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Tisztelt Bizottság! 
 
Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottsága a VVKB 191/2012. (V.16.) számú, valamint a VVKB 
456/2012. (XII.13.) sz. határozatával döntött Ferencváros területén hét helyszínen 
használtolaj-gyűjtő konténerek kihelyezéséről, melynek kihelyezésére és rendszeres ürítésére 
az ATEV Zrt-vel kötött megállapodást. 
 
A hét helyszín közül az egyik a Napfény u. 26. szám alatti közterület (MOL benzinkút), ahol a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé lett kihelyezve az olajgyűjtő konténer. 
 
Az FKF Zrt. a jelzett területen a szelektív hulladékgyűjtő szigetet megszüntette. Ezt követően 
a MOL Zrt. írásban kezdeményezte az ATEV Zrt-nél az olajgyűjtő konténer elszállítását, 
tekintettel arra, hogy a MOL üzemanyagtöltő állomásokon gyűjtik a használt sütőzsiradékot. 
Továbbá álláspontjuk szerint az ATEV Zrt. által ugyanazon területen végzett tevékenysége 
üzleti érdekeiket sérti. 
 
Tekintettel arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget megszűnt, továbbá a Napfény utcában 
másik olajgyűjtő konténer is található, javaslom a gyűjtőkonténer áthelyezését a Márton utca 
– Vendel utca sarkán levő szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé, ahol a kihelyezés és ürítés 
feltételei biztosítottak. 
 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 
Budapest, 2014. január 16. 
 
        Martos Dániel s.k. 
                                                                                     elnök 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
Napfény utca 26. szám alatti területen (MOL benzinkút) kihelyezett használtolaj-gyűjtő 
konténert áthelyezi a Márton utca – Vendel utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő 
sziget mellé, továbbá felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezésre, valamint a rendszeres 
ürítésre vonatkozóan az ATEV Zrt.-vel a szerződés megkötéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
       
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyfelől Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
(törzskönyvi azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 
15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseletében a 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012. (III.02.) polgármesteri és jegyzői együttes 
intézkedésben foglaltak alapján Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető), a továbbiakban: 
Önkormányzat  
 
másrészről 
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23., adószám: 10893661-
2-43, cégjegyzékszám: 01-10-042409, cégjegyzékre jogosult: dr. Ádor Sándor), 
továbbiakban: Zrt., együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint:  
 

1) Előzmények: 
 
Felek 2013. február 11. napján a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
VVKB. 456/2012. (XII. 13). számú határozata értelmében használt sütőzsiradék gyűjtésére 
alkalmas konténerek kihelyezése és rendszeres ürítése tárgyában megállapodást kötöttek, az 
alábbi helyszínek tekintetében: 

 
IX. Mihálkovics utca - Profi melletti parkolónál, 
Tűzoltó u. 92. előtt, 
Füleki utcában a rendelőintézettel szemben, 
Liliom utca 3/a. melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetnél, 
Pöttyös utca-Üllői út sarkán levő szelektív hulladékgyűjtő szigetnél, 
Napfény u. 26. (MOL üzemanyagtöltő állomásnál). 
 

 
2) Felek megállapodnak, hogy az ATEV Zrt az Önkormányzat VVKB …./2014.(I.23.) 

számú határozata értelmében a IX. Napfény utca 26. szám (MOL üzemanyagtöltő 
állomás) előtt elhelyezett, használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas konténert az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező közterületre, a Márton utca – Vendel 
utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé áthelyezi. 
 

3) Felek rögzítik, hogy a Zrt. által a megállapodás 2) pontjában rögzített közterületre – az 
áthelyezéssel összefüggő – használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas konténer 
műszaki paramétereit, szerkezeti adottságait, valamint a használati utasítást a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
4) Zrt. kötelezi magát, hogy a megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott 

paraméterrel és szerkezeti adottsággal rendelkező használt sütőzsiradék gyűjtésére 
alkalmas konténert helyez ki a megállapodás 2) pontjában rögzített közterületre. 
 

5) Felek rögzítik, hogy a használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas konténernek a  
megállapodás 2) pontjában rögzített közterületre történő áthelyezéséből adódó 
kihelyezése térítésmentes, a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 



közterületek használatáról szóló 16/2012. (V.22.) számú önkormányzati rendelet 15. § 
(1) bekezdésének k) pontja értelmében. 
 

6) Felek rögzítik továbbá, hogy a Zrt. a használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas 
konténer kihelyezési, annak rendszeres ürítési és az ártalmatlanítási feladatok 
elvégzéséért ellenértékre nem jogosult, illetve ellenértékre nem tart igényt. 
 

7) Zrt. kötelezi magát, hogy a megállapodás 2) pontjában rögzített közterületre 
áthelyezés következtében használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas konténert, 
továbbá a körülötte lévő közterületet saját költségén tisztán tartja. 
 

8) Felek rögzítik, hogy a megállapodás 2) pontjában rögzített tevékenység folytatásához 
szükséges, az irányadó jogszabályok által előírt hatósági engedélyek beszerzése a Zrt-t 
terheli. 
 

9) Felek a jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 
 

10) Felek rögzítik, hogy bármely fél jogosult a jelen megállapodást 60 napos felmondási 
idő mellett, a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként megküldött 
rendes felmondással megszüntetni. 
 

11) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 

12) Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást átolvasást és értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
 
Budapest, 2014…………  
 
 
 
……………………………………                                 …………………………………… 
Temesiné Apollónia Aranka      dr. Ádor Sándor 
            irodavezető 
Budapest Főváros IX. kerület     ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 
Ferencváros Önkormányzata 
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1. A konténer rendeltetése: 

A háztartásokban talán legnagyobb mennyiségben keletkező (különleges kezelést igénylő) 
hulladék a sütőolaj. A túlhevült, sütéshez-főzéshez már nem használható növényi eredetű 
olaj a fáradt olajhoz hasonlóan azért veszélyes, mert az élő szervezeteket elzárja az 
oxigéntől, illetve a túlhevítés következtében rákkeltő anyagok keletkeznek benne. Emiatt 
összegyűjtése és tovább kezelése környezetvédelmi és egészségügyi érdek egyszerre. 
Az olajgyűjtő konténer elsősorban használt sütő olajjal töltött polietilén (PET) palackok 
gyűjtésére, tárolására és szállítására használható. A konténer elhelyezhető közétkeztetést 
ellátó szervezeteknél, nagy szállodákban és éttermekben, illetve a lakossági hulladék 
összegyűjtésére hulladékudvarokban és gyűjtőszigeteken. A konténerben gyűjthetők és 
tárolhatók a kereskedelmi forgalomban megtalálható és megvásárolható különböző méretű 
polietilén palackok az 5 literes térfogatig.  
Az OGY-I. jelű  konténer egyoldali bedobó nyílással készült. A bedobó nyílás kialakítása 
és mérete alkalmas az olajjal töltött, lezárt palackok gyors és kényelmes elhelyezésére. 
A konténer fedele zárható, így a benne elhelyezett palackok az elszállításig biztonságosan 
tárolhatók. 
Az olajgyűjtő konténer anyagánál, tömegénél és rögzítésénél fogva alkalmas a lakosságtól 
származó használt „háztartási” étkezési olaj biztonságos befogadására és tárolására, 
valamint a kezelőtelepre szállításra.  
A konténert minimum hetente cserélik. A hulladékkezelő telephelyen ürítik, mossák és 
fertőtlenítik a konténereket a használt étolajtól, majd ismételten kihelyezik. 
 

2.  Műszaki adatok: 
� Térfogat: 740 liter 
� Teljes magasság: 1435 mm 
� Fedél magasság: 350 mm 
� Tároló rész magassága: 1000 mm 
� Lábak magassága: 85 mm 
� Mélység: 1000 mm 
� Szélesség: 800 mm 
� Tömeg: 130 kg 

 
3. A konténer szerkezete:  

� A konténer szerkezeti részei: 



• Alsó tároló rész (1) 

• Levehető fedél a bedobó nyílással (2) 
• Támasztó lábak 4 db. (3) 

• Emelő fülek 2 db. (4) 
• Billentő fül 1 db. (5) 

• Zárszerkezet 
� Gyártási előírások: 

• A konténer tárolótér és fedél korrózióálló acélból készül  
s= 3 mm illetve s= 2 mm lemezvastagsággal 

• A szerkezeti elemek hegesztése kézi ívhegesztéssel történik ESAB OK 6130 
jelű elektródával 

• A hegesztési varratok vízzáró minőségűek 

• A konténer alsó részét íves felületek határolják, az éles sarkokat kerülni kell 
• A fedél az alsó részhez illesztő csapokkal kapcsolódik, ami a zárszerkezettel 

rögzíthető illetve bontható 
• A zárszerkezet egyedi kézműves gyártástechnológiával készül 
• Emelőfülek méretei: 16/140x137 mm, átmérő 50 mm-es furattal 

• Billentő fül mérete: 10/95x75 mm, átmérő 50 mm-es furattal 
• Lábak méretei: 90x90x 3 mm zárt szelvény alul vízzáró hegesztéssel lezárva 

• Felületvédelem: passzivált felületek, különös tekintettel a hegesztési varratok 
környezetére a konténer külső és belső oldalfelületén 

 
4. Használati utasítás 

� A konténert a rendeltetési helyén stabil (betonozott), vízszintes alapra kell helyezni 
� Biztosítani kell a konténer akadálymentes megközelíthetőségét 
� A konténert a feltöltés során le kell zárni 
� Ügyelni kell a palackok kíméletes, sérülésmentes elhelyezésére 
� A konténer az emelő fülek segítségével emelhető, telepíthető 
� A konténert a szállítás során rögzíteni kell 
� A feldolgozás helyén a konténer fedelét leveszik és a billentő fül segítségével ürítik 
� A használat során gondoskodni kell a konténer tisztán tartásáról és korrózióvédelméről 
� A konténer kezelési feladatait csak szakképzett munkás végezheti    

 



 
 
 
 

 

5. Műszaki rajz 
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6. Képek 

 

1. ábra Az OGY-I. jelű konténer 

 

2. ábra Fedél a bedobó nyílással 

 

3. ábra Billentő fül a rögzítő csappal  
 


