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Európai Hulladék-csökkentési Hét - Magyarországi Programsorozat 

 

 

Az Európai Hulladék-csökkentési Hét egy olyan önkéntes alapokon 

nyugvó rendezvénysorozat, amely felhívja a figyelmet a 

hulladékkeletkezés megelőzésére Európában. 2019-ben 30 ország 

16570 programjára került sor a hulladékcsökkentés jegyében. 

 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét az idén 2020. november 21-29. 

között kerül megrendezésre és arra ösztönöz minket, hogy gondoljuk 

át, miként tudjuk a hulladékunk mennyiségét csökkenteni a 

háztartásunkban, a munkahelyünkön, az iskolákban, óvodákban, a 

vállalkozások a tevékenységük során vagy éppen, amikor pihenünk, 

a szabadidőnket töltjük. 

 

A 2020-as év témája a „Láthatatlan hulladék”, vagyis éppen az a 

hulladék, amit észre sem veszünk, de összegyűjtünk, hazaviszünk 

egy-egy vásárlás alkalmával, vagy éppen a mindennapi tevékenységünk során. A szervezők célja, 

hogy november utolsó hetében Európa szerte valósuljanak meg olyan programok, amelyek erre a 

„Láthatatlan hulladékra” hívják fel a figyelmet és bemutatják, hogy miként lehet a feleslegessé vált 

dolgokat újra felhasználni, újra hasznosítani.  

Valójában tehát nem csak a 2020. év témájában, hanem bármilyen olyan hulladékcsökkentési 

témakörben lehet programot szervezni majd november utolsó hetében, amely kapcsolódik az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét fő céljaihoz, vagy a korábbi évek témaköréhez. 

 

A hulladék csökkentése számunkra is fontos célkitűzés, ezért arra hívunk fel minden szervezetet, hogy 

a regisztrációs időszak végéig (november 13-ig) valamilyen olyan programmal, programsorozattal, 

akcióval, versennyel, rendezvénnyel stb. az Európai Hulladékcsökkentés Hetére (November 21-29.), 

amellyel bemutathatjuk, hogy mi magyarok a munkánk során, annak megszervezése, az intézményeink 

működtetése, üzemeltetése vagy éppen a kapcsolódó egyéb tevékenységek, így például a szabadidős 

tevékenységeink során is figyelünk a környezettudatosságra, a környezeti nevelésre, a pazarlás 

mellőzésére és a hulladék mennyiségének csökkentésére, az újrahasznosításra, újrahasználata. 

 

Amennyiben valamilyen ötlete van, november regisztráljon a hivatalos honlapon 

www.hulladekcsokkentesihet2020.hu, illetve https://ewwr.eu honlapon).  

Itt további hasznos információkat, ötleteket is talál. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében egy díjátadóra is sor kerül majd, ahol a 

legjobb magyarországi hulladékcsökkentési programokat fogjuk díjazni. 

 

Csökkentsük Együtt a Hulladékunkat!  Ne csak egy hétig, de használjuk ki ezt az egy hetet is 

arra, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetünk védelmére. 
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