
Fővárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Nonprofit Zrt. 
köztudottan az a nagyvál-
lalat, amelyik a főváros 
hulladékgazdálkodásáért 

és köztisztaságáért felelős. Miközben 
azonban számos ezzel kapcsolatos 
tevékenységét végzi, folyamatosan be-
tartja a környezetvédelmi előírásokat, 
és megfelel az Európai Unió szigorú 
szabályainak, elveinek.

Évekkel ezelőtt a környezetvédelem 
égetően fontos ügyét oly módon is 
zász lajára tűzte, hogy felvette a kap-
csolatot a fővárosi nevelési-oktatási in-
tézményekkel, és felkínálta Környezet-
védelmi Oktatóprogram elnevezésű in-
gyenes szolgáltatását. Ennek keretében 
a cég Edukációs Csoportjának munka-
társai napi szinten látogatnak el óvo-
dákba, iskolákba, és interaktív foglalko-
zásokat, tanórákat, előadásokat tarta-
nak pedagógiai módszerek és óraváz-
latok alapján, az életkori sajátosságok 
figyelembevételével.

A tanórák témája természetesen min-
dig kötődik az FKF alaptevékenysé gei-

hez. Kiemelt jelentőségű a szelektív 
hulladékgyűjtés és az ehhez kapcsoló-
dó újrahasznosítás (ha pedig újrahasz-
nosítás, akkor a testvérfogalom: az új-
rahasználat körüljárása). Fontos kérdés 
a környezettudatosság, a környezet 
irán ti felelősség, a környezettudatos 
élet mód (amely messze túlmutat a hul-
ladékok kezelésén) tisztázása. Emellett 

az iskolák részéről újabban egyre na-
gyobb érdeklődésre tartanak számot a 
zöldhulladékokkal kapcsolatos teendők, 
azaz a komposztálás.

A repertoár bővíthető és bővül is, hi-
szen világunk, környezetünk folyton 
változik, és „dobja” az újabb és újabb 
kérdéseket, válaszokat, nehézségeket 
és megoldásokat. Nem árt, ha már az 
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Az egyik legnagyobb fővárosi közszolgáltató cég hosszú évek 
óta azt a nemes feladatot is magára vállalja, hogy az óvodákkal, 
iskolákkal karöltve részt vesz a tanításban, környezeti nevelésben, 
illetve minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a gyerekek, 
fiatalok életvitele, szemlélet- és gondolkodásmódja minél inkább 
barátságban legyen a környezettel, az élő és élettelen természettel.
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egészen kicsi gyermekeknél elkezdjük 
a közös munkát, mivel érezniük kell, 
hogy ők is a „nagy összefüggés” részei, 
azaz rajtuk is áll, hogyan halad tovább 
a világ sora.

Az FKF edukációs tevékenysége ré-
vén a tanításon kívül más módokon, 
egyéb programjaival is megszólítja a 
gyerekeket, fiatalokat. Kíváncsi arra, 
mennyire érzékenyek az őket körülvevő 
környezeti hatásokra, milyen megoldá-
si javaslataik vannak a globális méretű 
környezetszennyezésre, illetve milye-
nek az elképzeléseik egy számukra él-
hető világról. Erre kiváló lehetőség a 
2008 óta meghirdetett Gyermekrajz-pá-
lyázat, valamint a 2011-ben indult Szép-
írói pályázat, amelyeket mindig valami-
lyen tematika mentén ír ki a vállalat. 

Erre volt jó példa a tavalyi pályázatok 
közös címe, az Újrahasznált világ, amely-
lyel egyrészt arra irányították a kicsik 
és nagyok figyelmét, hogy a felesleges-
sé vált holmik nem feltétlenül kell, hogy 
hulladékként végezzék, használjuk eze-

ket másra, máshogy, akár kreatívan is. 
Másrészt ezzel a pályázati témával a 
fővárosban tavaly megnyílt két Szem-
léletformáló és Újrahasználati Közpon-
tot igyekeztek népszerűsíteni, amelyek 
egyik fő funkciója éppen az, hogy a meg-
unt, általunk már nem használt holmi-
kat adjuk be e központok valamelyi ké-
be, hadd használhassa még azokat vala-
ki más, akinek az pont megfelel.

Az idei gyermek- és ifjúsági pályáza-
tok A Hulladék-tengeren innen és túl cí-
met kapták, ami a figyelmet a Csendes-
óceánban úszó, gigantikus méretű sze-
métszigetre irányítja, és arra az elvre, 
miszerint „minden mindennel össze-
függ”. Ezt nevezhetjük akár pillangóha-
tásnak is – tehát ha itt eldobsz egy mű-
anyag flakont, az ott megjelenik, csak 
már sokkal nagyobb problémaként.

A pályázatokon óvodástól középis-
kolásig bárki részt vehet, és teret kap 
az is, aki csupán rajzolni szeretne, de az 
is, aki az íráskészségét mutatná meg 
inkább. A lényeg az, hogy minél több 
gyer mek, diák fejezze ki mondanivaló-
ját, gondolatait, érzéseit a Földünket 
nagyon is érintő kérdésekben.

Az Edukációs Csoport tanévhez köt-
hető programja a most már többéves 
hagyománnyal rendelkező ún. uzson-
násdoboz-projekt is, amelynek kereté-
ben minden első osztályos budapesti 
kisdiák FKF-es uzsonnásdobozt kap, 
egyéb ajándéktárgyak (pl. készségfej-
lesztő feladatgyűjtemény) kíséretében. 
A projekt üzenete természetesen szin-
tén a környezettudatos gondolkodást 
erősíti, a kis dobozzal ugyanis arra 
hív ja fel a gyerekek, családok figyelmét, 
hogy „ne csomagold túl az élel miszert, 
használj újrahasználható dobozt”, te-
hát a hulladék megelőzésére helyezi a 
hangsúlyt.

Mindezen programok népszerűsíté-
sében fontos szerepet vállal a cég gye-
rekprojektjeinek emblematikus figurá-
ja, Kuka Manó, aki mostanra már hét 
FKF-es gyermekoktató film főszereplő-
je is.

A „kukás cég” tehát átlépett a körein, 
felismerve, hogy XXI. századi nagyvál-
lalatként részt kell vennie a társadalmi 
felelősségvállalásban, a felnövő gene-
rációk szemléletének környezettuda-
tossá formálásában, mert egy magára 
valamit adó vállalat ezeket a szempon-
tokat nem hanyagolhatja el.

Bővebb információ: www.fkf.hu, 
szuk@fkf.hu, edukacio@fkf.hu
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