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HULLADÉKHIERARCHIA

Biztos ti is sokat hallottátok a következő kifejezéseket angolul: reduce, reuse, recycle – tehát 
csökkents, használd újra és hasznosítsd újra! Ez a hulladékhierarchiának csak három eleme,  
pedig a hulladékpiramis néven is ismert rendszer jól mutatja, hogy a jelenleg uralkodó  
hulladéklerakás helyett sokkal inkább a megelőzés praktikáit kell használni. Ennek több szintje 
is van, ezeket fogjuk most ismertetni.

	Refuse – Utasítsd vissza! Nem kell elfogadni azt, amivel nem értünk egyet. Nem kell megvenni 
azt, amire nincs szükségünk! A legjobb hulladék az, ami nem is keletkezik!
Az elutasítás egyértelmű jelzése annak, hogy nem értünk egyet egy adott szolgáltatással/termékkel. 
Ilyen lehet például a szórólap, a nejlonzacskó vagy az ingyenes reklámajándék visszautasítása. 

	Reduce – Csökkents! Használj kevesebb anyagot, tárgyat, erőforrást! Érjük be kevesebbel, és 
gazdagodjunk minőséggel!
Ha csökkentjük eszközeink, tárgyaink számát, vagy kevesebb anyagot, erőforrást használunk fel 
munkánkhoz, hobbinkhoz, abból egyenesen következik hulladékaink mennyiségének csökkenése. 

	Reuse – Használd újra! Már beszerzéskor is jusson eszedbe, hogy újrahasználható, javítható, 
esetleg életgaranciás termékeket vegyél!
A feleslegessé vált terméket lehet, hogy valami egészen másra is tudod használni? Régi polcból 
madárodú, régi ruhából textil bevásárló táska? Befőttesüvegből fűszertartók? 

	Replace – Helyettesítsd az adott terméket, szolgáltatást környezettudatosabb megoldással! 
Vásárlás helyett jó döntés lehet a bérlés is. Sőt, terméket sok esetben szolgáltatással is ki lehet 
váltani (pl. megvásárolt autó helyett közösségi autómegosztót használni). Helyettesíteni tudunk 
környezetterhelő termékeket környezetbarátabb alternatívájukkal: vegyi anyagok használata 
helyett használhatunk természetes alapanyagokból álló tisztítószereket!
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	Recycle – Gyűjts szelektíven és hasznosíts! 
Szelektálj, használj újrahasznosított alapanyagot, illetve gondold végig, ha készítesz/veszel 
valamit: mi lesz vele, amikor hulladékká válik? Hová kerül majd? Hol tudsz tőle megválni? Ha 
előnyben részesíted a hulladékból készült termékeket, növeled a keresletet a reciklált termékek 
iránt, így segítve az újrahasznosító cégek munkáját.

	Repair – Javítsd meg! 
Ha érdemes valamit megjavítani vagy megjavíttatni, hosszabbítsd meg ezzel az életciklusát! 
A javítással nemcsak erőforrásokat óvsz meg, hanem támogatod a javító-, szerelőműhelyek 
munkáját is. 

	Rot – Komposztálj, gyűjtsd külön, hasznosítsd helyben! 
Mindenhol lehet komposztálni, és nagyon jó érzés később a saját, kész komposztba ültetni. 
Élhetünk kis lakásban, vagy nagy kertes házban, a komposztálás kint és bent egyaránt megold-
ható, csak elszántság kérdése! A zöld javakat külön gyűjtve és hasznosítva, otthoni hulladék-
mennyiséged is 2/3-ára csökkenthető.

	Rethink – Gondold újra! 
Mindig van jobb megoldás az adott problémára, ami kevésbé terheli a környezetet. Sosem késő  
átgondolni szokásainkat, fogyasztásunkat, hol tudnék időt, pénzt, erőforrást megtakarítani? Célra-
vezető lehet vezetni kiadásainkat, vásárlásainkat, és havonta ellenőrizni, esetleg csökkenteni őket.
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