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BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA A „FŐVÁROSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 
KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁINAK BŐVÍTÉSE, A HULLADÉKFELDOLGOZÁS ÉS 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS ARÁNYÁNAK NÖVELÉSE” CÍMŰ, KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 AZONOSÍTÓ 
SZÁMÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA KAPCSÁN NYILVÁNOS LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART A XV. 
KERÜLETI LAKOSSÁG RÉSZÉRE

A több helyszínen, összesen 8,431 milliárd forint uniós támogatással megvalósuló nagy beruházás célja - a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével - a főváros hulladékának korszerűbb feldolgozása és az 
újrahasznosítás arányának további növelése.  

A projekt keretében a XV. kerületben Szemléletformáló és Újrahasználati Központ épül, mely három hasznos 
funkciót fog betölteni. 
A létesítmény nyugati mintát követve újrahasználati központként és a számos kerületből már esetleg ismerős 
hulladékudvarként kerül kialakításra. Itt a szelektíven gyűjtött hulladékok leadása mellett azok a lakosság által
megunt tárgyak, használati eszközök (pl. bútor, hűtőszekrény) cserélhetnek gazdát, amelyek tulajdonosaik 
számára már nem képviselnek értéket, ugyanakkor más számára – akár javítás után - még felhasználhatóak.
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Lakossági fórum helyszíne: 
Csokonai Művelődési Ház 
Cím: 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.

Időpontja: 
2015. május 18. hétfő 17:00 – 19:00

TERVEZETT PROGRAM:

17:00 - 17:15  REGISZTRÁCIÓ     
17:15 – 17:35 KÖSZÖNTŐ ÉS A PROJEKT BEMUTATÁSA
17:35 - 17:45   XV. KERÜLETI BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA
17:45 -            KÉRDÉSEK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK 
 

A szemléletformáló központban ahol, mint egy oktatási központban az érdeklődő gyermekek és felnőttek 
egyaránt közérthető, játékos és érdekes formában tudhatnak meg információkat a különféle hulladékok
felhasználásáról és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. A fiatal korosztály érdeklődését és figyelmét a 
téma iránt szabadtéri és beltéri játékok, működtethető modellek segítik. A Szemléletformáló és Újrahasználati 
Központ alkalmas lesz óvodai és iskolai csoportokat fogadni, konferenciáknak helyet adni és akadálymentesített 
épületével kiváló környezetet biztosít minden látogató számára. 

Ez a több funkciójú Szemléletformáló és Újrahasználati Központ a XV. kerületben a Károlyi Sándor út
160-ban kap helyet.

A teljes beruházással kapcsolatos további információkért keresse fel a www.hasznoshulladek.hu 
weboldalt.

Fontosnak tartjuk, hogy a beruházással közvetlenül érintett kerületek lakosai megismerhessék a projekt 
részleteit, megtudják, hogy az egyes projektelemek milyen előnyökkel járnak számukra, továbbá, mint 
helyi lakosok, véleményüket megoszthassák velünk és a kérdéseikre választ kaphassanak.

Kérdéseiket előzetesen a forum@hasznoshulladek.hu e-mail címre várjuk, de természetesen a fórum 
során is lesz lehetőségük kérdéseket feltenni.

Kiadó: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, Kommunikációs Igazgatóság
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefon: +36 1 327 1071
Fax: +36 1 327 1824
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