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Milyen hatása van a 
rendezvényünknek?

Rendezvény: ahol 

 emberek (szervezők, közreműködők, vendégek),

 anyagok (díszletek, technika, ellátás)

 és energia (közlekedés, szállítás, világítás)

koncentrálódik kis helyen, rövid ideig. 

Ezek a tényezők (ember, anyag, energia) hatásokat
keltenek, ezekért a hatásokért valakinek felelősséget kell 
vállalnia. 

Hatások iránya: negatív/pozitív

Hatások fajtái: gazdasági, társadalmi, környezeti

Tervezés során a hatások fajtáit és irányát meg kell 
határozni, majd fontossági sorrendet felállítani. Ha a 
pozitív környezeti hatás számodra a legelső szempont, 
akkor jó úton haladsz, hogy sikeres Zéró Hulladék 
Rendezvényt szervezz! 



Mi az a Zéró 
Hulladék 
Rendezvény? 

 Zéró Hulladék: nem egy állapot, 
hanem egy folyamat. Annak a 
folyamatnak a neve, ahol minden 
egyes döntés előtt feltesszük 
magunkban a kérdést: ez hogyan 
lehetne még zöldebb?

 Zéró Hulladék Rendezvény: 
fenntarthatósági elveket és 
környezetvédelmi szabályokat 
alkalmaz önkéntes alapon önmagával 
szemben, hogy folyamatosan és 
fokozatosan csökkentse a rendezvény 
környezetre gyakorolt negatív 
összhatását, ezt a folyamatot 
átláthatóan végzi, független 
tanúsítással igazolja és az 
eredményeit szabadon elérhetővé 
teszi. 

H.U.G Zenei Fesztivál, Csesznek: A 3 
napos, több száz fős rendezvényt egy 
héttel a nyitás előtt átszervezték „zéró 
hulladékosra” – a végeredmény kb. 4 
kukányi szemét és sok új „megtérő”



Zéró Hulladék Akcióterv
A tervezés és előkészítés kulcsfontosságú. A következő 
területeken külön-külön mérd fel, eddig milyen megoldásokat 
használtál, és írd össze, miken szeretnél változtatni. 

Hulladékgazdálkodás

Építés, helyszínelőkészítés, szervezés

Utazás, közlekedés, teherforgalom

Vendéglátás, ellátás

Energia

Víz, szennyvíz

Adatgyűjtés, kommunikáció

A Gyüttment Fesztivál, Magyarország első zéró hulladék fesztiválja szabadon 
elérhetővé tette a Zéró Hulladék Akciótervét a gyuttmentfesztival.hu oldalon



Építés, helyszínelőkészítés, szervezés

 műanyag gyorskötözők helyett újrahasznált bálamadzag

 szegek helyett csavarok az újraszereléshez jövőre

 ne vásárolj új faanyagot, hasznosítsd újra a régi léceket

 használt vagy bérelt szerszámokkal dolgozz

 vegyi anyagokat (festékek, olajok) igyekezz lebomló 
termékekkel helyettesíteni

 zöld iroda: világítás, áram, papír, nyomtatók, e-hulladék

 ajándékcsomag, reklámanyag csökkentése, visszagyűjtése

 feliratok, karszalagok, mezek lebomló v. újrahasználható
megoldásban

 kommunikáció: appok, alkalmazások, közösségi média, 
weboldal, email, telefon, adathordozó (USB kulcs), 
nyomtatott kiadvány

A Művészetek Völgye 2016 óta csak újrahasznált anyagokból készült szemeteseket használ. A talprész 
(amúgy újrahasznosíthatatlan) vegyes, szennyezett kommunális hulladékból készül préseléssel, az 
oszlop újrahasznált PVC-cső, a keretet pedig építkezések maradékából mentett szögvasból készíti a 
szerződött alvállalkozó



Hulladékgazdálkodás
 0. lépés: felmérés! Milyen fajtájú és mennyiségű hulladékkal számolsz?

 Legfontosabb lépés: a hulladékot a keletkezésénél kezeld! A legjobb az a hulladék ami még nincs ott! (ne a papírpoharak 
újrahasznosításán gondolkozz, hanem biztosíts a vendéglátósoknak elmosható repoharakat)

 További lépések: újrahasználat (energiaitalos dobozból útjelzők), újrahasznosítás (talált tárgyak ruháiból karszalag) és 
komposztálás (használt papírzsebkendőket kommunális helyett a komposztba)

 A hulladéktermelés a rendezvény ökológiai lábnyomának csak kis részét teszi ki, a zöld kommunikációban viszont a legfontosabb
tényező (csökkentsd a közlekedési terhelést technikai megoldásokkal, miközben a résztvevőknek szemétszedő akciót hirdetsz)

 Vedd rá a résztvevőket, hogy vállaljanak felelősséget az általuk behozott hulladékért (ne helyezz ki szemeteseket, helyette 
mindenki vigye magával, amit hozott)

 Ha elkerülhetetlen a szemétgyűjtési rendszer, akkor gyűjtsd szelektíven, és utána válogasd át (az utóválogatásnál jelentős 
mennyiségű hulladékot lehet a kommunális, de még a szelektív tárolókból is újrahasználatra megmenteni)

 Büfé, frissítőpont, vendéglátósok: az egyik legjelentősebb hulladékforrás. Ha a résztvevőknek hulladékmentes rendezvényt írsz
elő, ugyanolyan fontos, hogy ezeket a szabályokat a szolgáltatók is betartsák.

Az Everness Fesztivál (öt nap, 5000 fő/nap) 2018-ban csikkmentes fesztivált hirdetett meg. Előtte 
összegyűjtötték a területről az összes csikket, 5,7 kg mérgező anyagtól tisztítva meg a Balaton partját. A 
fesztivál alatt újrahasznált sörös- és konzervesdobozokból gyártottak hamutálakat, mellettük a csikkmentes 
fesztivál felhívásán kívül fényképeket helyeztek el az összegyűjtött csikkmennyiségről, ill. számokkal vezették 
le, ez mekkora környezetkárosítást képes okozni. Az eredmény: a fesztivál végén tett kontroll gyűjtés 
eredményeképpen 28 db (!) eldobott csikk gyűlt össze a teljes területről, a hamutálak tartalmát pedig 
összegyűjtve leadták egy hivatalos hulladékkezelőnek.





Utazás, közlekedés, teherforgalom
 Helyi eseményeknél a környezetre gyakorolt összes hatás 50-60%-át a 

közlekedés teszi ki, míg az országos vagy nemzetközi rendezvények esetén ez 
az arány akár 85% is lehet!

 Írd össze a rendezvényszervezéssel kapcsolatos közlekedési adatokat, majd 
keress CO2 semlegesítési megoldásokat (carbon credit, faültetés)

 A résztvevőkkel időben közöld az elképzeléseket, majd támogasd a 
döntésüket (telekocsi szolgáltatás meghirdetése a honlapon, menetrendek 
feltöltése, nevezési kedvezmény vonattal vagy kerékpárral érkezőknek)

 Biztosíts ingyenes buszjáratot a helyszín és a legközelebbi tömegközlekedési 
megálló között (ha túl sokat kell gyalogolni, sokan az autót választják inkább)

 Parkolójegy, kerékpártároló, behajtási tilalom - kommunikáció!!! 

A Kolorádó Fesztivál számtalan Zéró Hulladék irányelvet megvalósított az évek során, és 
minden évben új akciókkal jelentkeznek. A 8-10 ezer fős rendezvényt védett területen 
rendezik, így kiemelten fontos a környezetvédelem. A vendégek érkezéskor csikk tartó tubust 
kapnak, a teljes programbontást digitálisan elérhető, a szívószálakat kitiltották, a pultokban 
és konyhán is kötelező a szelektív hulladékgyűjtés, az upcycle programjukban pedig használt 
ruhákra nyomtatják a fesztivál logót és retro divatárut állítanak elő belőle. 



Vendéglátás, ellátás
 Az ételek legyenek egészségesek, frissek és finomak 

 Adj kedvezményeket a fenntarthatóság mellett elkötelezett, tanúsított alvállakozóknak.  Szerződj le 
a helyszín vendéglátó egységeivel zéró hulladék előírásokkal.

 Igyekezz csökkenteni a hús és tengeri termék fogyasztást, kerüld az egzotikus termékeket (nádcukor, 
kakaó, csokoládé, kávé, tea, kókusz, édesítők), vagy csak méltányos kereskedelemből vegyél. Ha 
lehet, inkább részesítsd előnyben a helyi, öko és szezonális élelmiszereket

 Kerüld a palackozott vizet, ha lehetséges. Lajtos kocsi, tűzcsap, köbös tartály lehet a megoldás

 Biztosíts újrahasználható (porcelán, fém, üveg) evőeszközöket, tányérokat, poharakat (bérelj repohár
rendszert vagy mindenki hozza a sajátját)

 Ha van főétkezés, számold ki, hogy milyen típusú élelmiszer-szolgáltatás jelenti a legkevesebb 
hulladékot: büfé, étterem, a-la-carte, közösségi főzés, egyéni főzés

 Add a maradék ételt egy jótékonysági szervezetnek, kampányolj az élelmiszerhulladék ellen

 Komposztáld az összes maradékot. Semmilyen lebomló, szerves hulladék ne kerüljön a kommunális 
vagy szelektív kukákba. 

Igyekezz hosszú távú kapcsolatokat kialakítani az alvállalkozókkal. Sok év munkája, míg egy vásári büfésből 
valaki Zéró Hulladék Food Truck lesz; értékeld a saját belefektetett energiádat és a rendszeresen visszatérő 
partnereknek kínálj fel különféle, számukra valódi értékkel bíró ösztönzőket: több éves kedvezményt, VIP 
standot, reklámfelületet. Mindezen túl tartsd velük a kapcsolatot az év során, kérd ki a véleményüket zöld 
témákban, próbáld megérteni, az általad jónak gondolt változtatások hogyan fogják befolyásolni az üzleti 
folyamataikat.



Energia
 Minél pontosabban mérd fel a várható áramszükségletet, hogy elkerüld a 

felesleges energiafogyasztást

 Fontold meg a nap, szél vagy vízenergia felhasználás lehetőségét, akár csak 
egy mobiltelefon töltőállomáshoz, majd tájékoztasd a vendégeket, ha valahol 
zöld energiát használsz

 Népszerűsítsd a víz- és energiatakarékosságot a résztvevőknek különböző 
tudatformáló kampányok segítségével a rendezvény alatt

Éjszakai túraprogram után hatásos lehet egy akksi-workshop meghirdetése, míg egy 
kerékpárversenyen a bicajos mobiltöltő bemutatása. 

Hangosítás: wattok helyett helyszínkialakítás
Világítás: napelem, energiatakarékos izzók, LED, gyertya
Telefon, laptop: töltőállomások, szervezők áramfelhasználása
Elemek: lehetőleg újratölthető, nagyon figyeljünk a 
deponálásra!



Víz, szennyvíz
 Csökkentsd a vízfogyasztást ahol tudod, különösen a 

felesleges használatot

 A mobil ivókutak és locsolócsövek esetében csökkentsd
a veszteséget időzárós (nyomógombos) csapokkal vagy 
öntözőberendezésekhez használt permetezőkkel, ezzel 
a sárképződést is késleltetheted

 Jelezd feliratokkal, jelekkel és információs 
kampányokkal, hogy ezen a rendezvényen mindenki 
igyekszik spórolni a vízzel

 Használj öblítővízmentes toalettet (alomszék) és 
szikkasztásos kézmosót-tusolót

 Ha kénytelen vagy a csatornahálózatot igénybe venni, 
használj gazdaságosan működő WC lehúzókat, vagy 
vízzel teli palackokkal csökkentsd a WC tartályokban 
egy alkalommal lehúzott víz mennyiségét

 Ha PET palack-mentes fesztivált szervezel, érdemes jól 
megtervezni a vendégek ivóvíz ellátását, így  figyelj 
arra, hogy a visszaváltható üvegek és kulacsok 
biztosításán kívül az újratöltési pontok is legyenek 
sűrűn, jól láthatóan elhelyezve. 

Illemhely típusa Vízhasználat mértéke Egyetlen használat
vízszükséglete (l)

Megjegyzés

Toi-toi mobil WC Közepes 0,03

Az öblítéshez ugyanazt a
10 liter vizert használja,
a kék fertőtlenítőszer
veszélyes vegyszer

Alomszék, budi Alacsony 0
Öblítéshez nem kell víz,
takarításhoz is csak
minimális

Szippantós Alacsony 0,4
Áramforrás szükséges, az
ürítés energiapazarló

Vízöblítéses WC Magas 6
További 1 liter
vízfelhasználás
kézmosásonként

Piszoár Alacsony 0
Öblítéshez nem kell víz,
takarításhoz is csak
minimális

Spórolj a vízzel! Kézmosó csapok helyett használj kézfertőtlenítő folyadékot. A kézmosó és zuhany 
csapokat szereld fel időkapcsolóval vagy mozgásérzékelővel, csavaros elzárócsap helyett használj 
rugós megoldást, amit nem lehet nyitva hagyni. Igyekezz a szürkevizet újrahasználni. Tájékoztasd a 
vendégeket és a munkatársaidat a vízzel kapcsolatos kérdésekről. Írj elő a szolgáltatóknak kötelező 
vagy ajánlott vízmegtakarítási módszereket



Adatgyűjtés, kommunikáció
 Legyenek világos, egyértelmű célok: készíts nyilvános zéró 

hulladék akciótervet

 Jelöld ki az adatgyűjtés módszerét, gyakoriságát, felelősét - ahol 
lehet, tedd kötelezővé (pl. önkénteseknél a jelentkezés feltétele, 
szolgáltatóknál szerződésbe rögzítve)

 Írd meg a sikereket és kudarcokat a szervezőcsapatnak, 
alvállalkozóknak és vendégeidnek egyaránt. 

 Jelölj ki valakit, aki kezeli a beérkező kérdéseket és egyből meg 
is válaszolja azokat

 Készíts kommunikációs stratégiát, ne a rendezvény előtti 1 
hétben akarj mindent elmagyarázni a résztvevőknek

 Ne feledkezz meg a helyi lakosokról!

A. promózd erősen, hogy egy 
hulladékmentes 
rendezvényről van szó 
(külső hatás)

B. legyen látható Zéró 
Hulladék stratégiád, ezt 
kommunikáld (szerves 
hatás)

C. alkalmazz néhány TELJESEN 
egyedi, de egyben 
“sajtóbarát” megoldást, 
ami alapján beazonosítják 
a rendezvényt és jó 
példaként hozzák fel 
máshol (független hatás)

Kommunikációs ABC



A Zero Waste Europe 12 pontja

1. Palackozott víz helyett csapvizet kínálj

2. Eldobható helyett újrahasználható étkészletet és pohat használj 

3. Csökkentsd az ételmaradék mennyiségét

4. Mindent komposztálj, ami lebomlik

5. Csökkents mindenféle csomagolást a minimálisra

6. Feliratok, molinók, táblák: csak újrahasznosítottat használj

7. Ellenőrizd rendszeresen a beszerzést és beszállítást

8. Gondolj a repicuccok, ajándékok, térképek visszagyűjtésére

9. A szelektív gyűjtést szervezd meg hatékonyan

10. Használj alomszéket, tálcás mosogatót, víztakarékos tusolót

11. Csökkentsd a szponzorok ajándéktárgyait

12. A kommunikációs anyagoknál csökkentsd a papírfelhasználást



Képzelt riport egy tájfutásról

Hely: Vásárosbéc, Baranya (természetvédelmi terület)

Időpont: 2020. június 25 (egész napos)

Várható létszám: 120 fő, szervezők: 5 fő, szervezés alapelve: Zéró Hulladék (ZH)

A verseny során a feladat minél több szemetet összegyűjteni az útvonalon, illetve az 
ellenőrzőpontokon a pecsételés feltétele 1-1 környezetvédelmi kérdés megválaszolása. Az eredményt 
a gyűjtött szemétmennyiség, a helyes válaszok és a szintidő súlyozása adja. 

Ellátás: reggel gyümölcslé, tea, ebéd szendvics, frissítőpontokon víz, gyümölcs és energiaszelet

Infrastruktúra: rajtnál nevező sátor+berendezés, útvonalak kitáblázva, célban pihenő, elsősegély 
központ, dobogó, kisszínpad.

Helyszínen nincs vezetékes víz és áram, ezt napelem+akkumulátor, valamint telepített köbös tartály 
rendszerrel oldjuk meg. 

A rendezvény alatt nem lesznek szemetesek, kizárólag a komposztnak jelölünk ki gyűjtőhelyeket a 
csomópontokon. WC-k helyett a parkolóban, ill. a rajtnál és célnál mobil alomszékek lesznek 
elhelyezve. 

Lesz lehetőség karbonlábnyom megváltásra, ivókulacs, bögre, vászontáska vásárlásra. Magas lesz 
parkolódíj, a gyalog vagy kerékpárral érkezőknek 10% nevezési kedvezményt kínálunk. 

Finanszírozás: nevezési díjak, civil támogatás, önkéntes felajánlások



2019. június 26: szervezői gyűlés, tapasztalatok megbeszélése, leírása
2019. július: szervezők jelentést és 2020-as tervet készítenek, ZH képzések
2019. augusztus-november: ZH akcióterv megírása, egyes területek kidolgozása
2019. december: 2020-as esemény meghirdetése, a ZH bemutatása
2020. január: jelentkezés megnyitása, ZH infó a honlapon, a jelentkezési lapon és 
emailben
2020. február 1-től: tudatformáló kampány a jelentkezőknek - heti egy hírlevél vagy 
poszt ZH/tájfutás témában
2020. március: rajtszámok és feliratok elkészítése használt ruhákból, hulladékból
2020. április: infrastruktúra alapanyagainak beszerzése – résztvevők felajánlásai, 
adományok, ingyen elvihető, előző évi hulladék felhasználása. Tányérok, poharak, 
konyhai tálalók, komposztosvödrök, gázrezsók
2020. május: étel-ital felelős leszerződése, energiaszeletek gyártása. Repohár
rendszer beszerzés, szállítás-tárolás tervezés
2020. június: terület előkészítése, rendezése. Rajt-cél infrastruktúra előkészítése, 
víztöltőhelyek kialakítása, ZH táblák elhelyezése 
2020. június 20-tól: energia- vízellátás megépítése, hulladékgyűjtés- és kezelés 
kialakítása, feliratok elhelyezése
2020 június 23: Sajtómegjelenés, beszámolók, „független hatás” kommunikálása
2020 június 24: Felvonulás, építés, útvonal bejárás
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