életre hívást az is erősítette, hogy 2010-ben már volt egy 

kezdeményezés Tikopia néven, ennek szintén magyarországi felsőoktatási környezetvédelmi 

szervezetek voltak tagjai, ami sajnos több okból nem maradt fenn. Így elmondható, hogy egy már 

meglévő igényre válaszolt a HUSUN a megalakulásakor. 

A hálózat működése során a fenntarthatóság alapelveit tartja szem előtt. A közösségben való 

gondolkodás, közösségfejlesztés, pártfogás, kölcsönösség és a tapasztalatcsere a szervezeti működés 

alapvető értékei. Működésében törekszik az aktivizmusra, az átláthatóságra, felelősségvállalásra és 

szubszidiaritásra. Az aktivista tevékenységek egyben tanulás is jelentenek a benne résztvevőknek: 

lehetőséget adnak a személyes fejlődésre, jó gyakorlatok cseréjére, a szaktudás fejlesztésére és 

egyéb készségek fejlesztésére. 

A kezdeményezés konkrét kitűzött céljai között szerepel a felsőoktatási intézmények fenntarthatóbb 

működésének ösztönzése, egységes szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása, hallgatói és 

közösségi kezdeményezések támogatása, a környezettudatos szemlélet népszerűsítése és egy jó 

gyakorlat gyűjtemény létrehozása, valamint a COP21 klímakonferencia népszerűsítése, szerepének 

hangsúlyozása. 

Az eddig közösen végzett tevékenységek között a 2015-ös Föld Napja megünneplése szerepel a 

rendezvények sorában. Volt növények csereberéje, Fenntarthatósági Napok szervezése, biciklis 



 
 

műhely szervezése, moha graffiti készítése, nyílt szelektív hulladéklegyűjtés, Föld napi túra, 

előadások, bemutatók a fenntarthatóság területéről (TTIP), szemétszedés. 

Kiemelt programként szerepelt a Chasing Ice című film levetítése több helyszínen, illetve nagy 

hangsúlyt került a fejlesztések előkészítésére. A nyár folyamán sikerült vezetőképzőt is szervezni. 

A hálózat hosszú távú céljai között szerepel a jogi személyként, formalizáltabban való működés 

megvalósítása, a szoros kapcsolattartás és a hasonló témájú nemzetközi fórumokon való megjelenés, 

a szakmai munka erősítése. Fontos célkitűzés, hogy az egyes tagszervezetek működését is tudja 

segíteni a HUSUN mint egy tanácsadó szervezet. Ennek igénye már a kezdetektől mutatkozik, hiszen 

az egyes szervezetek nagyon eltérő tevékenységi körrel és múlttal rendelkeznek. 

 

 FB-oldal: 

https://www.facebook.com/sunetworkhungary/?fref=ts 
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