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Tárgy:   ingyenes szelektív sütőolajgyűjtő rendszer – CSEPPETSEM! PROGRAM 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Településvezető! 

 

Engedje meg, hogy ismét figyelmébe ajánljuk a lakossági használt sütőolaj begyűjtésére létrehozott és térítésmentes 

CSEPPETSEM! PROGRAMOT, mely hozzájárul környezetünk védelméhez! A két éve indult és dinamikusan fejlődő 

országos szelektív sütőolajgyűjtő rendszer már 1 250 településen 2 700 gyűjtőedénnyel van jelen, így a legnagyobb 

országos hálózattal rendelkezünk. Önkormányzati területeken, óvodákban, iskolákban, üzletek környezetében 

üzemeltetünk gyűjtőket az országban, a legnagyobb és legkorszerűbb hálózatot fenntartva. Cégünk 17 éves szakmai 

tapasztalata és stabil műszaki háttere biztosítja a folyamatos, magas színvonalú szolgáltatást. 

Célunk, hogy a lakosság körében keletkező használt sütőolajat és sütőzsiradékot összegyűjtsük és újrahasznosításra 

továbbítsuk, így az nem szennyezi tovább a csatornahálózatot, a szennyvíztisztítókat és az élővizet. Azért is javasoljuk 

csatlakozásukat, mert a gyűjtés bevételt hoz önkormányzatuknak és helyi közösségüknek az energiaválság idején 

és a használt sütőolaj visszagyűjtési aránya is jelentősen javulhat hazánkban. A csatlakozás nyomán kevesebb 

meghibásodás várható a csatornahálózatban, szennyvíztisztítókban, az anyag nem jut az élővizekbe sem! 

VISSZATÉRÍTÉSI PROGRAM - A gyűjtőedénynek helyet biztosító önkormányzatoknak (vagy a velük együttműködő 

intézményeknek, cégeknek) minden összegyűlt kilogramm után 30 forint visszatérítést biztosítunk, mellyel jelentős 

bevételhez juthatnak. (Pl. a 2400 fős Kimaroson az önkormányzat által megjelölt kedvezményezett óvoda már 125 00 

forint támogatásban részesült a program indulása óta. Idén az első félévében a program által kifizetett támogatások 

összege országosan 5 921 365 forint volt.) 

CSEPPMENTES RENDSZER - A rendszer „cseppmentes”, mivel az anyagokat nem önteni, hanem lezárt csomagolásban 

(műanyag palackban) kell a gyűjtőbe helyezni, így teljes mértékben elkerülhető a gyűjtő környezetének 

beszennyezése. Három féle gyűjtőedénnyel rendelkezünk, melyről részletes tájékoztatót a csatolmányban találhatnak. 

Külső helyszínekre a legkorszerűbb, zárható, felső bedobónyílással rendelkező, online telítettségmérővel ellátott 

gyűjtőinket ajánljuk. A CSEPPETSEM! PROGRAMBAN nem csak a használt sütőolaj, hanem a sütőzsiradék, kókuszolaj, 

pálmaolaj, vaj és margarin is leadható, így sokkal szélesebb a gyűjthető hulladékok köre, mint más 

gyűjtőrendszerekben, így ezen anyagok is „eltüntethetők” a környezetből. 

 

 

http://www.cseppetsem.hu/


HAZAI CÉG – Más, a környéken megjelent gyűjtőcégek az elért eredményt és a gyűjtött anyagot is kiviszik az 

országból feldolgozásra, de a 100%-ban magyar tulajdonú Biotrans Kft. az összegyűlt sütőolajat 

Magyarországon dolgoztatja fel, így kizárólag a hazai gazdaságot erősíti a program. Az összegyűjtött anyag 

100%-ig újra hasznosítható: biodízel alapanyag készül belőle, mely a nemzetközi energiaválság idején 

kiemelten fontos alapanyag hazánk számára.  

Ha Önöknek fontos a magyar gazdaság védelme, akkor a szolgáltatók közül válasszák a Biotrans Kft-t és a 

CSEPPETSEM! PROGRAMOT! 

 

KÜLSŐ HELYSZÍN – A tapasztalatok szerint a külső helyszíneken elhelyezett gyűjtőkben több anyag gyűlik, ezért– 

központibb, biztonságosabb helyen fekvő területen javasoljuk a telepítést. (Nem feltétlenül szelektív sziget mellé.)  

Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a település közterületein nem üzemeltethető 

a gyűjtő, de részt vennének a programban, úgy lehetőség van arra is, hogy 

településük bármely vállalkozása (élelmiszerbolt, barkácsbolt, cukrászda, 

virágüzlet, műszaki üzlet), vagy civil szervezete (egyesület, alapítvány, 

polgárőrség, önkéntes tűzoltóság), a üzemeltesse a gyűjtőedényeket, ekkor a 

vállalkozás is lehet a kedvezményezett a visszatérítés során. A gyűjtőedénynek 

helyet biztosító vállalkozás népszerűbb lehet a vásárlók körében: 

hangsúlyozhatja a cég környezettudatosságát, hozzájárulhat a 

környezetvédelemhez és akár támogathatja a település közösségeit is.  Mivel a 

település lakossága számára állandóan elérhető helyszínen elhelyezett gyűjtőbe 

a tapasztalatok szerint sokkal nagyobb mennyiség gyűlik, így a környezet jobban 

mentesül a káros anyag hatásaitól. 

Javasoljuk településük oktatási intézményeinek (óvoda, iskola) a csatlakozást, itt külön intézményi gyűjtőpontokat is 

ki tudunk alakítani – a települési pontok mellett. 

Számos víziközmű-szolgáltató, megyei közgyűlés és civil szervezet is a magyar CSEPPETSEM! PROGRAMOT ajánlja! 

Kérjük, tekintsék meg a mellékelt tájékoztatókat gyűjtőinkről, melyhez a támogatói és szolgáltatói szerződést is 

csatoljuk. További információkat találhat rendszerünkről a www.cseppetsem.hu oldalon. Várjuk csatlakozásukat, 

kérdés esetén telefonon és emailben is állunk rendelkezésükre! 

 

Törökbálint, 2022. október 12. 

Tisztelettel: 

Cserháti programvezető 
+36-30-689-5728 
info@cseppetsem.hu  


