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Az FKF Zrt. 2013. március 25-én kezdi meg a szelektív hulladékgyűjtő kukák kiszállítását és átadását. A házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés a budapestieknek nem jár többletköltséggel. A tervek szerint 22 hónap alatt minden 
lakóközösséghez – legyen szó lakótelepi, belvárosi és egyéb társasházas, valamint kertes házas területről – 
eljutnak a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló tartályok. 

“Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekt létrejöttével Budapest nem csupán egy mérföldkőnek 
számító környezettudatos lépést tesz, hanem ezzel a főváros tulajdonában álló FKF Zrt. 200 új  munkahelyet is 
teremt.” - mondta el Dr. György István, városüzemeltetési főpolgármester-helyettes.

A kukák kihelyezését követően a kertes házas övezetekben havonta, a társasházakban és egyéb területeken heti 
rendszerességgel  azonnal  megkezdődik a hulladék elszállítása, így egyes háztartások már tavasztól szelektíven 
gyűjthetik a papírt, a műanyagot illetve a fémet. Az új  kukák a márciusi első kihelyezési ütemben több mint 2500 
ingatlanban jelennek meg. A kukák elhelyezéséhez és tárolásához szükséges helyről  a lakóknak, illetve a közös 
képviselőknek kell  gondoskodniuk, ezzel  kapcsolatban az FKF Zrt. folyamatosan tájékoztatja az érintett lakókat és 
társasházi képviselőket. 

Színes kukák, környezetbarát járművek

A lakótelepi, belvárosi, illetve egyéb társasházas övezetekben összesen 83 000 db 240 literes kukát helyezünk ki 
az FKF Zrt. közreműködésével, míg a kertvárosi övezetekben 320 000 db 120 literes kukát adunk át. Minden új  
kuka esetében az edénytest sötétkék színű, a tető színe - utalva az edényben elhelyezhető hulladékfajtára is - az 
egybegyűjtött műanyag és fém hulladék esetében sárga, papír hulladék esetében kék. A kukák javítását vagy 
cseréjét bejelentés alapján az FKF Zrt. végzi. A főváros levegőminősége és a környezet védelme érdekében 
jelentős újítás, hogy a hulladék begyűjtését a fővárosban elsőként alternatív gázüzemű járművekkel valósítjuk meg.
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“A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása” című KEOP-1.1.1/B/
10-11-2011-0002 azonosító számú projekt mintegy 5,1 milliárd forintból, 85%-ban európai uniós 
támogatással valósul meg. Az elkövetkező két év legátfogóbb lakossági szelektív hulladékgyűjtési 
projektje keretében Budapest  Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. olyan integrált hulladékgazdálkodási 
rendszert épít ki Budapesten, amely hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához. A 
projekt során több mint négyszázezer szelektív hulladékgyűjtő kukát adunk át a fővárosi háztartások 
részére. A lakosság által gyűjtött szelektív hulladékot hatvan darab új, környezetbarát, alternatív üzemű 
kukásautó segítségével szállítjuk el.
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Átfogó, hatékony hulladékgyűjtési rendszer

Az uniós előírások és hazai jogszabályok a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentését írják elő. A 
fővárosi  háztartásokban jelenleg évente mintegy 406 ezer tonna csomagolási  hulladék keletkezik, melynek 55%-át, 
évi  223 ezer tonnát hasznosítani  kell. A jelenleg működő gyűjtőszigetes rendszer a fővárosi  lakosság 65-70%-át 
elérve, éves szinten 18 ezer tonnát gyűjt be. Ezt a rendszert teszi teljessé a házhoz menő  szelektív 
hulladékgyűjtés, amelynek segítségével a teljes fővárosi lakosság bevonható a fenntartható hulladékkezelésbe, és 
éves szinten az új rendszer 49-50 ezer tonnával növelheti a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét. A házhoz 
menő gyűjtési rendszer fajlagos költsége a gyűjtőszigetes rendszerhez viszonyítva lényegesen alacsonyabb, 
hatékonysága pedig lényegesen magasabb. 

Háttérinformáció

A projekt az Új Széchényi Terv keretein belül, európai uniós és állami támogatással valósul meg. A projekt 
kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás 
ellátása, a projekt során létrejövő hulladékgazdálkodási eszközök jelenlegi  rendszerbe történő integrálása és 
üzemeltetése az FKF Zrt. feladata.

A projekt beruházási költsége

 db Fajlagos költség Összesen
Gyűjtőjármű 60 45 000 000 2 700 000 000
Tartály ellátó jármű 3 15 000 000 45 000 000
Edényzet 240 l 83 000 6 500 539 500 000
Edényzet 110 l 320 000 4 500 1 440 000 000
Kötelező kommunikáció   20 000 000
Szemléletformáló kommunikáció 294 254 737
Megvalósíthatósági tanulmány 20 000 000
Összesen   5 058 754 737
tartalék   108 840 000
Összesen   5 167 594 737 
Várható támogatás (85%) 4 392 455 526
Várható saját forrás (15% önerő) 775 139 211
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Sajtókapcsolat:

Csendes Katalin

Kommunikációs és PR munkatárs

 

BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZRT.

CÍM: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

TEL.: +36 1 327 1397
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