


Társadalmi tudatformáló projektek 
2012.05.25. 

Török Szabolcs 

Szóvivő 



A lakosság ökológiai tudatosságának növelésével 
a globális problémák iránti érzékenységének 
fokozása, a figyelem felhívása a fenntartható 
fejlődésre 

 

A hulladékok keletkezésének megelőzése 

 

A lakosság minél nagyobb arányú bevonása a 
szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe 

 

Célok 



Társadalmi tudatformálás szervezet 

Társadalmi kapcsolatok 
osztály 

Nemzetközi 
kapcsolatok csoport 

Operatív főosztály 

Vállalati tájékoztatás 
csoport 

Lakossági 
kapcsolatok csoport 

Szóvivő 

Sajtóreferens 



Kampányok időterve 

Kampány Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

TeSzedd! 2012.

Hulladékhasznosítók éjszakája

Üveggyűjtési akció

Lakossági tájékoztatás kampány

Országos szelektív kampány

Iskolai gyűjtés

Tudatos vásárlást támogató kampány



TeSzedd! 2012 
Összefogás a tiszta Magyarországért 



A lakossági, civil és 
kormányzati  
szervezetek 

összefogásának 
erősítése 

Az ország településeinek 
közterületein és 
külterületein az 

elhagyott hulladék 
összegyűjtése 

A 2011-es eredmények 
50%-kal való 

túlszárnyalása 

Célok 



14-39 év közötti városi, nagyobb települési lakosság 

Ifjúsági közösségek 

Civil szervezetek 

Önszerveződésen alapuló kezdeményezések 

Helyi önkormányzati és államigazgatási dolgozók 

Az ország teljes lakossága 

Célcsoportok 



Közösségi hulladékgyűjtés önkéntesen szerveződő 
csoportok munkája révén, mely által az ország 
településeinek közterületei és külterületei 
megtisztításra kerülnek az elhagyott hulladéktól. 

 

Ötlet 



Lakossági 
jelentkezés 

On-line regisztráció 

Elhagyott hulladék 
bejelentése 

Szervezés 

Önkéntesek 
toborzás 

Szükséges eszközök 
beszerzése 

Helyi 
sajtókommunikáció 

megszervezése 

Megvalósítás 

Eszközök 
logisztikája, 

kiosztása 

Önkéntesek 
helyszínre 

koordinálása 

Hulladék 
elszállítása és 

kezelése 

Mechanizmus 



Honlap (teszedd.hu) 

Interaktív illegális hulladéklerakó-térkép működtetése  

Kültéri reklámkampány 

Tévés reklámszpot 

Rádiós reklámszpot 

On-line megjelenések és közösségi aktivitás 

Celebek és politikusok részvétele az akcióban 

Sajtótájékoztató 

Kommunikációs támogatás 



Erőforrások 

KÖZIGVIZ 

VM 

OHÜ 

KTVF 

Nemzeti 
parkok 

NeKI 

Polgárőr 
Szöv. 



Mérés 

• Spot felmérés 
(állapotfelmérés) 

Bázisadatok 

• Résztvevők száma 

• Bejelentett illegális 
hulladéklerakók száma 

Részvétel 

• Gyűjtött hulladék 
mennyisége 

• Hasznosítható hulladék 
mennyisége 

• Generált 
sajtómegjelenés 

Hatásvizsgálat 



Hulladékhasznosítók Éjszakája 



Célok 

 

Egy tévhit 

 

A válasz 

• A szelektíven begyűjtött hulladékokat a 
szolgáltatók úgyis összeöntik, így nem éri meg 
fáradozni 

• Bemutatni a szelektív hulladék útját 
• Megismertetni a gyűjtött anyagáramok 

hasznosításának módjait 



  Célcsoport  

Családok 
Fiatal 

felnőttek 



A Múzeumok/Színházak/Fürdők Éjszakája mintájára a 
hulladékkezelésben résztvevő vállalkozások nyissák meg kapuikat 
és mutassák be, mi történik a begyűjtött szelektív hulladékkal. 

 

Így testközelből lehet demonstrálni azt, hogyan is történik a 
feldolgozás. 

 

Belépődíj díj: bármilyen szelektíven gyűjthető anyag (üveg, 
aludoboz, műanyagflakon…) 

Ötlet 



Kommunikációs eszközök 

Országos médiakampány 

On-line médiakampány 

Résztvevő vállalkozások saját kommunikációja 

Sajtótájékoztató 



Erőforrások 

Hulladék 
hasznosítók 

Közszolgáltatók 

Kommunikációs 
ügynökségek 

Iparági 
szervezetek 

OHÜ 



Mérés 

• Látogatók száma 

• Iparági 
résztvevők száma 

Részvétel 

• Elérési jellemzők 

• Hatékonyság 
jellemzők 

Média-
kommunikáció 



Üveggyűjtési akció 



Lakosságnál az évek 
során felhalmozódott 

üveghulladék begyűjtése 
és hasznosítása 

Felhívni a lakosság 
figyelmét  az üveg 

újrahasznosításának 
előnyeire 

Célok 



Pilot program keretében Vas és Zala megye lakossága 

Kontrollcsoportként Hajdú-Bihar megye lakossága 

Későbbiekben (2013) az egész ország lakosságára kiterjeszteni 
az üveggyűjtési projektet 

Célcsoport 



A lakosság számára a mindennapi életükben könnyen elérhető 
gyűjtőpontok kialakítása. 

 

A napi bevásárláskor legyen lehetőség a vissza nem váltható 
üvegek leadására. 

 

Az üzletláncok nagy területi lefedettséget adó boltjai alkalmasak 
gyűjtőpontoknak. 

Ötlet 



• Bevásárláskor vigyék magukkal az otthonukban 
felhalmozódott üveghulladékot, amit a boltokban 
leadhatnak 

Teli kosárral 
menni 

bevásárolni 

• Minden leadott 5 darab üveg hulladékért jár egy 
kaparós sorjegy, amelyben nyert/nem nyert lehetőség 
van 

5 üveg = 

 1 sorsjegy 

• Az adott áruházlánc vásárlási utalványai kerülnek a 
sorsjegyekbe különböző értékekkel (1 000-50 000 Ft) 

Nyeremény 

• Közszolgáltatókkal megállapodás keretében történik a 
hulladék üveg elszállítása 

Gyűjtés 

Mechanizmus 



Leadás 

Üveg átvétele a 
lakosoktól  

Az üveghulladékért 
járó pontok átadása a 

lakosoknak  

Megtelt pontgyűjtő 
füzet leadása 
sorsoláshoz 

Begyűjtés 

Áruházban elhelyezett 
gyűjtők megtelésekor 

közszolgáltató 
értesítése   

Közszolgáltató begyűjti 
az üveghulladékot az 

áruháztól 

Hulladék elszállítása a 
hasznosítóba 

Nyeremény 

A boltokban a 
nyeremény azonnal 

kifizethető 

Ellenőrzés  az 
üzletlánccal közösen 

Nagyobb értékű 
nyeremény személyes  

átadása 

Mechanizmus 



Áruházakban plakátkihelyezés  

Áruház saját reklámújságaiban megjelenő promóció 

Regionális kihelyezésű óriásplakát 

Helyi rádióban reklámspot 

Helyi újságokban reklámfelület 

Kommunikációs támogatás 



Partner áruházlánc Reklámügynökség 

Médiaügynökség 
Gyűjtést végző 

szolgáltató 

Erőforrások 



Mérés 

• Gyűjtött üveg 
mennyisége 

• A különböző 
adottságú 
területeken 
szerzett 
tapasztalatok 
összehasonlítása 

Direkt elérés 

• A lakosság 
környezettudatosságának 
piackutatás jellegű mérése 

• Egyéb hatások mérése (pl. 
forgalomnövekedés) 

Indirekt elérés 



Lakossági tájékoztatás, 
környezetvédelmi szemléletformálás 



Célok 

A hulladék keletkezésének megelőzése 

A szelektív hulladékgyűjtés iránti pozitív attitűd 
növelése 

Az ehhez szükséges ismeretek terjesztése, elmélyítése 

Környezettudatos szemlélet- és életmódváltás 
igényének kialakítása 



Egységes elveken és arculaton alapuló 
tájékoztatás megvalósítása 

 

Kommunikációs szintek meghatározása 

Ötlet 

Helyi, lokális szint – II. 
Általános, globális szint – I. 



Célcsoportok 

Családok 

Fiatal felnőttek 

Diákok, tanulók 



HULLADÉKPIRAMIS 

Kommunikációs témák 

megelőzés 

minimalizálás 

újra használat 

újrahasznosítás 

égetés 

lerakás 



Mechanizmus – országos szint 

1 

• Egységes üzenetű átfogó médiakampány 

• A szelektív hulladékgyűjtés általános népszerűsítése: online és nyomtatott sajtó hirdetésekkel 

• Közterületen helyi szintű mutációkkal 

2 

• TV-s minisorozat 

• 25-30 mp-es szappanorepa sztorinak álcázott, de kereskedelmi blokkban elhelyezett reklámfelület 

• tartalom: egy mintacsalád mindennapjaiban hogyan találkozik a hulladékkal, szelektív gyűjtéssel, 
hasznosítással stb.  

3 

• Cikksorozat önkormányzati lapokban 

• helyi mutációk 

4 

• Internetes portál 

• tájékoztatás a kampányokról 

• információ a gyűjtőszigetekről, hulladékudvarokról 



Mechanizmus – helyi szint 

1 

• Lakossági tájékoztató füzetek 

• „kukaügyi ismeretek” 

• tippek és trükkök, hulladék ABC, … 

2 

• Konténermatricák 

• törekvés az egységes arculatra (önmagában egy országos szintű gigaprojekt) 

• helyi mutációk 

3 

• Teszedd! 2012 

• Országos Szelektív Kampány 

• Tudatos Vásárlást Támogató Kampány 

4 

•Üveggyűjtési akció (pilot) 
•Gumivadász 



Erőforrások 

Önkormányzatok  Közszolgáltatók 

Oktatási 
intézmények 

Civilszervezetek 

Kommunikációs 
ügynökségek 



Mérés 

• Elérési jellemzők 

• Hatékonyság 
jellemzők 

Média-
kommunikáció 

• Közreműködő 
közszolgáltatók 
száma 

• Elért lakosságszám 

Helyi szint 



Országos szelektív kampány 



Célok 

A lakosság tájékoztatása 

 

A szelektív gyűjtés lehetőségeiről 

A szelektív gyűjtés fontosságáról 

 

Az újrahasznosítással elérhető pozitív 
környezeti hatásokról 

 



 

 

Célcsoport 

A főváros és a megyeszékhelyek lakossága 

Közvetlen 

elérés 

A rendezvényekre 
kilátogató családok, 
egyéni érdeklődők 

Közvetett elérés 

A fizetett és a szervezett 
média megjelenéseken 

keresztül 



A célok megvalósítása családi nap keretében történik 

 

A szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tudnivalók újszerű, 
interaktív, játékos formában élményszerű bemutatatása 

 

Példamutató celebek, helyi közéleti személyiségek 
bevonása 

Ötlet 



Mechanizmus 

SZELEKTÍV CSALÁDI 
NAP 

Játékok 
Hulladék-

csere akció 

Alma 
zenekar 
és mese-

játék 

Hulladék-
ból termék 

kiállítás 

Kézműves 
foglalko-

zások 

Helyi és 
országos 

civil 
szervezetek 



Mechanizmus – tervezett útvonal 

  dátum város 

1. 2012.08.31 Budapest 

2. 2012.09.01 Székesfehérvár 

3. 2012.09.02 Veszprém 

4. 2012.09.07 Nyíregyháza 

5. 2012.09.08 Debrecen 

6. 2012.09.09 Szolnok 

7. 2012.09.14 Kecskemét 

8. 2012.09.15 Szeged 

9. 2012.09.16 Békéscsaba 

10. 2012.09.21 Zalaegerszeg 

  dátum város 

11. 2012.09.22 Szombathely 

12. 2012.09.23 Győr 

13. 2012.09.28 Kaposvár 

14. 2012.09.29 Pécs 

15. 2012.09.30 Szekszárd 

16. 2012.10.05 Miskolc 

17. 2012.10.06 Eger 

18. 2012.10.07 Salgótarján 

19. 2012.10.12 Tatabánya 

20. 2012.10.13 Budapest, Bókai kert 



Mechanizmus – tervezett színpadi program 

10.00: sajtó megnyitó: a rendezvénysorozat fővédnöke, helyi 
közszolgáltató vezetője, polgármester 

10.15-10.30: interjúk 

10.30-11.30: kötetlen beszélgetés a szelektív gyűjtés személyes 
tapasztalatairól 

12.00: mobildobó verseny 

13.00:  mesejáték 

17.00: Alma zenekar koncertje 



közterület TV és rádió spot 

online  nyomtatott sajtó  

regionális médiakampány 

Kommunikációs támogatás – 
kampány szint 



 
Lakosság 

tájékoztatása 

Sajtószervezés 

Kommunikációs támogatás – helyi 
szint 

A település szelektív gyűjtési  
rendszerét bemutató komplex  
tájékoztató füzet 

Tudósítások és interjúk  
szervezése a helyszínről 



Erőforrások 

Celebek Civil szervezetek 

Közszolgáltatók Rendezvényszervező 

Média- és 
reklámügynökség 



Mérés 

• Kontaktus szám 

• Résztvevők 
száma 

Részvétel 

• Elérési 
jellemzők 

• Hatékonyság 
jellemzők 

Média-
kommunikáció 



Tudatos vásárlást támogató kampány 



Célok 

• Hulladékkeletkezés megelőzése 

 

• Kevesebb hulladékkal járó 
termékek választása 

 

• Hazai és idény termékek 
preferálása 

 

• Környezetbarát termékek 
választása 

A vásárlás során a 
(környezet)tudatos 

döntések 
népszerűsítése 



Széles nyilvánosság 

Vásárlók 

Üzletek dolgozói 

Célcsoportok 



A megelőzésre és a tudatos vásárlásra a vásárlás helyén 
irányítsuk rá a figyelmet 

 

Gyakorlati példákon keresztül mutassuk meg, hogyan 
keletkezhetne kevesebb hulladék 

Ötlet 



Hostesseink a vásárlótér bejáratánál egy 
hűtőmágnest adnak a vásárlóknak 

A hűtőmágnes tartalmazza azokat a 
szempontokat, ami alapján 
környezettudatosabban választhatnak 

Ha a vásárlás végeztével megkeresik az 
üzletsoron a hostesseinket, a 
szempontok teljesítésének 
függvényében ajándékokat és hasznos 
tanácsokat kapnak 

Mechanizmus 



Mechanizmus – tervezett elérés 

Kontaktszám: 30 db/ 
óra/ hostess 

Hostessek száma: 2 fő 

 

Összesen: 43 200 fő 

Bejárati 
hostessek 

Kontaktszám:  5 db 
/óra/hostess 

Hostessek száma: 2 fő 

Összesen: 7 200 fő 

Üzletsori 
hostessek 

Óraszám: 12 óra  
helyszínek száma: 60 db 



Kommunikációs támogatás 

nyitóközlemény 

médiakampány 

záróközlemény 



Erőforrások 

Rendezvényszervező 

Tudatos 
Vásárlók 

Egyesülete 
Áruházak 



Mérés 

• Kontaktus szám 

• Eleje-vége 
konverziók 
száma 

Részvétel 

• Elérési 
jellemzők 

• Hatékonyság 
jellemzők 

Média-
kommunikáció • Spotfelmérés 

Lakossági 
felmérés 



Iskolai gyűjtés 



Célok 

Az iskolás korú népesség bevezetése a szelektív gyűjtésbe 

A szelektív gyűjtés lehetőségeiről 

A szelektív gyűjtés fontosságáról 

 

Az újrahasznosítással elérhető pozitív 
környezeti hatásokról 

 



 

 

Célcsoport 

Általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai 

Közvetlen 

elérés 

Diákok, tanárok 

Közvetett elérés 

A gyermekek szülei 



Iskolai papírgyűjtést már hosszú évek óta szerveznek a 
közszolgáltatók. 

Az OHÜ elsősorban a díjazás területén támogatja ezeket 
az akciókat. 

Fontos, hogy a papír mellett más hulladékáramokat is 
bevonjunk a gyűjtésbe: 

 italoskarton 

 E+E 

 aludoboz 

 PET palack 

Ötlet 



Nemzetközi konferencia részvételek 



Indoklás 

Külföldi tapasztalatok és jó gyakorlatok elsajátítása 

Tájékozódni a nemzetközi aktualitásokról és trendekről 

Nemzetközi kapcsolatok építése 

Legújabb fejlesztések és módszerek megismerése 

Gyorsabb és egyszerűbb információáramlás 

OHÜ szakértői stáb szakmai előmenetele  

Magyar érdekek képviselete nemzetközi szinten 



Résztvevők 

Koordinációs 
főosztály 

Dr. Wégner Krisztina, 
Koordinációs 

főosztályvezető (E+E, 
hulladék- gazdálkodás) 

Martin Attila, 
Stratégiai 

osztályvezető 
(hulladékgazdálkodás) 

Operatív 
Főosztály 

 

Operatív 
főosztályvezető 

(csomagolás) 

Schmidtka Gábor, 
Gépjármű anyagáramok 

hasznosítási csop.vez. 
(gépkocsi, gumi, 

akkumulátor) 

Társadalmi 
kapcsolatok 

osztály 

Várhelyi Judit  
(nemzetközi 
kapcsolatok) 

Török Szabolcs 
(szóvivő) 

A delegációk két főből állnak: az adott konferencia témájának szakértőjéből és a 
társadalmi kapcsolatok osztály munkatársából.  



Időpont Konferencia Téma (hulladékáram) 

2012.07. 

04-06. 

6th International Conference on Waste Management and 

the Environment 

 (6. Nemzetközi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Konferencia)  

New Forest, Egyesült Királyság 

hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem 

2012.09. 

19-21. 

Euprocura 2012 Sustainable Public Procurement and 

Green Innovation 

 Malmö, Svédország 

zöld közbeszerzés, jog 

2012.09. 

17-19. 

ISWA World Solid Waste Congress  

(ISWA Szilárdhulladék Világkongresszus) 

 Firenze, Olaszország  

hulladékgazdálkodás 

2012.09. 

30-10.03. 

Global Waste Management Symposium 

 (Globális Hulladékgazdálkodási Szimpózium) 

 Phoenix, Egyesült Államok 

hulladékgazdálkodás 

Rendezvények és költségek 

Az EWWR konferencián való részvételről ügyvezetői döntés szükséges 



Tapasztalat megosztás 

• A konferencia 
anyagának 
publikálása 

Belső web 

• Élménybeszámoló 
publikálása 

Külső web 
• Weboldalak 

olvasottsága 

Mérési pontok 



Vállalati tájékoztatás  



Az OHÜ tevékenységének és szervezetének beillesztése a hazai 
gazdaság szerkezetébe 

 

Az OHÜ kapcsolatrendszerének folyamatosan fejlesztése és 
kiterjesztése a hazai gazdaság, ipar meghatározó szereplőivel, 
szakmai szervezeteivel, intézményeivel 

 

A vállalati szektor hatékony és gyors tájékoztatása 

 

A tervezői, termelői szektor tájékoztatása a kevesebb 
hulladéktermeléssel járó környezetbarát technológia 
alkalmazására, a hosszabb életciklusú termékek előállítására 

 

Célok 



Célcsoport 

Hulladékkezelők 

Szakmai szövetségek, ernyőszervezetek 

Kötelezettek 



Kommunikációs támogatás  

• kötelezettek – közszolgáltatók – közreműködő szervezetek 

Adatbázis építése, karbantartása 

• folyamatos felmérés, értékelés 

Tájékoztatási igények monitoringja 

• tájékoztatók összeállítása és publikálása 

Információs anyagok 

• www.ohukft.hu 

Weboldal 

• tavaszi és őszi országos hulladékgazdálkodási konferencia  – hulladékáramonkénti szekciókkal 

• konferencia a kötelezettek számára 

• 2012. végén kerekasztal beszélgetés  - tapasztalatok, várható változások 

Szakmai konferenciák szervezése 



 

•  2012. június 13-15. 

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás 
Gödöllő 

 

Tervezett rendezvények: 

•  2012. szeptember 30 
– II. félévi konferencia (tájékoztatás a jövő évi tervekről, lehetőségekről a pályázatok 

beadási határideje előtt) 

 

•  2012. október 30 
– kerekasztal beszélgetés (tapasztalatok, 2013-ban várható változások) 

 

Szakmai konferenciák 



Közreműködő partnerek 

Civil szervezetek 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium és 

háttérintézményei 

Nemzeti Adó és 
Vámhivatal 

Kutatási szervezetek 



Erőforrások 

rendezvény- 
szervező 

 
Állami, hatósági szervezetek 

 

 
Rendezvény-szervező 

 

 
Kötelezettek és hasznosítók, ezek szakmai szervezetei, szövetségei  

 



Köszönjük a figyelmet! 


