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Az újrahasználatról általában 

újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak 

nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a 

célra, amelyre eredetileg szolgált. 

 

újrahasználatra előkészítés: tisztítással, javítással, valamint 

ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a 

hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy 

bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen. 



Anyagáramok: 

- bútorok 

- konyhai eszközök 

- számítástechnikai eszközök 

- szórakoztató elektronika 

- háztartási kis- és nagygépek 

- ruhák, játékok 

 

Munkaerő: 

- képzett (asztalos, műszerész…) 

- szociális foglakoztatás  

- Oktatási helyszín 

 

Helyszín: 

- hulladékudvarral együtt 

Rendszer 

Értékesítés és marketing: 

- bolt(hálózat) 

- online 

  

Minőségbiztostás/garancia 

 

Forrás: 

- lomtalanítás helyett 

- házhoz menő / beszállítás 

- logisztika 

- lakossági/vállalati 

- adományok 



De Kringwinkel Zuiderkempen (DKZ) – Belgium 
18 önkormányzat kizárólagos  lomtalanítója 
2007 – 1742 t – 70 % újrahasználat  
6 bolt 
 
ReBútor Hálózat (FRN) – UK 
alapítás: 1989, 350 tag, 4700 alkalmazott 
Bútor és elektromos berendezések 
Online rendszer 
 
 

Letohrádek Vendula - Csehország 
Mozgássérült emberek támogatása 
Kézművesműhely  
Szőnyegszövés, gyertyakészítés, papírtermékek elkészítése 
Újrahasznosított papír előállítása 

Külföldi példák 



Elektronikai cikkek javítása 

Online használt cikkek kereskedelme 

Használt ruha hálózatok (angol, amerikai, stb.) 

Használt autó es használt autóalkatrész kereskedelem 

Antikváriumok hálózata 

Adományboltok 

Garázsvásárok 

Magyar példák 



- Sok önkormányzat nem nyitott:   

 legfőbb okok: pénzhiány, lomtalanítás megfelelő, nincs elég hely 

- Lakossági szemléletformálás szükséges 

- Pályázati forrás szükséges hozzá 

- Kérdéses a megfelelő hulladékmennyiség 

  anyagok Mo-on nem megfelelő minőségűek 

- Szeretnék a lomtalanítást megváltoztatni (néhány helyen már nincs is hagyományos) 

  helyette házhoz menő rendszer 

Kapcsolatfelvétel önkormányzatokkal 



E-reuse üzem ( http://www.ereuse.hu/) 

 

− 2014 március óta üzemel (ca. 4 500 termék javítása) 

− Előtte engedélyek beszerzése 10 hónap volt 

− 4 fő alkalmazott (2 iroda, 2 szerelés) 

− Forrás: intézményi és lakossági (behozható és gyűjtések) 

− Főleg barkácsgép, kis háztartási gép. Igény: mosógép, TV 

− Értékesítés: neten ill. a helyszínen 

− Kiegészítő tevékenység: babarészleg (babakocsi), el nem adott készletek 
felvásárlása  

 

Jó példa 

http://www.ereuse.hu/


Helyszínkeresés: 

 - fontos, hogy egyéb anyagokat is le tudjanak adni (hulladékudvar) 

Érdemes néhány terméktípussal elkezdeni 

 Pl. csak elektronikai eszközök, bútorok… 

Hálózatok kialakítása – javítóműhelyek, alvállalkozók, adományboltok, támogatók, nagyvállalatok 

Megfelelő inputanyag biztosítás – intelligens lomtalanítás/ adományok/ céges selejtezés  

Munkaerő – szociális foglalkoztatás 

Több önkormányzat/régió összefogása 

Megfelelő marketing – értékesítési csatornák kialakítása 

 

Ajánlás 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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