
Egy átlagos felnőtt az Európai Unióban évente 4,8 tonna hulladékot termel
Ez a mennyiség kb. 3 személyautó súlyával megegyező

Évente Magyarországon egy személy kb. 560 kg szemetet termel, melyből kb. 68kg
élelmiszer-hulladék.

TÉNYEK

2020-ban Magyarországon 3,5 millió tonna települési hulladék keletkezett.



Percenként 1 millió PET palackot adnak el világszerte.

1 PET palack lebomlási ideje kb. 450 év!!

Magyarországon évente min. 150 PET palackot veszünk meg fejenként.

Egy PET-palackot vagy bármilyen más anyagból készült italcsomagolást sokszor kevesebb mint egy percig
használunk csak, előállításukhoz azonban értékes nyersanyagot (a Föld mélyéből származó kőolajat) használnak.

A világon körülbelül minden 3. PET palackot sikerül csak szelektíven visszagyűjteni.

A műanyagok újrahasznosítása szempontjából a PET palacknak van a legnagyobb értéke (nem palackként születik,
hanem polyesterszálként, amiből végül ruházati cikk készül. 
63 db 0,5 literes PET palackból egy XL-es méretű férfi polár pulóver készíthető.

TÉNYEK



Az elmúlt években, évtizedekben jelentősen nőtt a termelés és a fogyasztás, a gyárak egyre több terméket gyártanak, a
vásárlók egyre többet vásárolnak. Ennek következtében folyamatosan nő a keletkező hulladékok mennyisége is.

 
A körforgásos gazdaság célja: a keletkező hulladékok minél nagyobb része erőforrásként, nyersanyagként

újrahasznosításra kerüljön, ezzel párhuzamosan pedig a közvetlenül nem hasznosítható hulladékok a lehető legkisebb
arányban kerüljenek a lerakókba. Azaz a ma termékei a holnap alapanyagai legyenek.

 
Az Európai Unió fenntartható gazdasági modellként a körforgásos gazdaság megvalósítását tűzte ki célul, amely a

természet körforgását veszi alapul. Ennek érdekében fontos, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét, és az
anyagokat állandó körforgásban tartsuk:

 
előzzük meg a hulladék keletkezését,

 a keletkező hulladékot máshol erőforrásként, alapanyagként hasznosítsuk
 

Az anyagok állandó körforgásában semmi nem vész el, csak átalakul és újrahasználódik, ez segít megóvni bolygónk
természetes erőforrásait. Ez csak úgy lehetséges, ha nemcsak csökkentjük a hulladék mennyiségét, hanem hasznosítjuk

a maradékot is, azaz elősegítjük a rendelkezésre álló termékek és anyagok minél többszöri (újra)felhasználhatóságát. 

Körforgásos gazdaság



A tárgy marad az, ami volt:
 

Ha egy termék újrahasználatra (Reuse) alkalmas, azzal megnőhet az élettartama, hiszen új célt adunk a létezésének. 
Újrahasználatnak számít:

a használt cikkek adás-vétele, 
 a termék kölcsönzése, bérlése a megvásárlása helyett,

az elromlott tárgyaink megjavíttatása
 a befőttesüvegek felhasználása otthon lekvárfőzéshez

 
Az újrahasználattal energiát is spórolhatunk! Megtakaríthatjuk vele azt az energiát, ami a termékek

újrahasznosításához szükséges, és azokkal a nyersanyagokkal is spórolunk, amelyekre egy új termék létrehozásához
lenne szükség. Ha tudod, használd újra!

 
A tárgyból ismét nyersanyag lesz:

 
Az újrafeldolgozás (Recycling) maga a hulladék anyagában történő újrahasznosítását jelenti. Az újrahasznosítás
sokszor költséges és energianyagigényes folyamat. A szelektív kukába kerülő hulladékot a hulladékgyűjtő autó

begyűjti és elszállítja a hulladékkezelőhöz, ahol szétválogatják újrahasznosításra alkalmas és nem alkalmas
hulladékokra. Ezért is fontos, hogy a szelektív edényben csak azt gyűjtsük, ami újrahasznosítható! 

Körforgásos gazdaság



Érdekességek

Minden évben nagyobb figyelmet szentelhetünk a környezetünk védelmének a kapcsolódó világnapokon:
Az egészség világnapja: április 7.
A föld napja: április 22.
Környezetvédelmi világnap: június 5.
A Földünkért világnap: október 21.

Írj le legalább 5 dolgot, amivel Te is teszel a környezet védelméért: 

Név:

Osztály: 


