
Milyen akciót szervezzek?  

8R mindenek felett!

 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (European Week For Waste 
Reduction, EWWR) egy teljes héten át tartó, évente megrendezésre 
kerülő rendezvénysorozat

Európai 
Hulladék-
csökkentési 
Hét

Mutass példát, szerezz társakat és változtass a pazarló és felesleges hulladéktermelésen! 
Tarthatsz előadást, filmvetítést, workshopot, bevezethetsz komposztáló rendszert, szelektív 
gyűjtést, csere-bere piacot, kiválthatod a nejlonzacskók, ételhordó dobozok használatát.

Kövesd a "8R" iránymutatását és jó úton jársz!

1. Reduce: 
Csökkents! Használj kevesebb anyagot, 
tárgyat, erőforrást! A kicsi szép!

2. Replace: 
Helyettesítsd az adott terméket egy 
környezettudatosabb megoldással, 
szolgáltatással! Például vásárlás helyett 
bérelj!

3. Refuse: 
Utasítsd vissza! Nem kell elfogadni azt, 
amivel nem értünk egyet, ilyen lehet a 
szórólap, a nejlonzacskó, vagy éppen 
egy ingyenes reklámajándék!

4. Recycle: 
Gyűjts szelektíven és hasznosíts! 
Használj újrahasznosított alapanyagot, 
illetve gondold végig, ha készítesz valamit: 
mi lesz vele, amikor hulladékká válik?

www.hulladekcsokkentesihet2019.hu

Csatlakozz! #EWWR2019

5. Reuse: 
Használd újra! Lehetne a feleslegessé vált 
terméket másra is használni? 
Például részeit felhasználni vagy más 
funkciót adni neki?

6. Repair: 
Javítsd meg! Ha érdemes valamit 
megjavítani, vagy megjavíttatni, 
hosszabbítsd meg ezzel a termék életét!

7. Rot: 
Komposztálj, gyűjtsd külön, hasznosítsd 
helyben! Mindenhol lehet komposztálni 
és nagyon jó érzés később 
a készkomposztba ültetni!

8. Rethink: 
Gondold újra! Nincs jobb megoldás 
az adott problémára, ami kevésbé terheli 
a környezetet?

+1: Repeat...: És kezd elölről! 

Regisztráció: 
2019. november 8-ig. 

Regisztrálj! www.hulladekcsokkentesihet2019.hu

Szervezz Te is akciót!



Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében zajló akciók a hulladékgazdálkodás 
elvei köré szervezőnek: a hulladékmennyiség csökkentése (megelőzés), a termékek 
újrahasználata, az anyagok újrahasznosítása. Az alábbi lehetőségek közül ezeket 
a megoldásokat kell előnyben részesítenie mindenkinek.

Szerte Európában minden év novemberében magánszemélyek, államigazgatási, 
önkormányzati szervek, civil szervezetek, gazdasági társaságok és oktatási intézmények 
egész sora szervez önkéntesen  – a hulladékgazdálkodás alapelveit megvalósító, 
azt népszerűsítő - környezettudatosságra nevelő programokat.
Magyarországon évente 150-200 akció valósul meg, tedd hozzá 
Te is a magadét és regisztrálj: www.hulladekcsokkentesihet2019.hu

 

 

Lépj Te is akcióba egy környezettudatosabb világért!

CélokHulladékcsökkentés elméletben 
és gyakorlatban

A hulladékkezelés prioritási sorrendje

A megvalósuló akciókon és ismeretterjesztéseken keresztül gyerekeket és 
vállalatvezetőket, pedagógusokat és magánembereket érünk el. Sok döntést 
befolyásolhatunk környezettudatos irányba, ezért fontos hogy minél több akció minél 
nagyobb kommunikációs erővel valósuljon meg.

A szemléletformálás fontossága

A hulladékcsökkentéssel, újrahasználattal 
és hasznosítással kapcsolatos tájékoztatás 
és oktatás. 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét önkéntesei 
által kifejlesztett akciók bemutatása, 
népszerűsítése.

Az állampolgárok mozgósítása és ösztönzése 
a hulladékok keletkezésének megelőzésére, 
mennyiségének csökkentésére, a hulladékok 
megfelelő kezelésére.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét során megvalósított akciók és az abban aktívan 
résztvevők számának folyamatos növelése, a kidolgozott kommunikációs eszközök, 
módszerek segítségével.

Minden évben más központi téma kiválasztásával kiemelni a hulladékkeletkezés 
megelőzésének lehetőségeit. 

Legyél Te a legjobb!
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Újrafeldolgozás

Elkülönített gyűjtés, válogatás

Vonj be minél 
több embert!

Ez akár Te 
is lehetsz!

Az adott 
hulladékcsökkentési hét 
legfigyelemreméltóbb
projektjeinek járó 
elismerések átadása.

Összehangolt 
figyelemfelkeltő akciók 
minden évben egy teljes 
héten át.
2019.11.16-24.


