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1. Mit jelent a „zero waste”? 

A "zero waste" egy angol kifejezés, jelentése "nulla hulladék".
1
 

A globális pazarlás és hulladékszennyezés csökkentése érdekében egyre többen választják a 

zero waste életmódot. Nem csak az egyén életében alkalmazható, hanem közösségben is. A 

„zero waste” több annál, hogy nem termelünk szemetet, a zero waste egyfajta tudatos életstílus. 

 

A PUREGREEN (Tisztazöld) projekt keretében mi is zero waste rendezvényeket szerveztünk. 

Tapasztalatainkról készítettük ezt az e-kézikönyvet. Célunk, hogy másokat is segítsünk zero 

waste rendezvények szervezésében. A kézikönyv mellé készítettünk egy rövid videós 

mellékletet. A zero waste rendezvényeink tapasztalatáról szóló kis ismertető videót itt nézhetik 

meg, az Írottkő Natúrpark youtube csatornáján, a PUREGREEN projekt lejátszási listában.  

 

 

 
 

 

 

2. Miért érdemes hulladékmentesen szervezni egy rendezvényt? 

Álljon itt egy diakép projekt grazi tanulmányútjáról Mag. Dr. Ingrid Winter előadásából  

 

                                                 
1
https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-pontosan 

;https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste , https://de.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste 

https://www.youtube.com/watch?v=mwUNpt_zJY0
https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-pontosan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste
https://de.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste
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Találó az elnevezés: okosrendezvények  

 

 

Hulladékmentesen szervezni egy rendezvényt ugyanúgy feladattal jár, mint amikor egyáltalán 

nem figyelünk arra, hogy keletkezik-e utána szemét és mi lesz annak a sorsa, de semmiképpen 

nem jár több munkával. Szerencsére az „ÉLET” és a nemzetközi szabályozás is egyre inkább 

meghozza annak a szükségességét, hogy odafigyeljünk arra, milyen hulladékterhelése 

(ökológiai lábnyoma) van egy rendezvénynek. Mindannyian felelősek vagyunk a bolygóért, 

lakóhelyünkért és a jövő nemzedék létfeltételeinek megőrzéséért. Ebbe beletartozik a 

hulladéktermelés és az egyén ökológiai lábnyomának csökkentése. 

 

Sokan mondják, hogy: de szelektíven gyűjtjük a hulladékot, azt újra felhasználják. Meg kell 

érteni, hogy ez már régen nem elég! Nem elég, hogy szelektíven gyűjtjük, mert például a 

begyűjtött műanyag hulladéknak mindössze kb. 14%-át hasznosítják újra globálisan. A teljes 

folyamatot látni kell, az alapanyag kitermelést, a gyártás energia és anyagfelhasználását, a 

szállítást, a hulladékszállítást és feldolgozást, a nem újrahasznosított hulladék hatalmas 

mennyiségét. Az egyetlen megoldás a nagyarányú csökkentés, a minél kevesebb hulladék 

termelése!  

 

Miért legyen rendezvényünk zero waste (hulladékmentes)? 

 

 

 azért, hogy példát mutassunk másoknak, szemléletformálók legyünk,  

 azért, hogy csak igen kis mennyiségű hulladék keletkezzen,  

 azért, hogy a rendezvény után ne kelljen a hulladéktömeg sorsáról gondoskodni, 

 azért, mert így kisebb a környezeti terhelés, kisebb az ökológiai lábnyom, 
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 azért, mert jobban, felszabadultabban érezzük magunkat, hogy nem hagyunk 

hulladékot, 

 azért, mert a rendezvény helyszíne nem csak az elején, de a végén is szép, 

rendezett,  

 azért, mert a jó példa ragadós (mintát ad más rendezvények szervezésére is), 

 azért, mert egészségesebb, főleg, ha a rendezvényen a vegetáriánus ellátással is 

példát mutatunk,  

 azért, mert változtatni kell az emberiség hozzáállásán,  

 azért, mert csak így lesz jövőnk…  

 

 

 

 

 

 

A PÉLDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gscheitfeiern.steiermark.at/ 

 

 

Ez a kezdeményezés kiváló! 

 

 

(Ajánljuk mindenki figyelmébe a dátumot… ) 

 

https://www.gscheitfeiern.steiermark.at/
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3. A hulladékmentes rendezvények elemei 
 

 

 
 

 

A rendezvények, „bulik” a közösségi élet részei. Az emberek ősidők óta szeretnek összegyűlni 

és együtt lenni. Sajnos az elmúlt évtizedekben a rendezvények egyre nagyobb mértékű 

szennyezéssel járnak együtt. Számos példáját ismerjük annak, amikor egy rendezvény után ott 

marad a „csatatér”: mindenütt eldobált műanyagpoharak, palackok, műanyag tányérok, 

szemeteszsákok garmada. 

 

Az „okosrendezvény” vagy „zero waste rendezvény” lehetővé teszi, hogy hulladéktermelés 

nélkül is élvezhessük egymás társaságát. 

A megfelelő többször használatos eszközökkel akár 90%-kal csökkenthető egy rendezvény 

hulladéktermelése.
2
 

 

Egy hulladékmentes (zero waste) rendezvény szervezésénél az alábbi elemekre kell tekintettel 

lenni: 

 

 szemléletformálás 

 a rendezvény helyszíne 

 eszközök (edények, evőeszközök, poharak) 

                                                 
2
https://drive.google.com/file/d/10VpQJQkwHnRhjwkjO64AFFggYlbhqso4/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/10VpQJQkwHnRhjwkjO64AFFggYlbhqso4/view?usp=sharing
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 catering (étel, ital) 

 illemhely (WC) 

 a minimális esetleges hulladék sorsa 

 közlekedés (mobilitás) 

 anyagmozgatás (logisztika) 

 hangulati elemek 

 marketing 

 

 

 

4. Hogyan álljunk neki egy hulladékmentes (zero waste) rendezvény 

megszervezéséhez? 

 

Döntsük el, hogy rendezvényünk hulladékmentesen szervezzük, és mindent e 

célnak rendeljünk alá.  
 

 

Felejtsük el, az „így szoktuk” mondatot. Egy hulladékmentes rendezvény szervezésének 

minden eleménél fel kell tennünk a kérdést: Az adott tevékenységgel keletkezik-e hulladék? Ha 

igen, hogy lehet elkerülni? Járjunk végig gondolatban minden lehetőséget. Csak a legvégső 

esetben kössünk minimális kompromisszumokat… 

 

 

TAPASZTALATAINK ÁTADÁSÁVAL A SZERVEZÉST 

PRAKTIKUS TANÁCSOKKAL IS SEGÍTJÜK! 
 

4.1. A rendezvény helyszíne 

 

A rendezvény helyszíne nem befolyásolja azt, hogy hulladékmentesen lehessen lebonyolítani. 

Akár a településen belül, akár zöld övezetben, természeti területen szervezünk zero waste 

rendezvényt, az minden helyszínen kivitelezhető. 

 

A rendezvény helyének kiválasztáskor szempont lehet pl. az eszközök helyszínre szállítása.  Az 

infrastruktúra megléte vagy hiánya (pl. áram, vezetékes ivóvíz) befolyásolja a hulladékmentes 

lebonyolítást, de tapasztalataink szerint infrastruktúra nélkül is működik a zero waste 

rendezvény. 

 

A helyszín kiválasztásakor figyelembe kell vennünk, hogy el kell juttatnunk a program 

megtartásához szükséges eszközöket és a rendezvényen részt vevő embereknek is el kell jutni a 

helyszínre. Mind az eszközök szállítását, mind a személyek szállítását igyekezzünk 
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környezetbarát módon megoldani. Ez fokozottan érvényes természeti területeken – főleg védett 

részeken – megtartott programoknál.  

 

Megoldások: a közönség szállításának megszervezése tömegközlekedéssel, különjáratú busszal, 

gyalogos túravezetéssel, kerékpáros túravezetéssel.  Az eszközök szállításának összehangolása. 

Lehetőség esetén teherhordó tricikli vagy más alternatív szállítási lehetőség biztosítása.  

 

A fellépők, szolgáltatók közlekedésénél kérjük a minimális autó használatot (több szolgáltató 

összeszervezése stb.).  

 

A helyszín esetében a fedett tér előnyt jelenthet, mert a lebonyolítás biztonságát növeli (pl. eső 

esetén). Természeti helyszínen a rendezvény szervezésekor már érdemes esőnapot kijelölni. 

Esőnap esetén a rendezvény előtti napon ki kell hirdetni, hogy a rendezvény a kijelölt esőnapon 

lesz megtartva.  

 

A természetben megrendezett program esetén be kell szerezni a terület kezelőjének (nemzeti 

park, erdészet stb.) hozzájárulását, védett természeti területen pedig természetvédelmi hatósági 

engedélyt kell kérnünk.  

 

 

A rendezvény helyszíne:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK    

Magyarországon 

 
 

 Országos jelentőségű védett természeti területen (nemzeti parkok (NP), tájvédelmi 

körzetek (TK), természetvédelmi területek (TT) és természeti emlékek (TE) ) szervezett 

rendezvényhez az illetékes Kormányhivatal Természetvédelmi Osztályán engedélyt kell 

kérnünk. Amennyiben a terület „csak” a Natura 2000 védelem alatt lévő ökológiai 

hálózat része, akkor csak 100 fő feletti rendezvényhez szükséges engedély kérés. 

Figyelem, az engedélykérés már elektronikusan kell benyújtani itt: 

https://epapir.gov.hu/ 

Alább mutatjuk az ügyintézés során kiválasztandó adatokat egy saját engedélyeztetés 

mintáján.  

 

https://epapir.gov.hu/
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 Kültéri rendezvényhez szükségünk lehet sátrakra. Tapasztalatunk szerint a nehezebb, 

vastartóval rendelkező sátrak tartósak, és ellenállnak a szélnek. Ha a sátornak oldalfalat 

is vásárolunk, akkor ideiglenesen le is tudjuk zárni.  

 

Mi a sátor beszerzésünket az alábbi honlapról intéztük: https://arusitosator.hu 

 

 

ZÖLD TIPP: Nézzünk körül környékünkön lehet-e rendezvénysátrat kölcsönözni?  

 

 

ZÖLD TIPP: Ha vannak eszközeink, tegyük másoknak is elérhetővé!  

 

Mi az Írottkő Natúrparkért Egyesületnél szívesen kölcsön adjuk acélvázas 

sátrainkat a környéken lévő szervezeteknek. 1 db. 3x3m és 1 db. 3x4,5 m-es 4 

oldalfallal rendelkező acél vázas sátorral rendelkezünk. 

 

Kölcsönzésekről az Írottkő Natúrparkért Egyesület zöld csoportjánál kell 

érdeklődni. 94/346-687 20/6654-998 tisztazold.naturpark.hu 

 

 

 Ha természeti területen áramot szeretnénk használni célszerű beszerezni napelemes 

külső akkumulátort. 

 

ZÖLD TIPP: Beszerzés előtt nézzünk körül környékünkön, lehet-e ilyen eszközt 

kölcsönözni? 

 

Hogy válasszuk ki a külső akkumulátort, power station-t? Praktikus napelemmel 

tölthető verziót választani és olyat, melyen normál 220 V-os konnektor aljzat is 

található. Nézzük meg, hogy mekkora teljesítményű (hány wattos) eszközöket bír el.  

 

Mi az Ecoflow termékét választottuk: https://ecoflow.hu, melyek zero waste 

rendezvényhez szintén kölcsönözhetők.  

 

A PUREGREEN projekt keretein belül 2 db. River Max power station-t szereztünk be 2 

db. 110W-os napelemmel. A 2 db. napelem együtt is ráköthető egy power station-re, így 

hamarabb feltöltődik időjárástól függően 8-12 óra alatt.  Hálózatról kb. 1 óra alatt 

feltölthető. A töltés során LCD kijelzőn látjuk, hogy kb. hány perc alatt tölti fel a power 

station-t. Az általunk beszerzett típus az alábbi adatokkal rendelkezik:  

 

 

 

 

 

 

https://arusitosator.hu/
https://ecoflow.hu/
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 A helyszínre jutást személyeknél tömegközlekedéssel érdemes megoldani.  

Mi buszt ill. dottót rendeltünk rendezvényeinkhez, hogy ne kelljen több autóval 

közlekedni. A buszt és dottót inkább az idősebb, ill. betegség miatt mozgásában 

korlátozott személyeknek és a kisgyermekes családok figyelmébe ajánljuk. Egészséges 

embereknek természeti helyszíneinkhez vezetett gyalogtúrát és vezetett kerékpártúrát is 

szervezünk.  

 

Az eszközök szállítását helyi teherfuvarozóval vagy elektromos teherhordó triciklivel 

lehet megoldani, amivel biztonságosan szállíthatjuk eszközeinket.  

 

Mi egy magyar gyártmányú elektromos teherhordó triciklit vásároltunk a PUREGREEN 

projektben. Választásunk a következő tricikli gyártóra és forgalmazóra esett: 

https://zego.hu/cargo/ 

 

Az általuk gyártott és forgalmazott triciklik stabilak, strapabíróak, a magyar 

útviszonyokhoz lettek tervezve, modern szerkezettel biztosított a kerékpáros 

közlekedéshez hasonló kényelem (dönthető szerkezeti kialakítás). Mi egy egyedi méretű 

platóval rendelkező triciklit rendeltünk tőlük. A tricikli működését, műszaki tartalmát 

EZ a videó mutatja meg a ZEGO BIKES facebook oldaláról. 

 

 

 
 

 

A civil szervezeteknek egyébként 2022-ben elérhető volt elektromos kerékpárok 

beszerzésére pályázati támogatás, mely 50%-os támogatást adott. Reméljük lesz 

folyatatása!  https://elektromos-kerekpar-palyazat.hu/ 

 

Az általunk beszerzett triciklit a gyártó Rujder Zoltán elnevezése alapján mi is tringának 

hívjuk. A platón elhelyezett 50 cm magas „doboz” kiváló lehetőséget adott a projekt 

reklámozására. A tringán elhelyezett grafikákat tudatosító akcióink alkalmával 

https://zego.hu/cargo/
https://www.facebook.com/zegobikes/videos/286246128922895
https://elektromos-kerekpar-palyazat.hu/
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bemutató elemként is kiválóan tudjuk használni.  (A tringa elnevezésnek azért is 

örültünk, mert a szó máshol is visszaköszön: Tringa a cankók nemzetségneve latinul.) 

 

A Tisztazöld tringa a PUREGREEN projekt céljait szolgálja minimum 2028-ig a projekt 

fenntartási ideje alatt. A kizárólagos használatot egyszerűen tudjuk biztosítani és 

dokumentálni. Miután a tringa „vezérlése” méri az összes km futást és a napi km-t is, 

így ugyanolyan nyilvántartást tudunk vezetni a használatról, mint az autóknál. Az 

adatokat praktikusan a tringán tárolt, vízhatlan tasakban elhelyezett füzetbe rögzítjük 

minden használat után.  
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A rendezvény helyszíne:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában 
 

Rendezvényeink létrehozásában a natúrparki önkormányzatokkal kooperálunk és általában 

olyan helyszíneket választunk, amelyek már rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával – így 

kerüljük el a szállítást és anyagmozgatást.  

 

A helyszínek más egyesületek, szervezetek által is használtak, illetve már meglévő helyeket, pl. 

vendéglő, veszünk igénybe.  

 

Amennyiben természeti területen kerül sor a rendezvényre, a terület tulajdonosának 

engedélyére van szükség, illetve kötelező felelősségbiztosítást kell kötnünk a rendezvényre.  

 

A túrarendezvényeink kezdő és végpontja legtöbbször a rohonci natúrpark kemping 

(Herrengasse, Rechnitz), ezen a helyszínen megtalálható a szükséges infrastruktúra és egyben 

természeti környezet.  

 

Mivel Burgenland tömegközlekedése nem elég jó, így a vendégek mozgása legtöbbször saját 

autóval történik, meglévő parkolókba. Az új Márton-napi hulladékmentes túránkon - melyből 

hagyományt szeretnénk kialakítani - busszal visszük fel a résztvevőket, akik gyalog mennek 

vissza a saját településükre.  

 

Az Írottkő Vándorlás alkalmával a tűzoltóság szállítja a sérülteket vagy a csak bizonyos távot 

teljesítőket. 

 

Mivel már meglévő infrastruktúrájú helyszínekkel dolgozunk, kevesebb anyagot kell 

mozgatnunk, ami csökkenti a szállításból adódó környezeti terhelést. Az anyagmozgatáshoz 

egy rendezvény esetében legtöbbször elég egy jármű. Anyagszállításkor szintén számíthatunk a 

tűzoltó egyesület segítségére. 

 

 

 

4.2. Eszközök (edények, evőeszközök, poharak) 

 

 

Elérkezett az idő, hogy rendezvényeinket a hulladékprobléma és a klímaváltozás jegyében újra 

tervezzük! 

 

A zero waste megjelölés csak azt a rendezvényt illeti meg, amely nem használ egyszer 

használatos eszközöket. Ezért zero waste rendezvényekhez mindenképpen biztosítani kell tartós 

eszközöket, tartós és lehetőleg természetes, műanyagmentes anyagokból: üveg, kerámia, fém, 

fa.  

 



 

14 

Mi a helyzet a komposztálható edényekkel, poharakkal? 

A komposztálható tányérok, poharak, evőeszközök ugyan látszatra környezetbarátnak tűnnek, 

de ugyanolyan mennyiségű hulladéktermeléssel és CO2-kibocsátással járnak, mint a műanyag 

eszközök esetében. A komposztálható eszközhulladék begyűjtését, elszállítását és annak 

szabályos komposztálását is meg kell oldani, hiszen ezek az edények csak bizonyos 

körülmények között bomlanak le. (Kérdéses, hogy ezek a körülmények jelenleg fennállnak-e a 

hulladékkezelés terén.) Nem utolsó sorban ezek az eszközök is pénzbe kerülnek. A gyártáshoz 

felhasználásra kerülő anyag és energiafelhasználás pedig esetükben is magas, ahhoz hogy csak 

egyszer használjuk az eszközöket. Innen csak egy – minőségi – lépés az, hogy a rendezvény 

szervezője belátja, sokkal praktikusabb és fenntarthatóbb tartós edényekkel, evőeszközökkel 

megoldani a program lebonyolítását.  

Az egyszer használatos dolgokat örökre el kellene felejtenünk, bármilyen anyagból is 

készüljenek!  

 

Eszközök:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 

 
 

Mi itt az Írottkő Natúrparkért Egyesületnél segítünk, hogy más szervezeteknek is 

zökkenőmentesen menjen az átállás a környezettudatos rendezvényekre, és eszközöket is 

tudunk biztosítani, amelyek elengedhetetlenek egy hulladékmentes rendezvényhez. 

 

Kölcsönözhető eszközeinket az egyesület tagjai kedvezményesen kölcsönözhetik, de nem 

egyesületi tagoknak is biztosítunk lehetőséget:  

 500 db hőálló, edzett üveg edény, 200 db fedő (levesek, főzelékek, egytálételek 

számára) (IKEA 365+) 

 500 fő számára kanál, villa, kés és kiskanál  

 500 fő számára 4,5dl-es edzett üvegpohár (hideg és meleg italok) (IKEA 365+) 

 150 fő számára peremes, téglalap alakú porcelán tányér (gofri, palacsinta, sütemény, 

kolbász, virsli stb.) 

 20 db 5 literes csapos üveg állvánnyal (csapvíz, gyümölcslé, limonádé, szörp számára) 

(VARDAGEN) 

 20 db hőálló kancsó (IKEA 365+) 

 200 db textil szalvéta (szájtörlésre, mosható) 

 10 db. kosár ráhajtható átlátszó fedéllel rovarok ellen (pl. szendvicsekhez) 

(SNUSSTOR) 

 10 db. 38x58 cm-es tálca (pl. felcímkézve használt poharaknak) (KLACK) 

 2 db. fém dézsa kézi mosogatáshoz. 
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Az edények könnyen hordozható, négy oldalon felcímkézett faládákban (KNAGGLIG) 

kölcsönözhetőek! 

 

A textil szalvétákkal a szájtörő papírszalvéta váltható ki. Ezek moshatók, vasalhatók, így újra 

használatba vehetők. 

Célszerű többféle ételhez beszerezni edényeket: mély tál a leveshez és egytálételekhez, lapos 

tányér az egyéb ételekhez, szendvicsekhez. Lapos tányérként mi téglalap alakú tányérokat 

vettünk, amik megfelelnek többféle méretű, mennyiségű ételnek, főételtől kezdve a desszertig, 

de lehet gofrihoz, virslihez stb. is használni. Így lehetőségünk van arra is, hogy pl. kölcsön 

adjuk olyan szolgáltatónak, aki ilyen jellegű ételeket árul eldobható egyszer használatos 

tálalással. Ezzel segítjük a szolgáltatók átállását is.  

 

A hulladékmentes rendezvényen a vendégek az étkezésekhez olyan edényeket kapnak, 

melyeket máskor is használni fogunk. Ezek tehát kvázi „visszaváltható” edények. Tájékoztatni 

kell a vendégeket és ösztönözni arra, hogy a kapott edényeket hozzák vissza. Ennek legjobb 

módja a kaució.  

Hogyan működik a rendezvényen az edények kauciója? 

 

A helyszínen a szervező-szolgáltató ezekbe a kölcsönzött vagy saját maga által vásárolt 

edényekbe kínálja ételét, italát. A vendégek kauciót fizetnek az edényekért (pl. 1000 Ft/edény 

és pohár együtt), ez garantálja a használat után azok visszajutását. A kaució kezelése plusz 

munkával jár, de némi rutinnal könnyen kezelhető.  

 

Kétféle módot próbáltunk ki:  

 

1. Adminisztrációval: Tapasztalataink szerint a kaució során elegendő volt papíron vezetni a 

kölcsönvevő nevét. Amikor visszahozta az edényeket és evőeszközt, akkor a név kipipálása 

mellett visszakapta a kaució árát (pl. 1000 Ft).  
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2. Adminisztráció nélkül: Még egyszerűbb, de nagyobb bizalmat igényel, hogy csak kiadjuk az 

edényeket, átvesszük a kauciót, és amikor visszaadják az edényeket, visszaadjuk a kauciót. 

Ilyen esetben el tudjuk kerülni a felesleges adminisztrációt. Egy fontos eleme van: az edényeket 

ne hagyják őrizetlenül a használók, annak érdekében, hogy vissza is tudják vinni.  

 

Az edény alkalmi használói az esetek többségében rendben visszahozzák az edényeket. Első 

rendezvényünkön az 500 db. kölcsönzött eszköz közül 8 db. pohár és 4 db. tányér nem került 

vissza. (Ezek pótlását a kaució árából tudjuk megoldani.)  

 

A kiadott tányért, üvegpoharat, evőeszközt a könnyebb kezelhetőség miatt együtt tanácsos 

kezelni, nem célszerű megbontani külön edényre és pohárra.  Ettől bonyolulttá válik a kaució, 

és visszaélésre is okot adhat: a Csömötei Csemetenap című natúrparki rendezvényen (lásd: a 

rendezvények közötti leírás) sajnos néhány résztvevő külön-külön hozta vissza az edényeket és 

felvette mindegyik után a kauciót. Ebből a következő tapasztalatot vontuk le:  

 

1. Egy pl. 1000 Ft-os kaucióban egyben kell kiadnunk a tányért, poharat, evőeszközt, amit csak 

egyben lehet visszaadni.  

 

2. Megoldás lehet az is, hogy 500 Ft-os kauciót kérünk a pohárért és 500 Ft-os kauciót a tányér-

evőeszköz szettért. Ennek hátránya, hogy a tányér-evőeszköz szettnél a kaució értéke nem 

fedezi a beszerzés értékét. Természetesen más összeget is választhatunk, de az jelentősen 

megbonyolítja a pénzkezelést (apró visszaadása stb.).  

 

3. Egyesületünk adventi vásárán az egyik hulladékmentes szolgáltató kaució nélkül adta ki 

poharainkat, és minden pohár visszakerült – kisebb, helyi közösségek számára rendezett 

rendezvények alkalmával kaució nélkül is elképzelhető az edénykiadás. 

 

Mi így oldjuk meg az edények tárolását, használatát, kölcsönzését:  

 

Az edényeket hordozható, egymásra rakható, négy oldalon felcímkézett faládákba raktuk, 

melyek így könnyen kölcsönözhetőek és szállíthatóak! 

 

A kölcsönzést egy teljes ládánként intézzük. Pl. a poharakból 28 db, a tányérokból 20 db. van 

egy ládában.  Minden ládán, mind a 4 oldalán rajta van a tartalma. Pl.:  
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Minden edényre raktunk (üvegedényre átlátszó hátterű) matricát, hogy el lehessen különíteni 

eszközeinket és tudatosítsuk a beszerzés milyen EU-s projektből valósult meg.  

 

Az átvételkor aláírja az átvevő, hogy hány ládát visz el az adott eszközből és azt is vállalja, 

hogy hiányos visszahozás esetén megtéríti a beszerzés értékét vagy vásárol ugyanolyan 

eszközt.  

 

A kölcsönzés helye: Írottkő Natúrparkért Egyesület 9730 Kőszeg Kelcz-Adelffy u. 5. 1. em. 3.
3
 

Bővebb információ kérhető az Írottkő Natúrparkért Egyesület ZÖLD csoportjától. 

A mosogatást a kölcsönző fél oldja meg, de, van olyan kőszegi helyszín, melytől kedvező 

árajánlattal rendelkezünk az eszközök mosogatására, melyet alább szívesen ajánlunk a kölcsön 

vevő szervezeteknek.  

Eszközök mosogatása: Harangtorony Szálló, Kőszeg, Várkör 102. 

E-mail: manager@harangtoronyszallo.hu 

Tel.: +36 70 2642260 

2021-ben kapott árajánlat a mosogatásokra:  

 0-50 darabszám között 10 Ft/db 

 50-200 darabszám között     7 Ft/db 

 200-500 darabszám között 5 Ft/ db áron tudják vállalni a gépi mosogatást.  

Kisebb rendezvényekhez kézi mosogatáshoz tudunk kölcsönadni 2 db. fém dézsát. 

(45x35x33(mély) cm).  Így kevesebb vizet használunk, mint a gépi vagy a folyóvizes 

mosogatásnál. 

 

Az edényeink legyenek hőállóak. Mi az IKEA áruház IKEA 365+ edzett üveg termékeiből 

vásároltunk.  

 

Amennyiben alkoholtartalmú italokat kínálunk, azt visszaváltható üveges kiszerelésben tegyük, 

vagy nagy kiszerelésű csapos csomagolást vásároljunk.  

 

Edényeink, eszközeink tárolása is történjen fenntartható módon: a könnyen összeszerelhető 

faládák talán a legjobb megoldás. A textileket tárolhatjuk ilyen célra készült tartós 

papírzsákokban is. 

 

 

 

 

                                                 
3
https://tisztazold.naturpark.hu/eszkozkolcsonzes-fenntarthato-rendezvenyre/ 

 

mailto:manager@harangtoronyszallo.hu
https://tisztazold.naturpark.hu/eszkozkolcsonzes-fenntarthato-rendezvenyre/
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Eszközök:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában: 
 

A projekt során minden natúrparki rendezvényünket hulladékmentessé tettük. Ehhez 

beszereztünk tartós edényeket: 500 fő számára edény (mélytányér), evőeszköz, illetve 300 fő 

számára edény salátának, desszertnek. Azonban ezeket az edényeket Rechnitz-ben (Rohonc) 

tároljuk és más natúrparki községek rendezvényeire szállítani kell. Ezért az önkormányzatok 

kérésére, nekik is beszerzünk tartós edényeket, amelyeket helyi rendezvényeken használhatnak, 

így a szállítás minimalizálódik. 

Edényeinket minden egyesület kölcsön veheti, így szeretnénk elérni, hogy minden natúrparki 

rendezvény hulladékmentes legyen. Tartós edényeink sérülése vagy eltűnése esetén a 

rendezvényszervező megtéríti a kárt.  

Kauciót nem szedünk, eddig nem tartottuk szükségesnek. Mindig közvetítjük a vendégek felé, 

hogy elvárjuk az edény visszaszolgáltatását.  

Úgy tapasztaljuk, hogy jobban kell hirdetni, terjeszteni edényeink kölcsönözhetőségét. Egy 

mosogatógép beszerzését is tervezzük.  

 

4.3. Catering (étel, ital) 

 

Egy zero waste rendezvényen többféle módon kínálhatunk ételt-italt.  

 

1. A rendezvény szervezője rendeli meg az étel-és ital szolgáltatást egy vállalkozótól.  Ekkor a 

szerződés megkötésekor ki kell kötni, hogy milyen eszközök, csomagolások használhatóak egy 

ilyen rendezvényen. A vállalkozót természetesen segíteni tudjuk beszerzett eszközeinkkel.  

 

2. A rendezvényen mi magunk is főzhetünk hagyományosan egytálételeket.  

 

3. A rendezvényre hívhatunk büfé szolgáltatásokat is, ahol a résztvevők közvetlenül vásárolnak 

a szolgáltatótól. Ez esetben alapos kiválasztási folyamatot kell végrehajtani, amire érdemes 

kellő időt hagyni. A büfés szolgáltatókat is tudjuk segíteni edények kölcsönzésével, ill. 

önkéntes segítő biztosításával, aki intézi az edények visszavételét, kaucióját, esetleges 

mosogatását.  

 

Akár vendéglátó vállalkozó, akár magánszemély az étel, ital elkészítője, célszerű az 

egyszerűségre törekedni. Amennyiben vegetáriánus vagy vegán az ételkínálat (erre egyre 

növekvő az igény), az további szempont alapján járul hozzá a fenntartható, tudatos élethez. 
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Catering (étel, ital):  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 

 
Érdemes az étkeztetést vegetáriánus ételekkel (is) megoldani és lehetőleg helyi vagy regionális 

szolgáltatóval és alapanyagokból: így a catering egyrészt fenntarthatóbb, másrészt olcsóbb is.  

 

Kőszegen Gyöngyös Csaba e. v. (korábban a kőszegi Csabi-Hami Ételbár üzemeltetője) 

finomabbnál finomabb vegetáriánus szendvicseket készít. Kedvező áron, a 

hulladékmentességet figyelembe véve szolgáltat. (Gyöngyös Csaba 30/4410-360  

gyongyos.csaba@freemail.hu)  

 

Szénsavas italok helyett keressünk térségünkben egy szódás szolgáltatót.  

Mi őt találtuk Gencsapátiban: Kovács Gábor +36 30 677-6135. Nagyobb rendezvényekhez 25 

literes ballont, kisebb rendezvényekhez 2 literes visszaválthatón szódás palackot kérünk.  

 

https://xoda.hu 

Vasi Xoda®  Drink Kft.  

9721 Gencsapáti, Ipar út 1. 

+36 300 183 818 

info@xoda.hu 

 

 
hulladékmentes rendezvény beltéren 

 

mailto:gyongyos.csaba@freemail.hu
https://xoda.hu/
mailto:info@xoda.hu
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Catering (étel, ital):  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában 

 
Ha megoldható rendezvény szempontból, nem kínálunk cateringet. Más esetben nem kérünk fel 

külső szolgáltatót, hanem a tűzoltó egyesülettel vagy más, helyi szervezettel közösen oldjuk 

meg az ellátást.  

 

Többször szembesültünk azzal a problémával, hogy a nem vegetáriánusok elfogyasztották a 

vegetáriánus ételeket és a vegetáriánusoknak nem maradt. (Írottkő Vándorlás). Érdemes az 

arányokat átgondolni a húsos és vegetáriánus ételek tekintetében.  

 

4.4. Illemhely (tisztálkodás, WC) 

 
Ivóvízzel WC-t öblíteni!? Van más lehetőség is.  A szemléletformálásra ezen a területen is 

nagy szükség van, hiszen az emberek többsége csak a vízzel öblített WC-t ismeri.  

 

Szabadban tervezett rendezvényeken szükséges megoldani a tisztálkodás és illemhely kérdését 

is – fenntartható módon. 

 

Javasoljuk, hogy a zero waste rendezvényre ellátogató vendégeket ismertessük meg a komposzt 

WC vagy alomszék „intézményével”. Ezen száraz toalettek nem igényelnek vizet, a cellulóz 

tartalmú fedőanyag használatával a szagmentes bomlás biztosított. A végtermék pedig – 

komposztálódás után - a természet részeként hasznosul.  

 

 

Illemhely:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 
 

 

Egyesületünknél a komposzt WC-k két változata áll rendelkezésre: 

 

a) hordozható, kisméretű, beltéri komposzt WC/ komposzt toalett (= alomszék
4
) 

 

 

Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettől kölcsönvehető (kipróbálásra) egy ilyen alomszék. Ha 

valaki hazaviszi és kipróbálja pl. 2 hétig, akkor el tudja dönteni, hogy tudja-e vállalni az 

alomszék és a vízöblítéses WC használata közötti különbséget egy környezettudatosabb életért.  

 

 

 

                                                 
4
https://www.komposzttoalett.hu/komposztwchasznalat/ 

https://www.komposzttoalett.hu/komposztwchasznalat/
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mobil komposzt toalett beltérre 

 

A szép kivitelezésű alomszékek itt szerezhetők be: https://www.komposzttoalett.hu/ 

 

 

Használata egyszerű. A rozsdamentes vödör aljára kell tenni a fedőanyagból. Mi faforgácsot 

ajánlunk, de bármilyen cellulóz tartalmú anyag megfelel a célra.   A vizelet és/vagy széklet 

ürítése után az ember rászór néhány marok nedvszívó növényi rostot (legjobb a faforgács, de 

aprított szalma, papírnyesedék, falevél stb. is jó).  Így az alomszék higiénikusan és szagtalanul 

működtethető („az illata olyan, mint az erdőben”). 

 

A rozsdamentes vödör megtelte után az anyagot külön komposztálóra öntjük. A szerves anyag 

komposztálódik, néhány év (1-3) után olyan finom komposzt válik belőle, ami kirakható a 

kiskertbe. A komposztálódás magasabb hőfokon történik, a baktériumok elpusztulnak. A 

folyamat végén tehát jó minőségű, tápanyagban gazdag humusz keletkezik. Nincs felhígított 

szennyvíz, melyet vegyszerekkel tisztítanak. A tápanyag visszakerül oda, ahonnan származik: a 

kertünkbe. Hiszen ideális esetben azokat a növényeket fogyasztjuk, melyeket saját 

kiskertünkben termelünk .  

 

b) Kültéren használható komplett mobil komposzt toalett nagyrendezvényekre
5
 

 

Ugye ismerős történet a fesztiválokon a „toitoi” WC-k előtt a sorban állás? No meg az a szag 

is!? Vállalkozótól megrendelhető ennek környezettudatos alternatívája. 

 

Működése megegyezik a beltéri alomszékkel, csak „nagyban”, fedett fabódéval, kéztisztítási 

lehetőséggel kínálja a szolgáltató. A vállalkozó a keletkező terméket is elszállítja, 

komposztálja. Erre azért van szükség, mert Magyarországon sajnos a jogszabályi előírás olyan 

életszerűtlen és merev, hogy csak engedélyeztetett trágyalerakóban lehet hivatalosan lerakni a 

komposztálandó anyagot.  

 

                                                 
5
https://megyesulet.hu/komposztoi/ 

https://www.komposzttoalett.hu/
https://megyesulet.hu/komposztoi/
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kültéri komposzt toalett  

 

 

A kültéri rendezvény komposzt WC-t a 2022-es Hétforrás piknikre kértük. Az erről szóló kis 

videóban részletesebben is bemutatjuk és Tőgyi Balázs beszél is az alomszék működési elvéről.  

 

A film – e kézikönyv mellékleteként -  ITT nézhető meg  

 

Mi innen béreltünk rendezvényre komposzt WC-t:  https://megyesulet.hu/komposztoi/ 

 

(Tőgyi Balázs togyibali@gmail.com+36 30 618 1750) 

 

 

Illemhely:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában 
 

A Geschriebenstein Natúrparknál rendezvényeinket legtöbbször meglévő infrastruktúrával 

rendelkező helyekre szervezzük, nem szükséges mobil WC-t használnunk. Ha mégis sor kerül 

erre, akkor a  Rechnitz-i Stiepitz hulladékgazdálkodási cég lát el minket mobil WC-vel. A 

mobil toalettek tartalma a rohonci szennyvíztisztítóba kerül.  

 

 

4.5. Az esetlegesen keletkező minimális hulladék sorsa 

 

Létezik-e tökéletes zero waste rendezvény, ahol egyáltalán semmilyen hulladék sem 

keletkezik? Elképzelhető, hogy igen, de még a „legzéróbb” esetben is keletkezik a mosogatás 

miatt szennyvíz, az anyagmozgatásnak (autóval való szállítás) is van környezeti terhelése. Ezek 

azonban eltörpülnek amellett, ami egy hagyományos rendezvény környezeti terhelése. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwUNpt_zJY0
https://megyesulet.hu/komposztoi/
mailto:togyibali@gmail.com
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minimális hulladék:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 

 
Csak olyan szolgáltatót válasszunk, aki betartja a zero waste szabályait. 

 
Első zero waste rendezvényünkön papírszalvétát használtunk. Ha van módunk komposztálni, 

érdemes komposztálható szalvétát használni.  

 

Azon a rendezvényünkön, ahol nem került felhasználásra az összes élelmiszer, leegyeztettük a 

kőszegi hajléktalan szálló munkatársaival és elvittük nekik az ételeket.  

 

 

 

minimális hulladék:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában 
 

Az esetlegesen keletkező minimális hulladék szakszerűen kerül feldolgozásra a rendezvényhez 

legközelebb eső hulladékudvarban. A mi esetünkben ez Rohoncon található. 

 

4.6. Közlekedés (mobilitás) 

 

A rendezvény helyszínének megközelítése fontos szervezési szempont. Ha el akarjuk kerülni 

azt, hogy mindenki saját személyautóval érkezzen a rendezvényre, erre számos lehetőség van. 

A kerékpárral való megközelítés az egyik fenntartható módja a közlekedésnek. Ez egyre inkább 

„trendi” is. A tömegközlekedés, vagy akár a bérelt busz is sokkal jobb megoldás, mintha 

ugyanannyi ember saját személygépkocsijával érkezne.  

 

 

 

Közlekedés:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 

 
 

Külső, védett természeti környezetben megrendezésre kerülő nagyobb rendezvény esetén 

biztosítsunk buszjáratot a látogatók számára. A busz bérlésének árát visszakaphatjuk, ha a 

menetjegyeknek árat kalkulálunk. Az emberek szívesen használják a buszos szállítási 

lehetőséget.  
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Rendezvényünkhöz – főleg, ha természeti területen van – szervezzünk vezetett gyalogtúrát, 

kerékpártúrát. Ezeket érdemes előre meghirdetni a busz járattal párhuzamosan.  

 

Szervezzük olyan helyszínen a rendezvényt, amely tömegközlekedéssel megközelíthető.  

 

 

 

Közlekedés:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában 

 
 

A Geschriebenstein Natúrparknál a helyszíneket úgy választjuk meg, hogy lehetőleg 

rendelkezzen infrastruktúrával, a vendégek odajutását maguk biztosítják.  

 

A tömegközlekedés a legtöbb vendég számára nem opció, saját autóval közelítik meg a 

rendezvényeinket. Adott esetben saját döntésből kerékpárral is érkeznek.  

 

A vendégek mobilitásának megváltoztatására nem fordítunk különösebb gondot.  

 

Egyes esetekben (pl. új rendezvényünk, a Szent Márton napi kirándulás alkalmával) buszt 

biztosítunk a vendégek számára. 

 

 

 

 

4.7. Anyagmozgatás (logisztika) 

 

A rendezvény helyszínére az eszközök, anyagok szállítása nem nélkülözheti a járművel való 

anyagmozgatást. A sokféle, eszköz, anyag szállítása optimalizálható, azok kevesebb járműbe 

való összeszervezésével. 

 

Gépjármű helyett használhatunk teherhordó triciklit. Elektromos rásegítésű teherhordó 

triciklinél a terepviszonyok sem jelentenek áthidalhatatlan problémát.  

 

A pakolásnál önkéntesekkel biztosítsuk azt, hogy ne néhány embert terheljen a fizikai munka! 

Ez azért is fontos, mert a legtöbb kifogás a tartós eszközök használata ellen, a pakolás szokott 

lenni. Nyilván a tartós eszközök nehezebbek az egyszer használatos műanyagoknál, és nagyobb 

helyet is foglalnak, de nem a kifogásokat kell keresni. A kényelem szeretete az ami a 

környezetszennyező életmódot leginkább elősegíti. Ahhoz, hogy „Földbarát életet” éljünk fel 

kell áldoznunk a kényelmünkből néhány dolgot. A pakolást tekintsük testmozgásnak. 

Figyeljünk rá, hogy egészségügyi problémával rendelkező munkatársak ne erőltessék meg 

magukat az eszközök mozgatásával.   
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Anyagmozgatás:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 

 
 

A 4. 2. pontban említett elektromos teherhordó tricikli lehet egy fenntartható megoldás az 

anyagmozgatásra.   

 

 
 

 

 

Az eszközök tárolásánál érdemes olyan egymásba rakható tárolókat beszerezni, ami peremmel 

rendelkezik így szállítás közben nem tud elcsúszni. Mi az IKEA fa tárolóit választottuk 

(KNAGGLIG).  

 

 

Anyagmozgatás:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában: 

 
 

Ahogy korábban írtuk, az anyagmozgatáshoz legtöbbször elég egy jármű, illetve nagyobb 

volumenű anyagmozgatásnál számíthatunk a tűzoltó egyesület segítségére. Mindenkor 

igyekszünk azonban a helyszín közelében beszerezni a szükséges anyagokat, így is csökkentve 

a kibocsátást. 
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4.8. Szemléletformálás 

 

A tartós edények, evőeszközök használata, azok látványa már önmagában is lehet 

szemléletformáló. Tükrözi azt a fajta gondolkodást, életmódot, ami a fenntarthatóság irányába 

mutat. Mindez kiegészülhet egyszerű transzparensekkel, vagy akár a kültéri kiállítás elemeivel, 

amelyek a hulladékproblémát és a hulladékmentes életmód előnyeit mutatják be. 

 

Mi teherhordó tringánk „dobozfelületét” is tudatosító dekorációkkal láttuk el.  

 

 
 

 

 

Szemléletformálás:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon 

 
A zero waste rendezvény szabályait mindenképpen tartassuk be a szolgáltatókkal is és a 

vendégekkel is. A tájékoztatást tegyük mind a rendezvény, mind pedig szervezetünk 

marketingjének részévé.  

 

   
 



 

27 

A rendezvény helyszínén is jól láthatóan tájékoztassuk a látogatókat a zero waste rendezvény 

szabályairól!  

 

 
 

A zero waste rendezvényen való részvétel megmutatja a látogatóknak, hogy lehet másképp is 

megoldani a dolgokat pl. az étkezést. Tudatosan gondolkodva, figyelünk a rendezvény 

hatásaira, eszközeink előállítása során felhasznált anyag-és energiamennyiségre és a termék 

használati idejének arányaira.  

 

A következő pontban (4.10) található „Hangulati elemek” között is több olyan rész van, mely a 

szemléletformáláshoz is kapcsolódik. Ezeket nevezzük mi tudatosító dekorációnak, hiszen a 

hitelesség csak úgy adott, ha megvan az összhang. Ezért érdemes „mániákus”, a zöld szemlélet 

felé elkötelezett emberekkel dolgozni a szervező csapatban. Csak így lehet hiteles rendezvényt 

szervezni.  
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Szemléletformálás:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában 

 
Már a zero waste rendezvény kihirdetésekor felhívjuk a figyelmet a hulladékmentességre. A 

rendezvények kezdetén is és a közben is írásban és szóban folyamatosan tájékoztatjuk a 

vendégeket a zero waste-ről. Szerencsére sok vendégnek, látogatónak már megvan a 

szemlélete, sőt, előfordul, hogy a zöld szemléletű látogatók segítenek nekünk ötleteikkel 

javítani, formálni a hulladékmentes rendezvényeinket. Akiknek még hiányzik a zöld 

beállítódás, igyekszünk folyamatos tájékoztatást adni. Eddig jól fogadták a vendégek a zero 

waste szemléltet. 

 

 

4.9. Hangulati elemek 

 

A zero waste rendezvény helyszínének elrendezése, esztétikuma, a műanyag eszközök 

mellőzése, a tartós eszközök megjelenése, az egyszerűségre törekvés mind hozzátartoznak a 

hulladékmentes rendezvény hangulati elemeihez. Ezek árulkodnak arról, hogy egy 

hulladékmentes esemény nem csak fenntartható, de vonzó és szép is. Ilyen kiegészítő elemek 

lehetnek például pikniktakarók. A díszítés természetes vagy újrahasznosított anyagaival is ezt a 

hatást erősítjük. 

 

A hangulati elemekhez hozzá tartozik, hogy népszerűsítjük az újrahasznosítást, használt 

eszközöknek új funkciót adunk. Mindezt természetesen esztétikus kivitelben, hosszú ideig 

használható kreatív elemekkel érdemes megoldani.   

 

 

Hangulati elemek:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon: 

 
 

A hangulati elemek rengeteget jelenthetnek a rendezvény népszerűsége szempontjából.  

 

Tervezzük magunk és valósítsuk meg rendezvényünk hulladékmentes dizájnját vagy bízzunk 

meg olyan szolgáltatót, aki a zero waste szemléletet képviseli.  

 

Mi Sinkovics Csenge saját készítésű kézműves termékeibe szerettünk bele. A projekthez tőle 

vásároltunk tudatosító hangulati elemeket: https://www.kezmuves.zoldike.com/ 

 

Sinkovics Csenge +36 20/355-8025 csenge.sinkovics@gmail.com 

https://www.kezmuves.zoldike.com/
mailto:csenge.sinkovics@gmail.com
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Fontos, hogy a hangulati elemek tudatosító elemek is legyenek! Figyeljünk a kommunikációval 

összhangban lévő anyaghasználatra, minőségre, mennyiségre. A hangulati elemek legyenek 

olyanok, melyek a tudatosítást (4.9. pont ) is szolgálják.  
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Semmiképpen ne használjunk műanyag dekorációkat. Törekedjünk az egyszerűségre. 

Népszerűsítsük az újrahasznosítást.  

 

 

Eszközeink is lehetnek hangulati elemek. Az általunk készíttetett fűzfából fonott termékek több 

funkciósak:  

 Tárolóként vagy 

 posztamensnek is használhatóak 

 rá is lehet ülni 

 

 

A fűzfavesszőből készített termékek környezeti terhelése minimális, hiszen nem kell hozzájuk 

kivágni a fát, többnyire helyben készülnek, tartósak, időjárás állóak és teljesen lebomlanak.  

 

Egyedi igényeinket itt szolgálták ki tökéletesen és kedvező áron: http://www.bekeskosar.hu 

 

 
 

 

http://www.bekeskosar.hu/
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Rendezvényeinken kreatív, jól variálható, interaktivitásra ösztönző kültéri kiállítással is 

felhívjuk a figyelmet a környezettudatosságra. A kiállítás, mint elem, az előző, 

szemléletformálás ponthoz is kapcsolódik. 
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(fotó:Kutschi Péter) 

 

 

Hangulati elemek:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Ausztriában: 

 
 

A Geschriebenstein Natúrparknál rendezvényeinken nem használunk hangulati elemeket, a 

kiegészítők tájékoztatásul szolgálnak. 

 

 

 

4.10. Marketing 

 

A zero waste rendezvény fontos része az, hogyan kommunikáljuk kifelé a hulladékmentes 

szemléletet. Ha a rendezvényt hirdető plakáton, meghívón feltüntetjük annak a hulladékmentes 

jellegét, úgy az nem ér senkit meglepetésként, ehhez könnyen alkalmazkodnak a vendégek, sőt, 

keresni fogják a zero waste elemek megjelenését. Egy zero waste rendezvényen nem idegen, 
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hogy előre felhívják a vendég figyelmét a hulladékmentességre, ha mégis hoz magával 

hulladékként jelentkező dolgot, azt vigye haza magával és otthon gondoskodjon róla 

megfelelően. 

 

Marketing:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK  

Magyarországon: 

 
 

Mind a rendezvény, mind a szervezetünk marketingjébe vegyük be a zero waste-t. Figyeljünk, 

hogy egy hulladékmentes rendezvény ne essen a greenwashing, azaz zöldremosás csapdájába. 

Ezt könnyen elkerülhetjük, ha a szervezők magánemberként is elkötelezettek a 

hulladékmentesség mellett.   A tudatos vendégek (akik száma egyre nő) nagy valószínűséggel 

csalódni fognak, ha a zero waste csak marketingfogás egy rendezvénynél és a szervezők 

könnyen  és elveszíthetik őket. 

 

Nagyon fontos a szervezők szemléletmódja! Egy zero waste rendezvény akkor autentikus és 

hiteles, ha valóban zöld szemléletű emberek szervezik.   

 

Fontos – mint ahogy ezt korábban is kiemeltük - hogy egy rendezvényt nem lehet hibrid módon 

megvalósítani. Egy rendezvény vagy hulladékmentes vagy nem. Nem szabad választási 

lehetőséget adni a résztvevőknek mert akkor a többség nem választja a szokatlanabb 

hulladékmentes megoldást, és nem szerzik meg a szükséges tapasztalatokat szemléletük 

megváltoztatásáért.  

 

Egy hagyományos rendezvény esetén is tudunk viszont szemléletformáló akciókat csinálni. Ezt 

nem nevezzük hibrid rendezvénynek. Olyan esetben amikor több külső szolgáltató biztosítja az 

étkezést, és néhány vállalja a hulladékmentes szolgáltatást, emeljük ki őket. Ez esetben nem 

hirdetjük a rendezvényről, hogy hulladékmentes. A környezettudatos szolgáltatókat viszont 

kiemeljük, és pl. zöld nyereményjáték szervezésével segítjük, hogy minél többen 

megtapasztalják szolgáltatásuk hulladékmentes módját. A környezettudatos büfék működtetői 

tapasztalataikat át tudják adni a többi szolgáltatónak is.  

 

Marketingnél is ügyeljünk a hulladékmentességre. Lehetőség szerint kerüljük a szórólapokat, a 

hamar szemétté váló marketing elemeket. Részesítsük előnyben az online marketinget.  Fontos 

elemként tartjuk számon a rendezvényekről készült kisfilmeket legyen az profi vagy amatőr 

alkotás.  

 

Vegyük igénybe a zöld szemléletű emberek alkotókedvét. Nyitottság, kreativitás, befogadás! A 

közös együtt gondolkodás, kooperáció a jövő útja. A kreativitás formát öltött tárgyai pedig nem 

mellesleg kiváló marketing lehetőségeket is kínálnak.  

 

Nagyon jó tapasztalatot szereztünk a PUREGREEN projektben meghirdetett alkotói 

pályázatunkkal. Ez fontos elemévé vált a projekt marketingjének. A Zöldművészet-zöldhumor 

alkotói pályázatnál szabad kezet adtunk a pályázóknak. Összefoglaló cikkünk ITT olvasható.  

 

https://tisztazold.naturpark.hu/zoldmuveszet-zoldhumor-palyazat-3/
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Az alkotások közül egy zenei pályázat olyan jól szemléltette a projekt tudatosítási céljait, hogy 

az alkotók beleegyezésével projekt marketing szintre emeltük. A zeneszámhoz kreatív, 

tudatosító animációt készíttettünk. Az animációs kisfilm az Írottkő Natúrpark Youtube 

csatornáján a PUREGREEN projekt lejátszási listában elérhető.  

Az In2ity együttes Számolj el háromig zenei alkotása magyar nyelven  és angolul. 

 

 
 

 Irodalmi alkotások színészek által felolvasva, zenei és filmes alkotások kisfilmbe foglalva,  

tárgyi alkotások vetíthető formában.   

 

 
Hollósvölgyi-Szkibák Enikő: Lassan megfojt, de még nem késő… 

https://www.youtube.com/watch?v=O8rtz69-flU
https://www.youtube.com/watch?v=uP2gDwdqR_s
https://www.youtube.com/watch?v=48Y6eWxCouM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=48Y6eWxCouM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=mJm7ggtFQR0
https://www.youtube.com/watch?v=dBXpVSfUkGI&t=342s
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Marketing:  

TAPASZTALATOK, PRAKTIKUS TANÁCSOK 

Ausztriában: 
 

Fentebb említettük, hogy sokan már tudatosan látogatják a rendezvényeinket és egyre többen 

vannak zöld szemléletűek. Mivel Ausztriában a közbeszédben is téma a klímaváltozás és a 

hulladékprobléma, illetve a politikának is része, a látogatók számára nem újdonság a 

hulladékmentes rendezvény. Mégis úgy gondoljuk, hogy több marketingre van szükség az 

Írottkő Natúrparkban, mind a látogatók részére, mind az önkormányzatok részére. 

 

5.  Hulladékmentes rendezvények az Írottkő Natúrpark területén 

5.1. Hétforrás piknik (2021. július 24. és 2022. július 23.) 

 
helyszín: Magyarország Kőszeg, Hétforrás, védett terület 

 

szervező: Írottkő Natúrparkért Egyesület, Zöld csoport 

 

A Hétforrás a Kőszegi-hegységnek és így az Írottkő Natúrparknak is az egyik leglátogatottabb 

turisztikai célpontja.  

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület Puregreen projektjének keretében 2021-ben első alkalommal 

hulladékmentesen, zero waste módon, „zöld” programokkal szervezte meg a Pikniket. 

 

Milyen volt?  

 

A megelőző években a Hétforrás Pikniket „hagyományos zenés buli” rendezvényként szervezte 

meg az egyesület eldobható egyszer használatos műanyag poharakkal. Általában a büfét külső 

szolgáltató szolgáltatta. Az egyesület rendszeresen vitt ki turisztikai szórólapokat, 

kiadványokat.  Általában Kőszeg Város Fúvószenekara szolgáltatta a zenét, a zenészek 

fémdobozos sört ittak. Legtöbbször kézműves foglalkozást is tartottak a helyszínen. A buszos 

szállítást minden évben biztosítva volt a rendezvényre látogatóknak. A zenészek és más 

résztvevők autóval közelítették meg a helyszínt.  

 

Milyen lett? 

 

Az elmúlt két alkalommal jelentősen átalakítottuk a Hétforrás Piknik rendezvényt: az ellátást 

hulladékmentessé tettük és sikerült a védett terület terhelését minimálisra csökkenteni a 

rendezvény nagyságának arányában. 

A rendezvény átalakítása a következő lépésekből állt: 

 

 A PUREGREEN projekt pénzügyi forrásából (részletesebben lásd 4.3. pont)  

500 fő ellátására alkalmas eszközöket szereztünk be.   



 

36 

           Ezeket esztétikus fa dobozokban tároljuk és szállítjuk. 

 

 
 

A tartós edények használatával megszűnt az ebből eredő hulladéktermelés már az első évben. 

 

Bevezettük a kauciós rendszert:  

A vendégek az edénykölcsönző asztalnál befizették a kauciót egy, csak ezzel foglalkozó 

munkatársunknak. Önkéntes segítőnk ezután kiadta az edényt és felvilágosította a vendégeket, 

hogyan működik a rendszer, ill. hogyan használják az edényeket. Használat után a vendég 

visszavitte a kölcsönző pulthoz az edényeket és visszakapta a kauciót. 

 

Edénykiadó önkéntes munkatársaink szerint a kauciós rendszer nagyon jól működött mindkét 

alkalommal. A vendégek részéről nem tapasztaltak semmilyen ellenérzést. Több vendég - 

adományként az egyesület részére - nem vette vissza a kauciót. 

 

A catering biztosítására helyi szolgáltatót kértünk fel, aki osztja a zero waste szemléletet. 

Őt megfelelően tájékoztattuk a zero waste rendezvény működéséről. A Hétforrás Piknik ellátója 

a Csabi-Hami Ételbár (9730 Kőszeg, Gyöngyös utca 6.) volt.  Első évben még kértünk húsos 

ételt, második évben már átálltunk a vegetáriánus ételellátásra. Az edények szállítása és a 

mosogatás a vállalkozó feladata volt. 

 

Az ital ellátás az 5 literes, csapos üvegedények segítségével történt. A catering szolgáltató 

ezekben a tartályokban készített limonádét kínálta.  

A PUREGREEN projekt folyamán találtunk helyi, natúrparki vállalkozót, aki szódát készít 

visszaváltható palackokban: Vasi Xoda® Drink Kft. 9721 Gencsapáti, Iparút 1. +36300183818, 

info@xoda.hu, https://xoda.hu/.  

 

A rendezvényen hagyomány, hogy helyi bort kóstolhatnak a vendégek. Erre is egy helyi 

szolgáltatót kértünk fel, részvételének feltétele volt a hulladékmentesség. Ő külön árusította a 

bort és szedte a kauciót az üveg borospoharak ellenében. A borkultúra kiemelt helyzete miatt 

mailto:info@xoda.hu
https://xoda.hu/
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több szolgáltató rendelkezik már üveg borospoharakkal. Eljön majd az idő, amikor nem csak a 

bort nem akarjuk műanyag pohárból inni, hanem semmilyen más italt sem. Az üveg egy 

magasabb szintű tárgyi minőséget biztosít.  

 

 

Az első évben „zöld” ismeretterjesztő programokkal értük el, hogy a látogatók 

megismerkedjenek a hulladékmentes szemlélettel és életmóddal, illetve a rendezvény 

átalakulásával.  

Több „zöld” standot állítottunk fel, amelyek mögött lelkes „zöld” önkénteseink a fenntartható 

és a zero waste életmódra tanították az érdeklődőket
6,7

.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Első évben még nem, de a másodikban a vegyszeres mobil WC helyett találtunk egy 

szolgáltatót, aki komposzt WC-t szállít rendezvényekre. A komposztoi szagmentes és 

higiénikusabb is, mint a sima rendezvény WC, illetve maximálisan fenntartható: fából készül, a 

                                                 
6
https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-zero-waste-hulladekmetes-modon-zoldito-programokkal/ 

7
https://tisztazold.naturpark.hu/tisztazold-hetforras-piknik-kulsos-szemmel/ 

https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-zero-waste-hulladekmetes-modon-zoldito-programokkal/
https://tisztazold.naturpark.hu/tisztazold-hetforras-piknik-kulsos-szemmel/
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keletkezett anyag pedig teljes mértékben komposztálásra kerül, majd humuszként a termőtalajt 

gazdagítja.
8
 

 
 

Fenntartható hangulati elemeket vezettünk be: a kockás piknik takarókat már első évben 

leterítettük, de ekkor még főleg a standokon látható tárgyak, valamint a kézműves 

tevékenységekhez használt anyagok szolgálták a tudatosító elemeket.  

 

Következő évben a PUREGREEN projekt kültéri kiállítása és Sinkovits Csenge ornitológus 

kézműves alkotásai adták meg a rendezvény hangulatát és tudatosító célját. A Hétforrás Piknik 

hagyományos eleme a fúvós zenekar fellépése, amelyhez a látogatók egyelőre ragaszkodnak. 

Ezt kiegészítendően mindkét alkalommal olyan zenekart is meghívtunk, akik zeneileg, 

szövegileg kapcsolódnak a tudatosító és szemléletformáló céljainkhoz. 

 

A rendezvényhez való odajutásnak a mottója ez volt: „Gyere gyalog, bicajjal vagy ingyenes 

buszjárattal!” – már első évben buszjáratot indítottunk a helyszínre, hiszen a rendezvény egy 

védett természeti területen van, ahová behajtási engedélyt kell kérni. 

A gyalogos megközelítést kihangsúlyoztuk és első évben vezetett túrát is indítottunk tapasztalt 

túravezetővel a rendezvény helyszínére. 

 

A rendezvény marketingjét is igyekeztünk fenntarthatóan megoldani: meghirdettük több online 

fórumon és a helyi nyomtatott újságokban. A papír alapú plakáthirdetésről nem tudunk 

lemondani. A rendezvényről készült kisfilmeket mindig a blogunkon és a youtube-

csatornánkon tesszük közzé.  

 

Fémből készült, újrahasznosított tartós tájékoztató táblák segítségével folyamatosan 

tájékoztatjuk a közönséget.  

 

                                                 
8
https://megyesulet.hu/komposztoi/  

https://megyesulet.hu/komposztoi/
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A programok jellegétől függ a mozgatandó anyag mennyisége. Mindkét évben jelentős 

mennyiségű anyagot kellett mobilizálni, de a szállítók helyiek, akik önkéntes munkában 

vállalták a pakolást és szállítást. 

 

 

 

Összességében elmondható, hogy a Hétforrás Piknik natúrparki rendezvény az elmúlt két évben 

hulladékmentessé vált. Az elsődleges feladat az, hogy ezt a hulladékmentességet fenntartsuk. A 

következő lépés pedig a rendezvény ökológiai lábnyomának további csökkentése: nehezen 

szállítható tárgyak számát csökkentsük, az anyagmozgatás minél egyszerűbbé tétele és 

csökkentése, illetve a zajszennyezés minimalizálása.  

 

 

 

5.2. Írottkő vándorlás (Geschriebenstein Roas)  

      (2021.szept. 04. és 2022. szept.  10.) 

 

Helyszín: Az Írottkő Natúrpark teljes területe 

 

Szervező: Naturpark Geschriebenstein-Írottkő, Rechnitz , magyar oldalon besegít  az Írottkő 

Natúrparkért Egyesület 

 

Milyen volt? Korábban egyszer használatos edények kerültek használatba a túrarendezvény 

alatt. Már a projekt előtti években ezeknek egy része komposztálható edény volt. Azonban így 

is nagyon sok zsák hulladék, köztük több zsák kommunális, nem szelektálható hulladék 

keletkezett a rendezvény végére. Az italok mind PET-palackos kiszerelésben kerültek a frissítő 

pontokra. 

 

Milyen lett? A projekt alatt sikerült az Írottkő Vándorlást szinte teljesen hulladékmentessé 

tenni. A második alkalommal már mindkét oldalon bevetésre került a saját edénykészlet. A 

szervezők első évben a startnál mindenkinek osztottak tartós kulacsot, a második évben már a 

rendezvény kihirdetésekor tájékoztatták a résztvevőket a saját kulacs használatáról. Az italok 

két éve üvegben, illetve visszaváltható csomagolásban kerülnek kiszállításra, vagy a natúrparki 

edényekből kínáljuk őket. Kóla helyett almalét adunk, amit 5 literes csapos dobozban, helyi 

termelőtől szerzünk be. 

 

Magyar tapasztalatok: Az Írottkő Vándorlás során két frissítőpontot, Kőszeg belvárosában és 

Cákon, az Írottkő Natúrparkért Egyesület biztosít. A két magyar oldali frissítőponton a 

hulladékmentességet az egyesület biztosítja edénykészletével: üvegpoharak, 5 literes 

üvegballonok az ivóvíz számára, 10 l-es ballonos szódavíz, porcelán kávéscsésze, fém kanalak, 

termoszban kávé, üvegben lévő kimért tej. 

Minimális, nagyrészt komposztálható hulladék keletkezett: szalvéta, almacsutka, banánhéj. 

Mégis szükség volt kukára, hiszen a résztvevők vihették magukkal a saját frissítőiket, amelyek 

sok esetben nem voltak csomagolásmentesek. 
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Osztrák tapasztalatok: Sikerült a rendezvény hulladéktermelését szinte nullára csökkenteni, ez 

pedig kevesebb munkával és körülményességgel jár. Kiderült számunkra, hogy a 

hulladékmentes rendezvény olcsóbb is. 

A hulladék, amely mégis keletkezett és nem lehet elkomposztálni, az a résztvevők saját 

hulladéka. Ezen dolgozunk még, hogy elkerüljük. 

 

 

 
 

 

5.3. Miénk itt a rét! (2022. május 6-7.) 

 

Helyszín: Kőszeg, Alsó Rét 

 
Szervező: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és Írottkő Natúrparkért Egyesület 

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az Írottkő Natúrparkért Egyesület közös rendezvényét 

hulladékmentesen oldottuk meg az étkeztetés terén. A szendvicseket üvegedényekben kínáltuk, 

szomjoltásra az 5 literes csapos üvegballonokból üvegpoharakba adagolt csapvíz szolgált. A 

hulladékmentes életről kültéri kiállítás adott információt a helyszínen. 

A győztes csapatok ajándékként is környezettudatos dolgokat kaptak (madárodú, békaalagút, 

távcső, könyv stb.) 
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5.4. Valami, ami nem sikerült:  
 

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület az "Aktívan a Natúrparkokban" rendezvénysorozat 

keretében szervezte meg 2022. május 14-én szombaton az első "Csömötei csemete napot".  

A rendezvényre túra indult Kőszegről, de kerékpárral és kisvonattal (dottó) is meg lehetett 

közelíteni. A programok elsősorban a családok számára voltak vonzóak. 

E rendezvény hibrid rendezvény volt. A gyors szervezés miatt nem volt lehetőség arra, hogy a 

szolgáltatók válogatásra kerüljenek oly módon, hogy tudják-e biztosítani a 

hulladékmentességet. A rendezvény nem volt része a PUREGREEN projektnek.  

Projektünk munkatársai felajánlották a rendezvényt szervező kollégáknak az edénykészletet, 

amely bevetésre került ugyan, de a vendégek maguk választhatták, hogy egyszer használatos 

vagy többször használatos edénybe kérik az ételt. Az árusok szintén egyszer használatos 

csomagolásban vagy edényben kínálták a termékeiket. Ezek következtében nem valósult meg a 

hulladékmentesség.  

A jövőben mindenképpen kerülni kell, hogy ilyen helyzet kialakuljon és a rendezvényen való 

részvétel alapfeltételévé kell tenni a hulladékmentességet mind szolgáltatói, mind 

vendégoldalon.  

 

Csak és kizárólag akkor szabad egy rendezvény plakátján a zero waste feliratot feltüntetni, ha 

az teljes egészében a zero waste alapelvek szerint kerül megrendezésre.  
 

5.5. Márton napi Vándorlás (2022. november 12.) 

 
Helyszín: Írottkő kilátó – az Írottkő Natúrpark települései 

 

Szervező: Naturpark Geschriebenstein Rechnitz, magyar oldalon besegített az Írottkő 

Natúrparkért Egyesület 

 

Natúrparkunk új hulladékmentes rendezvénye sült gesztenyével és forró itallal, csillagtúrával 

az Írottkőn át egy natúrparki településre a választott étterembe libalakomára. 

 

A rendezvény hulladékmentes részéhez a gesztenyét a magyar fél szállította. Kizárólag helyben 

gyűjtött, helyi termelőktől származó gesztenyét kínáltunk a vendégeknek. A forralt bort (és a 

teát) az osztrák fél kínálta, szintén helyi borból. Natúrparki üvegpoharakat kaptak a résztvevők. 

A sült gesztenyét fonott kenyeres kosarakból kínálták a vendégeknek, akik kiszolgálhatták 

magukat. 

 

A részvevőket különjáratú buszokkal szállították az Írottkő parkolóba Rechnitz felett, mindkét 

oldalról egy busz indult. A vendégek a gesztenyézés után vezetett túrával mentek haza a 

lakóhelyükre, a natúrparki településekre.  

 

A szükséges eszközöket (pl. gesztenyesütő) Rechnitz-ből szállították fel utánfutóval. 
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6. Források  

https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-pontosan  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste   
 

https://drive.google.com/file/d/10VpQJQkwHnRhjwkjO64AFFggYlbhqso4/view 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/eszkozkolcsonzes-fenntarthato-rendezvenyre/ 

 

https://www.komposzttoalett.hu/komposztwchasznalat/ 

 

https://megyesulet.hu/komposztoi/ 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-zero-waste-hulladekmetes-modon-zoldito-programokkal/ 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/tisztazold-hetforras-piknik-kulsos-szemmel/ 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-zero-waste-hulladekmetes-modon-zoldito-programokkal/ 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/emlekeztek-meg-nyar-buli-hulladekmentesseg/ 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/tisztazold-hetforras-piknik-kulsos-szemmel/ 

 

https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-2022/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sDsF6Wfymlc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oETyVb_fHgo&list=PL9VBgPfHLeJgRK412RRXZ4FYWD8VD8eSq&inde

x=7  
 

 

 

 

 

 

 

 

Az e-kézikönyv készítésében részt vevő személyek betűrendben: Balázs Borbála, Engelbert 

Kenyeri, Horváthné Korom Zita, Illés Péter. Ellenőrizték a zero waste munkacsoport tagjai. 

(tisztazold.naturpark.hu ) 

 

https://zerohero.hu/magazin/zero-waste-a-felkapott-fogalom-mit-jelent-pontosan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste
https://de.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste
https://drive.google.com/file/d/10VpQJQkwHnRhjwkjO64AFFggYlbhqso4/view
https://tisztazold.naturpark.hu/eszkozkolcsonzes-fenntarthato-rendezvenyre/
https://www.komposzttoalett.hu/komposztwchasznalat/
https://megyesulet.hu/komposztoi/
https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-zero-waste-hulladekmetes-modon-zoldito-programokkal/
https://tisztazold.naturpark.hu/tisztazold-hetforras-piknik-kulsos-szemmel/
https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-zero-waste-hulladekmetes-modon-zoldito-programokkal/
https://tisztazold.naturpark.hu/emlekeztek-meg-nyar-buli-hulladekmentesseg/
https://tisztazold.naturpark.hu/tisztazold-hetforras-piknik-kulsos-szemmel/
https://tisztazold.naturpark.hu/hetforras-piknik-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=sDsF6Wfymlc
https://www.youtube.com/watch?v=oETyVb_fHgo&list=PL9VBgPfHLeJgRK412RRXZ4FYWD8VD8eSq&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oETyVb_fHgo&list=PL9VBgPfHLeJgRK412RRXZ4FYWD8VD8eSq&index=7
tisztazold.naturpark.hu

