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Problémák

� A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül.
� Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába.
� 1 kukányi háztartási szemét 70 kukányi ipari hulladékot takar.
� 100 kg kibányászott nyersanyagra 1 kg előállított termék jut.
� A nyersanyagforrások kimerülnek.
� A szemét nagy része ma is kezeletlenül kerül ki a természetbe vagy a 

lerakókra.
� Szigetekbe áll össze a szemetünk az óceánokon.
� Szennyezzük a környezetet, ami aztán az ember és a többi élő szervezet

számára is mérgező, majd élhetetlen lesz.
� A hulladékok kezelését a gazdaságilag fejlett országok nem

tudják/akarják helyben megoldani. A környezetszennyezést a 
szegényebb országokba exportáljuk.

� Senki sem szeretne lerakó, égető vagy hulladékhasznosító mellett lakni. 
(Magyarországon 2009-ben száznál több lerakót kellett bezárni. Az új
létesítése drága és sok helyen lakossági ellenállásba ütközik.)
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� Miért muszáj változtatni? 

� A régi lerakókat be kellett zárni, a kevesebb lerakóval
megnőttek a szállítási távolságok
(drágább,környezetszennyez őbb a szállítás).

� 2009 elején sorban d őltek be a begy űjtő cégek, a 
másodnyersanyagok ára gyakorlatilag nulla volt. Az
újrahasználati rendszerek jórészt összeomlottak. 

� Hasznosítási kapacitások alig épülnek. 
� Csomagolási boom-ot élünk, becslésünk szerint jóval túl

vagyunk az 1 millió tonna évi kibocsátáson
� Erős a gyanúnk, hogy a hasznosítási kötelezettségek nem

teljesülnek. 
� Szigorodó jogszabályi el őírások.
� A lakosság fogyasztási attit űdjei aggasztóak, környezeti

ismereteik felszínesek. 





MEGELŐZÉS

ÚJRAHASZNÁLAT

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
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Elvek és gyakorlat
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Ahogy látni szeretnénk
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A hulladéktermelés a 
gondolkodásunkban kezdődik.



Teljes élet – nulla hulladék.
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Nulla hulladék?

A nulla hulladék célkitűzés nem technológiai
megoldás, vagy szolgáltatás. Inkább egy újszerű
gondolkodásmód és életstílus. Ezért nem csak a 
hulladékgazdálkodók feladata erről gondolkodni. A 
közös gondolkodásba a társadalom számos
csoportját be kell, be lehet vonni. Nulla hulladék
programunkkal ezen dolgozunk.



Szemléletváltás

• ártalmatlanítás helyett hasznosítás
• energetikai hasznosítás helyett

anyaghasznosítás (PET)
• újrahasznosítás helyett újrahasználat
• eldobó helyett többször használható
• gagyi helyett tartós
• cserélhető helyett javítható
• csővégi helyett MEGELŐZÉS



A cél

Csökkentsük a vegyes hulladék mennyiségét 
a jelenlegi 25%-ára!



ZERO WASTE

A TSZH 15-20%-a elkerülhető!

Megelőzés: vásárlási szokások, betétdíj, kötelező visszavétel, 
újrahasználat, közösségi rendszerek, ökodesign, a fogyasztás
racionalizálása, a reklám korlátozása

A TSZH harmada szervesanyag!

Komposztálás (házi), biogáz

A TSZH harmada hasznosítható!

Elkülönített gyűjtés, anyaghasznosítás, a feldolgozó kapacitás
bővítése, helyi megoldások, újrahasznosított termékek piaci
támogatása



Mi az eredmény?

• 25%-ára csökkenthető a lerakásra, égetésre kerülő
hulladék mennyisége!

• Energiamegtakarítás
• Nyersanyagmegtakarítás
• Szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése
• Költségcsökkentés
• Társadalmi hasznok: közösségépítés, 

munkahelyteremtés, biztonságérzet növekedése, ...



Hogyan?

A lehet őségeket keressük, ne a kifogásokat!

Lépésr ől-lépésre haladjunk!



10 lépés a Nulla Hulladék felé



Önkormányzat
1. Házi komposztálás
2. Hulladékudvar
3. Házhoz menő szelektív gy űjtés
4. Javítóműhelyek
5. Helyi kereskedelem
6. Újrahasznosított termékek
7. Iskolai programok
8. Differenciált hulladékdíj
9. Stratégiaalkotás
10. Szemléletformálás
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Lomtalanítás !



Oktatási intézmények
1. Reklámstop!
2. Cserebere börzék szervezése, ajándékozás
3. Tízórais doboz, kulacs elterjesztése
4. Sulibüfé reform, automatamentes iskola
5. Újrahasznosított termékek használata
6. Komposztálás
7. Szelektív gyűjtés
8. “Zöld iskolatáska”
9. Ivókút felszerelése
10. Stratégiaalkotás



22



Lakosság
1. Használj vászontáskát, kosarat bevásárláshoz!
2. Gyűjtsd szelektíven és tömörítsd a hulladékot!
3. Komposztálj!
4. Ne dobd ki, javíttasd meg!
5. A feleslegessé vált tárgyakat cseréld el, ajándékozd el, 

adományozd el!
6. Vásárolj a piacon, keresd a a helyi termelőket és kereskedőket!
7. Válaszd az újrahasznosított termékeket!
8. Válaszd a visszaváltható, betétdíjas italokat!
9. Járj könyvtárba, kölcsönzőkbe! 
10. Írd ki a postaládádra, hogy nem kérsz reklámanyagot! 
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Köszönöm a figyelmet!

Földesi Dóra

tel/fax: (06-1) 386-2648
E-mail: oktatas@humusz.hu

Honlap: www.nullahulladek.hu
cím: 1111 Budapest, Saru u. 11.


