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Tisztelt Partnerünk! 
 

Szerte Európában minden év novemberének utolsó hetében  
államigazgatási szervek, önkormányzatok, gazdasági  
társaságok, vállalkozások, civilszervezetek és magánszemélyek 
valamint oktatási intézmények egész sora szervez önkéntes  
– a hulladékkezelés alapelveiről szóló, a környezettudatosság  
fontosságát kiemelő – programokat. 
2019-ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) látja el a nemzeti koordinátori feladatokat az 
Európai Hulladékcsökkentési Hét szervezése során.   
 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2019. november 16-24. között kerül megrendezésre egész 
Európában. Az idei év fókusztémája a környezettudatos szemléletformálás, az oktatás a 
hulladékkeletkezés megelőzése érdekében a „Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemeted!” 
szlogennel. 
 

Az idei évben arra buzdítunk mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel, fedezze fel, majd oldja meg 
azokat a helyzeteket, melyekben hulladékok keletkezését tudjuk megelőzni, illetve csökkenteni 
tudjuk ezek mennyiségét. Különösen fontos, hogy erre oktassuk és neveljük környezetünket, 
gyakoroltassuk azt, hogy a hulladék: 
- keletkezését meg lehet előzni (tudatos vásárlással),  
- mennyiségét lehet csökkenteni (újrahasználattal, újrahasznosítással, javítással)  
A kiemelt téma mellett természetesen örömmel fogadjuk az egyéb, a hulladék keletkezésének 
megelőzésére felhívó innovatív akcióötleteket, illetve e honlapról is lehet tippeket szerezni. 
 

Az ezek mentén formálódó helyi, közösségi innovatív ötletek regisztrálását 2019. november 8-ig 
várjuk a Hét honlapján (www.hulladekcsokkentesihet2019.hu)  
Az így regisztrált ötletek megvalósítására kerül sor az Európai Hulladékcsökkentési Héten 
november 16-24 között egész Európában - így hazánkban is - azokat a kommunikációs eszközöket 
használva, amelyek a fenti honlapról letölthetőek.   
A Héten megvalósított akciókról szóló beszámolók értékelése után a nemzetközi Díjra is 
jelölhetőek a kategóriánkénti legjobb akcióötletek. Eddig valamennyi évben volt magyar díjazott 
az igen erős nemzetközi mezőnyben.  
 

Ezért arra kérjük Önt és kollégáit, hogy bizonyítsuk be együtt azt, hogy nem nehéz nyitott 
szemmel járni és új megoldásokat találni a hulladék csökkentésére - saját és közösségünk 
hasznára és örömére. A hulladék egyre inkább elveszi az életterünket, szennyezi földjeinket, 
vizeinket. Ne hagyjuk, hogy így legyen! 
Bízunk abban, hogy a Hétre kifejlesztett saját ötletek  során bevezetett gyakorlatok, programok 
bevésődnek a résztvevők mindennapjaiba és a közös gondolkodás, cselekvés a helyi közösségeket 
is összekovácsolja, építi, jó példát mutatva ezzel a családok és tágabb környezetünk számára - 
mindannyiunk érdekében. 
 

Kérem, csatlakozzanak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, regisztrálják akcióötletüket, 
lássuk, hogy mit és hogyan tehetünk a jövőnkért. 
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