
Sorszám Egyedi azonosító Kedvezményezett neve Igényelt összeg (Ft) Szakmai leírása

1. HMF/01/2021 Budapesti Honvéd Sportegyesület 8 370 000 Ft                                                

„Kajak-kenusok a tiszta folyókért” szemléletformáló tábor. 

Szemléletformáló-és sporttábor szervezése gyermekek részére. 

2021. tavaszán két helyszínen (Tiszafüreden és Dunavarsányban) 

megrendezésre kerülő táborban hulladékcsökkentéssel, 

hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 

összefüggésben szervez oktató előadásokat és játékos 

vetélkedőket a résztvevő fiatalok számára. Az interaktív 

bemutatókat és játékokat az edzések végén közös, vízparti és 

kajakból történő hulladékgyűjtéssel egészülnek ki. 

2. HMF/02/2022 Hernády Márton Alapítvány 52 000 000 Ft                                              

Hulladékgazdálkodással összefüggő szemléletformálás. 

Tájékoztató kisfilmek készítése, a termékdíjköteles hulladékokkal 

kapcsolatos tájékoztatás. Az Alapítvány egy nagyobb program 

keretében célul tűzte ki a hulladékgazdálkodással összefüggő 

szemléletformálást, mely az általános témák mellett a 

termékdíjköteles hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatást helyezi a 

középpontba. Ennek során feladatuk a lakossági tájékoztatás, 

melyhez több tájékoztató kisfilm készítését és bemutatását tervezi 

az alapítvány.

3. HMF/03/2022 Zobori Kalandozoo Kft. 44 600 000 Ft                                              

Szemléletformálást célzó, hulladékmentes látogatási rendszer és 

tudatos hulladékgazdálkodást elősegítő mobil applikáció 

fejlesztése a Zobori Élménypark látogatói részére. Az  applikáción 

keresztül a park látogatói és a Holnapocska Táborban nyaraló 

gyerekek korosztályuknak megfelelő tartalmakat is kapnak a 

körforgásos gazdaság alapelveiről, üzenetek és feladatok 

formájában, ezzel is játékosan és így észrevétlenül nevelve a 

tudatos hulladékgazdálkodásra.

4. HMF/04/2022 Pet Kupa - Természetfilm.hu Egyesület 29 998 317 Ft                                              

PET Kupa - Hulladékkal kapcsolatos tájékoztatás és 

szemléletformálás, három PET Kupa futam és kapcsolódó 

tevékenységek megvalósítása. A Projekt elemei:

Három PET Kupa futam megvalósítása, Kiskörei Folyómentő 

Központ fejlesztés, Tisza Bárka megvalósításának folytatása, 

gyorsreagálású hulladékgyűjtő hajó terveinek befejezése, és open 

source megosztása, három szemléletformáló akció megvalósítása 

folyómenti településeken, és egy 25 perces film készítése. A 

hulladékmenedzsment meghatározó és szerves része a 

programoknak, így az összeszedett hulladék szelektálása, a 

hulladék áramok visszajuttatása a körforgásba kiemelt cél, 

amelyről az önkéntes résztvevők is alapos tájékoztatást és 

eligazítást kapnak.

Hulladékgazdálkodás a mindennapokban – a fenntartható jövőért

Az ÉMI és az ITM között létrejött Támogató Okirat alapján a pályázat célja a szelektív hulladékgyűjtéssel és helyes hulladékkezeléssel, hulladék keletkeztetésének megelőzésével és egyéb fenntarthatósággal kapcsolatos 

környezettudatos szemléletformálás elősegítése, továbbá a környezettudatos gondolkodás erősítése, Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel, valamint hulladék keletkezésének a 

megelőzésével kapcsolatos céljainak elérése. 

Beérkezett kérelmek



5. HMF/05/2022 Klimanócskák - Dipol Humánpolitikai Intézet Kft. 15 000 000 Ft                                              

Klímanócskák – Óvodások környezettudatos nevelése. A program 

célja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a környezettudatos 

magatartás erősítése a magyar családokban a gyermekeken 

keresztül. „Klímatudatos mintaóvodák” létrehozása. Az akkreditált 

Klímanócskák Képzési Program egy olyan programsorozat, amely 

többrétűen ismerteti a klímával- és a környezetvédelemmel 

kapcsolatos problémákat és mutatja be ezen problémák 

megoldásához a lehetséges válaszokat. Ebben az oktató-nevelő 

munkában és a klímatudatos magatartás kialakításában rendkívül 

nagy szerepe van a pedagógusoknak. A tiszta vízre és a tiszta 

levegőre gyakorolt antropomorf hatások tudatosítása a magyar 

köznevelés keretei között. A hazai oktatási módszertan uniós jó 

gyakorlattá való emelése. Számszerűsített 

programok,tevékenységek, indikátorok és célcsoport.


