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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése,
hatékonyságának javítása, a versenyképesség hosszú távú biztosítása és a körforgásos gazdaság felé
történő átmenet céljából a hulladékképződés megelőzése vagy csökkentése, a képződő hulladék
káros hatásainak megelőzése, mennyiségének, illetve veszélyességének csökkentése, továbbá a
használt termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási
körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és
a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása cél a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény) bevezetőjében kiemelésre került.
A Hulladéktörvény 7. § (1) bekezdése állapítja meg a hulladékképződés megelőzése és a
hulladékgazdálkodás során a tevékenységek elsőbbségi sorrendjét. Amennyiben a hulladékképződés
megelőzése, valamint a hulladék újrahasználatra való előkészítése nem lehetséges, a hulladék
újrafeldolgozása a következő folyamat, mely a hulladékhierarchiában következik.
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169/2013. (XII.12.) határozatával elfogadott Budapest I. kerület környezetvédelmi programjának 4.4.1.
pontja is tartalmazza. A környezetvédelmi programban meghatározott célok elérését segíti elő jelen
előterjesztés szerinti kampányhoz való csatlakozás.
A fiókokban nagyon sok olyan mobiltelefon található, amely már működésképtelen, vagy javítása
sokkal többe kerül, mint egy új, jóval modernebb készülék megvásárlása, ugyanakkor szakszerűen
szétbontva és újrafelhasználva visszakerül az anyagkörforgásba.
A Jane Goodall Intézet vezetésével (a KÖVET Egyesület, a Védegylet és az Afrikáért Alapítvány
partnerségében) 2022-ben ötödik évét folytatja a „Passzold vissza, Tesó!" mobiltelefon visszagyűjtő
kampányt. A kampány célja, hogy a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került
mobiltelefonokat visszagyűjtsük, minél nagyobb mennyiségben. A visszagyűjtött telefonokat a
körforgásos gazdaság elvei szerint feldolgozzák, és az így kinyert értékes fémeket újrahasznosítják.
Amennyiben a fémek újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz
szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog, így megóvhatóak például a kongói főemlősök,
élőhelyük és a helyi lakosság érdekei.
A kampány munkahelyeken és az oktatásban egyaránt fenntarthatósági szemléletformálásra is
alkalmas. A szervezők bevonják a gyűjtésbe a budapesti kerületi önkormányzatokat, ügyfeleiket, és az
önkormányzati

tulajdonú

vállalatok,

intézmények dolgozóit.

A

kampány során

mobiltelefon

gyűjtődoboz kerül kihelyezésre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Budavári Önkormányzat) 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti épületébe. A dobozba a
gyűjtésbe bevontak helyezhetik el azokat a telefonokat,

melyeket nem tudnak továbbadni

használatra. A kampány során a Budavári Önkormányzat kommunikációs felületein hírt ad a
kampányban való részvételről felhívva a munkatársak és a lakosság figyelmét az akcióhoz
kapcsolódás lehetőségére. Ezen kívül a tájékoztató anyagokat minél szélesebb körben megismerteti,
a kampányhoz tartozó plakátot kihelyezi, a kampányidőszak zárásakor az összegyűlt mobiltelefonokat
eljuttatja a szervezőkhöz.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46.
§ (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
2. D ÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a „Passzold vissza, Tesó!" kampányban való részvételről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat csatlakozik a környezeti fenntarthatóságot, a környezet védelmét
elősegítő „Passzold vissza, Tesó!" mobiltelefon visszagyűjtő kampányhoz.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete gyűjtési pontnak kijelöli a 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatti hivatali épületben lévő ügyfélszolgálati irodát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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