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Emlékeznek még Vlagyimir Szutyejev 
kedves meséjére, A négy ezermester-
re, amelyben az erdei állatok szed-

nek össze különböző kerekeket az erdőn, és 
hasznosítják azokat leleményes módon a 
ház körül? Azt hiszem, ugyancsak példát 
vehetünk legyecskéről, süniről, békáról és 
kakaskáról, és ne hallgassunk a kétkedő 
nyuszikra.
Mi is a hulladék? Hulladéknak minősül min-
den olyan anyag vagy dolog, amitől a tulaj-
donosa megválik, vagy megválni szándéko-
zik – esetleg kötelezik erre.
létezik egy úgynevezett hulladékhierar-
chia, amely azt mutatja, hogy a környezet 
szempontjából mi a legjobb megoldás a 
hulladék talanításra.
• eszerint legjobb a hulladékmegelőzés, 
amikor magát a hulladékkeletkezést aka-
dályozzuk meg. 
• A második legjobb az újrahasználat, ami 
például a betétdíjas termékekkel, vagy a kis 
javítással helyrepofozott és ismét haszná-
latba vett bontott alkatrészekkel történik.
• ezt követi az anyagában történő haszno-
sítás, ami a hulladék alapanyaggá válását 
jelenti, ez értelemszerűen már nagyobb 
környezeti terheléssel jár.
• Ha ez nem lenne gazdaságos, a hulladékot 
elégetik, lehetőség szerint kihasználva a 
termelt hőt – azonban ez is komoly szeny-
nyezéssel jár. 

• A hierarchia végén a legnagyobb terhe-
lést jelentő hulladéklerakás áll. 
Az eu célja éppen ezért a valójában érték-
kel bíró hulladék lerakásának csökkentése, 
az elkülönített gyűjtés és az újrafeldolgo-
zás arányának növelése.

Hulladékaink
A Központi statisztikai Hivatal adatai sze-
rint 2019-ben hazánkban mintegy 19 millió 
tonna hulladék keletkezett, azaz mintegy 2 

tonna jutott minden egyes lakosra. Csak a 
települési hulladékot nézve az egy főre jutó 
adag csaknem 400 kiló (ez az eu átlagától 
kevesebb, annak 70-80%-a).
Hazánkban 2019-ben a KsH adatai szerint a 
legtöbb hulladék építési és bontási hulla-
dék, szerencsére ennek mintegy 85%-a 
anyagában hasznosul. A második legna-
gyobb tétel az ipari és egyéb gazdálkodói 
hulladék, aminek már csak 55%-a haszno-
sul anyagában. ezt követi a települési hulla-
dék, ahol mindössze 36% körüli az anyagá-
ban hasznosítás aránya. ennél jóval keve-
sebb a mezőgazdasági hulladék, amelynél 
– mint az remélhető – viszonylag magas, 
74%-os az anyagában újrahasznosulás, a 
legkisebb ismert tétel pedig a veszélyes 
hulladék, aminek 35%-a hasznosul anyagá-
ban. (A magyar KsH adatsora sajnos nem 
jegyzi a hulladékmegelőzés és újrahasználat 
kategóriákat, csak az anyagában hasznosu-
lást, illetve az energetikai hasznosítást je-
löli e hasznosítási csoportból külön kategó-
riaként.)
szakértők a koronavírus-járvány gazdasá-
gi hatásaira vezetik vissza, hogy 2020-ban 
hazánkban – és vélhetően máshol is – meg-
torpant a települési hulladék mennyiségé-
nek növekedése, mindennek hátterében az 
állhat, hogy az emberek otthon voltak, ke-
vesebbet fogyasztottak és talán azt is meg-
fontoltabban tették.

A világunkban felhalmozódó 
hulladék mennyiségéhez képest 

csepp a tengerben, 
amit a kertjeinkben hasznosítva 

új életre kelthetünk. 
Ennek ellenére 

nagyon fontos ez a téma 
egyrészt szemléletformáló 

ereje miatt,
másrészt valódi 
szükségleteink 

jobb átgondolása érdekében. 

Újrahasznosítás  
 a kertben

hulladékból kimentett, 
hálásan virágzó kaktusz Fo
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A 2021-ben módosított hulladéktörvény – a 
körforgásos gazdálkodásra átállás jegyé-
ben – immár egyértelműen nyersanyag-
ként kezeli a hulladékot, és a gyártókat is 
arra ösztönzi, hogy visszaszorítsák a hulla-
dék keletkezését, illetve minél nagyobb 
arányban használják azt alapanyagként.

körforgásos gazdálkodás
De mit is takar a ma egyre népszerűbbé vá-
ló körforgásos gazdálkodás fogalma? A ter-
mészetben nem keletkezik hulladék, hanem 
minden, de minden újrahasznosul, egy tö-
kéletes rendszer, a természetes ökosziszté-
ma részeként. A körforgásos gazdálkodás 
is hasonlót szeretne elérni, azaz a hulladé-
kot minél inkább visszavezetni a gyártás-
ba, majd újra és újra felhasználni a követke-
ző ciklusokban, tekintve, hogy Földünk 
erőforrásai végesek.
Bár aprócska elemei vagyunk a gépezetnek, 
azért a saját házunk táján is tehetünk érte, 
hogy a még használható holmik ne égető-
ben vagy lerakóban végezzék, lokális szin-
ten valósítva meg a körforgásos gazdálko-
dást. és bár nem több ez, mint csepp a ten-
gerben, szánjunk rá energiát, hiszen mind-
ez a jövőnk záloga.
Csak akkor vásároljunk, ha tényleg szüksé-
ges, törekedjünk minőségi, természetes 
anyagokból készült, javítható termékek be-
szerzésére minimális vagy természetes 
csomagolással. Még jobb a minőségi hasz-
nált cikkek beszerzése.
vagy mehetünk szemétbányászni, ami las-
san nem vicc, hiszen például a számítógé-
pek hőskorában egy csomó értékes és ritka 
fém került hulladéktelepre, amelyeket egy-
re kevésbé lehet máshonnan kitermelni.

LEHETŐSÉGEINK A KERTBEN

bontott tégla
A legszerencsésebb, ha helyben, saját ker-
tünkben adódik ilyen alapanyag. Ha nem, 
akkor is törekedjünk a minél közelebbi for-
rás felderítésére. 
e csodás, meleg színű építőanyagot nem 
kell bemutatnom, a kertépítő oldalak tele 
vannak a szebbnél szebb megoldásokkal. Jó 
tudni azonban, hogy a divatja Nagy-Britan-
niából terjedt el, ahol sokkal enyhébb, ki-
egyensúlyozottabb a klíma. 
A hazai időjárás, első-
sorban a fagyok a po-
rózus, vizet magába 
szívó tégla mállását, 
repedezését okozzák. 
vízszintes felületek ese-

tében ez szinte óhatatlanul be fog követ-
kezni, ezért mérlegeljük, nem lesz-e a felü-
let balesetveszélyes, vagy fog-e tetszeni pa-
tinás, málló állapotában. Nekem alapvető-
en így is tetszik, és ilyen felhasználására 
legutóbb szarvason, a Mini Magyarország 
területén, a sétautak formájában láttam iga-

zán szép megoldást. A tapasztalatok sze-
rint a legjobbak, legstrapa bí rób bak az első 
világháború előtt gyártott nagyobb mére-
tű, 15 × 30 × 7,5 cm-es téglák. 
természetesen a bontott tégla alá is célsze-
rű murvás alapozást tenni, gyalogosforga-
lom esetén kb. 20 cm mélyen. ugyanakkor, ha 
nem zavar az elemek bájos hepehupássága, 
simán a földre is fektethetjük a burkolatot, 
igazi minimalista megoldásként.

Gumiabroncs
Bár a lomtalanításkor nem szabad kitenni, 
nem minősül veszélyes hulladéknak, és a 
kertünkben elhelyezve egyáltalán nem ár-

talmas a Humusz szövetség oldalának in-
formációi alapján.
virágtartónak – esztétikai megfontolá-
sokból – nem tudom jó szívvel ajánlani, de 
hintaként – különösen a képen látható re-
mekbe szabott paripaként – igazán menő, 
újradizájnolt eleme lehet a kertünknek.

Növények csereberéje
Ha túlszaporodott valamely növényünk, ne 
dobjuk a komposztra, hanem ajánljuk fel a szom-
szédságnak, biztos lesz, aki örömmel fogadja.
esetleg tegyük ki a ház elé egy kis táblácská-
val, amin a növény neve, igényei olvasható-
ak, illetve az információ, hogy nyugodtan el-
vihető.
De odaadhatjuk a gyerekeinknek is, akik 
némi zsebpénzért szívesen cserepezik és 
garázsvásároznak velük a ház előtt.
Keressünk olyan helyi fórumot, legyen az 
valódi vagy virtuális, ahol alkalmunk nyílik 
ezek csereberéjére. Ha nincs, vállaljuk fel 
ennek a létrehozását!

Újrahasznosítás  
 a kertben

Hazai 
körülmények 

között leginkább füg-
gőleges felületek épí-

tésére, burkolásá-
ra javasolt.

Előző tulajdonosánál már nem volt használható, itt alacsony térhatároló
A lakásban és a kertben is van egy-egy mosógépdobom
A gumiabroncs hintaként igazán menő, újradizájnolt eleme lehet a kertünknek
Sok esetben kincs rejtőzik a lomtalanításra kirakott holmik között



és persze mentsük meg a kidobottakat. A 
képen egy hálásan virágzó, más által hulla-
déknak gondolt, ám kimentett kaktusz lát-
ható.

Mások által kidobott 
és régi holmik
Másnak lom, számomra viszont sok eset-
ben kincs rejtőzik a lomtalanításra kirakott 
holmik között. számtalan tárgy került így a 
kertembe, és esetenként a lakásomba is. Hi-
szen egy kidobott, de jobb sorsra érdemes 
igazi vesszőseprű, feneketlen dézsa vagy 
egy kissé elvetemedett virágláda a kertben 
még remek szolgálatot tehet. 
egyik kedvencem a lyukas fenekű dézsa. A 
lakásban valóban nem használható már, no 
de a kertben? szépséges vasalata igazi dí-
sze a kertnek, és évek óta csodásan kerete-
zi a beleültetett növényeket.
A képen látható virágláda szintén kidobott 
holmi. Mivel lyukas, előző tulajdonosánál 
az erkélyen már nem volt használható, de 
itt a kertben pompás alacsony térhatároló.
A kis kerti asztalka szintén az utcára került 
valamilyen rejtélyes okból, noha hibátlan 
darab. Megmentettük.
gyengéim a mosógépdobok, imádom az acé-
los csillogásukat, bájosan indusztriális for-
májukat, így a lakásban és a kertben is van 
egy-egy darabom amolyan kisbútorként. Az 
egyik öreg mosógépdob még valamikor a 
hetvenes években került anyukám háztar-
tásába és szolgálta becsülettel a családot. 
Még gyerekként mentettem meg az enyé-
szettől és hurcoltam keresztül az országon, 
hogy mai helyére, Budakeszire kerüljön. 
(egymásra halmozva izgalmas hengeres 
szekrény is építhető belőlük, a vízkövet pe-
dig egyszerűen ecettel tudjuk leoldani.)
Az öreg dézsák is remekül használhatóak a 
kertben. Férjem néhai nagyapjának öreg 
dézsái az elmúlt években hol vízinövényes 
dézsakertté, hol virágtartóvá, hol aprócska 
körülállós homokozóvá váltak.
Nagymamám vénséges bádogkannája már 
önmagában is remek látvány. sajnos egy téli 

fagy kilyukasztotta, így öntözésre már nem 
használható, ezért talán virágtartóként fog 
megújulni. Ha rajtam múlik, semmiképp se 
kerül utcára még hosszú-hosszú évekig.

Lombhulladék
A komposztálásról már sok szó esett e lap 
hasábjain is. Javaslom, hogy a lombot, nye-
sedéket a legegyszerűbb a nagyobb cser-

jék, sövények alá betolni. Pár éve még 
megdöbbenve számolt be egy magyar ker-
tész erről az angol gyakorlatról valame-
lyik kertészeti oldalon, azóta azonban már 
Budapest főkertésze is a lomb helyben ha-
gyására biztat minket.
talán nem túl nagy merészség bizakodó-
nak lenni.
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Az öreg dézsák remekül használhatóak a kertben
Lomtalanításból mentettük meg ezt a hibátlan asztalkát
Nagymamám vénséges bádogkannája virágtartóként fog megújulni
A lombot, nyesedéket a legegyszerűbb a nagyobb cserjék, sövények alá betolni


