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A fejlesztés céljainak 
meghatározása

Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében 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 hulladékáramra is kiterjedő csomagolási 
irányelv összhangban az új EU hulladék keretirányelv előírásaival

- minél nagyobb mennyiségű, másodlagosan hasznosítható csomagolási hulladék 
eltérítése a hulladéklerakóktól



A pályázat eredménye

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

4,3 milliárd forintos támogatásával 
valósítja meg ezt a több mint 5 milliárdos 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
vezetnie a lakossági szelektív gyűjtés háznál történő
rendszerét.



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 létesült
• Jelenleg 16 darab üzemel 2012-ben begyűjtött  mennyiség: 18 037  tonna • Jelenleg 16 darab üzemel 

Gyűjtött frakciók:
• papír
• üveg
• műanyag palack
• fém italos doboz
• egyéb hasznosítható hulladék
• veszélyes hulladékok

2012-ben begyűjtött mennyiség: 941 tonna



A fejlesztés műszaki 
tartalma
Logisztika

- 200 ezer új gyűjtőpont
- a program végrehajtása 1,5-2  év
- a program folyamatos működtetése

Begyűjtés technológiája
- A szelektív hulladék háznál történő 
begyűjtésebegyűjtése

Eszközök
- 403 ezer új tartály
- 60 db új, alternatív üzemű   
gyűjtőjármű
- 3 db új kiszolgáló jármű a tartályok 
terítésére



A szelektív gyűjtés
lakossági eszközei

Tartályok:

403 000 tartály

Kék fedelű: papír

Sárga fedelű: műanyag + fémSárga fedelű: műanyag + fém

- 320 000 db 120 literes tartály 

- 83 000 db 240 literes tartály



Házhoz megyünk!

A házhoz menő 
szelektív 

program 2013. program 2013. 
március végén 

indult! 



A gyűjtés

• Az edények kiszállításának kezdete: 2013. március 25.

Címenként 1-1 db kék ill. sárga fedelű edényt adunk át
a társasházakhoz  240 literes,
a kertes házakhoz 120 literes

tartályokat helyezünk ki. 

• A gyűjtés kezdete: 2013. április 08.

A gyűjtés tervezett gyakorisága:
társasházaknál hetente 
kertes házaknál havonta egy alkalommal (ami a tapasztalatok 
alapján módosulhat)



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, joghurtosszatyrok, 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 hazai támogatásnak 
köszönhetően, a lakosoknak sem az 

edényekért, sem a szolgáltatásért edényekért, sem a szolgáltatásért 
nem kell külön díjat fizetniük.



További terveink

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

• Erre újabb pályázati forrásokat kívánunk bevonni.



A fejlesztés hatása a 
szelektív szigetekre

• A  házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést folyamatosan terjesztjük ki 
Budapest egész területére

• A szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
szerepe átalakul: a továbbiakban a 
kifosztástól védetten, csak az üveg 
gyűjtésre szolgál majd.

• A műanyag és a fém, valamint a 
papír szelektív gyűjtése a házaknál fog 
megvalósulni.

• Reméljük, hogy ezzel a 
hulladékgyűjtő szigetek környezetében  
tapasztalható illegális hulladéklerakás 
is megszűnik.



Ilyen volt, ilyen lesz



A projekt sikerének záloga

A házhoz menő szelektív 
gyűjtés sikerességéhez a 

lakosság  együttműködése 
szükséges.szükséges.

Önre is számítunk!



Munkahelyteremtés

A projekt további jelentős

eredménye, hogy közel 

200200
munkahelyet is teremt, főként fizikai 

dolgozók részére.



2013. március 25 – én  
megkezdődött a 

gyakorlati kivitelezés

Naponta 500 – 1000 
gyűjtőpontot gyűjtőpontot 

telepítünk

2013. április 8 - tól 
már gyűjtjük a 

szelektíven válogatott 
hulladékot



Köszönöm a figyelmüket!


