
 
Melege van? – Termeljen kevesebb szemetet! Klímaváltozás helyett 
életmódváltást!  
A hulladékgazdálkodás és a klímaváltozás összefüggései  
 
A klímaváltozáshoz természetesen a hulladéktermelésnek is köze van. Az 
összefüggés nagyon egyszerű és egyértelmű.  A hulladék - lényegét  tekintve -  
kidobott  anyag és energia. Következésképp, ha kevesebb hulladékot 
termelünk, akkor anyagot és energiát takarítunk meg.  
 
Amikor például újrahasználunk egy tárgyat, vagy életünket kevesebb termék 
segítségével igyekszünk kellemessé és élhetővé tenni, akkor a nyersanyagok 
bányászatához, szállításához, feldolgozásához és a termékek gyártásához 
szükséges energiából kevesebbet használunk fel. Ha kevesebb energiára van 
szükségünk, akkor kevesebb üvegházgázt juttatunk a légkörbe. A 
hulladékmegelőzés tehát a klímavédelem szempontjából is lényeges.  
 
Az sem mindegy, hogy a keletkező hulladékokat hogyan kezeljük. A szilárd 
hulladékok lerakása és égetése sokféle módon termel üvegházgázokat.  
A hulladékok lerakókon történő anaerob bomlása során például  metán 
keletkezik,  amely – amennyiben nem hasznosítják - sokkal  erőteljesebben 
járul hozzá a globális felmelegedéshez, mint a szén-dioxid. A hulladékégetés 
mellékterméke pedig – többek között – fosszilis  eredetű szén-dioxid.  
A legnagyobb probléma ezekkel mégis az, hogy a lerakóra és égetőbe kerülő 
termékeket új termékekkel pótolják, így a kör újra az elejétől indul (bányászat, 
gyártás, szállítás, stb.) az összes nyersanyag- és energiaigényével együtt!  
 
Az újrahasználat és az újrafeldolgozás anyag- és energiatakarékosabb 
megoldások, ezért a klíma szempontjából is kedvezőbbek, mint a lerakás vagy 
az égetés. Ezt több tanulmány is alátámasztja, ezek közül a Hulladék 
Munkaszövetség (HuMuSz) szemléz néhányat a www.humusz.hu/klima oldalon. 
 
A HuMuSz azért hozta létre a www.megelozes.humusz.hu weboldalt, hogy azon 
hulladékcsökkentési ötleteket adjon önkormányzatok, fogyasztók és iskolák 
számára.  
 
Az önkormányzatok egy keresőrendszer segítségével 11 európai ország 
hulladékcsökkentő példái között böngészhetnek, ötleteket merítve saját 
hulladékgazdálkodási terveik kidolgozásához. Munkájukat egy 'nulla hulladék' 
útmutató is segíti, amely szintén ezen a weboldalon érhető el.  
 
A lakosok sok apró tippet kapnak mindennapjaik zöldítéséhez a következő 
témákban: vásárlás, reklámok, ajándékozás, irodai praktikák, otthoni 
praktikák, szórakozás, közösségi élet. A HuMuSz fontosnak tartja, hogy az 
oldal valódi, gyakorlati segítséget  nyújtson az érdeklődőknek, ezért a 
weboldalra látogatók segítségét is kéri a hasznos címek, zöld termékek és 
szolgáltatások felkutatásához. A honlapon ugyanis lehetőség van arra, hogy 
mindenki fényképpel és/vagy kisfilmmel illusztrálva is bemutathassa saját 
otthoni 'zöld' ötleteit. 
 



Az iskolák számára szóló rész még nem készült el, de a szervezet tervei szerint 
a honlapról jövő tavasztól letölthetők lesznek környezeti nevelést segítő 
kiadványok, feladatlapok, szakkörtervek és több, iskolazöldítő program leírása 
is.  


