Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A 20 éve hulladékmegelőzéssel foglalkozó Humusz Szövetség olyan elkötelezett
önkormányzatok jelentkezését várja, amelyek szívesen csatlakoznának a hazai és
nemzetközi1 Nulla Hulladékos Települések Hálózatához.
A Nulla Hulladék koncepció a hulladékgazdálkodásban megjelenő újfajta
szemlélet, melynek célja, hogy ne csak kezeljük a hulladékot, de
csökkentsük mennyiségét megelőzéssel, valamint felelős nyersanyag- és
energiagazdálkodással. Európa-szerte rengeteg olyan példát láthatunk, ahol
látványos eredményeket értek el rövid időn belül a hulladékcsökkentés
terén2. A kezelendő mennyiség csökkentése nem csak környezeti szempontból
jelent előnyt; a hulladékos hierarchia (ld. ábra) magasabb lépcsőfokaival
csökkennek a költségek is, ellenben növekszik a munkahelyek száma.
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Az elképzelés nem csupán elméleti, hanem gyakorlati
célkitűzés. A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
kimondja, hogy 2020-ig a háztartási és ahhoz hasonló
hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és
üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és
újrafeldolgozásának együttes mértékét átlagosan
minimum 50%-ra kell növelni, továbbá a biológiailag
lebomló szerves anyagokat 2016. július 14-ig az 1995-ös
érték 35%-ára kell csökkenteni (Ht. 92. §). Egy átfogó,
Nulla Hulladék elven alapuló hulladékgazdálkodási
tervvel ezek a célszámok könnyen elérhetővé válnak,
sőt, túlteljesíthetőek. Ez utóbbira szükség is
lesz, ugyanis a célszámok várhatóan folyamatosan
szigorodni fognak.

A Nulla Hulladék Karta az a dokumentum, amely a folyamat első állomását jelenti:
aláírásával mutathatja ki az érdeklődő önkormányzat elköteleződését az ügy mellett,
hogy a hierarchia érvényesítésével próbálja a települési szilárd hulladékból adódó
feladatokat, problémákat kezelni. Ezen kívül a karta támpontot ad arra vonatkozóan,
hogy milyen megoldási lehetőségek előtt áll a település, példát mutat, szakmai
segítséget nyújt, továbbá bekapcsolódási lehetőséget biztosít egy jó gyakorlatokat
megosztó kommunikációba. Utóbbinak fontos része a lakossági szemléletformálás, ezzel
vonva be aktívan a helyi közösséget is.
Ha szeretné, hogy az Ön települése is a Nulla Hulladék Hálózat tagja legyen,
vegye fel velünk a kapcsolatot a humusz@humusz.hu email címen, vagy látogasson el a
www.humusz.hu/nuhukarta oldalra!
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1 A Zero Waste Europe – amelynek a Humusz Szövetség is alapító tagja - hálózata
2 Angol nyelven olvasható esettanulmányok: www.zerowasteeurope.eu/case-studies/
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