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Mi az a nulla hulladék? 

• Nem technológia, nem szolgáltatás. 

• Nem elvadult zöld utópia. 

Hanem? 

• A cél a hulladék mennyiségének és  

veszélyességének csökkentése. 

• Egy újszerű gondolkodásmód és egy hulladék- 

szegény, anyagokkal takarékosan bánó életmód. 

• Háttérbe a termék, előtérbe az ember! 

• Ez már nem csak a szemétszállító feladata, 

hanem az egyéné és a közösségé! 



Mi az a nulla hulladék? 

 

NULLA HULLADÉK          CSAK SZELEKTÍV GYŰJTÉS! 

 

NULLA HULLADÉK           CSAK SZEMÉTSZEDŐ AKCIÓ! 

 

 

 
NULLA HULLADÉK  

 

HULLADÉK, AMI NEM KELETKEZIK! 
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Mitől lesz „nulla hulladékos”  

a településetek? 



TŐLETEK 



Legyél stratéga! 

• Mérd fel a lakosok tudásszintjét! 

• Kezdeményezd a hulladék összetételének 

vizsgálatát! 

• Gondolkodj el külön-külön minden tipikus 

hulladékfajtáról, hogy hogyan lehetne csökkenteni  

a mennyiségét, egyáltalán miért keletkezik annyi, 

amennyi? 

• Csinálj Nulla Hulladék Tervet a településnek! 

Nyerd meg az önkormányzatot az ügynek! 

 



A szelektív gyűjtéstől a megelőzésig  

• Mondd el mindenkinek, hogy a szelektív gyűjtés 

nagyon fontos, de egyáltalán nem csökken tőle a 

túlzásba vitt fogyasztás. A lelkiismeretünk 

megnyugtatására valóban nagyon jó… 

• Világíts rá, hogy a boltban kell gondolkodni, nem 

akkor, amikor kidobjuk a szemetet.  

 



Nyisd fel az emberek szemét! 

• Tarts előadásokat, írj cikket a helyi médiába, 

standolj helyi rendezvényeken, ossz kiadványokat! 

• Adj nekik hulladékos szemüveget! 

• Fontos célcsoport, de nem elég csak a gyerekekkel 

foglalkozni, mert mire a felnőttek észbe kapnak, 

addigra a gyerekeknek nem marad semmi… 

• Minél több helyen hallanak a hulladékproblémáról, 

minél többször, annál nagyobb az esély, hogy 

elgondolkodnak rajta. Bizony, ugyanazt kell 

szajkóznunk kitartóan. 

 



Zöldülne, de hogyan 

• Adj gyakorlati tanácsokat! Hogyan tehetik 

hulladékszegényebbé az emberek a háztartásaikat, 

munkahelyeiket, a gyerekek az iskoláikat? 

– Ne dobd ki a befőttes üveget, hanem vidd el  

a méhésznek! A kiolvasott újságot add tovább  

a barátoknak! – és még sorolhatnánk. 

• Igyekezz megteremteni a kereteket ehhez! 

• Nem elég zöldülni, egy kis szociális érzékenység 

sem árt. Segítsen a rászorulókon a felesleges 

holmikkal! 



Folytasd az egyeztetést az önkormányzattal! 

 

• Javasold, hogy a szemétdíj legyen arányos! 

Támaszd alá, számolj utána, legyél hiteles! 

• Tárgyalj helyi termelői piac indításáról! 

• Ösztönözd, hogy legyen a településnek 

hulladékudvara! 



Egy hajóban a nulla hulladék felé! 

• Szervezz közösségi programokat, 

hogy az emberek találkozhassa- 

nak, megoszthassák a témával  

kapcsolatos problémáikat és  

segíteni tudjanak egymáson. 

• A programokon taníts, adj mintát:  

csinálj csereberét, hozz létre köl- 

csönzőt, indíts adományozói prog- 

ramot, szívesség- vagy kalákakört! 

• Adjatok hangot közösen az igényeiteknek! 
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