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Az éghajlati válság elmélyülésével sürgősen 
cselekedni kell minden fronton az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának megszüntetése és a 
gyorsan változó éghajlathoz való alkalmazkodás 
érdekében. A hulladékszektor kiváló lehetőséget 
kínál a városok számára, hogy olyan lépéseket 
tegyenek, amelyek drámaian csökkentik a 
kibocsátást, erősítik az ellenálló képességet, és 
jelentős közegészségügyi és gazdasági előnyöket 
biztosítanak. A hulladékszektor az antropogén 
metánkibocsátás harmadik legnagyobb forrása, 
amelynek csökkentése gyors haszonnal jár a 
felmelegedés elkerüléséhez. Valójában a jó 
hulladékkezelési gyakorlatok csökkenthetik a 
kibocsátást más ágazatokban is, ami több mint 
100%-os kibocsátáscsökkentést eredményez. 
Ezzel egyidejűleg ez a zero waste vagy nulla 
hulladék néven ismert megközelítés csökkentheti 
az áradásokat, megakadályozhatja a betegségek 
terjedését, javíthatja a talaj egészségét, és 
gazdasági lehetőségeket teremthet. Ez a 
jelentés azt fejti ki, hogy a nulla hulladék hogyan 
nélkülözhetetlen része minden éghajlatváltozással 
kapcsolatos tervnek.

A globális üvegházhatású kibocsátás 70 
százaléka az anyaggazdálkodásból származik, 
a kitermeléstől kezdve az ártalmatlanításig. 
Az országos nyilvántartásokban ezeket a 
kibocsátásokat az ipari, a mezőgazdasági, 
a közlekedési és az energiaszektorban, 
valamint a hulladékszektorban mérik össze. A 
hulladékkeletkezés visszaszorítása és a jobb 
hulladékgazdálkodási stratégiák megvalósítása 
azonban megelőzi a kibocsátást az anyagi 
javak teljes életciklusa során – a kitermeléstől 

az élettartam végéig. A hulladékgazdálkodási 
ágazatban rejlő mérséklési lehetőségeket tehát 
nagymértékben alábecsülik.

A nulla hulladék elvére épülő rendszerek sokoldalú 
stratégiák, amelyek célja a hulladék folyamatos 
csökkentése a megelőzés és újrahasználat, 
a szelektív gyűjtés, a komposztálás és az 
újrahasznosítás révén. A világ több mint 550 
települése már most is zero waste irányelvek 
szerint működik sokféle gazdasági, társadalmi, 
éghajlati és jogi környezetben. Ráadásul e 
rendszerek megvalósítása költséghatékony, és 
gyors eredményeket produkál.

Ez a jelentés a nulla hulladék elvén alapuló 
rendszerek jelenlegi hulladékgazdálkodási 
módszerekbe való beépítésének három átfogó 
pozitív hatását vizsgálja: az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklése, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és a további társadalmi 
előnyök (más néven társelőnyök). A jelentés 
utolsó fejezete olyan esettanulmányokat 
kínál, amelyek nyolc különböző városban 
modellezik a nulla hulladék stratégiák hatásait, 
bemutatva, hogy ez egy hatékony mitigációs 
stratégia, amely nagymértékben alkalmazkodik 
a különböző igényekhez és körülményekhez. 
Jónéhány nagyváros már bevezette a zero 
waste rendszereket – a jelentés ezzel a nyolc 
esettanulmánnyal az éghajlatváltozás hatásait 
mérséklő előnyöket mutatja be kvantitatív 
elemzés segítségével. 

.        Összefoglaló
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Éghajlatváltozás 
mérséklése
A nulla hulladék elvén alapuló rendszerek 
háromféleképpen járulnak hozzá az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez: a 
hulladék keletkezésének megelőzése, valamint 
a szerves hulladék elkülönített gyűjtése és 
kezelése megakadályozza a hulladéklerakókból 
származó metánkibocsátást; a komposzt vagy a 
fermentált anyag talajba juttatása fokozza a talaj 
szénfelvételét; valamint az összes települési 
hulladékáram forrásnál történő csökkentése 
és a hulladékok újrahasznosítása csökkenti a 
természeti erőforrások kitermeléséből, gyártásából 
és szállításából származó kibocsátásait; 

1. fő tanulság
A komposztálás gyökeres változást hozhat a 
klímaváltozás elleni küzdelemben.

• A különböző hulladékfajták elkülönített gyűjtése 
kritikus fontosságú a keresztszennyeződés 
elkerülése érdekében; a szerves hulladék 
legkönnyebben megvalósítható kezelési módja a 
komposztálás. 

• A szerves hulladékok forrásnál történő 
elkülönített gyűjtése és kezelése 62%-kal 
csökkentheti a hulladéklerakókból származó 
metánkibocsátást, még mérsékelt ambíciók 
mellett is.

• A maradék hulladékok mechanikai előkezelése 
és stabilizálása, valamint a hulladéklerakók 
biológiailag aktív réteggel való borítása jó 
kiegészítő intézkedések lehetnek a szelektív 
szerveshulladék-gyűjtéshez; párhuzamosan 
ezek a stratégiák átlagosan 95%-kal 
csökkenthetik a metánkibocsátást.

2. fő tanulság
A nulla hulladék modell a hulladékszektort az ÜHG-
kibocsátás nettó negatív forrásává alakíthatja.

• A jobb hulladékgazdálkodási intézkedések 
bevezetése, például a hulladékok különgyűjtése, 
újrahasznosítása és komposztálása mintegy 
84%-kal, több mint 1,4 milliárd tonnával 
csökkentheti a hulladékszektor teljes 

kibocsátását, ami 300 millió autó éves 
kibocsátásának felel meg – vagy mintha az 
Egyesült Államokban az összes gépjárművet 
eltávolítanák az utakról egy évre.

• A szerves hulladék elkülönített gyűjtése és 
kezelése kulcsfontosságú a hulladékágazat 
ÜHG-kibocsátásának mélyreható 
csökkentésében.

• A hatásos újrahasznosítási programok 
csökkentik a bányászat, az erdészet, a gyártás 
és az energia kibocsátását. A megnövekedett 
újrahasznosítás 2030-ra 35%-kal csökkentené 
a hulladékszektor éves ÜHG-kibocsátását 
Detroitban, 30%-kal São Paulóban és 21%-kal 
Lvivben.

• Ez a két megközelítés együttesen mélyebb 
kibocsátáscsökkentést eredményezhet, mint 
a hulladékszektor kibocsátása. Detroit, São 
Paulo és Szöul nettó negatív kibocsátást érne 
el a „nulla hulladékhoz vezető út” forgatókönyv 
szerint.

• Ez még a viszonylag szerény programokra 
is igaz – a zero waste stratégiák teljes körű 
megvalósítása értelemszerűen még nagyobb 
kibocsátáscsökkentést eredményezne.

3. fő tanulság
A hulladékok keletkezésének megelőzése a 
legjobb módja az ÜHG-kibocsátás mérséklésének, 
különösen az élelmiszerek és a műanyagok 
esetében (jobb, mint az újrahasznosítás).

• A megelőzés kritikusan fontos stratégia az 
élelmiszer-pazarlás kezelésében, amely jelenleg 
a teljes élelmiszer-termelés egyharmadát 
teszi ki, és a globális ÜHG-kibocsátás 10%-áért 
felelős. 

• A megelőzés egyéb stratégiái közé tartozik az 
egyszer használatos cikkek és csomagolások 
gyártásának és forgalmazásának korlátozása. 

• A forrásáram csökkentése különösen fontos a 
műanyagok esetében, amelyek többsége nem 
újrahasznosítható, és amelynek termelése 20 
évente megduplázódik.
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4. fő tanulság
Az energiavisszanyerés nem hatékony mérséklési 
stratégia

• A hulladéklerakókból származó gázok befogása 
megbízhatatlan, és nagy mennyiségű diffúz 
metánkibocsátást tesz lehetővé. 

• Az égetés az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának egyik fő forrása: minden tonna 
elégetett műanyag 1,43 tonna CO2 kibocsátását 
eredményezi, még energiavisszanyerés után 
(azaz energetikai hasznosítás esetében) is. 

• Nem kerül elegendő energia visszanyerésre 
ahhoz, hogy ellensúlyozza e technológiák 
szénlábnyomát.

Klímaadaptáció  
A hulladékmentes rendszerek növelik a városok 
ellenállóképességét az egyre gyakoribb 
szélsőséges időjárási eseményekkel és 
az éghajlatváltozás okozta egészségügyi 
veszélyekkel szemben. A rossz hulladékgyűjtés 
és -kezelés azon tényezők közé tartozik, amelyek 
a városokat különösen kiteszik ezeknek az 
eseményeknek. A nulla hulladék elvén alapuló 
rendszerek segítenek a városoknak ellenállóbbá 
válni: csökkentik az árvizeket, csökkentik 
a betegségek terjedését és javítják a talaj 
minőségét. 

1. fő tanulság
Az egyszer használatos műanyagok betiltása 
szükséges, mivel a műanyaghulladék súlyosbítja 
az áradásokat. 

• Az egyszer használatos műanyagok betiltása 
és az egyetemes begyűjtési rendszerek 
kulcsfontosságúak az árvízmegelőzésben, mivel 
a nem megfelelően kezelt hulladék – különösen 
a műanyag zacskók – a vízelvezető rendszerek 
eltömődéséhez vezet. 

• A tragikus árvízkatasztrófák után sok 
város sikeresen és gyorsan elfogadta a 
műanyagtilalmakat.

2. fő tanulság
Az egyszer használatos műanyagok betiltása és 

a minőségibb hulladékbegyűjtés távol tartja a 
betegségek hordozóit.

• Az össze nem gyűjtött hulladék, különösen a 
műanyag, élőhelyet (például állóvizet) teremt 
a betegségek hordozóinak, míg az élelmiszer-
hulladék táplálékot biztosít az élősködőknek. 

• A pazarlás csökkentése az egyszer használatos 
műanyagok betiltásával és a kidobott 
élelmiszerek minimalizálásával segíthet 
megszakítani a betegségek terjedésének láncát.

3. fő tanulság
A komposztálás csodákat tesz a talaj 
ellenállóképességének javításában.

• A komposzt talajba juttatása segíti a 
tápanyaghiányos talajt a tápanyagtároló 
kapacitás, a biokémiai tulajdonságok, a 
termelékenység és a vízvisszatartás növelésével. 

• A jobb talajminőség megakadályozza az 
árvizeket, az iszapcsuszamlásokat és az 
élelmiszertermés elvesztését.

További előnyök  
A jól megvalósított nulla hulladék stratégiák 
olyan módon hoznak hasznot a társadalmaknak, 
amelyek túlmutatnak azon képességükön, hogy 
megfékezzék az éghajlatváltozás hatásait: javítják 
a társadalom működésének számos alapvető 
módját – a kapcsolódó környezeti, gazdasági, 
társadalmi, valamint politikai és intézményi 
előnyök révén. E további előnyök közé tartozik a 
közegészségügy javítása, a környezetszennyezés 
csökkentése, a munkahelyteremtés 
ösztönzése, a közösségfejlesztés 
támogatása, valamint az egyenlőtlenségek 
és a társadalmi igazságtalanságok kezelése. 
Ezen túlmenően a hulladékhierarchia 
csúcsán lévő hulladékmegoldások nemcsak a 
legnagyobb további előnyökkel járnak, hanem a 
kibocsátáscsökkentés terén is a legmagasabb 
pontszámot érik el. 

1. fő tanulság
A nulla hulladék elvére épülő rendszerek többet 
tesznek egészségünkért és környezetünkért, 
mint csupán ÜHG-kibocsátás csökkentése. E 
rendszerek:



Esettanulmányok
Nyolc város esetében a szokásos ügymenet és a nulla hulladék irányába történő út szcenárióinak 
modellezése számos közös vonást tárt fel a zero waste rendszerek hatékonyságát és hatását illetően. 
A szerves hulladékok forrásnál történő elkülönített gyűjtése és kezelése (általában komposztálással) 
kulcsfontosságú a kibocsátás mélyreható csökkentésében, mivel Szöul kivételével valamennyi városban 
a hulladéklerakókból felszabaduló metán az ÜHG-kibocsátás elsődleges forrása a hulladékáramban. Ez 
az egyetlen hatékony módszer ezen kibocsátások teljes körű kezelésére, ráadásul viszonylag könnyen 
és olcsón megvalósítható. Az újrahasznosítás szintén kulcsfontosságú, mivel a fokozott újrahasznosítás 
csökkenti a kibocsátást, és bizonyos esetekben elegendő lehet ahhoz is, hogy a város hulladékszektora 
nettó negatív kibocsátású legyen. Bár a hulladék megelőzésére irányuló stratégiákat általában nem 
használják ki, a nulla hulladékot célzó intézkedések és programok, még akkor is, ha nem teljeskörűen 
hajtják végre, mindenhol jelentős előnyökkel jártak a klímaváltozás mérséklését tekintve. Az itt 
modellezett „út a nulla hulladékhoz” forgatókönyvek konzervatív, reális forgatókönyvek; sok város már 
túllépte az ezekben a forgatókönyvekben szereplő referenciaértékeket, így az eredmények mérsékelten 
ambiciózus programokat jeleznek. Még hatásosabb kibocsátáscsökkentés várható az ambiciózusabb 
nulla hulladék stratégiák megvalósítástól.
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• Csökkentik a rák és a hulladékégetőkből és 
hulladéklerakókból származó mérgező hamu 
terjedésével összefüggő betegségek kockázatát 
azok feleslegessé tételével; 

• Természeti erőforrásokat takarítanak meg 
a „szűz” alapanyagok iránti igény és kereslet 
csökkentésével; 

• Védelmezik az ökoszisztémák egészségét a 
műanyagszennyezés csökkentésével, amely 
jelenleg minden élő szervezetet érint; 

2. fő tanulság
A nulla hulladék elvére épülő rendszerek 
hozzájárulnak a virágzó gazdasághoz. E 
rendszerek:

• Gazdaságosabbak, mint a hagyományos 
hulladékgazdálkodási stratégiák; 

• Több és jobb foglalkoztatási lehetőséget 
kínálnak, mint a hagyományos 
hulladékgazdálkodási munkakörök; 

• Ösztönözik az üzleti fejlesztéseket: az egyszer 
használatos műanyagok betiltása megnyitotta 
a kaput az innovatív vállalkozások előtt; 

3. fő tanulság
A nulla hulladék elvén alapuló rendszerek széles 
körű társadalmi előnyöket biztosítanak. E 
rendszerek:

• Csökkentik a szegénységet és az 
egyenlőtlenséget hulladékgyűjtögetők 
bevonásával; 

• Javítják a közegészségügyet a környezetben 
lévő mérgező vegyi anyagok mennyiségének 
csökkentésével; 

• Javítják az élelmezés- és vízbiztonságot a 
komposzt és a fermentált szerves anyagok 
alkalmazásával, amelyek támogatják az 
élelmiszer- és vízökoszisztémákat; 

• Csökkentik a hulladéklerakó létesítményekhez 
kötődő környezeti stressztényezőket.

4. fő tanulság
A nulla hulladék elvén alapuló rendszerek magát a 
kormányzás minőségét erősítik

• Az érdekelt felek széles körét összehozva 
e rendszerek nagyobb együttműködést, és 
ennek eredményeként magasabb teljesítményt 
generálnak. 



Ajánlások
• A nulla hulladékkal kapcsolatos célok és intézkedések beépítése az éghajlatváltozás mérséklésére és az 

alkalmazkodásra vonatkozó tervekbe.

 - A hulladékgazdálkodásért elsődlegesen felelős városoknak átfogó nulla hulladék programokat kell 
elfogadniuk, különös tekintettel a forrásnál történő elkülönítésére, a szerves anyagok kezelésére és az 
informális szektor integrációjára. 

 - A finanszírozóknak és a pénzügyi intézményeknek pénzügyi és technikai intézkedésekkel kellene 
támogatniuk a városok nulla hulladékra való átállását. 

 - Az országok kormányai beépíthetik a nulla hulladék elveket nemzetileg meghatározott hozzájárulásokba 
(NDC, nationally determined contribution) és a vonatkozó nemzeti klímatörvényekbe. 

• Az élelmiszer-pazarlás megelőzésére és az egyszer használatos műanyagok betiltására vonatkozó 
intézkedések előtérbe helyezése. 

 - Az élelmiszer-pazarlás megelőzése célzott stratégiát igényel, amely integrálja a teljes ellátási láncot, a 
„Termőföldtől az asztalig” hatályos intézkedésekkel.  

 - Az egyszer használatos termékekre és csomagolásra, különösen a műanyagra vonatkozó tilalmak elfogadása 
helyi vagy országos szinten.

• A szerves hulladékoknál be kell vezetni az elkülönített gyűjtést és kezelésüket.

 - A városoknak világos, könnyen használható rendszereket kell kidolgozniuk egységes jelzésekkel és célzott 
tájékoztatási programokkal a megvalósíthatóság biztosítása érdekében. 

 - A komposztálás a szerves hulladékok legegyszerűbb, legolcsóbb és leginkább megvalósítható kezelési módja. 

• Be kell fektetni a hulladékgazdálkodási rendszerekbe, növelni az újrahasznosítási és komposztáló kapacitást. 

 - Viszonylag kis tőkebefektetés szükséges a hulladékok keletkezés helyszínénél elkülönített gyűjtéséhez, az 
anyagvisszanyerő létesítményekhez, a szerves anyagok kezeléséhez stb.

 - Az önkormányzatoknak tervet kell készíteniük a folyamatos működési költségek fedezésére, amelyek 
alacsonyabbak lehetnek a nulla hulladék elvére épülő rendszer keretein belül.

• Megfelelő intézményi kereteket kell létrehozni a nulla hulladék irányába történő lépések érdekében, ideértve 
a szabályozást, az oktatási és tájékoztatási programokat, illetve támogatások révén pénzügyi ösztönzőkkel 
biztosítandó az újrahasznosítás és a komposztálás előtérbe kerülése.

 - Kulcsfontosságúak az átfogó zero waste rendszer létrehozását célzó szabályozások, amelyek nagy hangsúlyt 
fektetnek az összehangolt gazdasági ösztönzőkre, amelyek elősegítik a rendszer hatékony működését, 
folyamatosan javítva a hulladékcsökkentési arányokat. 

 - A komposzttermelést és -használatot segítő támogatások és egyéb ösztönzők kulcsfontosságúak ezeknek 
a hatékony rendszereknek a kifejlesztésében, amelyek képesek szembeszállni az erősen támogatott 
szintetikus növényvédőszerekkel. 

 - A magas részvételi és teljesítési arány érdekében olyan oktatási, kommunikációs és tájékoztatási 
programokra van szükség, amelyek biztosítják az összes érdekelt fél bevonását.

• Fel kell ismerni a hulladékgyűjtögetők szerepét, és teljes mértékben integrálni őket a hulladékgazdálkodási 
rendszerbe.

 - Olyan konzultációs mechanizmust lehet létrehozni, amelyen keresztül a hulladékgyűjtő állampolgárok 
aktívan együttműködhetnek a nulla hulladék rendszer kialakításában, és kihasználhatják az új lehetőségeket, 
akár foglalkoztatottként, akár vállalkozóként. 

 - Azokban a városokban, ahol az informális újrahasznosítók a történelmileg kirekesztett lakosságból 
származnak, szükség lehet a régóta fennálló diszkriminatív gyakorlatok megszüntetésére.
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