
fővárosi hulladékgazdálkodásért 

és köztisztasági feladatok ellá-

tásáért felelős vállalat, az FKF 

Nonprofit Zrt. is ki szeretné ven-

ni a részét a fenntartható fejlődést és kör-

nyezettudatos szemléletváltást célzó kö zös 

társadalmi munkából, mivel tudja, hogy ez 

minden budapesti lakos érdeke. Ennek 

egyik fontos lépése volt 2016-ban – Magyar-

országon elsőként – a város két pontján 

megnyitott Szemléletformáló és Újrahasz-

nálati Központ üzembe helyezése.

A központok hármas funkciója azt a fő 

célt szolgálja, hogy a hulladékok szelektív 

begyűjtése és feldolgozása mellett hangsú-

lyosabb szerepet kapjanak más hulladékke-

zelési módszerek is, amelyek biztosíthatják 

a fővárosi lakosok számára, hogy környe-

zetkímélőbb módon járhassanak el.

Mit is jelent ez konkrétan? Mely funkciók-

ról beszélünk?

Hulladékudvar a központokban
A háztartásokban számos olyan hulladék 

keletkezik, amely más-más okból, de nem 

kerülhet sem a kommunális, sem a házhoz 

menő, kék és sárga fedelű szelektív kukákba. 

Az ilyen helyzetekre is van megoldás, töb-

bek között a lakossági hulladékgyűjtő udva-

rok igénybevétele. Itt egyes hulladékoktól 

díjmentesen szabadulhatunk meg, míg má-

sokat díjfizetés ellenében adhatunk le. A 

Szemléletformáló és Újrahasználati Köz-

pontok területén található hulladékudva-

rokban rengeteg hulladékfajta átadására nyí-

lik lehetőség.

Hogyan működik a hulladékudvar?

Az első lépés a beszállító és a hulladékok 

azonosítása, utóbbiak mérlegelése a hulla-

dékudvar-kezelő segítségével. Ezután kö-

vetkezhet a hulladékok elhelyezése. Bizo-

nyos hulladékfajtákat az ügyfél maga is a 

megfelelő konténerekbe tehet, de kérheti a 

telephelyen dolgozó szakember segítségét 

is. Díjfizetéshez kötötten a Szemléletformá-

ló és Újrahasználati Központok területén 

található hulladékudvarokban hagyható pél-

dául a zöldhulladék, az építési és bontási 

törmelék, a gumiabroncs-hulladék, a festék 

és lom. A hulladékok nyitvatartási időben 

adhatók le.

Újrahasználat a központokban
Időről időre mindannyiunkban felmerül az 

igény arra, hogy megszabaduljunk az ottho-

nunkban összegyűlt, feleslegessé vált tár-

gyainktól. A legegyszerűbbnek tűnhet, ha 

ezeket a kukába dobjuk. Így viszont semmit 

sem tettünk annak érdekében, hogy teher-

mentesítsük a környezetünket, és esetleg 

két legyet ütve egy csapásra, segítsünk má-

sokat. A Szemléletformáló és Újrahasznála-

ti Központok raktárai erre kínálnak megol-

dást. 

Az újrahasználati funkció célja az, hogy 

megismertesse a lakossággal, a gazdálko-

dó és civil szervezetekkel a már használt, 

de még újrahasználható tárgyak értékét. 

Attól, hogy valami nekünk már nem kell, az 

még másoknak vagy máshogyan hasznos 

lehet. A gazdálkodó szervezetek a beszállí-
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tott termékeiket bizonyos raktározási díjért 

cserébe otthagyhatják a központ raktárá-

ban, míg a lakosok ingyen bevihetik felesle-

gessé vált, de még használható eszközei-

ket. Nagyon fontos, hogy az itt elhelyezett 

tárgyak jó állapotúak és megfelelő minősé-

gűek legyenek ahhoz, hogy mások még va-

lóban használhassák azokat. A beszállítás-

kor sor kerül a termékek bevételezésére, 

készletezésére, illetve a beszállító szemé-

lyes adatainak rögzítésére, amelyeket a cég 

a továbbiakban bizalmasan kezel. A köz-

pontokban dolgozó szakképzett munkatár-

sak a szolgáltatással kapcsolatos minden 

te vékenységben segítik ügyfeleinket.

Szemléletformálás az FKF-nél
Az FKF Nonprofit Zrt. egyik nem titkolt 

szándéka az, hogy a társadalmi felelősség-

vállalás (CSR) jegyében ne csak a felnőtt 

lakosságot érje el szemléletformáló tevé-

kenységével, hanem a fiatalabb generációk 

környezethez való viszonyulását, környe-

zettudatossá válását is támogassa. A fiata-

lok rugalmasabbak az új dolgok elsajátítá-

sában, míg a felnőtt korosztály nehezebben 

változtatja meg régi, berögzült szokásait. 

Az FKF képzett munkatársai játékos, inter-

aktív foglalkozások, tanórák és előadások 

keretében avatják be az érdeklődőket a hul-

ladékgazdálkodási, köztisztasági tevékeny-

ségek rejtelmeibe, és mutatnak rá a környe-

zetvédelem és a fenntartható fejlődés fon-

tos jelenségeivel, módszereivel kapcsola-

tos összefüggésekre.

Szemléletformálás 
a központok oktatótermeiben
A Szemléletformáló és Újrahasználati Köz-

pontok száz főt befogadó, modern oktató-

termei egyaránt lehetővé teszik a fiatalabb 

és idősebb generációk elérését, hiszen al-

kalmasak környezetvédelmi, szakmai kon-

ferenciák, díjátadó ünnepségek, tanulmányi 

versenyek, vetélkedők, interaktív tanórák, 

valamint óvodás- és iskoláscsoportok szá-

mára kreatív kézműves-foglalkozások meg-

tartására. A központok területén tanösvény, 

játszótér és interaktív installációk mutatják 

meg a látogatóknak a környezettudatos 

életmód fontosságát, a hulladékgazdálko-

dás alapvető állomásait élvezetes formá-

ban, a készségfejlesztés és az örömteli ki-

kapcsolódás hangsúlyozásával. A Szemlé-

letformáló és Újrahasználati Központok 

nem csak a fővárosi, hanem a vidéki isko-

láso kat is örömmel várják, ha osztálykirán-

dulás vagy tematikus nap keretében szeret-

nének programot szervezni. 

A központok épületeit bejárva világossá 

válik, hogy funkciójukon kívül a megjele-

nésük is a környezetvédelmet szolgálja. A 

gyerekek által készített, falakat díszítő il-

lusztrációk és hulladékból készült oktató-

termi de kor elemek mind-mind azt érzékel-

tetik, hogy a régi és feleslegessé vált holmik 

is értéket képviselnek, csak meg kell találni 

számukra a legjobb helyet és funkciót.
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