
Települések a nulla hulladék 

felé vezető úton 

Graczka Sylvia 



Mitől lesz egy település „nulla hulladékos”? 

1. Stratégiaalkotás/tervkészítés 

2. Általános szemléletformálás 

3. Hulladékcsökkentést eredményező szolgáltatások 

támogatása: megelőzés és újrahasználat  

4. Differenciált díj bevezetése 

5. Helyi kereskedelem ösztönzése, a helyi termelői 

piac támogatása   



Mitől lesz egy település „nulla hulladékos”? 

6. Közösségi kezdeményezések ösztönzése, 

támogatása 

7. Vállalkozások hulladékcsökkentésének 

ösztönzése kedvezményekkel  

8. Zöld közbeszerzés 

9. Szerves hulladékok kezelése 

10.Szelektív gyűjtés bevezetése, kiterjesztése 



Nulla hulladék mintatelepülések 

• 2008-ban indult a program: a lakossági felmérést, 

és a hulladékgazdálkodási adatok begyűjtését 

követően Tordas, Várpalota, Hajdúböszörmény és 

Csór településeken nulla hulladék tervek készültek, 

melyeket határozatban fogadtak el a jövőbeni 

tervezésekhez. A programba tavaly bekapcsolódott 

Pilisvörösvár is, ahol szintén elkészült egy 

lakossági felmérés és a nulla hulladék terv. 



Nulla hulladék mintatelepülések 

• Eredmények azóta: civil rendezvények, 

komposztálási programok futnak, a nyitottság 

továbbra is megvan feleknél 

• Akadályok: szükséges az önkormányzat,  

a közszolgáltató és a helyi civil egymás iránt is 

elkötelezett hármasa; központi források nem  

a megelőzésre allokálva, hanem technológiai 

nagyberuházásokra;  humán oldal támogatása 

hiányzik, pedig a legfőbb probléma  

a munkanélküliség, a pályázati elbírálások, 

kifizetések lelassulása; 



Jó példa a komposztálásra - Usurbil 

 

 

 

 

 

 



Jó példa a komposztálásra - Usurbil 

 

 

 

 

 

 

• Közösségi komposztálót létesít az önkormányzat, 

amennyiben 16 család összeáll, köt egy megállapodást és 

egy felelőst kijelöl. 

• Egy közösségi komposztáló kb. 2000 euróból jön ki 

Spanyolországban.  

• Állati eredetű élelmiszermaradékokat is gyűjtik. 

• Külön tárolják a száraz és a nedves hulladékot, így könnyebb 

az egyensúly megtartása. 

• Aprításra a városi újrahasznosító központban van lehetőség. 

• Egy háztartás 90-100 euró körüli szemétadót fizet, amiből 40 

százalékos kedvezményt kap, ha beszáll. Ennyi ugyanis  

a szerves frakció aránya.  



Büszkék az eredményükre - Usurbil 

 

 

 

 

 

 

 



Jó példa a szelektív gyűjtésre - Hernani 

 

 

 

 

 

 



Jó példa a szelektív gyűjtésre - Hernani 
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• A városban a közterületi hulladéktárolók segítik a szelektív 

gyűjtést. is  

• Minden háztartásnak van egy vonalkóddal azonosított 

„kampója”, két vödre és egy nagy újrahasználható zsákja. 

• A szerves anyagok gyűjtésének tisztasága 98% körüli. 

• 85% fölött van az újrahasznosítási aránya. 

• A házhoz menő gyűjtés bevezetésével ezt 7 hónap alatt érték 

el a korábbi 21-22%-ról. 

• A szerves hulladékot hetente háromszor viszik el, a vegyest, 

a papírt és a műanyagot heti egyszer, a pelenkákat, 

egészségügyi hulladékot naponta. 



Válság és hulladék,  

vagy hulladék és válság? 

 

 

 

 

 

 

• A hulladékkezelés költségeit a szemétdíjból fedezni 

kell. Hosszú távon nem a rendszeren kívüli 

pótlólagos forrásokra kell építeni, hiszen így  

a hulladékból adódó externáliákat továbbra sem 

fizeti meg a termelője, és ez a 

szemléletformálásnak is akadálya. 

• Nem a szemétdíj mértékével van az igazi gond, 

hanem a behajthatatlanságával. 

• Szociális szempontok figyelembevétele fontos. 



Válság és hulladék,  

vagy hulladék és válság? 

 

 

 

 

 

 

• Kérdés a sorrend az ok-okozati viszonyban: a 

fogyasztási szerkezet válsága okozza a 

hulladékproblémát, vagy a hulladékprobléma fog 

újabb válságot előidézni?  

Tervek szintjén foglalkozunk csak ezzel a témával: 

a gyakorlati oldalból semmi nem látszik. 

• Az új tervekkel – gazdasági és uniós 

kötelezettségekből eredő megfontolások alapján – 

elindultunk felfelé a hierarchiában, de a szelektív 

gyűjtés önmagában nem fogja megoldani  

a válságot, többre van szükség. 



Köszönöm a figyelmet! 
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