
Közhasznúsági jelentés 

 

2014-ben végzett közhasznú tevékenység 

Hagyományosan részt veszünk a Zöld Ipar Magazin szerkesztésében szerkesztőbizottság tagjaként, 

segítjük a lap munkáját témajavaslatokkal, cikkek megírásával (felkérés szerint). 

Információs szolgálatunk tagvállalataink és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel 

egyesületünkhöz forduló érdeklődők részére nyújtott tájékoztatást. Általános jelentőségű kérdésekben 

állásfoglalást és jogértelmezési segédletet készítettünk és tettünk közzé.  

A diplomadolgozatuk kapcsán felmerülő kérdésekkel egyesületünkhöz forduló hallgatókat szakmai 

konzultáció biztosításával vagy a megfelelő szakemberhez irányításával segítettük.  

 

Az alábbi rendezvényeket szerveztük meg: 

- március 11. Hulladékgazdálkodás jogszabály változásai workshop 

(létszám: 36 fő) 

- szeptember 13. Hulladékos foci vándorkupa (résztvevő 8 csapat, létszám: 45 

fő) 

- november 6.  Társasági jog változásai workshop (létszám: 5 fő) 

- december 11. Adatszolgáltatás, létesítményüzemeltetés jogi változásai 

workshop (létszám 51 fő) 

 

A Debreceni Egyetem meghívására kiállítóként részt vettünk a 2014. november 11-i Zöld Börzén, 

amelyet kb. 200 fő látogatott meg.  

Saját rendezvényeink mellett számos külföldi és hazai rendezvényen képviseltük a szakmát és az 

egyesületet előadások megtartásával és/vagy részvételünkkel.  

2014-ben OKJ-s tanfolyam az előkészítési munkái zajlottak, emellett katonai robbanószerkezet 

felismerő tanfolyam egy alkalommal, Fémkereskedő tanfolyam két alkalommal, Környezetvédelmi 

angol szaknyelv felsőhaladó tanfolyam egy alkalommal került megszervezésre. Valamennyi képzést 

budapesti helyszínen bonyolítottuk.  

Felkérést kaptunk az új OKJ-ben szereplő két szakképesítés tekintetében vizsgakérdések 

összeállítására.  

 

A média képviselői 2014-ben is több alkalommal keresték meg a HOE-t interjúadás céljából, 

melyeket elfogadva járultunk hozzá a közvélemény tájékoztatásához.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Céljaink 2015-ben 

 

 

A szakképzések tekintetében fontos feladat az igények felmérése és potenciális hallgatók minél 

szélesebb körű elérésnek fokozása, elsősorban az érettségizett, de a felsőfokú szakképzésben részt 

venni nem kívánók és a felsőfokú szakképesítéssel rendelkező, de gyakorlati szemléletű képzési 

igényű érdeklődők tekintetében. Fel kívánjuk mérni, milyen szakmai tartalmú képzésekre van szükség 

a szakmában, illetve milyen továbbképzésekre van igény. Ennek eredményei alapján új képzések 

kidolgozása és az elindításához szükséges előkészítési munkák megkezdése tartozik a feladataink 

közé.  

 

A jelentős hazai és külföldi szakmai rendezvényeken továbbra is részt veszünk, a konferenciánkon 

fokozni kívánjuk előadóként történő részvételünket. Lehetőség szerint (pénzügyi források 

rendelkezésre állásának függvényében) részt veszünk az ÖKKOINDUSTRIA-n kiállítóként és/vagy 

konferenciával.  

 

A belső és külső információs rendszerünk feltétlenül fejlesztést igényel. A belső hírlevelek tartalmi és 

külalaki korszerűsítése szükséges, míg a honlapunk és Facebook oldalunk naprakésszé tétele az egyik 

legfontosabb feladat. 

 

Céljaink között szerepel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatbázisunk fejlesztése, folyamatos 

frissítése is, melyhez tagvállalataink együttműködése elengedhetetlen. A NAV-val kötött 

együttműködés keretében birtokunka jutó adatok hatékony feldolgozása, elemzése, a következtetések 

széleskörű publikálása.  

 

A hazai szakmai és civil környezetvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, új partneri kapcsolatok 

kiépítése is fontos annak érdekében, hogy a környezet védelméért és a környezetipar fejlesztéséért 

közösen, egymást támogatva és erősítve tudjunk hatékonyabban fellépni. 

 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan: 

1.1.  Magyarország Alaptörvénye XX. cikkének (1) és (2) bekezdéséhez kapcsolódóan:  

 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 

élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez 

való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás 

megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a 

környezet védelmének biztosításával segíti elő. 

 

Az Egyesület az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az államot terhelő 

környezetvédelmi feladatok ellátásában céljai szerint részt kíván vállalni. 

 

 

 



Konferenciák:  

 

- március 11. Workshop: Hulladékgazdálkodás jogszabály változásai 

(létszám: 36 fő) 

- november 6.  Workshop: Társasági jog változásai (létszám: 5 fő) 

- december 11. Workshop: Adatszolgáltatás, létesítményüzemeltetés jogi 

változásai (létszám 51 fő) 

Rendezvények:  

 

- szeptember 13. Hulladékos foci vándorkupa (résztvevő 8 csapat, létszám: 45 

fő) 

 

1.2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv. 1.  10.- 12, 

továbbá  a 37-38 és 46. §-aihoz kapcsolódóan: 

 

- közreműködés a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő 

kereteket megteremésében, az egészséges környezethez való alkotmányos jogok 

érvényesítésében és elősegítésében; 

- közreműködés a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének 

csökkentésében, károsodásának megelőzésében, a károsodott környezet javításában, 

helyreállításában; 

- részvétel  a természeti erőforrások megőrzésében, fenntartásában, az azokkal való 

ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodásában 

- részvétel a  a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésben 

- segítség nyújtása az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet 

védelmével összefüggő feladatainak ellátásához; 

- hozzájárulás  a környezetvédelem intézményrendszerének kialakításához, illetve 

fejlesztéséhez; 

 

Rendezvények: 

 

November 11.  Zöld Börze, Debreceni Egyetem (létszám 200 fő) 

 

 

1.) A szakmai oktatás és továbbképzés:    

 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely 

 

2.1.  Magyarország Alaptörvénye X. cikkének (1) bekezdéséhez kapcsolódóan: 

 



X. cikk 

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, 

továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, 

valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. 

 

Az Egyesület az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az államot terhelő oktatási 

feladatok ellátásában céljai szerint részt kíván vállalni összhangban a felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII tv. preambulumában foglaltak  szerint annak érdekében, hogy a hazánkban 

élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés 

kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek 

életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson.  

Ennek érdekében az Egyesület felnőtt szakmai oktatási intézményt alapított és működtet, 

továbbá szakmai nyelvi oktatást szervez.  

 

Oktatási tevékenység 

2014-ben az alábbi tanfolyamok kerültek megszervezésre: 

 február 12 - október 22. Környezetvédelmi angol szaknyelv felsőhaladó 

(Upper-Intermediate, egyéni tanfolyam) 

 május 24 – május 31. Fémkereskedő 

(létszám: 23 fő, vizsga: 2014. 06. 13., 20 fő „megfelelt”,  

3 fő nem) 

 július 26. Katonai rendeltetésű robbanószerkezet felismerő tanfolyam, Budapest 

(létszám: 17 fő, vizsga: 2014. 07. 29/30., 15 fő „megfelelt”,  

2 fő nem)  

 október 4 – október 17. Fémkereskedő 

(létszám: 11 fő, vizsga: 2014. 10.28. , mindenki „megfelelt”) 

 

 

2.) A szakmai tudományos és gazdasági kutatás: 

 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely 

 

3.1.   Magyarország Alaptörvénye X. cikkének (1) bekezdéséhez kapcsolódóan: 

X. cikk 



(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, 

továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, 

valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. 

 

3.2.  A kutatás-fejlesztésről, valamint a technológiai innovációról szóló 2004. évi 

CXXXIV.tv. 5. §-ában meghatározott kormányzati feladatokhoz kapcsolódóan. 

 

Az Egyesület az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az kormány a kutatás-

fejlesztéssel valamint a technológiai innovációval összefüggő terhelő feladatok ellátásában 

céljai szerint részt kíván vállalni. Ennek érdekében az Egyesület részt vesz a hazai és a 

nemzetközi környezetvédelmi-hulladékgazdálkodási szakmai szervezetek ilyen irányú 

munkájában, az elért eredményeket szakmai konferenciákon, kiadványokban, kiállításokon 

publikálja és közkinccsé teszi. 

 

Oktatást kiegészítő szolgáltatás: 

Fémkereskedelmi, hulladékgazdálkodási oktatási segédanyagok értékesítése 

(11 db) 

 

 

 

 

 

 

 

 


