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BEVEZETÉS

 Az iparilag fejlett országok társadalmaira 

jellemző a túlfogyasztás

 a világon mindenhol gyorsabban nő a hulladék 

mennyisége, mint eltávolításának, kezelésének 

lehetősége (lineáris rendszer)

 előtérbe kerül a hulladék szelektálása és 

újrahasznosítása (ez a hulladék keletkezését nem 

oldja meg) 

 Nulla Hulladék koncepció

(megelőzés, újrahasználat, tisztább technológiák)

2



FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ÉS

HULLADÉKHELYZET MAGYARORSZÁGON

 OHT szerint évente 4,6 millió tonna (460 kg/fő) 

háztartási szilárd hulladék keletkezik

 83%-a hulladéklerakókra kerül, 13,5 %-át 

hulladékégetőkben égetik el, 3%-a kerül 

újrahasznosításra

 a háztartási hulladék jelentős részét a 

csomagolóanyagok teszik ki

 a folyamat megértéséhez fontos visszatekinteni a 

múltba (nyugati fogyasztási modell elterjedése)
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A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ

 ellentéte a lerakókra és égetőkre épülő 

hulladékgazdálkodási rendszernek

 a végső célkitűzés, hogy egyáltalán ne 

termelődjön szilárd hulladék.

 a természetet veszi mintául

 a termékeknél kritérium a tartósság, 

javíthatóság, újrahasználhatóság és 

újrahasznosíthatóság

 a közösségen is múlik a sikere
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NULLA HULLADÉKOS ELVEK

 fenntartható fejlődés

 emberi méltóság védelme

 közösség bevonása

 életciklus szemlélet
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A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ NÉGY

ALAPELEME

 az ártalmatlanításnak véget kell vetni

 átfogó újrahasználati, újrafeldolgozási és 

komposztálási programok létrehozása

 közösségi részvétel elősegítése

 új terméktervezés (hulladékmentes technológiák 

kialakítása)
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ESETTANULMÁNY: CSÓR

 Nulla Hulladék tervet készít

Forrás: www.cylex-tudakozo.hu
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CSÓR JELENLEGI HULLADÉKHELYZETE

 a hulladékok elhelyezése mind nagyobb terhet és 

költséget jelent

 580 háztartás 

 a szilárd hulladék szinte teljes egészében 

lerakásra kerül Ajkán

 települési komposztáló

 PET-palackok, újságpapír, használt elemek 

gyűjtése

 próbálják felszámolni az illegális lerakókat

 környezetvédelmi programokkal igyekeznek 

megszólítani a lakosságot 8



ÁLLAMPOLGÁRI TANÁCS CSÓRON

 hogyan tudnák csökkenteni a hulladékkal 

kapcsolatos költségeiket;

 mit tehetnek Csór lakosai a tiszta környezetért?

 javaslatok:
 rendszeres közösségépítő programok

 programok, szakkörök az iskolások számára

 a környezettudatosság növelése

 pályázatok felkutatása

 cserebere helyiség és bolhapiac

9



AMI A NULLA HULLADÉK TERVBŐL EDDIG

MEGVALÓSULT

PET-palackok gyűjtése

Szelektív lomtalanítás Bolhapiac

• Zöld hulladék befogadása

• Építési törmelék befogadása

• Papírhulladék gyűjtése

• Falutakarítási program

• Faültetés

Forrás: www.humusz.hu
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Cél: 2016-ra 30%-os csökkenés

-10%

 „Akik a nulla hulladék hegy lábánál állnak, nehezen 

hiszik el, hogy valaha is elérik a csúcsot. Nincs egyetlen 

követendő példa, egyetlen kitaposott ösvény. De lassan 

kirajzolódik egy széles út azoknak, akik még mindig 

felfelé tekintenek.”

Robin Murray, Nulla Hulladék (HUMUSZ 2008)
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ÖSSZEFOGLALÁS

 az „iparilag fejlett” országok társadalmaira 

jellemző a túlfogyasztás

 nem lehet megvalósítani egy fenntartható jövőt a 

jelenlegi nyersanyagpazarló életmódunkkal és 

hulladékkezelési rendszereinkkel

 Csór Nulla Hulladékos tervet készített, melynek 

eredményeként 2006 óta 10%-os TSZH 

csökkentést ért el

 a Nulla Hulladék koncepció egy, már 

bizonyítottan működőképes rendszer a 

hulladékprobléma kezelésére (rendszerszemléletű 

megközelítést, tetteket és újfajta gondolkodást kíván meg) 12



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

 Megköszönöm témavezetőmnek, Munkácsy Béla egyetemi adjunktusnak, 

hogy tanácsaival segítségemre volt szakdolgozatom megírásában.

 Köszönöm Csete Krisztiánnak, Csór polgármesterének, hogy személyesen 

is rendelkezésemre állt és segítette munkámat.

 Köszönöm Balogh Emesének, a Hulladék Munkaszövetség 

programvezetőjének, hogy hozzáférhetővé tette számomra a Nulla 

Hulladékos dokumentumokat. 

 Végül, pedig köszönöm családom és barátaim megértését, támogatását és 

türelmét, mellyel segítették munkámat.
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