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2 Bevezetés
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (továbbiakban FKF Zrt.) a 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban
Ht.), valamint a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, mint Budapest Főváros, valamint
Pusztazámor Község közszolgáltatója a 2013-2015 időszakra elkészítette a tevékenységére vonatkozó
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét (továbbiakban KHT).
A tervet az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/5842-2/2013.
számon jóváhagyta.
Az FKF Zrt. célkitűzése, hogy a budapesti agglomerációban kiterjessze a közszolgáltatási tevékenységét.
Az FKF Zrt. KTVF:38353-38/2009. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtési és szállítási
engedélyének területi hatályának figyelembevételével, a közszolgáltatási tevékenységbe további
települések bevonását tervezi, a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
illetékességi területén.
Mindezek okán szükségessé vált a budapesti agglomerációra vonatkozó közszolgáltatói
hulladékgazdálkodási terv elkészítése, a Budapestre és Pusztazámorra már elfogadott terv változatlanul
hagyása mellett. Az agglomeráció településein végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység, illetve az abból származó hulladék áramok kezelése az FKF Zrt-nél már jelenleg működő
rendszerhez illesztve történik.
Társaságunk az agglomerációs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Ht.-ben és a
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben a közszolgáltatásra meghatározott előírások alapján kívánja
végezni, igazodva a helyi feltételekhez és az önkormányzati igényekhez. Jelen tervben a jogszabályi
előírások szerinti elvárások megvalósítása került feltüntetésre.
A fentiek alapján a KHT készítése során figyelembe vettük az azokban foglaltakkal való
összevezetés/összeegyeztetés biztosításához:
hatályos jogszabályi előírásokat, jogszabályokban meghatározott célokat,
az FKF Zrt-re vonatkozó hatósági előírásokat,
az FKF Zrt. Üzleti Tervét.
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Az 1. számú táblázat tartalmazza a 438/2012. Korm. rendelet által meghatározott minimális tartalmi
követelménynek történő megfelelés jelen KHT tartalmára vonatkozó összefoglalóját.
1. táblázat

Előírás - 438/2012. kormányrendelet 11.§

Vonatkozó KHT
fejezet

a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és
szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések
- így különösen a lakossági tájékoztatás módjának - részletes leírását,
továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági
tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők;

7, 8

b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és
hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a
közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag
lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek
hogyan bővíthetők;

6.4

c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú
gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a
háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan
és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a
közszolgáltató
milyen
további
feltételek
biztosítását
tartja
szükségesnek;

6.5

d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére
vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer
működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit
bemutató részletes tervet;

5

e) a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének
és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató
részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok
kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja
szükségesnek;

6.6, 8.1

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá
azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással
érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását
tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők,
figyelemmel az önellátás és a közelség elvére;

6.1, 6.3

g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése
érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a
szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen
feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag
lebomló hulladék hasznosításának elvére.

6.4
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3

A Közszolgáltató adatai

Az FKF Zrt. adatai
Cégnév:
Rövidített elnevezés:
Székhelye:
Postacíme:
Adószáma:
KSH azonosító száma:
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:
Közszolgáltatási hulladékgazdálkodási
engedély szám:
Hulladékkezelési
engedély szám:

Egyéb hulladékkezelési
engedélyek száma:

Környezetvédelmi megbízott:
Tanúsítvány:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen működő
Részvénytársaság
FKF Zrt.
H-1081 Budapest, Alföldi u. 7.
1439 Budapest, Pf. 37.
12166602-2-44
12166602-3821-114-01
100235243
14/6354-19/2013.
KTVF: 38353-38/2009.
KTVF: 4672-2/2013.
KTVF: 4672-3/2013.
KTVF: 2157-6/2013.
22.1/5164/005/2009. sz. Fővárosi Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott határozat
22.1/5164/006/2009. sz. Fővárosi Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott határozat
XIV-I-001/1964-4/2012 sz. Fővárosi Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott határozat
Olgyay-Szabó Attila
Környezetgazdálkodási és minőségügyi osztályvezető
ISO 9001, ISO 14001

A szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan, a környezeti teljesítmény javításának érdekében a
Társaság MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszerrel integrált MSZ EN ISO
9001:2009 minőségirányítási rendszert működtet. Az FKF Zrt. minden tevékenységét integrált irányítási
rendszerben, a jogszabályok és a szabványok előírásainak megfelelően végzi. Az FKF Zrt. Környezeti
Politikájának megfelelően törekszik az IPPC és BAT irányelvek szerint megvalósítani
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátását.
(Az itt felsorolt, illetve a dokumentumban hivatkozott további engedélyeket, valamint a tanúsítványt az 1.
sz. melléklet tartalmazza)
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4 A közszolgáltatásba bevonni kívánt települések
Az FKF Zrt. KTVF:38353-38/2009. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtési és szállítási
engedélyének területi hatályának figyelembevételével határozta meg a közszolgáltatási tevékenységbe
bevonni tervezett települések listáját.
A KTVF:38353-38/2009. számú engedély a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség illetékességi területén hatályos.
A 723 települést magába foglaló listát a 2. sz. melléklet tartalmazza

5 Közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtése, szállítása
Társaságunk az agglomerációs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Ht.-ben és a
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben a közszolgáltatásra meghatározott előírások alapján kívánja
végezni, igazodva a helyi feltételekhez és az önkormányzati igényekhez.
A 2. sz. mellékletben felsorolt településeken az FKF Zrt. a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a
közszolgáltatási hulladékok gyűjtését és szállítását az alábbiak szerint kívánja biztosítani:
járat rendszerű, házhoz menő vegyes hulladékgyűjtés,
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (műanyag+fém, papír frakciók),
üveg frakció szelektív gyűjtőszigetes gyűjtése,
házhoz menő zsákos zöldhulladék gyűjtés,
évente történő lomtalanítás,
évente minimum egyszer veszélyes hulladék gyűjtés és elszállítás.
A járat rendszerű, házhoz menő hulladékgyűjtést az FKF Zrt. saját gépjárműveivel fogja végezni, míg a
veszélyes hulladékgyűjtését és szállítását arra engedéllyel rendelkező alvállalkozó bevonásával kívánja
megoldani.
A településeken a jelen KHT-ban megfogalmazottak alapján, a települések egyedi sajátosságainak, illetve
az Önkormányzati igények figyelembe vételével, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően
kívánja az FKF Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végezni.

5.1

A hulladék gyűjtés folyamatában részt vevő forgalmi-műszaki telephelyek

A begyűjtő járatok az FKF Zrt. alábbi, jelenleg is működő, engedéllyel rendelkező telephelyeiről indulnak,
majd ide térnek vissza:
Észak-Pesti Hulladékszállítási Üzem: Budapest XV. Károlyi S. u. 117-119.
Dél-Pesti Hulladékszállítási Üzem: Budapest IX. Ecseri út 8-12.
Budai Hulladékszállítási Üzem: Budapest III. Testvérhegyi út 10/A.
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, Pusztazámor külterület
A telephelyek rendelkeznek a szükséges tároló és műszaki karbantartó kapacitással.
Az agglomerációs terjeszkedés során, amennyiben a gazdaságos üzemeltetéshez szükségessé válna, a
célgépek tárolására további telephelyek kialakításáról gondoskodik az FKF Zrt.

6 A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelése
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelését (hasznosítás, ártalmatlanítás) az FKF Zrt. az
alábbiak szerint kívánja megoldani:
a vegyes hulladékok energetikai hasznosítása, illetve lerakással történő ártalmatlanítása,
az elkülönítetten gyűjtött hulladékok előkezelőnek/hasznosítónak történő átadása.
A jövőben az FKF Zrt. által hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott településeken az FKF Zrt. a
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fejezetben leírtak szerint kívánja megoldani a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelését.

Vegyes hulladékok termikus hasznosítása

6.1

A vegyesen gyűjtött hulladékok egy részét az FKF Zrt. az általa üzemeltetett Fővárosi Hulladékhasznosító
Műben (HHM) hasznosítja. A 420 000 t/év kapacitású HHM rendelkezik a jogszabályi előírások szerinti
egységes környezethasználati engedéllyel (KTVF:21075-16/2012. sz. határozattal módosított KTVF:
1819-2/2011. számú határozat - 1. sz. melléklet), működése megfelel a hatályos jogszabályi és hatósági
előírásoknak.
A termikus hulladékhasznosítás az Európai Uniós és hazai jogi szabályozásnak megfelelően egyértelmű
prioritást élvez a lerakással szemben. Ennek megfelelően Társaságunk az termikus hasznosító mű
kapacitásának maximális kihasználására törekszik.

Vegyes hulladékok lerakóhelyen történő ártalmatlanítása

6.2

A begyűjtött hulladékok egy részét az FKF Zrt. az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményekben
ártalmatlanítja. A hulladékkezelő létesítmények rendelkeznek a jogszabályi előírások szerinti egységes
környezethasználati engedélyekkel, működésük megfelel a hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak:
o

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (KTVF: 2156-21/2013. számú határozattal
módosított KTVF: 4618-46/2012. sz. jogerős egységes környezethasználati engedély - 1. sz.
melléklet), kapacitása: 850 000 t/év,

o

Dunakeszi 2. számú hulladéklerakó (KTVF: 2158-16/2013. sz. határozattal módosított KTVF:
6023-32/2011. számú, jogerős egységes környezethasználati engedély - 1. sz. melléklet),
kapacitása: 200 000 t/év.

Az egységes környezethasználati engedélyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az agglomerációban keletkező hulladékok ártalmatlanítása során Társaságunk szem előtt tartja a Ht-ben
meghatározott közelség elvét, illetve az Önkormányzatok esetleges elkötelezettségét egy adott regionális
hulladékgazdálkodási társulásban való részvételben.

6.3

Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok hasznosításra történő átadása

A szelektíven gyűjtött hulladékok a további hasznosításra előkészítés érdekében válogatóműbe kerülnek
beszállításra. A válogatás során keletkező maradék (anyagában nem hasznosítható) hulladék a Fővárosi
Hulladékhasznosító Műben kerül energetikai hasznosításra vagy amennyiben a közelség elve miatt ez
nem megoldható, a válogatás helyéhez közel kerül ártalmatlanításra. A válogatást követően, a
hasznosítható mennyiség anyagában történő hasznosításra kerül.

6.4

Biológiailag lebomló hulladékok kezelése

Az FKF Zrt. hulladékkezelési stratégiájának hosszú ideje része, a lakosságtól begyűjtött települési szilárd
hulladék szerves anyag tartalmának folyamatos csökkentése.
Ezen törekvéssel, illetve a jogszabályi előírásokkal összehangoltan az Agglomeráció településein a
közszolgáltatás keretében a Társaság biztosítani kívánja a házhoz menő zsákos zöldhulladék gyűjtést. A
gyűjtés gyakorisága a helyi adottságoknak és szabályozásnak, illetve az Önkormányzatok igényének
megfelelően kerül meghatározásra.
Az FKF Zrt. gondoskodik a házhoz menő zöldhulladék gyűjtési rendszer során különgyűjtött
zöldhulladékok hasznosításáról figyelembe véve a Ht-ben meghatározott hulladék hierarchiát.
A szerves anyag tartalom csökkentési törekvés érdekében az FKF Zrt. az önkormányzatok bevonásával
fel kívánja mérni a településeken a házi komposztálás helyzetét, illetve ennek fejlesztésére vonatkozó
lakossági igényeket, fogadókészséget. A felmérés eredményeinek ismeretében dönt az FKF Zrt. a házi
komposztálás elősegítésére irányuló program kidolgozásáról.
A háztartásokban a kerti zöldhulladékokon és a papíron felül egyéb biológiailag lebomló hulladék (pl.
élelmiszer- és konyhai hulladék) is keletkezik. Jelenleg ezen hulladékok elkülönített gyűjtése és kezelése
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nem megoldott, kezelési kapacitások nem állnak rendelkezésre. Az FKF Zrt. 2013-2015. években
vizsgálja az egyéb biológiailag lebomló hulladékok gazdasági-, környezetvédelmi és társadalmi
szempontból is előnyös kezelésének lehetőségeit.

6.5

Veszélyes hulladékok

Az FKF Zrt. alapvető törekvései között szerepel a lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék
mennyiségében lévő veszélyes hulladékmennyiség minimalizálása.
A Budapesti Agglomerációban a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését és elszállítását az
FKF Zrt legalább évente egy alkalommal biztosítani fogja. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását
engedéllyel rendelkező szakvállalkozás alvállalkozóként történő bevonásával kívánja Társaságunk
megoldani.
A jövőben közszolgáltatási szerződéssel lefedett települések esetében az FKF Zrt. felméri a szárazelem
gyűjtési lehetőség biztosításának feltételeit, illetve a lakossági igényeket és ennek megfelelően kerül
meghatározásra a gyűjtőpontok kihelyezésének lehetősége engedéllyel rendelkező szakcég bevonásával.
Az agglomerációban a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok nagyobb arányú gyűjtése érdekében
további célja az FKF Zrt.-nek, hogy sikeres pályázatok elnyerése esetében felméri annak lehetőségét,
hogy egy adott körzeten belül több település számára egy központi lakossági hulladékudvart biztosítson a
veszélyes, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére.

6.6

Újrahasználat

Az FKF Zrt. a Ht. előírásainak és a hulladékhierarchiának megfelelően az újrahasználati szemlélet
kialakítását, illetve az újrahasználat gyakorlati megvalósítását, mint közszolgáltató elő kívánja mozdítani.
Ezen célkitűzés érdekében az FKF Zrt. a jövőben közszolgáltatási szerződéssel lefedett települések
Önkormányzataival együttműködésben fel kívánja mérni egy úgynevezett „Újrahasználati közösségi nap”
bevezetésének lehetőségét. Ezen „Újrahasználati közösségi nap” keretében a lakosságnak alkalma
nyílna a használt tárgyak, eszközök egymás közötti eladására, cseréjére.
Az „Újrahasználati közösségi nap” összehangolásra kerülne a lomtalanítási nappal, annak érdekében,
hogy a gazdára nem találó tárgyak, eszközök elszállítása és megfelelő kezelése biztosított legyen.

7 Ügyfélszolgálat
Kiemelt szemléletformáló tevékenységet jelent az FKF Zrt. környezetvédelmi oktatóprogramja, amely
szerint a fővárosi nevelési-oktatási intézmények diákjai és pedagógusai számára tartunk tanítási órákat,
foglalkozásokat, előadásokat, oktatónapokat, többek között a szelektív hulladékgyűjtés témakörében. Az
oktatás a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, megtervezett óravázlatok segítségével,
interaktív módon zajlik.
Az FKF Zrt. ezt a szemléletformáló tevékenységet ki kívánja terjeszteni az agglomerációra is.
E programot a 2010/2011-es tanév óta rendszeresen hirdetjük meg az óvodák, iskolák számára. Az azóta
eltelt időben közel ötven intézményben tartottunk mintegy 450 tanórát, és a program sikerét mutatja az
évről évre „visszatérő”, a tanórákra ismételten, illetve a tananyag folytatására igényt tartó intézmények
száma.
Az oktatóprogram keretében lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a programra bejelentkező iskolák
megtekinthessék a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet és a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központot, valamint megvalósításukat követően a szemléletformáló központokat (8.1 fejezet), annak
érdekében, hogy hamarabb átlássák: környezetvédelmi szempontból mennyire szükséges a hulladékok
elkülönített gyűjtése, a tárgyak újrahasználata, újrahasznosítása.
Az oktatás során szerzett tapasztalataink azt támasztják alá, hogy szükség van a minél fiatalabb
életkorban elkezdett szemléletformáló oktatásra, már csak az okból is, mert a gyerekeken keresztül
elérhetők, s így hatékonyan „nevelhetők” a felnőttek is (szülők, pedagógusok).
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Szemléletformáló tevékenységünket új elemmel, a Szelektív Kisokos című kiadvánnyal egészítettük ki
ebben az évben, amely részletes útmutatást nyújt a lakosságnak a hulladékok elkülönített gyűjtésével
kapcsolatban, különös tekintettel a megelőzés fontosságára is.
Elkészítettünk két, gyermekeknek szóló oktatófilmet („Kincskeresés a hulladékhegyen” és „Az energia
nyomában” címmel), amelyekkel szintén támogatni kívánjuk a környezettudatos gondolkodás elterjedését.
A kisfilmek főszereplője Társaságunk új emblematikus figurája, Kuka Manó. A továbbiakban újabb
rövidfilmek forgatását tervezzük, abból a célból, hogy Társaságunk minden tevékenységét, szolgáltatását
bemutassuk a diákoknak.

8 Szemléletformáló tevékenységek
Kiemelt szemléletformáló tevékenységet jelent az FKF Zrt. környezetvédelmi oktatóprogramja, amely
szerint a fővárosi nevelési-oktatási intézmények diákjai és pedagógusai számára tartunk tanítási órákat,
foglalkozásokat, oktatónapokat, többek között a szelektív hulladékgyűjtés témakörében. Az oktatás a
gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, megtervezett óravázlatok segítségével, interaktív
módon zajlik.
Az FKF Zrt. ezt a szemléletformáló tevékenységet ki kívánja terjeszteni az agglomerációra is.
E programot a 2010/2011-es tanév óta rendszeresen hirdetjük meg az óvodák, iskolák számára. Az azóta
eltelt időben közel ötven intézményben tartottunk mintegy 350 tanórát, és a program sikerét mutatja az
évről évre „visszatérő”, a tanórákra ismételten, illetve a tananyag folytatására igényt tartó intézmények
száma.
Az oktatóprogram keretében lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a programra bejelentkező iskolák
megtekinthessék a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet és a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központot, valamint megvalósításukat követően a szemléletformáló központokat ( 8.1 fejezet), annak
érdekében, hogy hamarabb átlássák: környezetvédelmi szempontból mennyire szükséges a hulladékok
elkülönített gyűjtése, a tárgyak újrahasználata.
Az oktatás során szerzett tapasztalataink azt támasztják alá, hogy szükség van a minél fiatalabb
életkorban elkezdett szemléletformáló oktatásra, már csak az okból is, mert a gyerekeken keresztül
elérhetők, s így hatékonyan „nevelhetők” a felnőttek is (szülők, pedagógusok).
Szemléletformáló tevékenységünket új elemmel, egy szelektív kisokos jellegű kiadvánnyal egészítjük ki
ebben az évben, amely részletes útmutatást nyújt a lakosságnak a hulladékok elkülönített gyűjtésével
kapcsolatban, kitérve a megelőzés fontosságára is. További tervünk az, hogy oktatófilmet is készítünk,
amellyel szintén támogatni szeretnénk a környezettudatos gondolkodás elterjedését.

8.1

Újrahasználati és szemléletformáló központ

Az FKF Zrt. Európai Uniós KEOP pályázati forrás bevonásával tervezi a jövőben a hulladékudvarok
számát növelni a Főváros területén. A pályázat része 2 db nagyobb alapterületű, komplex, a megszokott
szolgáltatások mellett már újrahasználati és szemléletformáló funkciókat is betöltő hulladékudvar
megvalósítása.
A létesítmény rendeltetésileg alapvetően az FKf Zrt. által a Fővárosban üzemeltetett jelenlegi
hulladékudvarok sémáján alapszik, azonban tekintettel az átvételre kerülő hulladékok sokkal szélesebb
spektrumára és a nagyobb hasznos területre, a régi udvarokban megszokott funkciók bővülnének.
A helyszínen udvarkezelő segíti a lakosságot az udvaron igénybe vehető szolgáltatások bemutatásában,
a csomagolási, veszélyes, és egyéb hulladékok átvételében és szakszerű elhelyezésében, továbbá
segítséget nyújt a szakszerű hulladékkezelési ismeretek megismerésében.
A központ funkciói között szerepel az újrahasználatra alkalmas anyagok, tárgyak kiválasztása,
elkülönítése, beárazása, az érdeklődők felvilágosítása, a tulajdonba adással kapcsolatos adminisztratív
teendők ellátása, valamint könyvelési, nyilvántartási feladatok végzése.
A hulladékgyűjtési és értékesítési feladatok mellett a központoknak szemléletformáló szerepük is lesz.
Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy óvodai, iskolai csoportokat és felnőtt érdeklődőket
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környezettudatos szemléletű, szakértői előadások keretében
környezetvédelemmel szorosan összefüggő tevékenységével.

megismertesse

az

FKF

Zrt

A gyűjtött hulladékokkal kapcsolatos hasznos, érdekes és a mindennapi életben használható információk
megosztása, a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a használt, de nem feltétlenül kidobandó tárgyak,
anyagok ismételt felhasználásának népszerűsítése is a feladatunk. Továbbá szakmai konferenciákat is
kívánunk tartani ezekben a létesítményekben. Az újrahasználati és szemléletformáló központok
létesítésekor kiemelt figyelmet fordítunk az akadálymentes közlekedés kialakítására.
A komplex hulladékudvarok tervezett funkciói: (nem fontossági sorrendben)
Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok átvétele (papír, műanyag, üveg, fém frakciók).
Szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékok átvétele (elektronikai hulladék, világító testek,
szárazelem, akkumulátor, fáradt olaj és göngyölege, festék és göngyölege, növényvédőszer).
Szelektíven gyűjtött egyéb hulladékok átvétele (zöldhulladék, gumiabroncs, építési és bontási
törmelék, lom hulladék, sütőolaj és göngyölege).
Speciális hulladékgyűjtő göngyölegek forgalmazása (zöldhulladékgyűjtő zsákok, közszolgálati
zsákok, építési és bontási törmelékes zsákok).
Téli síkosságmentesítő szóróanyagok és takarító eszközök forgalmazása (szórósók, mechanikai
síkosságmentesítők, hólapátok, seprűk, jégvágók).
Szemléletformálás, szelektív gyűjtéssel kapcsolatos és egyéb környezetvédelmi oktatások,
előadások, programok szervezése, mindemellett gyakorlati bemutatók rendezése.
Újrahasználati funkciók betöltése, használt bútorok, műszaki cikkek, eszközök, ruhadarabok,
játékok, sportszerek stb. jutányos áron történő értékesítése.
Szabadidős tevékenység, szabadon használható játszótér.

9 Összefoglalás
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a 2012. évi CLXXXV. Törvény, valamint a 438/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet alapján, mint Budapest Főváros, valamint Pusztazámor Község közszolgáltatója a 2013-2015
időszakra elkészítette a tevékenységére vonatkozó közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét. A tervet
az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/5842-2/2013. számon
jóváhagyta.
A Kormány és a környezetvédelemért felelős minisztérium által képviselt irány a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás regionális ellátása, ezért az FKF Zrt. vállalati stratégiája alapján, a fővárosi
agglomerációban isrészt kíván venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra meghirdetett
közbeszerzési eljárásokon.
Az FKF Zrt. célkitűzése, hogy a budapesti agglomerációban a KTVF:38353-38/2009. számú veszélyes és
nem veszélyes hulladékok begyűjtési és szállítási engedélye területi hatályának figyelembevételével
kiterjessze a közszolgáltatási tevékenységét.
Jelen hulladékgazdálkodási tervet a fővárosi agglomerációs célkitűzés teljesítése érdekében készítette el
az FKF Zrt., mely tartalmazza a budapesti agglomerációban jelenleg végzett és a jövőben folytatni kívánt
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységeket.
Azon települések esetében, ahol jelenleg még az FKF Zrt. nem végez hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet, közbeszerzési pályázatok megnyerésével trevezi bővíteni tevékenységét.
A településeken a jelen KHT-ban megfogalmazottak alapján, a települések egyedi sajátosságainak, illetve
az Önkormányzati igények figyelembe vételével, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően
kívánja az FKF Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végezni.
A szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztés révén az FKf Zrt. a budapesti agglomerációban korszerű és
hatékony, a lakosok, intézmények és gazdálkodó szervezetek által elfogadott szolgáltatóvá kíván válni.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen közzétett dokumentum az FKF Zrt. szellemi tulajdona, így arra a honlapon található Jogi nyilatkozatban
(http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf/jognyilatkozat) foglaltak az irányadók.
10/10 oldal

