
A GATE ZÖLD KLUB EGYESÜLET TÖRTÉNETE 
 
 
A GATE Zöld Klubot a Gödöllői Agrártudományi Egyetem hallgatói alapították 1990-ben azzal a 
céllal, hogy a környezet- és természetvédelmi információkat eljuttassák az egyetem diákjaihoz és 
oktatóihoz, Gödöllő lakosságához (főként iskolásokhoz és pedagógusokhoz), illetve a régió 
önkormányzataihoz. 1995. november 17-én bejegyzett szervezetté alakultunk, 1998. januárjában 
kiemelten közhasznú minősítést kapott az egyesület.  
 
Célunk non-profit jelleggel környezetvédelmi tevékenység folytatása, a környezetbarát értékek 
terjesztése, környezetvédelmi oktatás-nevelés, ökológiai fogyasztóvédelem. Ennek érdekében 
akciókat és előadásokat szervezünk, folyamatosan futó programjaink révén pedig aktív kapcsolatot 
tartunk fenn bel- és külföldi szervezetekkel egyaránt. 
 
A GATE Zöld Klub küldetése: 
• Folyamatos lehetőség biztosítása arra, hogy az egyetemi hallgatók az igényeiknek és 

érdeklődési körüknek megfelelő környezetvédelmi programokban részt vehessenek, 
képességeiket kibontakoztathassák. Aktív tagok közösségtudatának formálása. 

• Az egyetemisták minél szélesebb körét, tanárokat, Gödöllő és környékének lakosságát, 
környezeti nevelő pedagógusait együttműködve bevonni a különböző programokba. 

• A gödöllői lakosság életét érintő környezeti és fogyasztóvédelmi problémák figyelemmel 
kísérése, megoldásuk elősegítése, szakmai érdekképviselet. 

• Kapcsolattartás más felsőoktatási intézmények hallgatói szervezeteivel, közös konferenciák. 
• A gödöllői egyetemváros (campus) környezettudatos felsőoktatási intézménnyé alakítása. 
• Társadalmi részvétel erősítése a területfejlesztési folyamatokban a Közép-magyarországi 

régióban. 
 
Az alapítás óta programjaink és az elért célközönség köre fokozatosan szélesedett, azonban mind a 
mai napig elsősorban vidám, lendületes egyetemi diákkörként, klubként üzemelünk. Tanulmányaik 
befejeztével tagjaink az egész országban szétszóródva terjesztik az egyetemi évek alatt megszerzett 
elsősorban agrár-környezetgazdálkodási, természetvédelmi ismereteket, felhasználva az 
egyesületben megismert környezeti nevelési stb. módszereket.  
 
A felsőoktatási intézményekben működő társadalmi szervezetek számára az egyik legnagyobb 
kihívás az, hogy évről évre képesek legyenek megújulni, a végzett és az egyetemről távozott tagjaik 
helyét újakkal betölteni, valamint szakmai erősödésük mellett folyamatosan őrizzék meg vidám, 
egyetemistás klubjellegüket is. E nehéz akadályokat mindeddig sikerrel vettük, hétről-hétre szakmai 
és szervező munkát végző önkénteseink száma jelenleg huszonöt körüli.  
 
Taggyűléseinket minden szerdán a kollégium A épületének alagsorában tartjuk. Gyűléseinken 
tájékoztatást adunk saját programjainkról és más szervezetek (környezet- és természetvédők, 
ifjúsági és békemozgalmi szerveződések) eseményeiről, akcióiról, találkozóiról. Minden 
alkalommal eszmecserét kezdeményezünk valamely aktuális környezetvédelmi problémáról (paksi 
ügyek figyelemmel kísérése, éghajlat-változási anomáliák, a kiotói jegyzőkönyv nemzetközi és 
hazai bevezetésének folyamatai, erőfeszítések a visszaváltható, betétes üveges csomagolások 
megmaradásáért, a hulladékgazdálkodási jogszabályok változása az EU-csatlakozás közeledtével 
stb.), és háttéranyagok adásával biztatjuk az érdeklődőket a mélyebb utánajárásra. 
Tevékenységeinket egyesületünk tagjai önkéntes munkával végezik, a programok költségeit 
pályázatokból fedezzük, a helyiségeket a Kollégiumi Igazgatóság biztosítja számunkra.  
 
 



I. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
1990- Hulladékgyűjtési akciók  
Környezetünk megtisztítása, az illegális szemétlerakó helyek felszámolása érdekében rendszeresen 
szerveztünk hulladékgyűjtési akciókat a kollégium környékén és a városban is.  
 
1993. Szelektív papírgyűjtés a kollégiumban  
Tavasszal elindítottuk a kollégiumban a papír szelektív gyűjtését. A tanév végén külső és belső 
okok miatt a gyűjtés abbamaradt.  
 
1994, 1996, 1998. Hulladék Fórumok szervezése 
A Fórumok során a hivatalos szervek, a környezetvédelmi mozgalom képviselői, vállalkozók és 
önkormányzatok képviselői közreműködésével áttekintettük a hulladékgazdálkodás aktuális 
helyzetét és a lehetséges megoldásokat. 
 
1995. GATE hulladékfelmérése 
A gödöllői szemétlerakó telepre 80-90 ezer m3 hulladékot szállítottak ki évente, amelyből 8-9%, 
azaz 7-8 ezer m3 a várostól jól lehatárolható egyetemen képződött. Annak érdekében, hogy 
kiépüljön egy modell értékű szelektív hulladékgyűjtési rendszer az egyetemen, illetve 
kapcsolódhasson a városi programhoz, ismernünk kellett a hulladék mennyiségi és minőségi 
paramétereit. Így a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézettel együttműködve februárban felmértük 
az egyetemi város (lakótelep, egyetem, kísérleti terek, kollégium) területén keletkezett hulladék 
mennyiségét és összetételét.  
A kollégiumban és az egyetemi lakótelepen a mintavételt egységnyi térfogatra - 110 l-es térfogatú 
kukára vonatkoztattuk. A mérés során a konténerből vasvillával, lapáttal megtöltöttük a műanyag 
kukát, majd a hulladékot hat frakcióra válogattuk (szerves, papír, műanyag, fém, üveg, egyéb). 
Ezután tizedes pontosságú mérlegen lemértük a frakciók tömegét. A mérést többször 
megismételtük. Az egyetemi épület felmérése során a szervezeti egységekhez tartozó helyiségekbe 
három gyűjtőzsákot helyeztünk ki: papír, műanyag, egyéb, és a zsákokat hetente gyűjtöttük össze. A 
felmérés során a szervezeti egységek dolgozóihoz egy általános tájékoztatót valamint egy kérdőívet 
is eljuttattunk, ami az esetleg bevezetésre kerülő szelektív hulladékgyűjtéshez való hozzáállást 
vizsgálta. 
A hulladék közel 70%-át a papír tette ki. A felmérés anyagait felhasználtuk a PHARE 705/91 sz. 
projekt IV. résztanulmányának elkészítéséhez. 
 
1996-1997, 2002-2003. Gödöllő lakossági szilárd hulladékának felmérése 
Az egyetemi felmérés tapasztalatának felhasználásával elkészítettük Gödöllő hulladéktérképét. A 
program során felmértük a városban keletkező háztartási szilárd hulladék minőségi és mennyiségi 
paramétereit, a keletkezés helyét és a keletkezés időbeli dinamikát, egyéves periódust tekintve. 
Vizsgáltuk továbbá, hogy a lakosság fogyasztási szokásai milyen hatással vannak a fent említett 
mennyiségi és minőségi paraméterekre.  
 
 
1997-2001. Lakossági szerveshulladék-gyűjtési és -komposztálási kísérlet 
A decentralizált komposztálási rendszer kiépítésének célja az volt, hogy a lakott területek 
zöldhulladékát a lakosságnál keletkező szerves (konyhai, kerti) hulladékokkal együtt a közelben 
mezőgazdasági termelők komposztálják és a végterméket saját területükön, illetve környező lakott 
területeken használják fel. A komposztálási programban a gödöllői Fácán sor lakói vettek részt, a 
szelektív gyűjtéshez a vödröket egyesületünk biztosította. A program végrehajtásában 
együttműködtünk a gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht-vel (VÜSZI), a Galgamenti 
Szövetkezettel (Tura), a GATE Talajtani és Agrokémiai Tanszékkel, valamint a Növénytermesztési 
Intézettel. A szerves hulladékot a VÜSZI kezdetben Turára, majd a Növénytermesztési Intézet 



tangazdaságába (Szárítópuszta) szállította, ahol komposztálták. A zöldhulladékot átvevő egyetemi 
kísérleti tér áthelyezése miatt a decentralizált komposztálási rendszer 2001 nyaráig működött, azóta 
szünetel. 
A program főbb eredményei és tapasztalatai: 
• Leghatásosabb a személyes megkeresés volt, de szükség volt szóróanyagra, hírlevélre, lakossági 

fórumra a program előkészítése során. 
• A program résztvevői igényelték a folyamatos kapcsolattartást. 
• A 140 családból 22 helyen egyénileg komposztáltak, 53 háztartás vállalta az aktív 

közreműködést elsőre. 
• 95-99%-os tisztaságú a szerves hulladék. Bár nem volt kötelező a részvétel, mégis fontos 

kiemelni, hogy ez jobb eredmény az EU-s tapasztalatoknál. 
• Felmérésünk szerint a gyerekek a legfogékonyabbak a családokon belül.  
• A maradék hulladék nem volt szennyezett.  
 
Megjelent egy kiadvány is tagjaink szerkesztésében: Csanádi-Gál: Gombácska komposztot készít 
– a Fogyasztóvédelmi Füzetkék (Hulladék Munkaszövetség) sorozatban. 
 
1999. Szelektív hulladékgyűjtés a kollégiumban 
Szeptemberben a kollégium egyik épületében megszerveztük a papírhulladék, üveg és száraz kenyér 
szelektív gyűjtését és újrahasználatát, illetve újrahasznosítását.  
 
1999. Hartman-Gentischer: Hulladékgazdálkodás - Települési szilárd hulladékok (oktatási 
segédanyag) 
Az anyagot két tagunk szerkesztette az egyetemi oktatás segédanyagaként, amely alapja lett egy 
későbbi jegyzetnek. 
 
1999. november „Belefulladunk?! – Mindennapi Szemétségek” című kiállítás  
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiállítás a Hulladék Munkaszövetség által összeállított 
anyagokra épült és bemutatásához a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. biztosította a 
helyszínt. A kiállítás mellett iskolás csoportok részére előadásokat is szerveztünk (több mint hatszáz 
iskolás vett részt). 
 
1999-2005. Szelektív papírhulladék-gyűjtés az egyetemen és 2000-től Gödöllő területén is 
Novemberben az egyetemmel együttműködve kiterjesztettük a papír szelektív gyűjtését a kollégium 
mindhárom épületére, az egyetem teljes területére és a Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpontra is.  
A szelektíven összegyűjtött papírhulladék térítésmentes elszállítását és újrahasznosítását az 
egyetemmel kötött szerződés alapján a Duna Recycling Bt. (jelenlegi neve Duna 
Hulladékhasznosító Kft.) végzi. A papír gyűjtéséhez a konténereket a cég biztosítja. 2000-ben az 
egyetemi és kollégiumi konténerekből összesen 10,4 tonna, míg a kutatóintézettől 1,6 tonna papírt 
szállított el a Duna Recycling Bt.  
2000-2001 folyamán kérések alapján kiterjesztettük a rendszert a gödöllői közintézmények 
területére is (iskolák, óvodák, önkormányzati intézmények). 
A szelektív papírgyűjtési program 1999 óta sikeresen folytatódik és igyekeztünk tovább erősíteni a 
részvételi kedvet (pl. körlevél az egyetemi dolgozóknak, kollégisták személyes felkeresése).  
 
2000. „Komposztálás lehetősége Gödöllőn” című tanulmány  
A tanulmány a decentralizált komposztálási rendszerhez kapcsolódóan a VÜSZI és Gödöllő Város 
Önkormányzatának felkérésére készült. Megterveztük a városi komposztálási rendszert, és 
elkészítettük ökonómiai elemzését.  
 
2000. október Tájsebészet akció 



A Hulladék Munkaszövetség akciójának keretében a Rákos-patak gödöllői szakaszán feltártuk és 
felszámoltuk az illegális hulladéklerakókat.  
 
2000-2001. Hulladékgazdálkodási pilot program készítése 
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából közreműködtünk a Térségi 
Hulladékgazdálkodási Pilot Program (Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Szada, Mogyoród, Isaszeg, 
Gödöllő, Nagytarcsa) elkészítésében. Együttműködők: SZIE Környezeti Elemek Védelme Tanszék, 
CERES HG Bt. 
 
2002. "Gödöllő és a környező települések lakosainak felkészítése a hulladékgazdálkodás terén 
várható változásokra" című program 
A program kapcsán több előadást tartottunk (általános- és középiskolásoknak, valamint a felnőtt 
lakosságnak), illetve több (ingyenes) látogatást szerveztünk a turai szelektív hulladéklerakóra.  
 
2003-2005. „Campus Hulladékgazdálkodási Program” tervezése 
Környezettudatos Felsőoktatás a SZIE gödöllői campusán – hulladékgazdálkodási mintaprogram 
előkészítéseként megterveztük a teljes körű szelektív hulladékgyűjtést és egy hulladékudvar 
kialakítását. A program célja egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, amely kielégíti a 
korszerű hulladékgazdálkodás előírásait, példaként szolgál más felsőoktatási intézményekben, 
felhasználható az oktatás során és bemutatható a települési hulladékgazdálkodás minden 
szereplőjének (önkormányzatok vezetői, szakemberei, civil szervezetek, tanárok, intézmények 
munkatársai stb.). 
 
 
II. KÖRNYEZETI NEVELÉS, OKTATÁS GÖDÖLLŐN 
 
1992. Föld Napja rendezvény 
Gödöllőn egy egész napos Föld Napja Fesztivált szerveztünk, melynek rendezésében részt vettek a 
helyi általános iskolák, gimnázium és szakmunkásképző intézetek, valamint az ELTE Kihelyezett 
Tanárképző Főiskolai Kar. A Magyar Televízió 2. csatornája 6 percben számolt be az eseményről. 
 
1996. Diasorozat általános iskolákban 
A tavaszi félév során az általános iskolák osztályfőnöki óráin állatokról-növényekről szóló 
diasorozatot mutattunk be. 
 
1997-2002. Természetismereti szakkörök 
1997. őszén a Hajós Alfréd Általános Iskolában tartottunk szakkört negyedikes korosztálynak, majd 
tavasszal a Szt. Imre Általános Iskolában is elindítottuk kéthetente a délutáni foglalkozásokat. 1998. 
szeptemberétől 1999. júniusig mindkét iskolában tartottunk szakkört. A szakkörök témái: Gödöllő 
környéki parkok, erdők növényeivel, állataival ismerkedés, hulladékismeret, kirándulások, 
terepgyakorlat, Rákos-patak mérések, akadályversenyek a jeles napokon, ajándékkészítés, játékos 
ismeretterjesztő feladatok minden órán. 
1999. szeptembertől kéthetente a Művelődési Központban tartottunk szakköröket az általános 
iskolák felső tagozatosai számára. A munkánkhoz megkaptuk a megszűnt környezet- és 
természetvédelmi oktatóközpont anyagait, eszközeit.  
2000. októbertől a Városi Könyvtárban hasonló szakkört indítottunk az alsó tagozatosoknak is. 
2001. júniusig a Művelődési Központban továbbra is tartottunk szakköröket három általános 
iskolából érkezett felső tagozatos diákok számára, valamint a Városi Könyvtárban alsó 
tagozatosoknak is. 2001. szeptembertől pedig a Hajós Alfréd Általános Iskolában és a Gödöllői 
Református Líceumban folytattuk a szakköröket, a Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont 
keretein belül. 
 



1998-2005. Föld Napja rendezvénysorozat 
1998. óta minden évben szerveztünk a Föld Napja alkalmából rendezvényeket és vetélkedőt a Petőfi 
Sándor Művelődési Központtal együttműködve. Az iskolások nagy tömegeit megmozgató 
hagyományos programok (pl. előadások, környezetvédelmi akadályverseny játékos, kreatív 
feladatokkal /hulladékos, komposztálási, környezettudatos vásárlási, kommunikációs stb. témákban/, 
Rákos-patak vízminőség-vizsgálata) mellett 2002-ben levegőszennyezettség-mérés is volt. 
 
2000. Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont 
Október 10-én Gödöllő Város Önkormányzata és egyesületünk együttműködésével megalakult a 
Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont, melynek feladata szakkörök tartása a gödöllői 
általános iskolák alsó- és felső tagozatos tanulói számára, az oktatási intézményekkel való 
kapcsolattartás, valamint a pedagógusok környezetvédelmi szemléletformálását szolgáló 
továbbképzések szervezése. 
 
2000. őszétől Előadások a pedagógusoknak 
Az Oktatóközponttal együttműködve havonta egy alkalommal előadást szerveztünk a gödöllői és 
környékbeli pedagógusok, környezeti nevelők számára, külső szakértő előadók meghívásával. 
 
2000-től Egészélet Szigete című hírlevél 
Az Oktatóközponttal együttműködve kezdetben havonta, majd negyedévente hírlevelet adtunk ki 
(környezeti nevelési programunk aktuális híreiről, előadásokról, pályázatokról, valamint egyéb 
információkról adtunk benne hírt gödöllői és környékbeli pedagógusok számára). 
 
2001. Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont Alapítvány 
Januárban megalapítottuk a Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont Alapítványt, amely 
Gödöllőn és környékén lát el környezeti nevelési tevékenységet. 
 
2001. október Környezetvédelmi akadályverseny 
A Petőfi Sándor Művelődési Központtal és az Oktatóközponttal együttműködve környezetvédelmi 
akadályversenyt szerveztünk. 
 
2002. Aluljáró kifestése Gödöllő városközpontjában 
 
2002, 2003. november Levegőszennyezettség és zajmérés 
A 3-as főúton, a Petőfi Sándor Művelődési Központ parkolójában 2002-ben zajmérést, 2003-ban 
levegőszennyezettség-mérést szerveztünk, amit meghirdettünk Gödöllő óvodáiban és iskoláiban is. 
Az óvodás és iskolás csoportok megtekinthették a műszerek működési elvét és kipróbálhatták 
készülékeket 
 
 
III. FORGALOMSZÁMLÁLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT LEVEGŐ- ÉS ZAJTERHELÉS 
MÉRÉS GÖDÖLLŐN (1997-) 
A program célja a közúti közlekedés által kibocsátott, az emberi egészségre káros anyagok 
szintjének kimutatása a Gödöllőn átvezető nagy forgalmú közutak környezetében, valamint adatok 
szolgáltatása közlekedésszervezési változtatások hatásának megítéléséhez. A Gödöllőn áthaladó 3-
as főút, valamint az M3-as autópálya az egyik legnagyobb környezetszennyező forrás, amit fokozott 
a díjasítás (kapu ill. matrica) bevezetése. A Biotechnológiával a Környezetvédelemért 
Alapítvánnyal közösen a 3-as főúton (Gödöllő belterületén a 29-es kilométernél, a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ parkolójában), valamint az M3-as autópályán (a Miskolc felőli gödöllői le- 
és felhajtó előtt) gépkocsi számlálást (reggel 5-től 22 óráig), valamint kezdetben a BME, majd a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség mérőkocsija segítségével CH, CO, por, NOx 
és zajmérést végeztünk.  



Az első felmérést 1997. október 28-29-én, majd a program folytatásaként 1999-ben, 2000-ben és 
2002-ben két, 2001-ben pedig egy alkalommal újabb felméréseket végeztünk, amelyek 
eredményeiről az önkormányzatot és a lakosságot is tájékoztattuk. 2003 óta eseti, bemutató 
jelleggel vizsgáljuk a két út gödöllői szakaszának forgalmi és levegőszennyezettség változásait. (A 
3-as főúton, a Petőfi Sándor Művelődési Központ parkolójában 2003. novemberben 
levegőszennyezettség-mérést szerveztünk.) 
A program fontosabb eredményei: 
• Az adatainkból kitűnik, hogy az autópálya díjasítása (1999) következtében igen nagy a forgalom 

átterelődés a 30-as főútra. Ez közvetlenül is érinti Gödöllő környezeti terheltségét, és az ott élő 
lakosság életkörülményeit.  

• Kimutatható a díjasítás nélküli, a matricás- illetve a kapus rendszer környezetre gyakorolt hatásai 
közötti különbség.  

• Méréseink segítségével meghatározhatjuk a díjasítás közvetlen hatását a lakossági környezetre és 
alternatív lehetőségek, javaslatok dolgozhatók ki a forgalom M3-asra való visszaterelése 
érdekében. 

 
 
IV. RENDEZVÉNYEK A GÖDÖLLŐI EGYETEMISTÁKNAK 
 
1990-1994 Előadások szervezése 
Az elmúlt években a következő témákról volt szó a teljesség igénye nélkül (részben a Zöld Szombat 
keretében): 
• Dr. Száraz Péter: Szársomlyó. A kikerics már csak a kétforintoson lesz látható? 
• Dr. Kalas György: Hulladék, Fogyasztók, reklám 
• Déri Andrea: Dől a fa! Játszunk globális nevelést! 
• Dr. Bakonyi Gábor: Biodiverzitás 
• Nagy Gábor: Galgafarm - biodinamikus farm a Galga-völgyéből 
• Dr. Kulcsár László: A környezetvédelem és a lakosság 
• Vargha János: A Duna visszafelé folyik? 
• Kilián Imre: Gyűrűfű - Ökofalu 
• Dr. Hegyi Károly: Megújuló energiaforrások a mezőgazdaságban 
• Bödecs Barnabás: A megelőzés és újrahasznosítás szerepe a környezetorientált 

hulladékgazdálkodásban 
 
1990-es évek Zöld Szombat 
Évi egy vagy két alkalommal Zöld Szombatot rendeztünk, ahová az egész ország területéről 
előadókat hívtunk meg különböző témákban, illetve az egyetemünkről is bemutatkozott egy-egy 
kutató, oktató. A rendezvénnyel egy időben fotókiállítást is szerveztünk.  
 
1999. A természet pillanatai fotókiállítás a kollégiumban 
 
2000. Évszázadok emlékei fotókiállítás a kollégiumban 
 
2001. Természetfotó pályázat és kiállítás 
A Föld Napja kapcsán a Fotókörrel együttműködve természetfotó pályázatot hirdettünk, ahol 
előzetes szakmai válogatás után 44 kép került kiállításra. A képek zsűrizése és a díjátadás után a 
kollégiumban kötetlen beszélgetést folytattunk Dr. Illés Zoltánnal, az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának akkori elnökével. 
 
2001. „Fények a Tiszán" című vándorkiállítás 
A Csalán Egyesület által szervezett kiállítást a kollégiumban mutattuk be. 



 
2002. Natura fotókiállítás a kollégiumban 
 
2003. március „Víz Hete” című fotókiállítás 
Az előadásokkal tarkított egyhetes kiállítást a Víz Világnapja alkalmából szerveztük a Prestige 
olajtanker 2002. novemberi katasztrófájának mentési munkálataiban a spanyol partokon részt vett 
tagunk segítségével a kollégiumban.  
 
2003. november „Galíciai Hét” című fotókiállítás 
A kiállítást és a kapcsolódó előadásokat a kollégiumban tartottuk a spanyolországi tanulmányutunk 
során készült legszebb fényképek és az Európai Önkéntes Szolgálat bemutatásával. 
 
2003. november „Mobilitás 7-e” rendezvények 
 
2002-2005. november „Zöld Forgatag” rendezvénysorozat 
A környezet- és természetvédelmi rendezvénysorozatot a Tölgy Természetvédelmi Egyesülettel és a 
SZIE Kulturális Misszióval közösen szervezzük 2002 óta minden évben az Egyetem rektori 
dísztermében. A Zöld Forgatag programjai: előadások, diavetítés, kiállítások, zöld bolt, 
ásványbörze, környezeti tanácsadás. 2002-ben a rendezvénysorozat részeként zaj, 2003-ban 
levegőszennyezettség mérésre került sor, 2004-ben pedig fát ültettünk el az egyetemvárosban. 
 
2004. október-2005. Filmklub és felolvasóest 
Rendszeresen szervezünk filmklubot és felolvasóestet környezet-, természet- és fogyasztóvédelmi 
filmek közös megtekintésével, meghallgatásával és azt követő eszmecserével. Meghívott előadóink 
közül dr. Kalas György (Hulladék Munkaszövetség alelnöke), „a környezet ügyvédje” a jog 
eszközeit mutatta be, Horváth Balázs (Pest Környéki Madarász Kör) madárgyűrűzési bemutatót 
tartott, Breuer László (Göncöl Szövetség elnöke) a környezeti nevelés terepi módszereit ismertette. 
A felolvasóestet hajléktalan költők, köztük a Fedél Nélkül című lap főszerkesztőjének meghívásával 
szerveztük. 
 
 
V. PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK GÖDÖLLŐ LAKÓINAK, ISKOLÁSAINAK 
 
1999-től Rákos-patak program 
A környezeti nevelési programhoz is kapcsolódva évente szerveztünk pataktakarítási akciót a 
lakosság és iskolák bevonásával, és alkalmanként megvizsgáltuk a patak vízminőségét is.  
1999. június 5-én a Környezetvédelmi Világnap alkalmából szerveztünk parkrendezést, 
pataktisztítást Gödöllő Város Önkormányzatával és a VÜSZI-vel az Erzsébet-park és a Rákos-patak 
megóvása érdekében, a lakosság tevékeny részvételével.  
 
1999. november „Belefulladunk?! – Mindennapi Szemétségek” című kiállítás 
(részletesen I. Hulladékgazdálkodásnál) 
 
2000. Tájsebészet akció 
(részletesen I. Hulladékgazdálkodásnál) 
 
2002. október Aluljáró festés 
A Gödöllő városközpontjában található aluljáró falát festettük ki a város összes általános- és 
középiskolájából érkezett diákcsoportok részvételével.  
 
2005. április-május „Erdők Hete” című kiállítás 



A nemzetközi Erdők Hete alkalmából, a Tájsebészet kampány részeként (a Föld Napjától a 
Madarak és Fák Napjáig) figyelemfelkeltő kiállítást rendeztünk Gödöllőn. A kiállítás anyagát 
elsősorban a Gödöllő parkjaiban és a környékbeli erdőkben éktelenkedő szemétkupacok adták. A 
hulladékokat kompozíciókba állítva, fényképekkel kiegészítve mutattuk be a környezettudatos 
életvitel és a jövőnkért felelős gondolkodás alakítása érdekében.  
 
 
VI. REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK 
 
1997. Független Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek VII. Országos 
Találkozója  
 
1998. Környezetgazdálkodási Napok 
 
1999. október Környezet- és Természetvédő Hallgatói Szervezetek Országos Találkozója 
A kollégiumban tartott rendezvényen hazánk felsőoktatási intézményeiből 14 hallgatói szervezet 
képviseltette magát, mutatta be munkáját, és megegyezés született egy hosszú távú együttműködés 
kialakításáról is.  
 
2002. október Fórum a Nemzeti Fejlesztési Tervről 
A fórumot a Magyar Természetvédők Szövetségével együttműködve, a Közép-magyarországi régió 
zöld szervezeteinek részvételével szerveztük. 
 
2002. november „Hallgatói Szervezetek a Környezetvédelemért” országos konferencia 
A kollégiumban tartott konferencián hazánk tizenöt felsőoktatási intézményének hallgatóiból 
szerveződött környezetvédő egyesületek, klubok vettek részt (mintegy száz fő). A konferencia célja 
a hallgatói zöld szervezetek összefogása, a köztük fennálló kapcsolatok szorosabbra fűzése, és az 
újonnan alakult, vagy még kevésbé ismert bejegyzett szerveztek, öntevékeny csoportok, 
szakkollégiumok egymással való megismertetése, valamint az információs csatornák kiépítése volt 
a szervezetek munkájának hatékonyabbá tétele érdekében.  
A hallgatói csoportok bemutatták munkájukat, megvitatták jövőbeni szerepüket és együttműködési 
lehetőségeiket egymással, városukkal, oktatási intézményeikkel, szakmai előadásokat hallgattak, 
valamint pályázatírási és szervezetfejlesztési ismeretekre tehettek szert. 
 
2003. április I. Közép-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Fórum 
 
2003. november II. Közép-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Fórum a 
hulladékgazdálkodás regionális változásairól 
A budapesti fórumon a közép-magyarországi régió civil szervezetei vettek részt és megvitatták a 
régiót is érintő, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 
 
2004. május „Környezetvédelmi kérdések a régióban” című fórum 
A regionális szakmai fórumot a vidékfejlesztés és az agrár-környezetvédelem aktuális kérdéseiről 
szerveztük az Egál Állatvédelmi Alapítvánnyal közösen. 
 
2004. december „Magyarország környezeti jövőképe” című fórum 
A regionális vitafórum témája a II. Nemzeti Fejlesztési Terv volt. 
 
 



VII. GÖDÖLLŐ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTTÉRKÉPE 
 
1999-2000. Gödöllő környezeti állapottérképe (első kiadás) 
A Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégiummal együttműködve elkészítettük Gödöllő környezeti 
állapottérképét, amely hazánk első ilyen jellegű kiadványa volt. A térkép a következő információkat 
tartalmazta: Gödöllő alapadatai, földhasználata, állat- és növényvilága, a városon áthaladó 3-as főút 
és az M3 autópálya díjasítás előtti és utáni forgalomszámlálási adatai, hulladékgyűjtési időpontok, 
papírgyűjtő konténerek helyei, házi komposztálási ismeretek, természetvédelmi területek 
bemutatása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos közérdekű telefonszámok stb. A 
térképet ingyenesen juttattuk el az iskolák és az érdeklődők részére. 
 
2005. Környezetállapot-térkép felújítása, kiegészítése 
A vélemények, információk gyűjtését és feldolgozását követően megjelent a Gödöllő környezeti 
állapotát bemutató térkép második, javított és bővített kiadása (pl. utcai szemetesek térképre 
rajzolása, állatvilágot bemutató rész kiegészítése, a városi fákról, turistautak felülvizsgálata és 
kiegészítése túrajavaslatokkal). 
 
 
VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS WAGENINGENNEL 
 
A hollandiai Wageningenel való együttműködésünk akkor kezdődött, amikor Gödöllő és 
Wageningen polgármesterei elhatározták, hogy szorosabbra fűzik a két város kapcsolatát, és aláírták 
a testvérvárosi szerződést. Azóta már szinte hagyománynak nevezhető, hogy minden évben egy 
hétvégére összegyűlnek különböző csoportok képviselői, felváltva egyszer Wageningenben, egyszer 
Gödöllőn. Az egyik holland delegáció látogatásakor ismerkedtünk meg mi is néhány lelkes fiatal 
wageningeni környezetvédővel. Nekik köszönhető, hogy 1994 őszén Klubunk is elküldhette egy 
képviselőjét Wageningenbe. A három nap során, a Zöld Klubhoz hasonló, de annál nagyobb 
környezetvédő szervezetek egyetemista tagjainak körében jó alkalom nyílott a tapasztalatcserére, 
ötletek gyűjtésére.  
Később, 1994 decemberében eljött hozzánk egyik ismerősünk, aki a hollandiai Greenpeace tagja és 
érdekes, diaképekkel illusztrált előadást tartott a Zöld Klub teremben összegyűlt népes 
hallgatóságnak. A beszélgetések során már korábban is szóba került, hogy klubunk esetleg kaphatna 
némi anyagi támogatást Wageningen önkormányzatától. Így megragadtuk az alkalmat és 
elkészítettük a Zöld Klub 1995/96 évi programtervezetét és költségvetését, és pályázatunkat 
támogatta Wageningen Önkormányzata.  
1997 októberében a Klub kilenc tagja egy hetes tanulmányúton vett részt Wageningenben, ahol 
megismerkedtünk a város természetvédelmével, hulladékgazdálkodásával, valamint a 
környezetvédelmi oktatóközpont működésével. Egyeztettük a város környezetvédő szervezeteivel, 
valamint az önkormányzattal együttműködési programunkat. 
Azóta is folyamatosan tartjuk a kappcsolatot wageningeni partnerszervezeteinkkel, és közös 
programokat is szervezünk. 
 
 
IX. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS GÖDÖLLŐI ÉS 
WAGENINGENI ISKOLÁSOK KÖZÖTT 
 
1997., 2000. Látogatás Wageningen oktatóközpontjaiban 
Ősszel néhány aktivistánk Gödöllő testvérvárosa, Wageningen oktatóközpontjaiban tett látogatást, 
és szerzett értékes tapasztalatokat. 
 
2001. Holland-magyar környezeti nevelési program kidolgozása 



A Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközponttal együttműködve környezeti nevelési programot 
dolgoztunk ki Wageningen Het Groene Wiel (Zöld Kerék) környezetvédelmi oktatóközpontjával és 
a Stichting Wagenings Milieu Overleg alapítvánnyal közösen. A program célja: a két város 
általános iskolásai közötti információcsere környezet- és természetvédelmi témákban. 
Tavasszal három, ősszel egy alkalommal fogadtuk a Wageningen oktatóközpontjának és 
környezetvédő szervezetének képviselőit a közös környezeti nevelési program beindítása céljából.  
 
2001. Vogels-Magyarország/Madarak-Nederland program 
A környezeti nevelési program részeként szeptembertől novemberig három gödöllői iskola 
bevonásával madármegfigyelést végeztünk, együttműködve két wageningeni iskolával. Az Erkel 
Ferenc és a Hajós Alfréd Általános Iskolák, valamint a Gödöllői Református Líceum összesen 
mintegy harminc diákja Interneten keresztül folytatott közös információcserét wageningeni iskolák 
tanulóival. 
 
2002. Testvérvárosi látogatás Wageningenben 
Júniusban öt tagunk és négy együttműködő óvodapedagógus illetve tanár kollégánk szakmai 
tanulmányúton vett részt a hollandiai Wageningen oktatóközpontjában (a testvérvárosi látogatás 
keretében), ahol döntés született a környezeti nevelési együttműködésünk folytatásáról, 
kiszélesítéséről. 
 
2003-2004. Gödöllő és Wageningen madárvilágának megfigyelése 
A holland-magyar környezeti nevelési program részeként 2003. tavasszal 10-14 éves gödöllői (két 
általános és két középiskolából) és wageningeni (három általános iskolából) diákok 5-6 fős 
csoportjai három hétig vizsgálták városuk madárfaunáját, és kitöltötték a 12 madárfaj rajzát 
bemutató feladatlap számítógépes változatát az adott madárfaj előfordulásának és gyakoriságának 
megfelelően. 
2003. júniusban a programban részt vevő hollandok közül 11 diákot és 4 tanárt láttunk vendégül. E 
látogatás során minden csoport bemutatta az eredményeit, így a diákok képet kaphattak a két ország 
természeti viszonyairól és madárvilágáról. A találkozó során madárbefogáson és –gyűrűzésen is 
részt vettek a diákok és tanáriak az Ócsai Tájvédelmi Körzetben. 
2004-ben magyar és holland általános iskolások részvételével folytattuk a környezeti nevelési 
programot a két város madárvilágának megfigyelése, a különbségek okainak feltárása témában.  
 
2004. Szakmai tanulmányút Hollandiába 
A szakmai tanulmányút során, melyen 8 tagunk vett részt előkészítettünk két 2005. évi környezeti 
nevelési programot wageningeni partnereinkkel.  
 
2005. Tavaszfigyelő/Parkkutató programok 
A holland-magyar együttműködés részeként tavasszal, illetve szeptember–október folyamán 
Tavaszfigyelő és Parkkutató programokat szerveztünk, amelynek során a két város 11-13 éves 
diákjai figyelték a tavasz beköszöntének jeleit, feltárták a városi parkok növény- és állatvilágát 
(különös tekintettel a fa- és cserjefajokra, illetve a madarakra), felmérték a parkok felszereltségét, 
illetve a parkfenntartás nehézségeit. 
 
 
X. TANULMÁNYUTAK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
Az évente több alkalommal is megszervezett tanulmányutaknak három fontos szerepet szántunk, 
így a hazai és külföldi tájakkal és kultúrával való ismerkedés, szakmai ismereteink mélyítése és 
közösségformálás. Az elmúlt években holland, spanyol és észt szervezetekkel ápoltunk szakmai 
cserekapcsolatokat. 
 
1999. Lengyelország (természeti és kulturális értékek, környezeti nevelés) 



 
2000. Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park (november), jákotpusztai Eto-farm 
 
2001. Őrségi Nemzeti Park (április), Somogyi-dombvidék 
 
2002. Kiskunsági Nemzeti Park (biogazdaságok) 
 
2003. Spanyolország 
Az augusztusi tanulmányúton Spanyolország északnyugati részének egyik, ifjúsági szervezet által 
üzemeltett környezetvédelmi oktatóközpontját látogattuk meg 15 tagunk részvételével. 
 
2004. Dél-Cserhát, Észak-Borsod, Ormánság – Dráva-vidék (kerékpáros tanulmányutak) 
A szeptemberi túra során megtekintettük a gömörszőlősi Fenntartható Falu programot 
(biogazdálkodás, gyapjúfeldolgozó és extenzív gyümölcsös), a keleméri Tompa Mihály Emlékházat 
és a Mohos-tavakat, Rudabánya Ásványmúzeumát. 
 
2005. Észtország 
Nemzetközi csereprogram részeként áprilisban spanyol és észt diákokat fogadtunk. A csereprogram 
folytatásaként augusztusban 15 tagunk Észtországba látogatott (főbb helyszínek: Kohtla-Nömmei 
bányászvidék, Balti-tenger, Tallinn, Matsalu Nemzeti Park). 
 
 
XI. ÖKOCSAPATOK 
Az ökocsapat program célja a lakossággal közösen különböző energia-megtakarítási módszerek 
alkalmazásának elterjesztése a háztartásokban, a hulladék mennyiségének és a vízfelhasználás 
csökkentése, a környezettudatos fogyasztói magatartás kialakítása, szemléletformálás. 
 
1998. Nemzetközi Eco Team konferencia 
Részt vettünk a GAP International által szervezett Eco Team konferencián Leidenben.  
 
1998. december Magyarországi Ökocsapatok I. Konferenciája  
Az Eco Team program hollandiai, lengyelországi és szlovéniai tapasztalatainak megvitatása és a 
hazai program elindítása érdekében decemberben konferenciát szerveztünk Gödöllőn. 
 
1999. A magyarországi ökocsapatok beindításának koordinálása 
Egyesületünk tevékeny szerepet vállalt a magyarországi ökocsapatok beindításában: találkozók, 
megbeszélések szervezése (1999. március), a programmal kapcsolatos adminisztratív ügyek 
intézése, a résztvevő hazai szervezetek koordinálása. Részt vettünk a programot segítő munkafüzet 
szerkesztésében, hazai viszonyokra való adaptálásában. A programban együttműködtünk a 
hollandiai ökocsapatokkal és a svédországi nemzetközi ökocsapat-központtal. 
 
1999. július Lengyelországi tanulmányút 
Egy hetes utat szerveztünk a lengyelországi öko-csapatok megismerésére. 
 
1999. augusztus Részvétel a Milieukontakt által szervezett találkozón Csillebércen 
 
 



XII. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
• Rendszeresen tartottunk előadásokat környezet-, természet- és fogyasztóvédelmi témákban más 

intézmények és szervezetek rendezvényein. (Pl. 2000. és 2001. októberben a békéscsabai 
környezetvédelmi napokon tartottunk előadásokat a környékbeli általános- és középiskolák 
tanulóinak hulladékgazdálkodási és természetvédelmi témákban. 2001-ben a gödöllői Madách 
Imre Szakképző és Szakközépiskola Egészségnapján és több budapesti gimnáziumban is 
tartottunk előadásokat. 2004-ben a Kistarcsai Kulturális Egyesület „Deáktanya” című 
rendezvényén tartottunk előadásokat. Márciusban részt vettünk és szekciót vezettünk az 
Országos Környész Találkozó és Konferencián.  

• Rendszeresen részt veszünk a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek 
Országos Találkozóin. 2001-ben a váci találkozó lebonyolításában, adminisztrációs munkáiban 
is jelentős szerepet vállaltunk. 2004-ben egy-egy tagunk a zöld mozgalmak delegáltjaként tagja 
lett az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, illetve az Öko-Ferr Hulladékkezelést Koordináló 
Kht. Tanácsadó Testületének.  

• Környezetvédelmi szakkönyvtárunk folyamatosan nyitva állt az egyetemisták számára, 
emellett ingyenes kiadványokkal is elláttuk az érdeklődőket.  

• Szakmai tanácsokkal segítettük a Gödöllőn és más felsőoktatási intézményekben működő 
hallgatói kezdeményezések munkáját. A szelektív papírhulladék-gyűjtési rendszer kialakításával, 
működtetésével kapcsolatban érkezett a legtöbb megkeresés. 

• Programjainkról, aktuális ügyeinkről szakcikkekben számoltunk be különböző kiadványokban.  
• Rendszeresen frissülő híreket helyeztünk el faliújságunkon a kollégiumban és az egyetemen 

akciók felhívásaival, kiállításokra és rendezvényekre meghívókkal, valamint ingyenes 
kiadványokkal.  

• 2002-ben havonta, 2003-2004-ben negyedévente ezer példányban jelent meg a Közép-
magyarországi Környezetvédelmi EU Hírlevél című kiadványunk a régió önkormányzatai, 
államigazgatási szervei és civil szervezetei számára.  

• 2004-ben jogi úton eljártunk a szigetbecsei illegális hulladéklerakási ügy felgöngyölítése 
érdekében.  

• "Zöld Klub Híradó" címmel környezeti nevelési rovatot készítettünk a Kréta Magazin című 
200.000 példányos diáklapban, amely 2004. első félévében havi rendszerességgel jelent meg.  

• 2004-ben az Európai Önkéntes Szolgálat keretében három fiatal önkéntes szolgálatát 
készítettük elő és segítettük Spanyolországban, illetve Finnországban.  

• 2004-2005-ben részt vettünk a Regionális Civil Hálózat és a Gödöllői Kistérségi Ifjúsági 
Kerekasztal munkájában. 

• Rendszeresen részt veszünk a szakmai konferenciákon és képzéseken. 
• Internetes honlapunk 2002 folyamán megújult és a http://spike.fa.gau.hu/zoldklub helyett új 

címet kapott: www.zoldklub.hu. Levelezőlistánk a zoldek@spike.fa.gau.hu. 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEK  
 
• Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd Szent István Egyetem, Környezeti Elemek Védelme 

Tanszék, Tájökológiai Tanszék, SZIE Kollégiuma, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Hallgatói Önkormányzat, SZIE Kulturális Misszió, 
SZIE Fotókör 

• Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht., Petőfi Sándor 
Művelődési Központ 

• a hollandiai Wageningen önkormányzata, egyeteme, környezetvédő szervezetei 
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KKA, KAC, Kövice), Közép-Duna-völgyi 

KöTeViFe 



• Oktatási Minisztérium 
• DemNet, Milieukontakt Oost-Europa, Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága, Nemzeti Civil 

Alapprogram, Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága, Phare Access, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány, REC Magyar Iroda 

• Független Ökológiai Központ, Göncöl Szövetség, Hulladék Munkaszövetség, Magyar 
Természetvédők Szövetsége, Ökotárs Alapítvány, Rügyecskék Alapítvány, Tavirózsa Egyesület, 
Tölgy Természetvédelmi Egyesület, Dél-Cserháti Ökológiai Tájközpont Kht. 

• Agruniver Holding Kft., Biotechnológiával a Környezetvédelemért Alapítvány, 
Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány 

• Másik rádió 
• Az állampolgárok adójának egyesületünknek felajánlott 1 százaléka 
 


