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

1. HSZ/03/2022 Dex Futuro Kft. 50 000 000 Ft                                    

Hulladékkal kapcsolatos és a körforgásos gazdaságra vonatkozó témákban az érintett 

lakossági, tudományos és üzleti szereplők tájékoztatása és szemléletformálása. A jelen 

támogatás keretein belül a DEX FUTURO Kft., mint a Greendex.hu kiadója vállalja, hogy 

gondoskodik a hulladékkal kapcsolatos és a körforgásos gazdaságra vonatkozó témákban az 

érintett lakossági, tudományos és üzleti szereplők tájékoztatásáról és szemléletformálásáról. 

A támogatás keretében szakértői cikkek (34 darab), szemle cikekk (170 darab), podcastek , 

videós magazinműsorok, közösségi médiában való megjelenést, posztot  és elemzést 

vállalnak. 

2. HSZ/01/2022

 Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 200 000 000 Ft                                 

Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás. A 

Miskolc város sűrűn lakott, szerteágazó szűk utcákkal rendelkező Avas városrészében mind a 

lakosságra, mind a közszolgáltatókra nagy terhet ró a szelektív hulladékgyűjtésből származó 

szeméttárolás (a kihelyezett edények nagy helyigényűek) és begyűjtés problémája. Jelen 

projekt célja, hogy változtasson a jelenlegi helyzeten, egy intenzív szemléletformálási 

kampányt és ennek részeként föld alatti hulladékgyűjtő rendszerek (25 db) telepítését kívánja 

kérelmező megvalósítani.

3. HSZ/06/2022 Vállalkozók a Polgári Értékekért Egyesület 4 000 000 Ft                                      

Az egyesület egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a környezetvédelmet, szelektív 

hulladékgazdálkodást és a zöld innovációt érintő témákban minél szélesebb körű 

ismeretterjesztő, edukatív tevékenységet végezzen a II. és a III. kerületben.  Három 

rendezvény kerül megrendezésre, melyeknél az ökológiai lábnyom minimalizálására is 

törekednek,  alapvető cél a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, illetve az 

újrahasznosítható anyagok előnyben részesítése. A rendezvényeken hulladékgazdálkodáshoz 

kapcsolódó kvízt, valamint ismeretterjesztő, interaktív játékot és foglalkozást és edukációs 

kampányt terveznek megvalósítani. 

4. HSZ/05/2022 

Sport, Oktatás, Kultúra, Környezet- és 

Természetvédelem Egyesület 34 000 000 Ft                                    

A körforgásos gazdaság fejlesztése, környezettudatosság erősítése. Hulladékkal kapcsolatos 

és a körforgásos gazdaságra vonatkozó témákban az érintett lakossági, tudományos és üzleti 

szereplők tájékoztatása és szemléletformálása, környezettudatosság erősítése. Ennek 

érdekében  az alábbi feladatok valósulnak meg: telefonos felmérés  a lakosság és a 

cégvezetők körében a körforgásos gazdálkodás, hulladékgazdálkodás, szelektív 

hulladékgyűjtés témában, ismeretterjesztő videók készítése a körforgásos gazdálkodás 

népszerűsítése érdekében, kőbányai gazdasági klub beindítása, 4 évszakos foglalkoztató e-

book kiadvány létrehozása óvodásoknak, alsó- és felső tagozatos diákoknak,  óvodai és iskolai 

foglalkozásokon keresztüli szemléletformálás és az egyesület online és Social média felületein 

a körforgásos gazdaság és a hulladékkezelés témáinak a népszerűsítése.

5. HSZ/04/2022 Magyar Állami Operaház 330 200 000 Ft                                 

A körforgásos gazdaság fejlesztése, környezettudatosság erősítése, papírtakarékos 

környezetbarát szemlélet erősítése érdekében digitális kotta projekt megvalósítása. A 

digitális kotta bevezetésével a környezettudatos munkahely és zöld szervezeti kultúra 

megteremtéséhez is nagy mértékben hozzájárulhatunk a hatalmas mennyiségű papír alapú 

kotta használat kiváltásával. 

A digitális kotta bevezetéséhez hardver és szoftver eszközök beszerzése szükséges.

6. HSZ/02/2022 

Mi Otthonunk, Mi Bolygónk Környezetvédelmi 

Alapítvány  20 000 000 Ft                                    

Szemléletformálás, edukáció a környezetvédelem témakörében, nemzetközi szakmai 

konferencia megvalósítása, valamint működési költségek fedezése. A kárpát-medencei 

fenntarthatósági témájú konferencia megszervezése egy V4 kontextussal kibővülve, amely 

szélesebb közép-kelet európai perspektívát kíván bemutatni, hogy miként gondolkodnak a 

2030-as és 2055-es klímacélokról az uniós országok vagy nem uniós és uniós országok, 

amelyek szomszédai egymásnak. Szakértők és tolmácsok bevonásával valósul meg a 

konferencia.  Ezen felül egy több napos rendezvény kerül megszervezésre a Duna-Ipoly 

Sportegyesülettel, kiadványok kerülnek tervezésre és kiadásra. Edukációs anyagok kerülnek 

digitális formában is létrehozásra, videó és grafikai anyagok készülnek el, melyek parkatikus 

ötletekkel járulnak hozzá a mindennapos környezetvédelmi-, fenntarthatósági életvitelhez a 

megcélzott társadalmi csoportokban. Eszközbeszerzés is megvalósul. (laptop, projektor stb)

Hulladékkezelés szemléletformálás

Beérkezett kérelmek

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. 


