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A kiadvány újrapapírra készült.
Ha elolvasta, ne dobja ki, adja tovább!

Másodkézbõl

A használtcikkek vétele elterjedt hazánkban, 
régi készülékeinket viszont még mindig kevés üzletben lehet 
leadni. 

Egyre többen vannak, akik a kereskedői láncszemet és árrést 
kiiktatva inkább maguk adják-veszik feleslegessé vált holmijai-
kat aukciós és hirdetési portálokon:
www.vatera.hu, 
www.jofogas.hu, 
www.teszvesz.hu, 
www.apronet.hu.

Divatos külföldi gyakorlat, de itthon is kezd ismertté válni az 
ún. garázsvásár, amikor a háziak a saját garázsukból árulják 
megunt, de még jó állapotban lévő tárgyaikat.
A javítás, az ajándékozás, adományozás és a használt cikkek 
kereskedelmének lényege az újrahasználat, vagyis, hogy ne 
váljon hulladékká az, amit egyszer a pénztárcánk mélyére 
nyúlva megvettünk. Környezettudatosságunk része, hogy 
lemondunk olyan vadonatúj termékekről, amelyeknek a gyár-
tása újabb terhelést jelent a környezetre nézve, helyette a már 
egyszer elkészült tárgyakat használjuk újra és újra.
Minden egyes tárgy kidobása előtt, gondoljuk végig, hogy 
tényleg a hulladéklerakóban a helye, vagy talán mégis ki lehet 
még hozni belőle valamit?

Javítómûhelyek

Újrahasználat

Javítómûhelyek

Újrahasználat

Kukaügyi
   ismere

tek



Kézenfekvő, mégsem tesszük, pedig régen a javíttatás magától 
értetődő volt. Az igénytelen, egyszer használatos tárgyak és 
a divatkövetésre sarkalló reklámok mind azt sugallják, hogy 
a minőségi problémákra a tárgyak sűrű lecserélése az ideális 
megoldás. Valóban szükséges lecserélni a mobiltelefonunkat akkor, 
amikor az egyetlen érv a reklámban az, hogy a maga néhány 
hónapos létezésével máris szégyellni valóan divatjamúlt a 
készülék?

Megéri javítani
Minőségi termék választásával kevesebb hulladék keletkezik, 
mert az hosszabb ideig kiszolgál bennünket.
Már a vásárláskor legyen szempont a tartósság, a szervíz- 
hálózat és alkatrész-utánpótlás. Ha nem telik a javíttatásra, 
akkor látogassunk el olyan honlapokra, ahol szívességbank 
(www.szivessegbank.hu) működik. Ajánljuk fel 
tudásunkat, és biztosan találunk valakit, aki cserébe meg-
javítja az elromlott holmit. Több olyan mesterember van, aki 
rászorultsági alapon akár ingyen is megjavítja a készülékeket, 
elérhetőségeiket az interneten megtaláljuk.
A barkácsoló férfiaknak és a kézműveskedő hölgyeknek
aligha kell magyarázni, hogy egy tárgy megjavítása, 
kicsinosítása milyen kreatív időtöltés, az eredmény pedig 
örömöt fog szerezni, hiszen ez is az önkifejezés egyik útja 
lehet.

A felesleges tárgyak sorsa
A hulladékcsökkentés egyik legszociálisabb módja a már
megunt tárgyaink továbbadása valamilyen formában, ami
nagy öröm annak, aki kapja, és annak is, aki adja.
A megunt, kinőtt, de ép tárgyakat ajándékozzuk el 
barátoknak, adományozzuk rászoruló szervezeteknek.
A használati idő meghosszabbítását segíti, ha a felesleges
tárgyakat rendszeresen kölcsönadjuk, esetleg eladjuk.

Mit és hova lehet adományozni?
Csak a fantáziánk szab határt annak, hogy
kinek mit adunk oda, ne csak ruhában vagy
játékokban gondolkodjunk! Millió és egy olyan bútor, kerti 
szerszám, konyhai eszköz, könyv és egyéb felesleges tárgyunk 
lehet, ami másnak jól jön. Legegyszerűbb először
a közvetlen környezetünkben – a családtagok, barátok, szom-
szédok, munkatársak, esetleg a gyerekek iskolatársai között – új 
gazdát keresni a holmiknak. Ha nem találunk olyat, 
aki hasznát venné, akkor íme még egy ötlet:

a Humusz tárgyi adományozást segítő portálja a 
www.tulsokcucc.hu,   
amelyen adományozókat és fogadókat kötünk 
össze egymással. Ennek kiegészítéseként indult el 
a www.tulsokcucc.hu/maradekbazar.
Itt pedig a vállalatoknál keletkező irodai és gyártási maradékok 
kerülnek felajánlásra elsődlegesen oktatási intézményeknek, 
kézműves szakköröknek és upcycling művészeknek.

Számtalan ötlet van arra, hogy miből mit lehet készíteni:
a konzervdobozból díszes ceruzatartót, a régi varrógép lábából 
asztallábat, a polcokból sámlit vagy ülőkét, használt papírlapok 
tiszta oldalából firkapapírt, a régi naptárakból ajándékcsoma-
golást vagy füzetborítót stb.
Mindez kiváló társas elfoglaltság. 
Gyerekeink bevonásával olyan 
ismereteket adhatunk át 
játékosan, ami később is 
hasznukra lehet. 
Keressük a barkács 
magazinokat és könyveket 
még több ötletért! 

Az újrahasználat nem azonos 
az újrahasznosítással.
Az újrahasznosítás lényege, hogy anyagában hasznosítják a ter-
méket, vagyis a szelektív gyűjtés révén összeszedik, megtisztítják, 
majd felaprítják, granulálják az anyagokat, és azt ún. másodla-
gos nyersanyagként újra eladják, hogy újratermék készüljön 
belőle. Ez a folyamat lényegesen több erőforrást igényel, mint 
az újrahasználat, amikor lényegi átalakítás,  feldolgozás nélkül 
ismét értelmet kap 
egy tárgy.

A mesteremberek szolgáltatásainak igénybevételével
segítjük a munkahelyek megtartását is,
a műhelyek száma ugyanis drámaian csökken.
Hasznos link a 
http://javitomuhelyek.humusz.hu.
Az általunk és bárki által szabadon feltöltött műhely
címekkel a célunk az, hogy a javíttatás 
esetében az információhiány 
ne jelentsen akadályt. 
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