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	 A	hulladékcsökkentésnek	több	lépcsője	is	van,	mint	azt	a	már	a	kihívásban	 
is	említett	reduce–reuse–recycle	híres	hármasa	is	mutatja.	Sőt,	kevesen	tudják,	
hogy	ugyan	komoly	jelentősége	van	az	újrahasznosításnak,	azonban	ez	  
a	lépés	csak	a	hulladékhierarchia	végén	van!	A	megelőző	lépések	legalább	ilyen	
fontosak,	ismerkedjetek	meg	a	többivel	is!	A	sorrend	fontos!	

MONDJ NEMET! (REFUSE) 

Első lépésként már alapjaiban mondj nemet bizonyos dolgokra. –	Változtass vásárlási szokásaidon úgy, hogy ellenállsz a hulladékképző és nem újrahasznosítható 
termékeknek! –	Gondold át, hogy mi az, amit szeretnél és mi az, amire szükséged van! Az első csoport egy  
részéről biztos le tudsz mondani. 

CSÖKKENTSD A HULLADÉKOT! (REDUCE) 

Csökkentsd fogyasztásod környezeti hatását azzal, hogy –	kerülöd a pazarlást, legyen szó ételről, ruháról vagy más termékről!–	amire nincs szükséged, azt ne dobd ki, hanem adományozd el barátoknak, rászorulóknak,  
alapítványoknak!–	olyan dolgokat vegyél, amelyeknek kevesebb a csomagolása, hogy ezzel is kevesebb hulladékot 
képezz! –	olyan dolgokat vásárolj, amelyek tartósabbak, jobb minőségűek, tovább elállnak!

HASZNÁLD ÚJRA! (REUSE)

Felejtsd el az „egyszer használjuk és eldobjuk” gyakorlatot és inkább:–	vásárolj újrahasználható termékeket,–	válaszd az újratölthető csomagolású termékeket,–	vegyél használt terméket,–	vásárláshoz vigyél magaddal tárolókat, táskákat, hogy ne kelljen csomagoláshoz újat venni,  –	kérj kölcsön, bérelj vagy próbáld ki a megosztáson alapuló szolgáltatásokat (tényleg szükség 
van minden háztartásba fúróra, létrára vagy hatodik osztályos kötelező olvasmányra stb.?).
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TALÁLJ NEKI ÚJ FUNKCIÓT! (REPURPOSE VAGY UPCYCLING)

Minden tárgy, amely életét meghosszabbítod, csökkenti a hulladék mennyiségét. Tehát ne dobd 
ki azt a tárgyat, amit már nem használsz, hanem keress neki más funkciót, adj neki új életet!–	Próbálj alternatív funkciót találni a tárgynak – pl. befőttes üvegből lehet fűszertartó, wc-papír 
gurigából kábel szortírozó vagy lejárt bankkártyából gitár pengető.–	Alakítsd át a meglévő dolgokat, hogy új feladatra legyenek használhatók – egy képkeretből 
lehet tálca, egy ajtóból pedig asztal. –	Meguntad a lakásod látványát? Újítsd fel bútoraidat, adj nekik megújult külsőt egy új huzattal 
vagy átfestéssel!  

JAVÍTSD MEG! (REPAIR)

Hulladékcsökkentésünk egyik nagyon hatékony formája, hogy az elromlott, elszakadt, eltört 
tárgyakat megjavítjuk vagy megjavíttatjuk. Azáltal, hogy értékeled a tárgyaidat és szükség 
esetén megjavítod őket, csökkented az új hulladék keletkezését. Egyszerű a képlet:–	Elromlott? Javítsd vagy javíttasd meg!–	Eltört? Ragaszd meg! –	Elszakadt? Varrd meg! 

HASZNOSÍTS ÚJRA! (RECYCLE)

Az újrahasznosítás a hulladékkezelés legutolsó lépcsője! Pedig olyan sokat hallunk róla,  
mintha a hulladékcsökkentés első lépése lenne. Tehát bár egy környezetbarát módszerről van 
szó, az előbb felsorolt elemeket részesítsük előnyben, mielőtt az újrahasznosítás mellett  
döntünk. Viszont, ha már újrahasznosítasz, akkor:–	járj utána, hogy milyen anyag újrahasznosítható;–	tudd meg, hogy lakókörnyezetedben milyen szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek vannak;–	már a lakásban, irodában, konyhában kezdd el a szelektív hulladék gyűjtését, könnyebb utána 
a kezelése!  

GONDOLD 
ÚJRA! 
Sosem késő  
átgondolni  
szokásainkat.

UTASÍTSD  
VISSZA! 
Ne vedd meg 
azt, amire nincs 
szükséged!

CSÖKKENTS! 
Használj kevesebb  
anyagot,  
tárgyat, 
erőforrást!

HELYETTESÍTSD! 
az adott terméket, 
szolgáltatást 
környezettudatosabb 
megoldással!

GYŰJTS 
SZELEKTÍVEN ÉS 
HASZNOSÍTS!
Szelektálj, használj  
újrahasznosított 
alapanyagot!

JAVÍTSD MEG! 
A javítással  
nemcsak erőforrá- 
sokat óvsz meg,  
de támogatod  
a szerelőműhelyek 
munkáját is.

KOMPOSZTÁLJ! 
Gyűjtsd külön, 
hasznosítsd helyben!

HASZNÁLD  
ÚJRA! 
Vásárolj újra-
használható, 
javítható, esetleg 
életgaranciás  
termékeket!


