
BME Egyetemi Zöld Kör 

 

A BME Egyetemi Zöld Kör (EZK) egy olyan diákszervezet, amelynek elsődleges célja, 

hogy a Műegyetem hallgatói környezettudatos szemléletet is szerezzenek az egyetemi éveik 

alatt. Szeretnénk, ha minden itt végzett mérnök és közgazdász a munkája és a mindennapi 

élete során is alkalmazná a fenntarthatósági elveket. 

A környezettudatosság elsődleges meghatározó tényezője döntéseinknek. Szakmai 

tudásunk biztosítja megbízhatóságunkat tevékenységünk témájában. Küldetésünket életünk 

szerves részeként kezeljük, úgy véljük, példamutatással lehet a legnagyobb hatást elérni. 

Munkánk során mi magunk is értékes tapasztalatokra teszünk szert. Hisszük, hogy 

környezetünk sorsa rajtunk áll. Az önkéntesség biztosítja, hogy motivációink tiszták 

maradjanak, és működésünk fenntartható legyen. A közösség összetartó ereje, egymás 

kölcsönös támogatása segít minket céljaink elérésében. 

Azért döntöttünk úgy, hogy az egész egyetemet átfogó szervezetet hozunk létre, mert így egy 

kisvárosnyi embert tudunk elérni tevékenységeinkkel. 

Az Egyetemi Zöld Kör (EZK) az 1980-as években alakult meg a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen azzal a céllal, hogy összefogja a környezettudatos fiatalokat. 

Az akkori tevékenységek főként saját újság szerkesztésével illetve különböző 

demonstrációkkal arra irányultak, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem társadalmi 

és gazdasági hatásaira. Ahogy az alapító tagok diplomát szereztek, fokozatosan, majd a ’90-es 

évekre teljesen megszűnt a Kör működése. Az újjászervezés 2005 őszén történt meg, azóta a 

Kör, illetve a tagság tevékenységi listája folyamatosan bővül. Céljaink közé tartozik a zöld 

szemlélet terjesztése egyetemünkön, az üzemeltetés fenntarthatóbbá tétele, illetve a 

hallgatói és oktatói szemléletformálás, amivel tevekényen hozzájárulunk a felelős és 

környezettudatos értelmiség kineveléséhez.  



Jelenlegi tevékenységünk 

Egy „zöldebb” egyetemért 

A Kör céljai között szerepel az egyetem működésének fenntarthatóbbá tétele. Ezek a hosszú 

távú projektek mind igyekeznek az üzemeltetést korszerűbbé és egyúttal zöldebbé tenni. 

A hulladék megelőzésén és újrahasználatán túl nagy figyelmet fordítunk az egyetemi és 

kollégiumi szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körű kiépítésére és használatára. 

Kezdeményezésünk jóvoltából ma az egyetemi kollégiumokban és a kampusz épületein kívül 

is találhatóak szelektív hulladéktárolók, amelyek lehetőséget adnak a papír, műanyag, 

alumínium, szárazelem, helyenként a fehér és színes üveg különválogatására, valamint a 

komposzttároló jóvoltából a biológiailag lebomló hulladék is hasznosítható. A 

kollégiumokban lehetőség van továbbá a használt sütőolaj külön gyűjtésére.  

Az egyetemen legnagyobb mennyiségben papír hulladék keletkezik, így ennek felelős 

használata kiemelt cél. A megelőzés elvét figyelembe véve ösztönözzük az elektronikus 

ügyintézést, és az újra-használat érdekében az egyoldalasan használt papír hasznosítását 

jegyzetelésre, valamint az újrahasznosított papír (újrapapír) beszerzését. 

Honlapunkon (www.ezk.bme.hu) környezetvédelmi információs portált üzemeltetünk. Az 

ide látogatók információkat kapnak arról, hogy milyen hulladékot hol helyezhetnek el az 

Egyetem területén. Illetve megtalálhatják a BME Zöld Térképét is, amely az Egyetem 

környéki Zöld boltkat, szolgáltatásokat mutatja be. 

Az EZK legnagyobb szabású programjai közé tartozik a Zöld Tanszék Verseny (ZTV). A 

verseny az egyetem tanszékei, és üzemeltetési egységei között zajlik 8 héten keresztül. Ennek 

során összehasonlítjuk a kezdeti és végállapotot és az eredmények alapján díjazzuk 

résztvevőket, akik ezáltal elnyerhetik a Legzöldebb Tanszék, a Legtöbbet Zöldült Tanszék, 

vagy egyszerűen a Zöld Tanszék minősítést. 

A környezeti Felelősségtudatért 

A zöld szemlélet minél szélesebb réteghez, hallgatókhoz és oktatókhoz való eljuttatása 

érdekében szabadidős programokat szervezünk. Ennek érdekében előadásokat, 

vitafórumokat, filmvetítéseket, üzemlátogatásokat, flashmobokat, túrákat szervezünk. 

Minél több felületen próbálunk megjelenni, így számos cikket és ismeretterjesztő írást 

közlünk a különböző kari lapokban és az egyetemi újságban. Ezen kívül rendszeresen 

adunk rádióinterjúkat is.  

Igyekszünk közvetíteni a hallgatók felé olyan tantárgyakat, kurzusokat, amelyek elméleti és 

gyakorlati szinten foglalkoznak a fenntartható fejlődés ügyével, bővítve ezzel a diákok ilyen 

irányú ismereteit. 

Az együttműködés öröméért 

A szakmai kapcsolatok ápolását az egyetemen belül és kívül is fontosnak tartjuk. Az 

egyetemen kívül számos szervezettel és egyesülettel tartunk fent partneri viszonyt. A mi 

közreműködésünkkel jött létre a HUSUN, amely az ország felsőoktatási zöld szervezeteit 

igyekszik összefogni.  

http://www.ezk.bme.hu/


A társaságot, azon túl, hogy egy szakmai közösségként tartjuk számon, baráti közösségként 

is szeretnénk fenntartani a kellemes hangulatú együttműködés érdekében. A Kör 

fennmaradásának szempontjából nagyon fontos az utánpótlás biztosítása, valamint tagjaink 

megtartása, motiválása. Ezért rendszeresen szervezünk csapatépítő eseményeket, 

kirándulásokat, túrákat, társasjátékozásokat, filmezést, palacsintázást és egyéb 

programokat.  

info@ezk.bme.hu - http://ezk.bme.hu/ 

https://www.facebook.com/bme.ezk 

 

https://www.facebook.com/bme.ezk

