
Gyűjtögető Nemtörődöm
Jellemzők
Szegény, alacsony iskolázottságú
Nincs jóban a szomszédaival
A hulladék égetést már szüleitől tanulta

Fájdalmai
Nem találja a hangot a szomszédaival
Nincs elég pénze, megélhetési gondjai vannak

Környezete
Régi ház, nincs szigetelés
Itt nőtt fel

Célja
Meleg legyen, ruhák megszáradjanak
A legolcsóbb legyen a fűtés
Szemétdíj megspórolása

Motiváció
Ne fagyjon meg
A család
Megélhetés

Mit tehetünk
Támogassuk amiben tudjuk: szomszédokkal közösen 
vegyünk neki fát, szociális fa támogatásra írjuk meg 
vele közösen a pályázatot, energetikai fejlesztésekre 
is segítsük pályázását, felesleges száraz fánkat 
vigyük át hozzá

Beszélgessünk vele a hulladék égetés veszélyeiről

Hatósági közbenjárásnak nem biztos, hogy van 
hatása, mert ha tehetné nem hulladékkal fűtene

Jellemzők
Van pénze
Szereti égetni a festett ablak kereteket
Környezete nem kedveli, de ezzel nem foglakozik

Fájdalmai
Utál mindenkit és ezért őt is utálják
Nem tud megfelelni a környezetének

Környezete
Tisztes normális állampolgárok
Szép ház

Célja
Nemtörődömség
Spórolás
Borsot törni mindenki orra alá

Motiváció
Minél több hulladékot megsemmisíteni
Az elégíti ki, ha másoknak bosszúságot okoz

Mit tehetünk
Beszélgessünk vele és hívjuk fel a figyelmét arra, 
hogy az ő egészségére milyen káros hatással van 
amit tesz. Javasolt a szomszédokkal közösen 
meglátogatni, hogy érezze, ez mindenkit zavar.

Amennyiben a kedves beszélgetés és
figyelemfelhívás nem érte el a hatását, jelezzük 
neki, hogy ezzel törvényt sért és jelentős bírságra 
számíthat.

Végső lépésként jelentsük a hatóságoknak az 
esetet és bízzunk benne, hogy a törvény 
betartatása sikerül.

Jellemzők
Rendkívül szorgalmas
Szomszédok odaadják a felesleges holmit
Spórolós, leleményes

Fájdalmai
Van sok érték amit nem tud hazavinni
Zavarják a szomszédok

Környezete
Régi házban lakik, rendezetlen telek
Általában egyedülálló

Célja
Kifüstölje a szomszédokat
Minél több érték begyűjtése

Motiváció
Költséghatékony életmód
Túl sok szemét ne maradjon

Mit tehetünk
Felhívni a figyelmét, hogy hulladékot égetni tilos és 
zavarja a szomszédokat. Szomszédokkal beszélni, 
hogy ne adjanak neki lomot (mert azt jó eséllyel 
elégeti)

Ingyenes hulladékelszállítást önkormányzaton
keresztül vagy saját kezdeményezésre.
Jelezni a hatóságoknak a hulladéktárolás 
szabályainak nem betartatásában járjon el.

Kényszertakarítás elrendelése

Szegény

A Ne Fűts Hulladékkal mozgalom 
célja, hogy Budaörsön ne legyen 
hulladékkal fűtés. 2019. január és 
február hónapban a lakossági 
érdeklődők közreműködésével 
megpróbáltunk közösen választ 
keresni arra, hogy mi a megoldás.

Ez történt
2019. január - február

A találkozók során különböző embereket, körülményeket, eseteket képzeltünk el, vázoltunk fel. Ezek segítettek 
abban, hogy belegondoljunk a hulladékkal fűtő helyzetébe és úgy gondolkozzunk megoldási lehetőségeken. 


