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H ulladék
Info
A HULLADÉK NEM SZEMÉT!
A hétköznapi életben sokszor használjuk, és gyakran
összekeverjük a két fogalmat, pedig lényeges különbség van
közöttük. Szemétnek hívjuk az olyan haszontalanná vált és
általában vegyesen tárolt, szétszórt anyagokat, holmikat,
amelyeknek
további
felhasználásáról
már
lemondtak,
kezelésükr?l, elhelyezésükr?l nem gondoskodnak. Hulladéknak
azokat a dolgokat, tárgyakat nevezzük, amelyek az ember
mindennapi élete, munkája és gazdasági tevékenysége során
keletkeznek és a keletkezésük helyén haszontalanná váltak, t?lük
birtokosuk megválik, megválni szándékozik vagy megválni
köteles, és kezelésükr?l külön kell gondoskodni. A szemét tehát
értéktelen, s?t akár szennyez?, a környezetre és az emberekre
veszélyes is lehet, míg a hulladék megfelel?en gy?jtve és
hasznosítva részben újra értékké válhat. Ez a gondoskodás a
hulladékok újrahasználatát, hasznosítását és ártalmatlanítását
jelenti. Magyarországon sajnos ma már átlagosan 1 kg/nap
szemetet "termelünk" fejenként. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos
háztartásban évente 350kg/f? hulladék keletkezik, amihez
további 150-170 kg/f? hulladék járul hozzá a közterületekr?l és a
munkahelyekr?l
összegy?jtött
"kommunális"
hulladék
formájában.

SOK SZEMETET TERMELÜNK
Az 500 kg/f?/év mennyiségb?l csak 52 kg/f?/év kerül szelektíven
begy?jtésre, majd hasznosításra, 42 kg/f?/év a hulladékéget?kben
energetikai hasznosításra. A maradék 80% (~375 kg/f?) továbbra is
hulladéklerakókba kerül, ahelyett, hogy hasznosítva új termékek
alapanyagául szolgált volna. Pedig a háztartásokban keletkezett
hulladékok felét simán elhordhatnánk a szelektív konténerekbe, hiszen
a lakossági szemét 26%-a m?anyag, 21%-a papír és 3%-a üveg. A
komposztálással pedig a további 30-40%-al is csökkenthetjük a hulladék
mennyiségét.
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Mit tehetünk a hétköznapokban
azért, hogy a keletkez? hulladék
mennyiségét csökkentsük, és a
lehet? legnagyobb részt hasznosítsuk? A legfontosabb teend? a
megel?zés, azaz a keletkez? hulladék
mennyiségének tudatos, tervszer?
csökkentése, majd a második lépés a
hulladékok hasznosítása, a szelektív
gy?jtés
és
a
komposztálás
bevezetésével.
A hulladéktermelést teljesen nem
lehet megszüntetni, azonban a
környezetre gyakorolt negatív hatását
a hulladékok mennyiségének és
veszélyességének
csökkentésével
lehet mérsékelni.
Mindenki csak négy, viszonylag kis
lépésre van a helyes magatartástól. A
következ? négy lépcs?fok megvalósításával
érhetjük
el
a
környezettudatosságot
ezen
a
területen.

1. Csökkentsd a fogyasztást!
Tudatosan
vásárolj!
Gondolkozz,
miel?tt választasz! Gondold meg,
valóban szükséged van rá? Nem tudod kölcsönözni, bérelni? Meg tudod
osztani másokkal, amit vennél? Ha
mégis vásárolsz, tartós, jó min?ség?
árut vegyél!
2. Javítsd meg, használd újra!
A visszaváltható, környezetbarát,
többutas csomagolást vedd! Vásárolj
utántölt?, nagyobb kiszerelés? termékeket! Javítsd meg dolgaidat,
miel?tt újat vennél! Amire nincs
szükséged, ?add oda? másoknak!
(bolhapiac, használt cikk boltok,
jótékonysági adományok)
3. Gy?jtsd külön a hulladékokat!
Hulladékaid 75 %- a hasznosítható,
másodnyersanyagként új terméket
készíthetnek bel?le! Kezd a papír
gy?jtésével, majd komposztáld a

2

szerves hulladékokat! Gy?jtsd külön
az üvegeket, m?anyagokat, fémeket
is! Helyezd el ezeket hulladékudvarban, gy?jt?szigeten, vagy esetleg az
otthoni szelektív gy?jt?kben!
4. Vásárolj hulladék hasznosításával
készült terméket!
Ezzel ösztönözheted a piacot az ilyen
termékek
gyártására,
forgalmazására! Így takarékoskodsz a Föld
nyersanyag és energiakészleteivel!
Óvd meg bolygónkat a felesleges
környezeti ártalmaktól! (talaj- , víz- ,
leveg?szennyezést?l, az él?helyek,
él?lények pusztulásától)
A szelektív hulladékgy?jtéssel és egy
kis figyelemmel rengeteg hulladék
kerülhet újrahasznosításra, ami nem
csak a környezetünknek jó, de a
pénztárcánknak is. Gy?jtsd te is
szelektíven a hulladékot! Következ?
cikkünkben megmutatjuk hogyan.

