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Zöld rendezvény
Manapság Európa legtöbb városa különböző fajtájú és méretű rendezvényeknek ad otthont. Ezeken az eseményeken
többnyire több száz vagy akár több ezer ember is részt vesz, így teszik egyre jelentősebbé a rendezvények társadalmi
és környezeti hatásait. E miatt – a méretük és a társadalomra gyakorolt hatásuk miatt - a rendezvény szervezőinek
fenntarthatósági szempontokat is figyelembe kell venniük a szervezés és lebonyolítás során. Ezek az események
nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra, hogy pozitív társadalmi és környezeti hatással legyenek egy közösségre. Egyes
zöld rendezvények figyelembe veszik az energia hatékonysági stratégiát, felhívják a figyelmet a keletkezett hulladék
mennyiség csökkentésére és hirdetik a fenntartható mobilitást. Ez a dokumentum a hulladékképződés megelőzését
helyezi a középpontba. Ne feledjük, a meg nem termelt hulladék a legjobb hulladék.
Ez a dokumentum számos jógyakorlattal nyújt segítséget rendezvényszervező cégeknek, hogy hogyan szervezzenek a
hulladék megelőzést középpontba helyező „Zöld Rendezvényeket”.
Az ételeket és italokat újrafelhasználható étkészlettel szolgálják fel elkerülve ezzel az egyszer használatos
termékeket, mivel utóbbiakkal sok csomagolási hulladékot termelnek.
Arra kell bátorítani a részt vevőket, hogy elektronikus jegyeket és digitális információkat részesítsék előnyben mobil
eszközeik segítségével.
A fenti intézkedések bevezetésének számos előnye van. Azon túl, hogy megakadályozza a csomagolási és papír
hulladéktermelést, pénzt is megtakaríthatunk a kevesebb erőforrás felhasználással és elősegítik az ökológiai
lábnyom csökkentését.
Általános információk
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Célok
Csomagolási hulladék csökkentése újrahasználható evőeszközök népszerűsítésével vásárokon és konferenciákon
Papírhulladék csökkentése QR kódok használatának népszerűsítésével az információk átadása során
Papír hulladék keletkezés csökkentése azáltal, hogy lehetővé teszik a látogatók számára az online jegyek
használatát a papír alapú helyett
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A vásárlók és szállítók figyelmének felhívása a hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség
csökkentésének fontosságára
A vásárlók és szállítók figyelmének felhívása az étel és élelmiszerhulladék keletkezés okozta problémákra

Mire van szükséged?

Információs panel kihelyezése azokra a pontokra, ahol
újrahasználható edényeket használnak
Mi is ez valójában? Ez az információs panel segít
beazonosítani azokat a pontokat, ahol az ételt
újrahasználható edényekben, étkészlettel szolgálják fel.
Emellett bemutatja az újrahasználható edények előnyeit az
eldobhatóval szemben.
Hogyan használd?
o Helyezd ki a panelt a stratégiailag fontos
helyekre
o Adj tájékoztatást a vendégeknek az
újrahasználható edények előnyeiről
Miben mérjük az elért eredményt? Számold meg, hogy
hány darab eldobható edény használatát előzte meg az
akció. Az értékelés és visszacsatolás résznél megtudhatod,
hogyan kell kiszámolni ezt a mennyiséget.
QR kód használata papír alapú jegy helyett
Mi is ez valójában? A rendezvényen adjon kedvezményeket azoknak, akik a papír
alapú jegy helyett a QR kódot mutatják fel a mobil eszközükön. Ez az egyszerű művelet
lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a jegyek kinyomtatása nélkül léphessenek be
a rendezvényre.
Hogyan használd?
o A honlapon a jegy vásárlásakor tedd lehetővé az emberek számára,
hogy kiválasszák, milyen formában szeretnék majd használni a jegyet
(kinyomtatva vagy mobil eszközön). Mindkét jegyen látható lesz a QR
kód.
o Tájékoztasd a résztvevőket arról, hogyha nem papír alapú jeggyel
lépnek be a rendezvényre, akkor például egy ingyen italt kapnak a
bárban. Bármilyen más lehetőséget is ajánlhatsz.
o A résztvevők akkor kaphatják meg a kedvezményt, ha felmutatják a QR
kódot valamely elektronikus eszközön (okos telefon, Ipad, Tab).
Miben mérjük az elért eredményt? Számold össze, hogy hány darab papír alapú jegy
kinyomtatását akadályoztad meg. Az értékelés és visszacsatolás résznél megtudhatod,
hogyan kell kiszámolni ezt a mennyiséget.
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QR kódokat tartalmazó panelek kihelyezése az eseményhez
kapcsolódó információk letöltésére
Mi is ez valójában? A nyomtatott formájú információs
eszközök helyett QR kódok jelennek meg a falakon, melyek
segítségével hozzá juthatsz minden fontos információhoz az
eseménnyel kapcsolatosan.
Hogyan használd?
o Helyezd ki a paneleket az esemény kiemelt
helyszíneire.
Miben mérjük az elért eredményt? Határozd meg, hogy
mennyi papír alapú tájékoztató füzet kinyomtatását
akadályoztad meg (kg-ban). Az értékelés és visszacsatolás
résznél megtudhatod, hogyan számolható ki ez a mennyiség.
Megállapodás aláírása szociális szervezetekkel
Mi is ez valójában? Köss megállapodást helyi szociális szervezetekkel (vagy a
helyi élelmiszer bankkal) annak érdekében, hogy a még érintetlen ételmaradékok
átadásra kerülhessen a rászorulók számára.
Hogyan használd?
o Az esemény végén tájékoztassa a vendégeket, hogy a felbontatlan
és érintetlen ételeket eladományozzák egy helyi társadalmi
szervezetnek.
Miben mérjük az elért eredményt? Az eredményt az átadott ételhulladék
mennyisége mutatja.

Kommunikációs segédlet
Egy panel, mely a hulladék keletkezés megelőzésének, a
keletkezett mennyiség csökkentése érdekében tett jó
gyakorlatokat mutatja be
Mi is ez? Ez a panel tartalmazza mindazon vállalásokat,
praktikákat, melyek alkalmazhatók a hulladék keletkezés
megelőzése érdekében. Ez ösztönözni fogja a vendégeket és a
személyzetet is a részvételre.
Hogyan alkalmazzuk?
o Gyűjtsd össze a vállalásokat.
o Mutasd be őket a panel segítségével.
o Helyezd ki azt stratégiailag megfelelő helyen.
Mivel mérjük az elért eredményt? Az elért célok számával.
Az eredmények elérésének – azaz a csomagolás, papír és étel
hulladék csökkenését - változását az idő múlásával.
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Egy megkülönböztető matrica/poszter
Mi is ez? Egy matrica, melyet a vásárlók tájékoztatására használhatsz jelezvén, hogy
te követed és betartod a jó gyakorlatokat a hulladék keletkezés megelőzés és a
keletkezett mennyiség csökkentése érdekében.
Hogyan alkalmazzuk?
o Helyezd ki látható, stratégiai helyekre.
Mivel mérjük az elért eredményt? A résztvevő „helyszínek” számával, valamint a
csomagolás, papír és étel hulladék csökkenésének mennyiségével
Felkészülés az akcióra: tervezés és előkészítés
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdete előtt (legalább egy hónappal)
Vedd számba azoknak az eldobható edények, evőeszközök mennyiségét, melyeket elhasznált egy, korábbi
eseményen. Azt is határozd meg, hogy hány ételt szolgáltak fel ily módon.
Mérd meg egy már lezajlott eseményen összegyűjtött és eladott jegyek mennyiségét.
Mérd meg a korábbi eseményeken kidobott ételhulladék mennyiségét.
Nézd meg a korábbi esemény nyomtatott anyagaival kapcsolatos kiadásokat.
Lépj kapcsolatba szociális szervezetekkel (vagy az élelmiszer bankkal), akiknek szükségük lehet az érintetlen,
bontatlan, emberi fogyasztásra alkalmas ételmaradékokra.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdete előtt egy vagy két héttel
Fokozd az akciót népszerűsítő kommunikációs tevékenységet
Emlékeztesd az embereket az eseményre
A személyzetnek és az ügyfeleknek adj egyértelmű tájékoztatást az akcióról és arról, hogy hogyan
csatlakozhatnak, hogyan vehetnek részt rajta.
Tájékoztasd a vendégeket és a beszállítókat a vállalt kötelezettségekről.

Az akció végrehajtása
Helyezd ki a tájékoztató, népszerűsítő anyagokat jól látható helyekre
Hirdesd a kezdeményezést
Tájékoztasd a vevőket, a szállítókat és a látogatókat a vállalt kötelezettségekről.
Kér meg kollégáidat, hogy bátorítsák a látogatókat a QR kód használatára.
Készíts fotókat és videókat.
Használd az eseményt arra, hogy felhívd a figyelmet az eldobható termékekkel kapcsolatos problémákra. Emellett
adj tippeket arra, hogy a mindennapokban hogyan lehet elkerülni ezeknek a tárgyaknak a használatát.
Ne felejtsd el nyomon követni a végrehajtott intézkedéseket és végezz el egy mennyiségi auditot/felmérést a
megtermelt hulladékkal kapcsolatosan.
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Eredmények mérése
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét után
Ne feledd, az eredmény értékelése érdekében össze kell hasonlítani a mostani zöld rendezvényt egy már korábban
lezajlott esemény egyikével.
Az információs panel/ tábla célja, hogy jelölje azokat a pontokat, ahol újrahasználható edényeket használnak így
csökkentve az eldobható edények használatát és az azokból keletkezett hulladék mennyiségét.
Annak érdekében, hogy értékelni tudd fenti akció eredményeit a következőket kell tenned:
1. Hasonlítsd össze az eldobható tányérokban és evőeszközökkel felszolgált ételek mennyiségét egy már
lezajlott eseményen és a jelenlegi zöld rendezvényen.
2. Ennek eredményeként mérd meg (kg-ban), hogy mennyi eldobható tányért és evőeszközt került a kukákba a
korábbi rendezvényen. Oszd el ezt a mennyiséget (kg-ban) a felszolgált ételek mennyiségével. Ily módon
megtudhatjuk, hogy egy felszolgált étellel mennyi eldobható tányért és evőeszközt dobtunk el átlagosan.
Majd nézzük meg a jelen akció során az újrahasználható edények használatát a felszolgált ételek
mennyiségéhez viszonyítva. Hasonlítsd össze a két eredményt. A különbség megmutatja a megakadályozott
hulladék mennyiségét.
3. Az elért eredmény a jó gyakorlatokat bemutató plakáton is kerüljön majd feltüntetésre.
Az applikáció –letölthető jegyekhez és QR kódokhoz- célja a papír hulladék termelés megakadályozása.
Annak érdekében, hogy a nem papír alapú jegyekkel elért eredményt értékelni tudd a következőket kell tenned:
1. Hasonlítsd össze a már korábbi rendezvényen eladott/összegyűjtött papír alapú jegyek mennyiségét az
aktuális eseményen keletkezett papír alapú jegyek mennyiségével.
2. A már korábban lezajlott eseményen összegyűjtött/eladott papír alapú jegyek mennyiségét (kg-ban) osszuk
el az aktuális rendezvényen letöltött jegyek mennyiségével (kg) A kapott eredmény megmutatja, hogy
mennyi papírjegy kiadását akadályoztuk meg az akció során csökkentve ezzel a keletkezett papírhulladék
mennyiségét.
3. Az elért eredmény a jó gyakorlatokat bemutató plakáton is kerüljön majd feltüntetésre.
Használd ugyanezt a módszert, a QR kód alkalmazásával elért eredmény meghatározására is.
A szociális szervezetekkel kötött megállapodások célja, az élelmiszer hulladék keletkezésének megelőzése.
Annak érdekében, hogy az elért eredményt értékelni tudd a következőket kell tenned:
1. Határozd meg, hogy milyen mennyiségű étel került átadásra a szociális szervezetnek (vagy ételbanknak).
Hasonlítsd össze ezt azzal a mennyiséggel is, ami a korábbi rendezvényen kidobásra került.
Ne felejtsd el az elért eredményeket (mennyiségi és minőségi) megküldeni az Európai Hulladékcsökkentési Hét
koordinátorodnak.
Részvétel mérése
Határozd meg az eldobott hulladék mennyiségét.
Számold meg a fájl letöltések mennyiségét, valamint hogy hányan nézték meg a honlapot.
Kövesd nyomon az eredmények változását.
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További információk
Példák korábban már megvalósított, hasonló akciókra
o “Zöld Rendezvény” (BE) 2014: http://www.groenevent.be
A „Zöld Rendezvény” egy részletes útmutató fesztiválokhoz, sporteseményekhez, bulikhoz, parádékhoz,
piacokhoz és felvonulásokhoz segítve a szervezőket, hogy az esemény környezettudatos legyen. Ez az
útmutató számtalan tippet ad ahhoz, hogy hogyan szervezzünk meg egy zöld eseményt. Minden évben
átadásra kerül egy díj a legjobb zöld rendezvénynek.
o “We Love Green Festival” (FR) 2014: http://www.welovegreen.fr
Ez a fesztivál Párizsban kerül megrendezésre. Zene, gasztronómia, művészet témában hirdetve a
környezettudatosságot, a környezet védelmét. Például a rendezvény minden bútora, útjelző táblája és
plakátja más fesztiválokon használtakból kerülnek újrafelhasználásra. Annak érdekében, hogy
megakadályozzák a csomagolási hulladék keletkezését a látogatók a fesztivál kútjaiból folyó csapvizet
ihatnak. Az étkezdében csak helyi, friss és bio ételeket kínálnak. Az ételhulladékot komposztálják,
beleértve a komposztálható evőeszközöket is.
o “Eco-Trail” (FR) 2014: http://www.traildeparis.com
Egy sportesemény, amely összekapcsolódik a környezettudatossággal. A szervezők számos intézkedést
tesznek a hulladék keletkezésének csökkentése érdekében. Például ásványvizet nem külön palackokba
szolgálnak fel. Nem műanyag szatyrot adnak a résztvevőknek a személyes holmik tárolásához. Minden
élelmiszert komposztálható edényben szolgálnak fel és a maradékot is komposztálják. A résztvevők kapnak
egy táskát a szelektív hulladékgyűjtéshez az újrahasznosítató hulladékokhoz.
o

“Madrid Tennis Open” (ES) 2014:
Az esemény szervezői az összes ételmaradékot –mint például bontatlan szendvics - eladományozzák egy
szociális szervezetnek. A Madrid Openen minden nap körülbelül 20.000 ételt szolgál fel, melynek 3%-a nem
kerül elfogyasztásra. A megmaradt ételeket az Ave Maria nevű szervezetnek adják, akik így 400 emberen
segítenek naponta.
http://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/bocadillos-caja-magica-rumbo-comedoressociales_2013051200126.html

Európai Hulladékcsökkentési Hét koordinátorainak elérhetősége: www.ewwr.eu/list-organisers
Európai Hulladékcsökkentési Hét:

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége:
o
o
o

www.hulladekcsokkentesihet.hu
ewwr@ohukft.hu
www.szelektalok.hu
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