


KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

- 4. Környezetvédelmi Program stratégiai eszközként nevesíti ezt a tevékenységet

- Cél: az állampolgárok tájékoztatása környezetük értékeiről, állapotáról annak 

érdekében, hogy ehhez életvitelükkel megfelelően viszonyuljanak

- Orientáció a környezettudatos gondolkodásra, cselekvésre

- Folyamatos, rendszerszemléletű tevékenység – a környezettudatos gondolkodás és 

cselekvés épüljön be a mindennapokba – családban, iskolában, munkahelyen 

- Együttműködés kialakítása az Emberi Erőforrások Minisztériumával, 

Belügyminisztériummal (oktatási-nevelési, művelődési intézmények és önkormányzatok) 

- Eszközeink:





Az Európai 
Hulladékcsökkentési 

Hét 

minden év 
novemberének 

utolsó hetében van

2009-ben hirdette 
meg az Európai 

Unió

2012-ben 
csatlakozott a 

kezdeményezéshez 
Magyarország



Minden évben új fókusztémák: 

2013.
Újrahasználat

2014.
Fókuszban az 
ételhulladék

2015.
Hozz ki többet 
kevesebből!

2016.
Többet ésszel mint 

csomagolással!

2017.
Adj új életet 

tárgyaidnak!



2017. 





• A hulladékképződés megelőzésére történő figyelemfelhívás,

• A termékek, eszközök élettartamának meghosszabbítása újra-
használat, újrahasznosítás, vagy javítás által

• Az anyagok minél tovább történő megtartása a gazdaság 
körforgásában

• Ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok, innovációk felkutatása, 
népszerűsítése,

• Közösségek társadalmi felelősségvállalásra történő mozgósítása 

• Helyi, saját közösséghez, lehetőségekhez, körülményekhez 
szabott akciók megvalósítása

A HÉT 
célja:



Az Európai Hulladékcsökkentési Hét hazai eredményei 

2012

• 7 akció

2013

• 28 
akció

2014

• 150 
akció

2015

• 476  
akció

2016

• 417 
akció

• 3080 
vállalás

Nincs adat Kb. 7.000 

résztvevő
Kb. 150.000 

résztvevő

Kb.160.000 

résztvevő

Kb.160.000 

résztvevő

2017

Még nincs 

adat!

•361 
akció

•4081 
vállalás



MAGYAR SIKEREK A NEMZETKÖZI MEZŐNYBEN:

Kategóriájukban dobogós helyet értek el akciójukkal a következők:

 2015-ben a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda (Érd)

 2016-ban a Barangoló Egyesület (Végegyháza)



A természeti és 
kulturális örökség 

védelme 

Környezeti 
nevelés, 

szemléletformálás

Turizmus és 
pihenés

Vidékfejlesztés  

A Natúrparkok 

működésének 

„négypilléres 

modellje”:



NATÚRPARKOK 

A HULLADÉKKÉPZŐDÉS MEGELŐZÉSÉBEN, AZ 

ÚJRAHASZNÁLATBAN, A JAVÍTÁSBAN

1.) Jó gyakorlat: amiben hozol, abban vidd haza a szemetedet!

2.) Helyben termelt, termesztett élelmiszerből – annyit, amennyit elfogyasztunk!

3.) Természetközeli életmód – ne legyünk „moho sapiens”!

4.) Lehetőség és kiváló alkalom a szemléletformálásra, nevelésre – helyben:  Vállalom!

- NINCS: papírtörlő              VAN: - textiltörölköző

műanyagpohár – üveg, kerámia

motorizáció        – bicikli, a láb mindig kéznél van…

PET-palack – kancsó, üveg, demizson…

vásárlás              – bérlés (bicikli, horgászbot, egyéb eszközök)

kidobás             – mesterember, aki megjavít

vegyszer             – természetes alapanyagú tisztítószerek,

5.) Helyiek példamutatása



A céljaink közösek,

az együttműködés lehetősége adott,

az Európai Hulladékcsökkentési Hét által nyújtott 

lehetőségeket építsük be egymás tevékenységébe,

Szemléletformáló munkánk összehangolásával erősítsük az 

emberek kötődését saját térségükhöz, közösségükhöz a 

kultúrtáj értékeinek megőrzése érdekében,





Köszönöm a figyelmet!

Dr. Hangodi Éva főosztályvezető 

www.hulladekcsokkentesihet.hu


