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A Szemléletformáló és Újrahasználati Központ helyszínei  

 

 

 BP XV. Kerület Károlyi S u. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BP XVIII kerület Méta-Besence u. 

       sarok 
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SZÚK funkciói: 

 

  hulladékudvar működtetése a lakosság számára 

  szemléletformáló központ biztosítása a fiatalok környezettudatos   

neveléséhez: 

 öko-játszótér és játékos-oktató installációk  

 szakmai konferenciák és oktatójellegű gyermekfoglalkozások,      

tanórák,   előadások megtartása      

  újrahasználati központ a használt bútorok, tárgyak, eszközök 

raktározására, tárolására, raktározási díj megfizetését követően annak 

átvételére 

 

http://www.fkf.hu/
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Mi a hulladékudvar?  
 

  Szakképzett személyzettel 

működtetett, zárt hulladékátvevő 

hely, ahol a háztartásokban 

keletkező veszélyes hulladékot 

(pl.elem), speciális kezelést 

igénylő hulladékot (pl. sitt 

/zsákokban/), valamint 

újrahasznosítható hulladékok 

átvételét végzik. 

 

  Itt háztartási hulladék nem 

adható le. Az udvar működése 

nem jár bűzzel, 

környezetszennyezéssel. 

 

http://www.fkf.hu/
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Mi a szemléletformáló központ?  
 

 

  Elsősorban a jövő 

nemzedékének 

hulladékkezeléssel kapcsolatos 

szemléletének formálására 

szolgál. A fiatal korosztály 

érdeklődését és figyelmét 

hivatott felkelteni a téma iránt. 

Játékos, interaktív formában 

segíti a nevelőmunkát. 

  A létesítmény az oktatás és 

nevelés mellett alkalmas lesz 

konferenciák befogadására is. 

 

 

http://www.fkf.hu/
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Mi az újrahasználati központ?  

  Ide a lakosság azokat a használt, régi tárgyakat, használati eszközöket 

hozhatja be, amelyek számukra már nem kellenek, feleslegessé váltak, 

ugyanakkor mások azokat még használni tudják. 

 

 

Magas raktár (üzemi terület) Reuse alacsony raktár (piactér) 

http://www.fkf.hu/


SZÚK újrahasználati funkciójának működési sémája 

 Bevételezés 

 

 Lakos által behozott  „holmi” (termék, eszköz, bútor) díjmentes leadása, 

nyilatkozatok aláírásával (a Használati szabályok betartásával) 

 A behozott „holmi” egyedi vonalkóddal történő ellátása 

 Vonalkódhoz fénykép rendelése 

 Nyilvántartásba vétel  

 A piactéren „termék” elhelyezése 
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A SZÚK létrehozásának előnyei 

 csökken a lerakásra kerülő hulladék 

 nő az újrahasznosított hulladékok aránya 

 a tárgyakat, használati eszközöket, 

tulajdonosa szakmai elbírálás követően 

díjmentesen leadhatja és azt bárki más 

jelképes összegért átveheti. Így 

koncentráltan újrahasználatra alkalmas 

megfelelő minőségű tárgyak cseréje 

valósulhat meg. 

 A civil szervezetek számára karitatív célra 

alkalmas adományok beszerzésére van 

lehetőség  

 helyszínt biztosít szakmai konferenciák, 

oktatójellegű gyermekfoglalkozások, 

tanórák, előadások megtartására 

 öko-játszótérnek köszönhetően a gyerekek 

is szívesen jönnek a központokba 

 játékos-oktató installációk tekinthetőek meg 

látogatók számára 

 

http://www.fkf.hu/
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Átvételre javasolt holmik 1. 
 

 

 jó állapotú, még használható bútorok, lakberendezési tárgyak 

 jó állapotú táskák, bőröndök 

 tiszta takarók, hálózsákok 

 jó állapotú, biztonságosan használható sportfelszerelések pl. kerékpár, 

roller, labda, teniszütő, erősítőeszközök 

 feleslegessé vált, de még biztonságosan használható (nem elektromos) 

szerszámok 

 jó állapotú használati eszközök babáknak, pl. babakocsi, fürdető-kád, 

pelenkázó-asztal, babahordozó 

 jó állapotú konyhai eszközök, pl. lábas, tányér, evőeszköz, pohár, 

edény 

 

 

http://www.fkf.hu/
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Átvételre javasolt holmik 2. 

 

 

 jó állapotú, tiszta ruhaneműk, cipők (párosával), öltözék-kiegészítők 

 jó állapotú könyvek, tankönyvek 

 jó állapotú, de már feleslegessé vált gyermekjátékok 

 feleslegessé vált, de még használható állapotú iskolaszerek, pl. 

tolltartó, iskolatáska, tornazsák 

 ép szemüvegek 

 civil szervezetek által javasolt további termékkörök felvételére adunk 

lehetőséget  

 

http://www.fkf.hu/


A SZÚK tervezett raktározási díjai 

A raktározási díj sávosan a tárgyak mérete alapján lettek meghatározva 

 

file://Mafdet/common/Ingatlan_gazdalkodasi_fejlesztesi_projektig/Projektek/KEOP II/4_Szemléletformáló és Újrahasználati központ XV,XVIII/üzemeltetési ügyek/üzemeltetési anyagok/Raktározási díj.xlsx
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Az FKF és a civilszervezetek kapcsolata az 

újrahasználati központ működtetésében  

 

• a lakosság által átadott tárgyakat 

bizonyos ideig (2-4 hét) raktározzuk 

 

• ha ez idő alatt nem cserél gazdát a holmi, 

akkor felkínáljuk a civilszervezetek 

számára  

 

•a civilszervezetekkel együttműködési 

megállapodást kívánunk kötni  

 A központok működésének az első, 

kezdeti fázisában rövid lejáratú 

szerződést (3 hónap-5 hónap) 

 A gyakorlati tapasztalat birtokában 

hosszú távú (1-2 éves) szerződést  

 

 

 

Forrás:https://www.google.hu/search?q=v%C3%B6r%C3%B6skereszt+rendezv%C3%A9nyek&

espv=2&biw=1680&bih=925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNypy8nbPLAhWs

ApoKHTCnBncQ_AUIBigB#imgrc=f9glxE9f82rnKM%3A 

http://www.fkf.hu/


Az együttműködés előnyei civil szervezetek számára 

 Ellenőrzött minőségű, jelentős mennyiségű adomány áll rendelkezésre 

 Tovább javul a szervezet társadalmi megítélése 

 Főváros Északi és Déli pontján elérhető a központ (így a logisztika jól 

szervezhető M3 és M5 autópálya közelsége miatt) 

 A szemléletformáló funkció miatt az iskolák is jobban megismerhetik a 

szervezet tevékenységét 

 Lehetőség van közös programok, foglalkozások megszervezésére  

 

Forrás: http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2016/01/08/beszamolo-a-voroskereszt-budaorsi-

alapszervezetenek-2015-ben-vegzett-munkajarol/  
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket ! 
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