
 

 

  

Kedves Versenyző! 

Köszönjük, hogy idei 3. hírlevelünket is figyelemmel olvassa, és 

reméljük, továbbra is segítséget nyújtunk vele a minél sikeresebb 

versenyzéshez. 

A kezdeti audit eredményeinek ismeretében, még 3 héttel a záró 

szakasz előtt, arra buzdítjuk Önöket, vágjanak bele új 

kezdeményezésekbe, melyhez nyugodtan kérjék a Zöld Kör, vagy a 

többi versenyző segítségét, eredményeiket pedig osszák meg az alább 

ismertetett csatornákon! 

Kommunikációs csatornáink 

Idei versenyünk során még nem hívtuk fel rá a figyelmet, de a Zöld Tanszék Verseny Facebook 

oldala továbbra is elérhető. Ha van bármilyen közérdekű információ, jó gyakorlat, program, vagy 

többeket érintő környezetvédelmi kérdés, várjuk szeretettel az oldalon (is). Természetesen a 

hasznos üzenetek beleszámítanak a kommunikációval kapcsolatos kérdések értékelésébe. 

Ha kifejezetten a ZTV csapatához intéznének kérdést vagy észrevételt, tájékoztatást, azt továbbra 

is megtehetik a zoldtanszek@ezk.bme.hu címen. Köszönjük azoknak, akik már eddig is használták 

ezt a csatornát! 

Újrahasznosított papír beszerzése 

Felmértük a központi raktárban elérhető újrapapír készletet: A4-es méretben kapható Xerox 

márkájú újrapapír, a felméréskor 77 Ft-tal volt drágább az 1000 db-os újrahasznosított csomag a 

hagyományosnál, míg A3-mas méret esetén 325 Ft az 1000 db-os csomag felára. 

Az Apis Logistics Kft-től azonban minden szervezeti egység rendelhet egyéb termékeket is, 

melyekre 27,03%-os kedvezményt kapnak a listaárból. Fontos, hogy ellenőrizzék a kedvezmény 

jóváírását kifizetés előtt. Az Apis terméklistájában szereplő, “recycle” kifejezést tartalmazó 

termékek listája itt található. 
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Kerékpárral az Egyetemre 

A jó idő beköszöntével a drága autó és a zsúfolt tömegközlekedés helyett járhatunk kerékpárral, 

gyalog az Egyetemre. 

Azokat, akik tartanak a budapesti közlekedési moráltól, és nem tudják, milyen útvonalon érdemes 

megközelíteni az iskolát, idén induló BME Bebiciklizés programunkkal próbálunk segíteni, melynek 

során az Egyetem környékét bejárva, a tipikus közlekedési helyzeteket és kereszteződés-típusokat, a 

megfelelő magatartást mutatjuk be a résztvevőknek. A részletekről a későbbi hírlevelekben is 

tájékoztatjuk Önöket! 

A két kerékre váltás támogatására nagyszerű lehetőség a Magyar Kerékpárosklub „Bringázz a 

munkába!” kampánya, mely a nyilvántartást támogatja, és a verseny révén egy remek ösztönző is. A 

BME OMIKK például a tavalyi kampányban szép eredményeket ért el az iskolák közötti 

megmérettetésben. 

Zöld Kvíz 

Zöld Kvízünket az első héten kicsivel többen töltötték ki, mint a másodikban (1. kvíz: eddig 157 

tanszéki kitöltő, 2. kvíz: eddig 110 tanszéki kitöltő) ennek oka lehet néhány kisebb hiba, melyet 

azonban mostanra kijavítottunk, így nyugodtan népszerűsíthetik továbbra is munkatársaik körében. 

Levelünk alján megtalálják az összes eddigi kvíz linkjét. Visszacsatolásként a jövő hét elején e-mailben 

megküldjük minden versenyzőnek az eddigi kitöltési statisztikát. 

Az eheti Zöld Kvíz fő témája a közlekedés. A kitöltőlapot és az ismertetőt itt érhetik el. 

2. Heti Zöld Kvízünket ide kattintva tölthetik ki. 

1. Heti Zöld Kvízünket ide kattintva tölthetik ki. 
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