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Sajtóközlemény 

Nulla Hulladék Turnét indítanak a civilek 
 

2013. május 31., Budapest - A Humusz Szövetség és tagszervezetei az országos Nulla Hulladék 
Turnén, harminc fesztiválhelyszínen várják a hulladék csökkentése és megelőzése iránt 
érdeklődő lakosokat.  

A Humusz Szövetség civil szervezetek tömörüléseként tizennyolc éve képviseli a hulladékmegelőzés 
ügyét. A Szövetség Nulla Hulladék Hálózatának jelenleg 52 helyi civil szervezet a tagja. A szervezet 
2009-ben elindított Nulla Hulladék Programjában kiemelt szerepet kap a lakosság szemléletformálása 
olyan tanácsokkal, mindennapi tippekkel, amelyek a hulladék keletkezésének megelőzését, más 
megközelítésben az átgondolt fogyasztást és a hulladékszegény életmód terjedését segítik. 

Az elmúlt évek egyre intenzívebb kampányai nyomán a lakosság számára egyre nyilvánvalóbb 
környezetvédelmi probléma lett a hulladék. Legtöbben azonban egyedüli és hatékony megoldásnak 
tekintik a szelektív gyűjtést. Ez a logika azonban távol áll a januárban hatályba lépett új hulladékos 
törvény (2012. évi CLXXXV. törvény) alapelveitől is. E szerint a hulladékkezelés során a környezeti 
szempontból legkedvezőtlenebb megoldás a hulladék lerakása, illetve égetése. Ennél egy fokkal jobb 
technológia az energetikai hasznosítás, még jobb az anyagában történő hasznosítás 
(újrafeldolgozás). A újrafeldolgozási kapacitások, illetve az ún. másodnyersanyagok felvevőpiaca az 
ipari oldalon azonban alig alakult ki hazánkban. A gyakorlatban a szelektíven gyűjtött hulladékunk 
nagy része külföldön végzi: értékes alapanyagokat, másodnyersanyagokat exportálunk, miközben 
egész Európában kezd teret nyerni az erőforrás-hatékonyság gondolata, amelynek lényege az 
erőforrásokkal való takarékos bánásmód a környezeti szempontok, továbbá a függőség csökkentése 
érdekében. Fontos megjegyezni, hogy az újrafeldolgozás akkor nyer értelmet, ha a fogyasztók később 
a visszanyert anyagokból készült termékeket választják. Ezeknél kisebb környezeti terhelést jelent az 
újrahasználat, amelyre azonban Magyarországon elvétve találunk példát. Vitathatatlanul a 
legkörnyezetkímélőbb az a fogyasztási és termelési mód, amely során cél, hogy minél kevesebb 
hulladék keletkezzen. Ez az ún. hulladékos hierarchia, amelyben a megelőzés kap prioritást. 

„A nulla hulladék koncepciója az elmúlt húsz évben teljesedett ki. Ez egyszerre jövőkép és gyakorlati 
iránymutatás egy olyan életmód kialakításához, ahol – a természetben zajló fenntartható körforgás 
mintájára – nem keletkezik végleges hulladék, mert minden, a folyamatokból kilépő anyag egy másik 
helyen felhasználható erőforrásként jelentkezik.” - mondta. Dr. Paul Connett kémia professzor, a New 
York-i St. Lawrence Egyetem tanára, az American Health Studies nevű szervezet igazgatója, aki a 
nulla hulladék stratégia egyik megalkotója, miután hosszú éveken át foglalkozott a hulladékégetés 
káros egészségügyi hatásaival. A professzor az elmúlt évtizedekben több mint 2000 előadást tartott a 
világ számos országában a nulla hulladékról. 

Hazánkba a Humusz Szövetség meghívására érkezett, és előadását a Nulla Hulladék Turné 
megnyitóján tartotta, amely az elmúlt fél évben számos díjat besöprő, a Cannes-i filmfesztivált is 
megjárt Trashed c. film vetítésével folytatódott. Candida Brady Magyarországon először bemutatott 
dokumentum-riportfilmje a világszinten egyre fokozódó hulladékproblémákat tárja fel. A film 
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főszereplője Jeremy Irons keresztül-kasul járta a világot, hogy bemutassa fogyasztói társadalmunk 
visszásságait, a film zenéjét pedig Vangelis jegyzi. 

„A hulladékszegény életmód kialakításában nem csupán az egyéneknek, hanem a helyi 
közösségeknek is kulcsszerepe van, ezért gondoljuk úgy, hogy a civil szerveződésekre kell alapozni 
azt, hogy a hulladékmegelőzést előtérbe helyező gondolkodás teret nyerjen az elsősorban üzleti 
alapokon működő hulladékgazdálkodás érvei felett. Az EU előírásoknak megfelelően az országnak 
2013. december 21-ig kell elkészítenie az Országos Hulladékgazdálkodási Terv részeként az 
Országos Megelőzési Programot, amely remélhetőleg iránymutatásul fog szolgálni minden szereplő 
számára ezen a területen, beleértve a hulladékgazdálkodáson kívül eső érintetteket is.” - mondta 
Graczka Sylvia, a Humusz Szövetség elnöke. 

A Nulla Hulladék Turné keretében ösztönözzük az erőforrásokkal való takarékos bánásmódot, 
gyakorlatias, mindennapi tippekkel szolgálunk a lakosságnak, és lehetőséget kínálunk arra, hogy a 
helyi nulla hulladékos civil szervezetekhez kapcsolódva aktívan is tegyenek a közvetlen 
környezetükben a változásért. 

A fesztiválok beharangozói folyamatosan elérhetők lesznek a www.humusz.hu oldalon, a Humusz 
Szövetség Facebook oldalán, továbbá a helyi napilapokban is. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 

Fesztiválhelyszínek: 

Fesztivál neve Helyszín Kezdőnap Zárónap 
Hegyalja fesztivál Tokaj-Rakamaz 2013.06.26 2013.06.29 

Körösvölgyi Sokadalom Gyula 2013.06.28 2013.06.30 

VOLT fesztivál Sopron 2013.07.03 2013.07.06 

Győrkőc Fesztivál Győr 2013.07.06 2013.07.07 

Szentmiklósi napok Törökszentmiklós 2013.07.12 2013.07.13 

Szárnyas Sárkány Nyírbátor 2013.07.12 2013.07.14 

Campus Fesztivál Debrecen 2013.07.17 2013.07.21 

Széna-szalma Fesztivál Lakitelek 2013.07.19 2013.07.21 

Nagykörüi Búcsú Nagykörü 2013.07.20 2013.07.20 

Szentgotthárdi Történelmi Napok Szentgotthárd 2013.07.27 2013.07.28 

Ördögkatlan Fesztivál Nagyharsány-Kisharsány-Palkonya-
Vylyan Pincészet 2013.07.30 2013.08.03 

Kexx Fesztivál Hajdúböszörmény 2013.08.01 2013.08.08 

VIII. Határmenti Világzenei Fesztivál Panyola 2013.08.02 2013.08.03 

Tokaj-Hegyalja Piac Mezőzombor 2013.08.11 2013.08.11 

Hírös Hét Fesztivál Kecskemét 2013.08.18 2013.08.24 

Tánc Fesztivál Orgovány 2013.08.19 2013.08.21 

Hétrétország Fesztivál Őriszentpéter 2013.08.19 2013.08.20 

Balaton Bike Fest Balatonfüred 2013.08.23 2013.08.25 

mailto:humusz@humusz.hu
http://www.humusz.hu/
http://www.humusz.hu/


 

 
Humusz Szövetség 
Cím: 1111. Budapest, Saru 11. 
Telefon: +36 (1) 386 26 48 
E-mail: humusz@humusz.hu                          
Honlap: www.humusz.hu 
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu 
 

Savaria Történelmi Karnevél Szombathely 2013.08.24 2013.08.25 

Vókonyai Biofőzőverseny Vókonya (Hortobágy) 2013.08.30 2013.08.30 

Halfesztivál Szeged 2013.09.06 2013.09.08 

Túrkeve város napja Túrkeve 2013.09.06 2013.09.08 

XV.Madzagfalvi Napok Békés 2013.09.07 2013.09.08 

Bezermeni Vigasságok és Gasztronómiai nap Hajdúböszörmény 2013.09.07 2013.09.07 

VII. Bioritmus Fesztivál Békéscsaba 2013.09.13 2013.09.14 

Aszpik Pécs 2013.09.14 2013.09.14 

Bortér és Autómentes Nap Szeged 2013.09.18 2013.09.22 

Európai Autómentes Nap Kecskemét 2013.09.22 2013.09.22 

Kutatók Éjszakája Miskolc 2013.09.27 2013.09.27 

Rákóczi Expo Encs 2013.09.28 2013.09.28 

Befőző Fesztivál Nagykörü 2013.10.05. 2013.10.05. 

Karácsonyi Forgatag Balmazújváros 2013.12.20 2013.12.20 
 

Bővebb információ a szervezetről: http://www.humusz.hu/bemutatkozunk 

További információ a filmről: http://trashedfilm.com/  

Dr. Paul Connett bio: 

Dr. Paul Connett is a graduate of Cambridge University and holds a Ph.D. in chemistry from Dartmouth College. 
Since 1983 he taught chemistry at St. Lawrence University in Canton, NY where he specialized in Environmental 
Chemistry and Toxicology. He retired in May 2006. Over the past 27 years his research on waste management 
has taken him to 49 states in the US, 7 provinces in Canada and 53 other countries, where he has given over 
2500 pro bono public presentations. Ralph Nader said of Paul Connett, "He is the only person I know who can 
make waste interesting." 

A recent essay on "Zero Waste for Sustainability" along with several videotapes Paul has made on Zero Waste, 
can be accessed at www.AmericanHealthStudies.org This site is hosted by the group AEHSP (American 
Environmental Health Studies Project) which Paul directs. 

In March 2012, Paul was the lead author of a book published in Italian entitled, "Zero Waste: A Revolution in 
Progress." In addition to covering the Zero Waste movement in Italy, this book contains guest essays from 10 
experts on Zero waste from North America. 

További információ:  
Humusz Szövetség 
tel: (1) 386 26 48 
e-mail: humusz@humusz.hu 
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