
Civil szervezettel a nulla hulladék felé 

 

A   Nagykovácsi Természetvédő Egyesület bemutatása 
Nulla Hulladék Konferencia 2015. november 3. 

 

A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE) 2004 
márciusában alakult meg 17 fővel közhasznú egyesületként. Tevékenységünket 
tagdíjakból, adományokból, 1% felajánlásokból és elnyert pályázatokból 
finanszírozzuk. 

 

Főbb céljaink, hogy az épített és természeti környezetünket megóvjuk, a lakosok 
körében felvilágosító tevékenységet folytassunk a környezettudatosság, az élővilág 
és a világ változásainak megismertetésére. Önkéntes munkát szervezünk, 
kirándulásokkal mutatjuk be természeti értékeinket, tudományos ismeretterjesztő 
előadásokat rendezünk. 

Együttműködünk más civil szervezetekkel a faluban és az agglomerációban, hogy 
együttes fellépésünkkel hangsúlyozzuk jelenlétünket a térségben.  

A Tudatos Vásárlók Egyesülete által meghirdetett Ökokör program keretében a 
háztartás zöldítéséről beszélgettük. Különböző szempontok szerint elemeztük a 
háztartásunkat, mint például a gazdaságos üzemeltetés, vegyszerhasználat, 
hulladék kérdése, víz- és energia felhasználása, mérése, élelmiszerek mennyisége, 
tudatos vásárlás. Így, évek múltán látszik, hogy mennyire hatott ránk ez a program. A 
visszajelzések bizonyítják, hogy van létjogosultsága, hogy ilyen programokkal 
átformáljuk a régi, berögződött szokásokat. 

 SZIKE egyesülettel akkor vettük fel a kapcsolatot, amikor pályázaton pénzt nyertünk  
komposztkeretekre. Mivel a SZIKE egyesület a komposztálás szakértője, felkértük a 
vezetőjét egy előadásra, melyet a keretek lakosság számára történő kiosztásával 
kapcsoltunk össze. 

A HUMUSZ egyesülettel hosszú évek óta tartó kapcsolatunk hozzájárult ahhoz, hogy   
szervezetünket jobban tudjuk  működteti, mivel workshopokat szerveztek, ahol 
hasznos információkkal segítettek minket. Bekapcsolódtunk a Nulla Hulladék Hálózat 
programba, és azóta folyamatos a kapcsolatunk. Segítséget kaptunk az 1 százalék 
gyűjtéséhez is – szervezetünk nevével és adószámával feltüntetett könyvjelzők és 
plakátok formájában. 

2012-ben csatlakoztunk a Védegylet által szervezett „Vigyázat, ehető!” filmhét 
programhoz. Ennek során beszélgetéssel egybekötött filmvetítést tartottunk a 
Védegylet által biztosított filmekből válogatva. 

 

Együttműködés a hivatalos szervezetekkel a környezet védelmében 

 

Egyesületünk folyamatos kapcsolatban áll a helyi önkormányzattal annak érdekében, 
hogy a képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is fordítsanak kellő 



figyelmet a környezet védelmére. Például az egyesület támogatja kezdeményezésére 
indult meg a falu bejáratánál található védett gesztenyefa sor permetezése az 
aknázómoly ellen. Erősítjük kapcsolatunkat a helyi oktatási-nevelési intézményekkel 
és civil szervezetekkel környezetvédelmi kezdeményezéseik, programjaik 
támogatásával. 

Kapcsolatot tartunk olyan szervezetekkel, amelyekkel kölcsönösen segíthetjük 
egymást környezetünk védelmében, pl. Levegő Munkacsoport, Humusz, Pilisi 
Parkerdő Zrt, Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Tudatos Vásárlók Egyesülete. 

Bejelentkeztünk ügyfélként az Önkormányzathoz, hogy a településrendezési terveket 
és egyéb, községünket érintő változástatásokat véleményezhessük.  

A falu központi helyén lévő kevéssé használható játszótér átépítését úgy támogattuk, 
hogy egyesületünk pályázaton nyert pénzt növények ültetésére, amit saját 
hozzájárulásával kiegészítve vásárolt meg. A falu civil szervezeteinek 
összefogásával történt meg a növények beültetése. 

Az Önkormányzattal közösen a falu és a kivezető túra utak kitakarítását az évente 
meghirdetett „Te szedd” szemétszedés keretében végeztük. 

A 11 év során elért eredményeink  

(Mit tehetnek a civilek?) 

Komposztálás 

Pályázatokon elnyert támogatásból két alkalommal tudtunk komposztládákat osztani. 
Bevontuk az Általános Iskola diákjait a Föld napi rendezvényen osztott 
komposztkeretek összeállításába. Előadásokat szerveztünk a helyes 
komposztálásról, szórólapot juttattunk el minden háztartásba a helyi hulladékszállító 
szolgáltató segítségével. 

Kerékpározás, CM 

Többször megszerveztük és lebonyolítottuk a Nagykovácsi Critical Mass rendezvényt  
200-300 lelkes résztvevővel, sok-sok gyerek részvételével. A rendezvény céljául 
kerékpár tárolók létesítését kértük, támogattuk. Mivel csak az országúton lehetett 
Budapestre bejutni kerékpáron, ezért kerékpározásra alkalmas út létesítését 
szerveztük, támogattuk. Így most már biztonsággal engedhetjük a gyerekeket is 
egyedül Budapestre biciklizni. 

A legszebb konyhakertek 

Csatlakoztunk az országosan meghirdetett versenyhez az Önkormányzattal közösen, 
és lebonyolítottuk a helyi versenyt zsűrivel és ünnepélyes eredményhirdetéssel. 
Egyesületünk vetőmag csomaggal kedveskedett a versenyzőknek. A versenyre 
benevezett kertekről film és újsághír készült a helyi médiában. 

  

Együttműködés a HUMUSZ-al 

Csatlakoztunk a „Nulla Hulladék” programhoz. A programhoz kapcsolódóan 
rendezvényt szerveztünk a helyi Inkubátorházban. Ennek során néhány felajánlott 
tárgyat átadtunk új tulajdonosának, megunt ékszerek, könyvek, CD-k, DVD-k, 
növények cseréltek gazdát. A rendezvény alatt a gyerekeknek kézműves foglalkozást 



tartottunk újrahasznosítható anyagokból. Felhívást tettünk közzé a gyűjtés és 
felajánlás folytatására.  

Támogatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, rendezvényeinken a postaládára 
ragasztható „Nem kérünk szórólapot!” feliratú matricát osztogatunk. 

Támogatjuk a szelektív hulladékgyűjtést és rendezvényeinken a postaládára 
ragasztható „Nem kérünk szórólapot!” feliratú matricát osztogatunk. 


