
Nulla Hulladékos 

Települések Hálózata 

Graczka Sylvia 

 

 

 
Nulla Hulladék Konferencia, 2015. november 3.  



Aktualitások: helyi szinten hatékonyabb – 

A települések helyzete 

» A települések tulajdonossá váltak a 

hulladékpiacon. Központosítási törekvések a 

közszolgáltatásban, vagyonkezelésben. 

» A helyi szintű döntéshozatal képessé teszi a 

rendszert arra, hogy a lakossági igényekre és 

lehetőségekre reagáljon. A vezetők meg tudják 

szólítani a helyi közösségeket. 

» A központilag kirótt gazdasági terhek veszélybe 

sodorják a közszolgáltatást. 

» A hasznosítási célszámok elérése bizonytalan. 

» Jóllehet területi tervek, területi megelőzési 

programok kellenének, egyelőre nem készültek. 

 



Nulla Hulladék?! 

» A kulcs: a hulladék  

mennyiségének és veszélyes- 

ségének csökkentése; a hierarchiának 

való tényleges megfelelés. 

» A felelősök: nem csak a 

hulladékkezelők, hanem az egyén, a 

közösség, a településvezetés. 

» A megelőzés nem a hulladék státuszhoz kötött, azaz 

nem is a hulladékkezelők feladata. 

» “Hardverre” pályázati források vs. “szoftverre” – 

a lakossági aktivitásra, tudásra – alig 
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» Nemzetközi téren: Zero Waste Europe 

» Nulla hulladék települések száma: 116  

5.068.604 lakossal 

 

» Cél:  

- Elkötelezett vezetők 

- Hazai jó gyakorlatok 

- Tudásmegosztás 

- Önszerveződés 

- Helyi közösségi élet fellendítése 
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Miért éri meg? 

» Hulladékcsökkentéssel költségmegtakarítás érhető 

el. 

» A hálózatba kapcsolódó önkormányzatok egymást is 

segíteni tudják jó gyakorlataik, tapasztalataik 

megosztásával. 

» Javaslatainkkal a lakossági aktivitás fokozható, 

amely elengedhetetlen a technológiai fejlesztések 

hatékony kihasználásához. 

» A hierarchia magasabb lépcsőfokaival növekszik a 

munkahelyek száma is. 

» A hulladékcsökkentő megoldások hozzájárulnak a 

helyi gazdaság fellendüléséhez. 
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E nyilatkozatot aláíró önkormányzat elköteleződését 

fejezi ki a hulladékcsökkentés iránt. Ennek 

szellemiségét követve hozza felelős döntéseit, és 

támogatja a pontokban foglaltak megvalósítását 

településén. 

 

 

Szakmai partner: 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 

 

 

 



A Karta 10 pontja: 

1. A Nemzetközi Nulla Hulladék Szövetség (ZWIA) által 

meghatározott, a hatályos Országos 

Hulladékgazdálkodási Tervben is megjelenő nulla 

hulladék definíció elfogadása, a megvalósításához 

vezető alapelvek iránti elköteleződés. 

2. Nulla Hulladék Terv kidolgozása és integrálása a 

települési stratégiába. Szakemberek képzése. 

3. Jó példamutatás – a nulla hulladék elvei 

érvényesüljenek a mindennapi döntéshozatal során. 

Gazdasági ösztönzők. 

4. Helyi lakosokkal és civil szervezetekkel való 

szoros együttműködés – aktív bevonásuk a 

döntéshozatalba, fejlesztésekbe, akár a korszerű 

hulladékgazdálkodásba. KONZULTÁCIÓ! 

 

 

 

 

 

 



A Karta 10 pontja: 

5. A Nulla Hulladék elv aktív kommunikációja – 

intézményeken belül és lakosság körében egyaránt. 

6. Helyi komposzthálózat kiépítése, képzés a helyes 

komposztálásról. 

7. Szelektív gyűjtőhálózat kiteljesítése minél több 

hulladékáramra, a keletkezés helyszínéhez minél 

közelebb. 

8. Megelőzést és újrahasználatot népszerűsítő 

programok támogatása. 

9. Nulla Hulladékos Települések Hálózatába belépés, 

részvétel a tevékenység bemutatásában és jó 

gyakorlatok megosztásában. 

10.Éves jelentéstétel a hálózat tagjai felé  

az elért eredményekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Új csatlakozók: 

• Alsónémedi 

• Budakeszi 

• Csömör 

• Kaposhomok 

• Szorgalmatos 

• Tét 

• Törökbálint 

• További kb. 20-25 településen most 

terjesztik a képviselőtestület elé. 

• A konferencián is kb. 50 érdeklődő 

önkormányzat képviselteti magát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 óta mintatelepülések: 

Csór 

Hajdúböszörmény 

Várpalota 

 

NuHu Tervek készültek még: 

Pilisvörösvár 

Tordas 
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A hálózat jelene 

- felhívás 

- ingyenes jogi tanácsadás 

(EMLA) 

- Nulla Hulladék 

Konferencia  

2015. november 2-4.  

 

 

… és jövője: 

- igényfelmérés 

- tanulmányutak 

- találkozók  

- jó gyakorlatok gyűjtése 

- pályázati lehetőségek 

- közös platform 

- szakmai segítség 

További információ: 

www.humusz.hu/nuhukarta 

Csatlakozási lehetőség: humusz@humusz.hu 



Köszönöm a figyelmet! 
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