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Csökkentsük együtt 
a hulladékot!

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét
bemutatja

Európában egy átlagember 500 kg 
hulladékot termel évente.

Ezáltal 2.500.000.000.000 kg vagyis
2,5 milliárd tonna hulladék keletkezik 

az EU-ban egy év alatt.

A hulladék káros a környezetre 
és az emberi egészségre

a vizeket,

a talajt,

a levegőt,

az 
élővilágot,

Szennyezi…

…és minket.
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A földi 
ökoszisztéma a 
körkörösségen 

alapszik.

A természetben 
nincs hulladék.

Minden 
folyamat 
végterméke, 
egy másik 
kezdetét jelenti.

Az emberi tevékenység megszakítja a 
körkörösséget.

A XX. századtól új anyagok terjednek el 
(pl. műanyagok, gumi, fémek), melyek 
korábban nem voltak megtalálhatók a 
természetben.

Nem, vagy csak nagyon 
hosszú idő alatt bomlanak 
le.

Megakasztják a 
természet körforgását.

A műanyag 
csomagolás 50-60 
ezer év alatt 
bomlik le.

Földünk készletei végesek, 
mégis pazaroljuk őket.

Ma olyan nagy lábon élünk
Európában, hogy kétszer

annyit fogyasztunk, mint amit a Föld 
meg tud nekünk teremteni.

17 millió hordó olajat
használunk fel évente 

PET palackok gyártására. 
Ez több mint, amit 1 
millió autó használ el 

egy éven át!

Évente 9 milliárd 
forintnyi 

fémdobozt dobunk 
ki a világon.

Az a papír- és 
famennyiség, amit 
évente eldobunk, 

elegendő lenne 50 millió 
ház 20 évi fűtésére!

A megtermelt étel és 
élelmiszer 1/3 a kukában 

végzi.

A legjobb hulladék az, ami nem 
keletkezik!

STOP
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1. Elébe megyünk a problémának
Mit tehetünk?

• Megpróbáljuk a 
feleslegessé vált 
dolgainkat 
újrahasználni

• Tudatosan törekszünk 
arra, hogy kevesebb 
hulladékot termeljünk

Mit tehetünk?
2. Ha már megtermeltük, megpróbáljuk kezelni a 
problémát

• Legjobb esetben újrahasznosítjuk
a hulladékot

• Vagy energetikailag
hasznosítjuk

• Legrosszabb esetben 
hulladéklerakóba
rakjuk a hulladékot

Kerüljük, amikor lehet!
Szelektáljunk!

Hogyan csökkenthetjük a 
hulladékot?

Vegyél részt az 
Európai Hulladékcsökkentési Héten!

Néhány gyakorlati tipp!
Írj bevásárló listát a 
nem kívánt 
vásárlások elkerülése 
érdekében!

Cserebere napok!Próbáld megjavítani, 
mielőtt kidobnád!

Kerüld a nyomtatást!

Használj 
újrahasználható 
bevásárlótáskát!Jótékonykodj!

További ötletekért látogass el a 
hulladekcsokkentesihet2019.hu weboldalra! 

Használd a 
kreativitásod, adj új 
életet megunt 
tárgyaidnak!

Gyűjts szelektíven!
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Köszönjük a figyelmet!


