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Alapelvek:  

A figyelem felhívása a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasználat fontosságára. A diákok megtanítása a helyes 

szelektálásra, mely alkalmazásával egy fenntarthatóbb életet élhetnek.  
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 A legfőbb cél a kommunális vegyes hulladék mennyiségének csökkentése.  
 Magasabb szelektív gyűjtési arányok elérése. 
 A környezettudatosság szintjének növelése.  
 A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekbe vetett bizalom és elköteleződés erősítése.  

 

 

Üzemlátogatás – Látogatás egy hulladékkezelőben  

 Mi is ez? Egy olyan eszköz, amely közelebb viszi az embereket a 
problémához. Az emberek könnyebben megértik a szelektív 
hulladékgyűjtés működését, ha saját szemükkel látják. Ennek 
érdekében amennyiben lehetőség van rá, látogatást lehet szervezni 
egy közeli hulladékkezelő, hasznosító üzemben 

 Hogy használható? Vedd fel a kapcsolatot a közeli hulladékkezelő 
létesítményekkel és egyeztess velük egy lehetséges látogatásról.  

 Hogyan lehet mérhetővé tenni? Résztvevők száma. 

 

 

 

 

Gyűjtsük szelektíven a hulladékokat!  

Célok 

Eszközök 

Általános információk 
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Hírlevél 

 Mi is ez? A hírlevélen keresztül a diákok minden nap más-más 
hulladékáramokról tudhatnak meg több információt. A hírlevél röviden és 
tömören összefoglalja az érdekes információkat és hasznos tudást a szelektív 
gyűjtésről és a helyes szelektálásról. 
A hét hírlevelei az alábbi témákat fogják érinteni: 

Hétfő – általános információk a szelektív hulladékgyűjtésről és annak 
fontosságáról  

Kedd –műanyag és fémgyűjtésről 
Szerda –papírgyűjtésről 
Csütörtök –üveggyűjtésről 
Péntek – Elektromos és elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok és az 

elemek gyűjtése 
 Hogy használható?  
o A regisztrációt követően a levelek kiküldésre kerülnek a 

kontaktszemélynek. 
o A kontaktszemély fogja továbbküldeni a leveket a résztvevőknek.  
o Ha elektronikus formában nem tudják a résztvevők megtekinteni a 

hírleveleket, akkor a kontaktszemély minden reggel ismerteti velük a 
levelek tartalmát.  

 Hogy lehet mérhetővé tenni? A kiküldött levelek száma (+a résztvevők száma, 
akiknek szóban kerül bemutatásra a hírlevél) A szelektíven gyűjtött hulladék 
mennyisége is mérhető. Ha a korábban szelektíven gyűjtött hulladék 
mennyisége ismert, akkor az akció hatása mérhető a Hét végén 
meghatározott szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségéből. 

 

 

 

 

 

 

 

Poszterek: 

 Mi ez az eszköz? Poszterek kerülnek kihelyezésre, melyek informálják a 
résztvevőket az akcióról és arról, hogy mi kerülhet a különböző szelektív 
kukákba. A poszterek letölthetők a weboldalról vagy speciális 3D 
poszterek készíthetők, melyek bemutatják, milyen hulladék kerülhet a 
különböző kukákba. 

 Hogyan használható? A posztereket forgalmas helyeken kell kihelyezni, 
hogy minél többen lássák. A 3D posztereket közvetlenül a kukák felett 
kell elhelyezni, bemutatva a helyes szelektálást. 

 Hogy lehet mérhetővé tenni? Kinyomtatott, elkészített és kihelyezett 
poszterek száma, a nem megfelelő helyre dobott hulladékok 
mennyiségével 
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 “Kreatív” kukák: 

 Mi ez az eszköz? A környezettudatosság erősítése érdekében a szelektív kukák 
egy kis kreativitással elkészíthetők pl. kartonból, vagy a már meglévő kukák 
kidekorálhatók.  

 Hogyan használható? A használt kartondobozok kidekorálhatók és kifesthetők. A 
legjobb ötletekből akár versenyt is lehet rendezni. 

 Hogy lehet mérhetővé tenni? Elkészített és kidekorált kukák száma + a szelektíven 
gyűjtött hulladék mennyisége. 

 

 

 

 

 Mérd fel a környéken lévő hulladékkezelő létesítményeket és szerezd meg az elérhetőségüket. Egyeztess velük 
egy lehetséges üzemlátogatás szervezéséről. (Tudd meg, hány fő vehet részt maximum egy ilyen látogatáson.) 

 Egyeztesd le a látogatás időpontját és az időtartamát. 
 Töltsd le az akcióhoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat a weboldalról.  

 

 

 

1-2 hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt  

 Hirdesd meg az üzemlátogatást a célközönség körében: regisztráld a résztvevőket és szervezd meg az 
odajutásukat.  

 Mérd fel a szelektív hulladékgyűjtés helyzetét az akció megvalósításának helyszínén. (van-e szelektív gyűjtés? 
mekkora a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége?)  

 Határozd meg a szükséges kukák számát:  
o ha van elég kuka – hirdess kreatív versenyt a kukák dekorálására.  
o ha nincs elég kuka – pl. kartondobozokból készíthető kuka, ami szintén ki is dekorálható.  

 Töltsd le az általános posztereket a weboldalról, amelyen felhívják az emberek figyelmét a szelektívgyűjtés 
fontosságára.  

 Készíts saját posztereket (lehetnek 3D-sek), melyek informálják az embereket arról, hogy mi kerülhet a különböző 
színű kukákba  

 Helyezd ki a posztereket és a kukákat forgalmas helyszínekre.  
 
 
 
 

 Miután megkapta a hírleveleket, a kontaktszemély minden nap kiküldi a megfelelő levelet a résztvevőknek, vagy 
szóban bemutatja nekik a leírtakat.  

 Vezényeld le az üzemlátogatást. 
 Népszerűsítsd a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást a Héten. 
 A hírlevelek hatékonyságát a különböző hulladékáramok mennyiségének mindennapi mérésével lehet követni. 

(Pl. miután a keddi hírlevél a műanyag hulladékokról szól, kedden az elkülönítetten gyűjtött műanyag hulladékot kell 
lemérni) 
 
 

Az akció előkészítése: tervezés és előkészítés 

Az akció végrehajtása 

Az akció előkészítése: kezdeti helyzetértékelés 
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Részvétel mérése 

 Résztvevők száma az üzemlátogatáson 
 A letöltött és elkészített poszterek száma  
 A kiküldött hírlevelek száma+ azok száma, akiknek felolvasták a tartalmukat 
 A kidekorált kukák száma 

 
A szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének mérése 

 Könnyen kiszámítható a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A szelektíven gyűjtött hulladékot 
anyagfajtánként minden nap le lehet mérni. (Pl. kedden a műanyag hulladékról szóló hírlevelet követően a műanyag 
hulladékot kell lemérni) 

 Ha összehasonlítjuk a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét a Hét előtt és után, könnyen megállapíthatjuk az 
akció közvetlen hatását. 

 A rossz helyre dobott hulladék aránya (% vagy súly) 
 
   
 

 

Államigazgatási szerv/hatóság 
 Ixelles Municipality (BE - 2013) 
 Regione Emilia-Romagna, Gruppo Hera, Amministrazioni Penitenziarie Emilia-Romagna, coop Gulliver, coop 

IT2, coop Il Germoglio, Techne, Cefal, Consorzi produttori di AEE Ecolight e Ecodom (IT - 2013) 
 Cherwell District Council (UK - 2012) 
 Administration’s campaigns on waste collection: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=00d
9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=default 
 

Egyesület, civil szervezet 
 Abierto hasta el amanecer (ES - 2011) 

 
Gazdálkodó, ipari szervezet 

 SEUR (ES -2013) 
Oktatási intézmények 

 2. Számú kindergarten of Dabas (HU - 2013) 
 

Egyéb 
 CIAL - Consorzio Imballaggi Alluminio (IT - 2012) 

 

 Európai Hulladékcsökkentési Hét: www.ewwr.eu  contact@ewwr.eu 
 

 Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége: 

o www.hulladekcsokkentesihet.hu  

o ewwr@ohukft.hu 

o www.szelektalok.hu 

További információk 

Eredmények mérése 

http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_Awards_admin_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/IT_EWWR_Awards_2013_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/IT_EWWR_Awards_2013_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Oxfordshire.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=00d9b609945a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Asturias.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/ES_Basque%20Country_2013_Awards_business_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/HU_EWWR_Awards_Nominee_Dabas_CSF.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Italy.pdf
http://www.ewwr.eu/
mailto:contact@ewwr.eu
http://www.hulladekcsokkentesihet.hu/
mailto:ewwr@ohukft.hu

