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SURFACE

MI IS AZ
ÚJRAHASZNÁLAT?

MI AZ A MULTIFUNKCIÓS
ÚJRAHASZNÁLATI PARK?

Az újrahasználat olyan művelet, amelynek révén

Egy multifunkciós újrahasználati park egy fizikai, vagy

a nem hulladéknak számító termékeket vagy

virtuális tér, amely a termékek használati fázisának

alkatrészeket újra felhasználják arra a célra, amelyre

hatékony kihasználását célzó, különféle tevékenységeket

eredetileg szolgáltak. Az újrahasználat lényege a

kínál (gyűjtés, újrahasználatra előkészítés, javítás, piactér,

termékek tartós használata, megakadályozva ezzel

bérlés, stb). Ez magában foglalhatja a használtcikkek fizikai

azok idő előtti hulladékká válását. A használati fázis

vagy online piacterét, a javító-felújító tevékenységekben

kitolása révén a gyártáshoz használt természeti anyag-

érdekelt helyi szereplők összefogását, oktatási,

és erőforrások kímélhetők meg, továbbá a keletkezett

szemléletformáló tevékenységet, vagy akár új, a társadalmi

hulladékok mennyisége mérsékelhető. Az EU-nak a

és privát szféra közötti együttműködésén alapuló új üzleti

hulladékokra vonatkozó legfontosabb irányvonalát a

modellek inkubációját.

MIÉRT JÓ A
MULTIFUNKCIÓS
ÚJRAHASZNÁLATI PARK?
A multifunkciós újrahasználati parkok lehetőséget
kínálnak a fenntarthatóság növelésére a kiválasztott
városi környezetben digitális és fizikai térben egyaránt.
A multifunkciós újrahasználati parkok jó gyakorlati
példaként szolgálhatnak a hulladékmegelőzésre,
valamint a kapcsolódó döntéshozások támogatására.

Hulladék Keretirányelv jelöli ki, amely a megelőzést és
az újrahasználatra való előkészítést előtérbe helyezi az
újrafeldolgozással szemben.

MULTIFUNKCIÓS
ÚJRAHASZNÁLATI
PARKOK
PILOT SZINTŰ
MEGVALÓSÍTÁSA

1 2 3 4
AUSZTRIA

OLASZORSZÁG

MAGYARORSZÁG

LENGYELORSZÁG

megvalósítás kezdete

megvalósítás kezdete

megvalósítás kezdete

megvalósítás kezdete

1.10.2019

2.04.2019

1.10.2019

1.11.2019

működés időtartama

működés időtartama

működés időtartama

működés időtartama

7 hónap

15 hónap

8 hónap

8 hónap

Smart Re-use Park
ATM

Smart Re-use Park
INSIEME

Smart Re-use Park
BZN

586
5 városi környezetben
kialakítva a SURFACE
projekt keretében

Smart Re-use Park
K-PV

5

NÉMETORSZÁG
Smart Re-use Park
ZAK
megvalósítás kezdete

1.1.2018
működés időtartama

28 hónap

254
1.346.468
253
Minden, a MÚP kialakítása során közreműködő szereplő

Javítóműhelyek, oktatási és személetformáló események, virtuális piactér és sok más…

Kereskedelmi menedzser
Ezermester

Irodai dolgozó

Teherautó sofőr
...

Megtartott állásokat is figyelembe véve

1.607.610
kilogramm

SURFACE

AUSZTRIA

CSEH KÖZTÁRSASÁG

MAGYARORSZÁG

LENGYELORSZÁG

BELGIUM

ATM Abfallwirtschaft Tirol
Mitte GmbH

IURS - Institute for Sustainable
Development of Settlements

BZN - Bay Zoltán Nonprofit
Ltd. for Applied Research

K-PV - Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship

RREUSE - Reuse and Recycling
European Union Social Enterprises

www.atm-online.at

www.iurs.cz

www.bayzoltan.hu

www.kujawsko-pomorskie.pl

www.rreuse.org

OLASZORSZÁG

OLASZORSZÁG

SZLOVÉNIA

NÉMETORSZÁG

HORVÁTORSZÁG

PoR - Province of Rimini

INSIEME Cooperativa Sociale

CPU - REUSE Center

ZAK Abfallwirtschaft GmbH

ACT group

www.provincia.rimini.it

www.insiemesociale.it

www.cpu-reuse.com

www.zak-kempten.de

www.act-grupa.hr

www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html 

