
Budapest Főváros 
Önkormányzata házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési 
rendszerének bemutatása



Történelmi áttekintés

A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén

Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője Jeruzsálemben

Az ókori Jeruzsálem szeméttelepe. A hulladéklerakó mai jeruzsálemi képe.



Történelmi áttekintés
Róma: első „szemetesek” megjelenése

XVI. század: 800 hulladékszállító kocsi használata
Párizsban

1884: Párizsi rendelet, mely kötelezővé teszi
a lakosság számára a kukák használatát

1820: az első válogató 
megjelenése Londonban

1874 : az első hulladékégető 
megjelenése Angliában

Hulladékszállító kocsi

Hulladékégető



Történelmi áttekintés

A gyűjtőjárművek fejlődése



XVIII. század: budai fertálymester – hazánk első hulladékfelelőse

1830: Pest városa két helyen jelöl ki városi hulladéklerakót

Történelmi áttekintés –
magyarországi vonatkozás

Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
1977: Az építés-szerelés kezdete

1981: Üzembe helyezés

2002: Füstgáztisztító beruházás kezdete

2002-2005: Kazánok energiahatékonyság
növelő átépítése

2005: Az újjáépített létesítmény teljes
üzembe helyezése

2006: „akkreditált laboratórium” státusz
megszerzése



Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ

Építés: 1999 április – 2010 augusztus 
avar kori temető feltárása – 1247 sír

Terület: 91 hektár
- teljes körű műszaki védelem
- csurgalékvíz-gyűjtő rendszer
- légbefúvásos kezelőrendszer

Környezetvédelmi ellenőrzés:
- talajvíz figyelő kút (19 db)

- mérőpontok (felszíni vízmintavételi, 
zaj– és rezgésvédelmi,
talajvédelmi,
levegőminőség-ellenőrzési)

- akkreditált laboratórium (környezetvédelmi és hulladékvizsgáló)

Történelmi áttekintés –
magyarországi vonatkozás



A fejlesztés céljainak 
meghatározása

Az Európai Uniós pályázatot 2011-ben nyújtottuk be
„A fővárosi házhoz menő, szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” 

címen
Célok:

I. A lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése, környezettudatosság növelése

II. Jogszabályi kötelezettségek teljesítése

- a lakossági eredetű szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékokra vonatkozó európai 
uniós előírásoknak való megfelelés, 2006/12 EK irányelv, 2008/98 EK irányelv szerint

- a hulladékgazdálkodásra vonatkozó hazai jogszabályi előírások betartása a  hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint

- a Főváros hulladékgazdálkodását szabályozó helyi rendeletnek való megfelelés a 
26/2013.(IV.18.) Főv. Kgy. rendelet szerint 



A pályázat eredménye

A sikeres pályázat eredményeképpen 
Budapest Főváros Önkormányzata 
az Európai Unió és a Magyar Állam  

nyújtotta 4,3 milliárdról  4,8 milliárd forintra emelkedett 
támogatásával valósítja meg 

ezt a több mint 5 milliárdos beruházást.

Ezzel a főváros eleget tesz a 2015. január elsején életbe lépő
törvényi kötelezettségének, amely szerint be kell vezetni a
lakossági szelektív gyűjtés háznál történő rendszerét.

A projekt további jelentős eredménye a munkahelyteremtés.



A szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer most

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek:

• A 2014. szeptember 03-i adatok alapján a 
gyűjtőszigetek száma 582, a rendszer jelenleg is 
átalakítás alatt van

• az üveg gyűjtése továbbra is  gyűjtősziget 
rendszerű marad

2013-ban a szigeteken begyűjtött szelektív 
hulladék  mennyisége: 16 106 tonna

Hulladékudvarok:

• Az első hulladékudvar 1996-ban létesült
• Jelenleg 16 üzemel 

2013-ban a hulladékudvarokon begyűjtött 
szelektív hulladék  mennyisége: 1 150 
tonna



A fejlesztés műszaki 
tartalma
Logisztika

- 200 ezer új gyűjtőpont
- a program végrehajtása 1,5-2  év
- a program bevezetése 2014. év 
végére befejeződik

Begyűjtés technológiája
- A szelektív hulladék háznál történő 
begyűjtése

Eszközök
- 403 ezer új tartály
- 60 db új, alternatív üzemű, CNG     

gyűjtőjármű
- 3 db új, alternatív üzemű, CNG 

kiszolgáló jármű a tartályok terítésére



Háznál gyűjtött 
szelektív hulladékok
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 dobható zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal 

szennyezett, élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladék
- az üveggyűjtés továbbra is a szigeteken és a hulladékudvarokban 

történik



A szolgáltatás díja

Az uniós és a hazai támogatásnak 
köszönhetően a lakosoknak sem az 

edényekért, sem a szolgáltatásért 
nem kell külön díjat fizetniük!



Eszközök

3 CNG üzemű tehergépjármű már üzemel, a tartályok
kiszállításában használjuk azokat



Eszközök

60 CNG üzemű hulladékgyűjtő célgép beszerzése, amelyek
2014 szeptemberben átvételre kerültek.



A szelektív gyűjtés
lakossági eszközei

Tartályok:
403 ezer  szelektív hulladékgyűjtő 

tartályt a sikeres közbeszerzési eljárást 

követően hiánytalanul beszereztünk

Kék fedelű: papír

Sárga fedelű: műanyag + fém

- 320 000 db 120 literes tartály 

- 83 000 db 240 literes tartály



A fejlesztés hatása a 
szelektív szigetekre

• a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést folyamatosan terjesztjük ki
Budapest egész területére, eddig 11 kerületben kerestük fel a
nyilvántartásunkban szereplő összes címet a szelektív tartályok átadása
céljából

• a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
rendszere átalakul: kiemelten üveg
gyűjtésére szolgálnak majd, kiegészítve
a szelektív hulladék háznál történő
gyűjtési rendszerét

• a műanyag és a fém, valamint a
papír szelektív gyűjtésére egyedi
esetekben kerülnek alkalmazásra



Ilyen volt, ilyen lesz



Fogadtatás

Sikeres tartály átadások aránya: 90,2%

Sikertelen átadások: 9,8%,

okai:
● nem tartózkodtak otthon: 7,6%
● elutasította az átvételt: 1,4%
● más szolgáltató van jelen: 0,2%
● nincs lehetőség az elhelyezésre: 0,6%



Eredmények számokban

• 328 ezer új szelektív hulladékgyűjtő tartály már kiszállításra került

• Budapest 81%-án a házhoz menő gyűjtési rendszer már működik

• napi 500-1000 tartály kerül a lakosság részére kiszállításra

• 163 ezer új gyűjtőponton már működik a házhoz menő rendszer



2013 januártól 2014 augusztusig a 
házhoz menő rendszerben begyűjtött 

hulladék- mennyiségek 

Papír: 12 612 tonna

Műanyag+fém: 6 248 tonna

Összesen: 18 860 tonna



Budapestre vonatkozó 
adatok
A szelektív házhoz menő gyűjtés lefedettsége
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A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés lefedettsége
kerületi bontásban



A havi begyűjtések diagramja



Átvett edények eloszlásának aránya 2014. szeptember 09-ig 

Kihelyezett 
edényszám (db)

Gyűjt őpontok 
száma (db)

%-os eloszlás

Budapest teljes edényszám (2015.) 403 000 201 500 100%

Budapest 2014. szeptember 09-ig 326 088 163 044 81%



Elérhetőségeink

www.fkf.hu

Ügyfélszolgálat: 06 40 353 353

Elektronikus levél: fkfzrt@fkf.hu



Része a városképnek

A szelektív edények 
kiszállítása 2013. március 

25-én indult, 
a szelektív hulladék 

begyűjtése pedig 2013. 
április 8-án kezdődött. 



A házhoz menő szelektív 
gyűjtés sikerességéhez a 

lakosság  együttműködése 
szükséges.

Önre is számítunk!

2014. év végére egész Budapesten működni fog az új rendszer 

A projekt sikerének záloga



A Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Budapesten a 2014 évi 

Magyar Termék Nagydíj országos pályázaton elnyerte a 

Magyar Termék Nagydíj 

kitüntető címet.





További terveink

• Budapest Főváros Önkormányzata az FKF Zrt-vel
együttműködve, az összegyűjtött hulladék további 
feldolgozását saját válogatóüzemekben tervezi.

• Ehhez újabb pályázati forrásokat kívánunk 
bevonni.



Köszönöm a figyelmüket!


