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NuHu Bagoly Klub 

» Földművelésügyi Minisztérium 

(www.szelektalok.hu) támogatása 

 

 

 

» 6 alkalom 

» Oktatócsomag (március) 

» Foglalkoztató füzet (március) 

 

http://www.szelektalok.hu/


Hol zajlik az életünk? 

Milyen hatása van 
 ránk, 
 környezetünkre, 
 gyerekeinkre? 



Hogyan lehetne zöldebb? 

“Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 

https://www.youtube.com/watch?v=-zP19eH0qnk&t=182s&list=FLnrwpCBmt9w0vrwinryTP3A&index=21 
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Otthoni fortélyok 

» Vízfogyasztásunk 

» Naponta 400-600 liter (személyenként 100-150 l) 

» Fürdés: 70-100 liter 

» Wc öblítés: 30 liter 

» Mosdás: 8-10 l 

» Mosogatás: 7 l 

» Főzés: 3 l 

» Locsolás: 6 l 

 

» CSÖKKENTHETŐ?  



Otthoni fortélyok 

 

» Tisztítószerek, vegyszerek 

» Mennyiség 

» Környezetkímélő alternatívák (ecet, szódabikarbóna, 

mosószóda) 

» Légfrissítés 

» Újratölthető csomagolás (nagyobb kiszerelés) 

 

» CSÖKKENTHETŐ?  



Otthoni fortélyok 

• Hulladékok 

– Már a vásárlásnál eldől… 

– Amit lehet, használjunk újra 

– Amit lehet, ajánljuk fel (tulsokcucc.hu) 

– Közös használat, kölcsönzés (miutcánk.hu) 



Mi van a kukában? 

szerves 
31% 

fém 
4% 

műanyag 
13% 

üveg 
5% 

papír 
18% 

egyéb 
29% 



Mi van a kukában? 

» 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 van az én kukámban? 



Analizálj! 



Nulla Hulladék 

•“A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és 

gyakorlati iránymutatás egy olyan életmód kialakításához, 

ahol – a természetben zajló fenntartható körforgás 

mintájára – nem keletkezik végleges hulladék, mert 

minden, a folyamatokból kilépő anyag egy másik helyen 

felhasználható erőforrásként jelentkezik. 

A nulla hulladék jegyében úgy tervezzük a termékeket, és 

úgy működtetjük a folyamatokat, hogy összességében 

csökkenjen a hulladék mennyisége és veszélyessége. Ebben 

a szemléletben nem eltemetjük vagy elégetjük az 

erőforrásokat, hanem megőrizzük és hasznosítjuk azokat.  

A nulla hulladék megvalósításával megszűnik a bolygó, az 

emberiség, az állatok és a növények egészségét 

veszélyeztető – talajba, vízbe, levegőbe történő – 

kibocsátás.” 



Nulla Hulladék 



Nulla hulladék?? 

» A nulla hulladék célkitűzés nem csak 

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. 

 



Teljes élet – nulla hulladék 

Kukadiéta: 10 lépés a nulla hulladék 

felé vezető úton 

A hulladéktermelés a gondolkodásunkban 
kezdődik!! 



1. tipp 

» Vigyél magaddal 

bevásárlólistát, 

vászontáskát, kosarat! 

Fogyassz tudatosan, és 

keresd a közösségépítés 

lehetőségét ebben is! 

» Ne dőlj be a reklámnak! 

 



2. tipp 

» Taposd laposra, és gyűjtsd 
szelektíven! 

» Ne csak a csomagolási  

hulladékban gondolkodjunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

» www.humusz.hu/hulladekatvevok 



3. tipp 

» Komposztálj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» www.komposztalj.hu 



4. tipp 

» Javíttasd meg! 

Gondold újra! 

www.javitomuhelyek.humusz.hu 

 



5. tipp 

» Cseréld el 

 

 vagy add tovább! 

» www.tulsokcucc.hu 



6. tipp 

» Vásárolj piacon, és támogasd a helyi 

kereskedelmet! 



7. tipp 

» Keresd az újrahasznosított termékeket! 

http://humusz.hu/ujrapapir_adatbazis 

http://humusz.hu/redesignkiallitas 

http://humusz.hu/ujrapapir_adatbazis
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8. tipp 

» Válaszd a 

visszaválthatót! 

http://humusz.hu/betetdij 



9. tipp 

» Járj 

könyvtárba, 

kölcsönzőbe! 

Használjátok 

közösen! 

 



10. tipp 

» Kerüld el a reklámanyagokat, 

szóróanyagokat! 

» Csökkentsd a postai levélszemetet! 

 



Szemléletváltás 

“Pótszerek” helyett valódi boldogság 

- életmód-, életszemlélet-váltás 

- fogyasztás-csökkentés 

 

Közösségi élet  

- közös használat, 

- közös vásárlói kör, 

- közösségi programok. 

 



Tehát: 

A tényleges szükségleteinkre hallgassunk, 

ne divatból, ne önkényeztetésből vagy 

önsajnálatból, és végképp ne hirtelen 

felindulásból vásároljunk! 

 

A tárgyainkat olyan sokszor, olyan sokan 

és olyan hosszú ideig használjuk, 

amennyire csak lehet.  

 

Ez az igazi hulladékmegelőzés. 

 



A települési hulladék kezelése 

Egyéb/Other 

Lerakás/Landfilling 

Energetikai  Hasznosítás/ 
Energy recovery 

Újrafeldolgozás, 
komposztálás/ 
Recycling, Composting 

2014: 

385 kg/fő/év 

(000 t) 



www.humusz.hu 

humusz@humusz.hu 

/humusz.szovetseg 

humusz_szovetseg 

mailto:humusz@humusz.hu


Jó gyakorlatok megosztása 

További jó gyakorlatok: http://zoldovoda.hu/hu/zold-ovodai-elet 
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Jó gyakorlatok megosztása 

További jó gyakorlatok: http://ofi.hu/okoiskola-jo-gyakorlatok 
Ötletek: http://emptyclassroomday.eu/hu/ 
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Környezetbarát háztartás  

játék 

 

 

 



Halászfalu  

Szimulációs játék 

 

 

 



Jövő héten találkozunk! 

www.humusz.hu 
humusz@humusz.hu 

17:00 -XV. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központ 
Cím: 1151 Budapest, Károlyi Sándor utca 166. 

 
Bosnyák térről a 125-ös busszal Rákospalota, MEDIMPEX megállóig 

(végállomás) 


