
FKF Zrt. 

Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt.  

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének 

bemutatása 



FKF Zrt. FKF Zrt. 
A fejlesztés céljainak meghatározása 
 

 Az Európai Uniós pályázat 2011 októberében került      

 benyújtásra  

„A fővárosi házhoz menő, szelektív hulladékgyűjtési 

rendszer kialakítása”  

     címen 

 Célok: 

I.      Alapvető szakmai elvárás 

II.   Jogszabályi kötelezettségek teljesítése 

- a lakossági eredetű szelektíven gyűjthető hulladékáramra 

     is kiterjedő csomagolási irányelv összhangban az új EU 

      hulladék keretirányelv előírásaival 

- minél nagyobb mennyiségű, másodlagosan hasznosítható csomagolási hulladék eltérítése a       

hulladéklerakóktól 

 



FKF Zrt. FKF Zrt. A pályázat eredménye 

   A sikeres pályázat eredményeképpen Budapest  

   az Európai UNIÓ 4,3 milliárd forintos 

támogatásával valósítja meg  ezt a  közel 6 

milliárdos beruházást. 

 

   Ezzel eleget tesz a 2015 január elsején életbe 

lépő törvényi kötelezettségének, miszerint be 

kell vezetnie a lakossági szelektív gyűjtés 

háznál történő rendszerét  



FKF Zrt. FKF Zrt. Célok számokban 

 -  Az évente képződő 406 et csomagolási hulladékból  

    55 %-os csomagolási hasznosítás,  

- Jelenlegi a lakossági közszolgáltatói gyűjtésből évi 18-20   

    et csomagolási hulladék helyett 60-65 et célzott   

    mennyiség realizálása 

-   A kevésbé költséghatékony szigetes gyűjtés 65-70   

    %-os lefedettségi  mutatójának 80% fölé vitele 

    Budapest teljes területén 830 ezer háztartásban 

-   A lakosság számára a szolgáltatás díjmentesen történő 

    biztosítása  

  



FKF Zrt. FKF Zrt. Jogszabályok és rendeletek 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12 EK irányelve a hulladékokról 

 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98 EK irányelve a hulladékokról 

 

• Az Európai Parlament és a Tanács 94/62 EK irányelve a csomagolásról    

           és a csomagolási hulladékról 

 

• A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

 

• 61/2002.(X.18.) Főv. Kgy. rendelet a  települési szilárdhulladék- 

           gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a  

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 



FKF Zrt. FKF Zrt. 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer most 

 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek: 

• Az első gyűjtőszigetet 2003-ban helyezték ki 

• Jelenlegi gyűjtőszigetek száma: 903 db 

Gyűjtött frakciók:   

• fém 

• műanyag 

•  papír 

• fehér és színes üveg   

2012-ben begyűjtött  mennyiség: 18 037  tonna 

 

 

 

 

 Hulladékudvarok: 
• Az első hulladékudvar 1996-ban 

nyitották 
• Jelenleg 16 darab üzemel  
Gyűjtött frakciók: 

• papír 

• üveg 

• műanyag palack 

• fém italos doboz 

• egyéb hasznosítható hulladék 

• veszélyes hulladékok 
2011-ben begyűjtött mennyiség: 935 
tonna 



FKF Zrt. FKF Zrt. 
A fejlesztés műszaki tartalmának lényege 
 

    

 Logisztika 

    200 ezer új gyűjtőpont 

      - program terítése 1,5-2  év 

      - program folyamatos működtetése 

   

  Begyűjtés technológiája 

    - a társaság jól működő rendszere alapján 

    - lehetőség nyílik alternatív üzemmód  

       bevezetésére 

 

  Eszközök 

     - 403 ezer új tartály 

     - 60 db új gyűjtő kocsi 

     - 3 db új terítő kocsi 

   

 



FKF Zrt. FKF Zrt. 
A program során beszerzésre kerülő eszközök 
 

 

 

  Tartálybeszerzés: 

403.000 tartály 

 
• Kék fedelű: papír 

• Sárga fedelű: műanyag + fém 

 

     - 320 000 db. 120  literes tartály  

     -  83 000  db. 240 literes tartály  

    

 

 

 

 



FKF Zrt. FKF Zrt. Eszközök tulajdonjoga 

- A beszerzett eszközök a pályázó Fővárosi 

      Önkormányzat tulajdonát képezik 

 

- Az eszközök használati jogát a közszolgáltató    

      az általa finanszírozott önrész fejében kapta  

      meg 



FKF Zrt. FKF Zrt.  Felkészültünk! 

 

 

Naponta akár 

 3-5000 db edény 

érkezik az FKF 

telephelyeire  



FKF Zrt. FKF Zrt. Begyűjtés tematikája 

- Edények kiszállításának kezdete: 2013            

       március 25 

       címenként 1-1 db kék ill. sárga fedelű 

         társasházakhoz    240 literesek, 

         kertes házakhoz 120 literesek  

        kerülnek kihelyezésre 

 -      Gyűjtés kezdete: 2013 április 08 

       tervezett üteme 

         társasházaknál hetente  

        kertes házaknál négy hetente egy alkalommal 

 

 



FKF Zrt. FKF Zrt. Háznál gyűjtött frakciók 

Kék fedelű edénybe: 

 - újságok, folyóiratok, füzetek, csomagolópapírok, kartondobozok, 

   kiöblített italos kartondobozok /tejes, gyümölcsleves/, hullámpapír 

Sárga fedelű edénybe:  
- üdítős- és ásványvizes PET palackok,  kiöblített háztartási flakonok, 

  szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, kimosott tejes-, joghurtos 

poharak, háztartási fémhulladékok, kiöblített italos- és 

konzervdobozok 

Fontos: 
- Az edényekbe nem dobhatóak zsíros, olajos, háztartási vegyi 

anyaggal szennyezett, élelmiszer-maradványt tartalmazó 

hulladékok 

- Az üveggyűjtés továbbra is a szigeteken és a hulladékudvarokban 

történik  



FKF Zrt. FKF Zrt. A szolgáltatás díja 

   Köszönhetően az Uniós Támogatásnak a 

lakosoknak sem az edényekért, sem a 

szolgáltatásért külön díjat fizetniük nem kell 



FKF Zrt. FKF Zrt. További tervek és vállalások 

 

- Társaságunk a begyűjtött hulladékot saját vállalkozásban 

létrehozott  válogatóüzemben/üzemekben tervezi tovább 

feldolgozni 

 

- Erre pályázati úton újabb forrásokat kívánunk bevonni a 

KEOP ágról 

 

      



FKF Zrt. FKF Zrt. 
A fejlesztés hatása a szelektív szigetekre 

• A  házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan    kerül kiterjesztésre 

Budapest teljes területére 

• A szelektív hulladékgyűjtő szigetek szerepe átalakul: a továbbiakban védetten, 

csak az üvegfrakció gyűjtésének feladatát fogja ellátni: a műanyag-, fém- és 

papírfrakció szelektív gyűjtése a házaknál fog történni. 

 

• Remélt kedvező eredmény a  

  hulladékgyűjtő szigetek 

 környezetében  tapasztalható 

 illegális hulladéklerakás  

  visszaszorulása 

  

 

 

 



FKF Zrt. FKF Zrt. Ilyen volt  …..és ……. 



FKF Zrt. FKF Zrt. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez  

kapcsolódó jövőbeli feladatok 

 A projekt munkáihoz kapcsolódó 

 kommunikációs feladatok közé tartozik: 

 

-    tájékoztatási tevékenység  

- konfliktuskezelés   

- környezeti tudatformálás elősegítése  

- A házhoz menő szelektív gyűjtés  

    fővárosi „brand”-jének felépítése,  

    /ezért választottuk az edények 

     meghatározó színének Budapest  

    emblémájának sötétkék alapszínét/ 

 

 



FKF Zrt. FKF Zrt. Munkahelyteremtés 

 

 

A projekt egyik közvetlen nagy eredménye, hogy közel  

200 új  

munkahelyet is teremt, elsősorban fizikai 

dolgozók alkalmazásával 



FKF Zrt. FKF Zrt. KÖZTISZTÁN KÖZÉRDEK 

 

Köszönöm figyelmüket! 


