
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 91/2021. (VII. 8.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés a „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-

begyűjtési hálózat támogatásáról 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a „CseppetSem!” 
Program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési hálózat 
támogatásáról” tárgyú előterjesztést és alábbi döntést hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Biotrans 
Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Biotrans Kft.) „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági 
használt sütőolaj-begyűjtési programot továbbá támogatja a Biotrans Kft. és Veszprém 
megye települési önkormányzatai közötti együttműködések megkötését. 
 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy jelen határozatot 
és a határozat mellékletét képező, a Biotrans Kft. által az önkormányzatok részére 
készített „CseppetSem! Progam” részletes programismertetőjét küldje meg azon 
Veszprém megyei települési önkormányzatok számára, akik még nem csatlakoztak a 
programhoz. 
 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban 
foglaltakról a Biotrans Kft. vezetőjét értesítse. 
 
 

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal  
2. és 3. pont tekintetében: 2021. július 15. 

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 
 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 

A kiadmány hiteléül: 



„CseppetSem!”
program ismertető

Önkormányzatok részére

A 91/2021. (VII. 8.) MÖK határozat melléklete

halmi.monika
Beírt szöveg
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Beírt szöveg
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SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSI PROGRAM

TELEPÍTÉS
A Biotrans Kft. az önkormányzat megrendelése esetén az önkormányzat által 
megjelölt helyszínre telepíti a 240 literes, kifejezetten használt sütőolaj begyűjtéséhez 
kialakított kukát. Javasoljuk, hogy az önkormányzat üzemeltetésében lévő nevelési-
oktatási intézmények - művelődési házak udvarán, piacok területén, polgármesteri 
hivatalok közösség számára is nyitva álló udvarán helyezzék el a gyűjtőpontot, hogy az 
védettséget élvezzen az esetleges rongálókkal szemben.

A település adottságaitól (lélekszám, terület nagysága és lakosságeloszlás) alapján a 
legideálisabb lefedettséget próbáljuk elérni: 

A Biotrans Kft. lakossági használt sütőolaj begyűjtési programot szervez szolgáltatási 
területén a „CseppetSem!” program részeként.

Bevezetésének oka az, hogy bár az elmúlt évtizedben történtek lépések a környezetet és 
az épített infrastruktúrát súlyosan szennyező anyag szelektív gyűjtésének elindítására, 
de a ritkásan kiépült rendszer alacsony hatásfokú, azt szinte csak a kiemelkedően 
kör-nyezettudatos polgárok veszik igénybe.

Ezért a „CseppetSem!” rendszer célja az, hogy minél több önkormányzat létesítsen 
a területén használt sütőolaj gyűjtő pontokat, hogy a lakosságnak minél kisebb 
erőfeszítésébe teljen az, hogy környezetbarát módon helyezze el ezt a hulladékot. 

2020. szeptemberében indult a program, mely mára több mint 500 településen nagy 
sikerrel működik. 

10 000 fő alatt 4-5,

10 000 fő felett további 2500 főnként 1-1 újabb gyűjtőpont telepítése ajánlott.

Amennyiben az önkormányzatok ritkább hálózat telepítését javasolják, abban az esetben 
lehetőségük van a későbbi hálózatbővítésre.
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VISSZATÉRÍTÉS
A „CseppetSem!” program a társadalmi felelősségvállalással a környezetvédelem mellett 
további előnyt is jelent a csatlakozó települések számára: 
a hasznosítást szervező Biotrans Kft. vállalja, hogy évente egy alkalommal a 
gyűjtőponton összegyűlt minden hasznos kg után 25 Ft visszatérítést fizet valamely 
önkormányzat által kijelölt egyesületnek, alapítványnak, vagy az önkormányzat 
elkülönített környezetvédelmi alapjába.

TOVÁBBI ELŐNYÖK
A rendszer további előnye, hogy a 
használt sütőolajat és sütőzsiradékot 
– több más rendszerrel ellentétben – 
nem önteni kell a gyűjtőedénybe, 
hanem PET-palackban vagy 
befőttesüvegben kell behelyezni. 
(Nem jelent problémát ha az üveg 
összetörik, mert a tartalma a 
gyűjtőből akkor is kinyerhető.)

A cseppmentes leadási rendszer 
előnye miatt a befogadó intézmények 
kevésbé tartanak attól, hogy az anyag 
beszennyezi a gyűjtő környezetét, 
kiömlésveszély gyakorlatilag nincs. 
Mindemellett a rendszerünk 
előnye, hogy a hulladékot a gyűjtő 
cseréjével szállítjuk el az egyszerű 
ürítés helyett: 
a gyűjtőpontra minden alkalommal 
tisztított és fertőtlenített, 
új gyűjtő kerül.

PÉLDA

Például, ha a kijelölt gyűjtőpont egy óvoda 
udvarán található, akkor lehet az óvoda 
alapítványa a kedvezményezett:
ezzel a közösség is jobban ösztönözhető 
arra, hogy a gyűjtőket használni kezdje, 
és az alapítványok, egyesületek saját céljaikra 
fordíthatják az így befolyt bevételt.
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A kukák matricáján megtalálható minden tudnivaló a gyűjtő helyes használatáról, és 
szükség esetén figyelemfelkeltő molinót is biztosítunk, melyen feltűntethetjük azt is, 
hogy az ott gyűlt sütőolaj mely alapítványt támogatja.

A „CseppetSem!” program által nyújtott új, lakóhelyi szinten elérhető szolgáltatás nyomán  
közvetett gazdasági hatásokkal is számolni lehet:

Az innováció nyomán egy teljesen új szelektív gyűjtési rendszer van kiépülőben, 
mely 

a hálózatosság, 

a leadható anyagok szélesebb köre,

a társadalmi felelősségvállalási program,

a könnyen szállítható edényzet

és a közösségi médiában gyorsan terjedő híre 

miatt a lakosság körében nagyon népszerű. Több településen is előfordult, hogy a 
lakosság kezdeményezte a rendszer kialakítását az önkormányzatnál.

A használt sütőolaj és sütőzsiradék nagy 
része eltűnik a csatornákból, így a magán- 
és közcsatorna-hálózat meghibásodási és 
rongálódási aránya csökken.

A csatornahálózat falára tapadó anyagok 
kisebb mértékben lesznek jelen – ezzel csökken 
a dugulások száma - valamint csökken az olaj 
és egyéb szennyeződések kölcsönhatása 
nyomán a beton- és fémelemeket rongáló 
elegyek aránya is.

A szennyvíztisztítók mentesülnek az 
olaj kiszűrésére fordított többletenergia-
felhasználástól.

Összességében csökkenhet a csatornarend-
szerekre és szennyvíztisztítók üzemeltetésére 
fordított összeg is.

100% MAGYAR TULAJDON
Büszkék vagyunk arra is, hogy a „CseppetSem!” rendszert 100%-ban magyar tulajdonú 
vállalkozás üzemelteti.



„CseppetSem!”
Kérjük, hogy amennyiben tájékoztatónk  
felkeltette érdeklődését és 
együttműködne velünk, jelezze 
szándékát az alábbi elérhetőségeink 
valamelyikén:

email:
info@cseppetsem.hu

telefon:
+36 30 689 5728

. 



www.biotrans.hu info@biotrans.hu +36 30 689 5728 

Az OILplan® 800 gyűjtőtartályt kifejezetten arra tervezték, hogy a háztartásokban képződő használt 

sütőolajat pet palackban, befőttes üvegben, vagy eredeti csomagolásban gyűjtsük a tartályba. A 

tartály anyaga PEHD-ből készült, amely ellenáll a zord időjárási körülményeknek és olajoknak. A gyűjtő 

800 literes űrtartalommal rendelkezik, ütésálló és oszlopokkal van felszerelve a talajhoz történő 

rögzítéshez. A speciális alakú konténeralj lehetővé teszi a kézi raklapemelő vagy targonca használatát 

a tartály mozgatásakor.  

http://www.biotrans.hu/
mailto:info@biotrans.hu


 
 

www.biotrans.hu info@biotrans.hu +36 30 689 5728 
 

Az OILplan® 800 egyik nagy előnye, hogy a 

bedobónyílás a gyűjtőtartály tetején 

található. Akár 5 literes petpalack is 

elhelyezhető így a tartályban! 

 

 

 

 

Az gyűjtőállomás áramellátása elemekkel és fotovoltaikus panelekkel történik, és fel van szerelve RFID-

olvasóval. A tartályban összegyűjtött olaj mennyiségét naponta ellenőrizzük online felületen a 

tartályba épített érzékelő segítségével, így a túltöltés veszélye nem áll fent. Igény esetén a gyűjtőtartály 

alá kármentő is telepíthető! 

 

 

Online nyomonkövetés 

 

http://www.biotrans.hu/
mailto:info@biotrans.hu


 
 

www.biotrans.hu info@biotrans.hu +36 30 689 5728 
 

 

240 Literes gyűjtő 

A tartálytípus kiválasztásásnál a legfontosabb szempont a várható forgalom figyelembevétele, de 

természetesen a legoptimálisabb megoldás érdekében minden esetben előzetesen egyeztetünk 

partnereinkkel. HENKEL FATBOXX A Henkel GmbH szabadalmi oltalommal védett edényt minimális 

zajszint, tökéletes tisztántarthatóság, stabil test és peremfogazat, lefagyásmentes tető jellemzi. 

Könnyen telepíthető, egyszerű, mégis kompakt megoldást nyújt sütőolaj begyűjtésre. A 240 literes 

tartály tapasztalataink szerint kisebb forgalmú gyűjtőpontoknak, illetve kisebb településeken 

tökéletesen megfelel. 

 

A partnerek igényeinek megfelelő tartályokat díjmentesen telepítjük! 

 

  

http://www.biotrans.hu/
mailto:info@biotrans.hu
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Lakossági használt sütőolaj begyűjtés önkormányzatoknál, önkormányzati 

intézményeknél és kereskedelmi egységeknél 

„CseppetSem!” Program 

 

Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra 

alkalmatlanná tenni.  

 

A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: jelentős része a 

települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és 

patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli.  

 

A szelektív gyűjtési rendszer mentesíti a települési csatornahálózatot és a 

szennyvíztisztítókat a szennyező anyagtól, csökkentve ezáltal az önkormányzatok 

üzemeltetésre fordított kiadását is. Csatornázatlan településeken legtöbbször a földbe kerül 

az olaj, mely erősen szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel. 

 

A környezettudatosság 

egyre nagyobb a 

lakosság körében, az 

önkormányzatok is 

nagy hangsúlyt 

fektetnek a 

környezetvédelemre. A 

felkeresett 

önkormányzatok 

pozitívan fogadják a 

térítésmentes telepítés 

lehetőségét.  

 

 

 

Kérjük, ha az önkormányzat nem tud helyet biztosítani a 

gyűjtőedényeknek, értesítsék a település kereskedelmi egységeit a 

lehetőségről, mert ezek udvarain is elhelyezhetők a „CseppetSem!” Pontok, 

melyek által új vevőkört is szerezhetnek a települések vállalkozói. 

(Pl. benzinkút, élelmiszerbolt, barkácsbolt, gazdabolt, gumiszervíz, stb.) 
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Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során biodízel 

alapanyag készül belőle.  

 

A jól kiépített, sűrű gyűjtőponthálózat a tapasztalatok szerint jobban ösztönzi a lakosságot a 

szelektív gyűjtésre.  

 

A települések lélekszámától és méretétől függően több gyűjtőpont is létesíthető, 2500 

főnként egy-egy gyűjtőpont telepítését javasoljuk. Leginkább önkormányzati intézmények 

(önkormányzati épületek, óvodák, iskolák) udvarain kerül telepítésre a gyűjtőedény. A 

rendszerhez csatlakozó településeken a lakosság örömmel fogadja és rendszeresen használja 

a leadópontokat.  

 

A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű 

gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben a gyűjtőbe kell helyezni 

az olajat, önteni nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. A 

gyűjtő cég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és igény szerint biztosítja az 

elszállítást és az edények cseréjét. A gyűjtőkhöz molinót is biztosít a cég.  

Amennyiben az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a 

településen közterületen is biztonságosan 

üzemeltethető gyűjtőedény, úgy ezen területekre 800 

literes, zárható és a talajhoz rögzített edényzetet is 

tudunk biztosítani. 

 

A szolgáltatás díjmentes, a partnereket semmiféle 

pénzügyi kötelezettség nem terheli.  

 

A gyűjtőcég ezen felül minden hasznosítható begyűjtött 

kilogramm sütőolaj után 25 forint visszatérítést ad egy, 

az önkormányzat által megjelölt szervezetnek (iskola, óvoda, alapítvány, egyesület, 

környezetvédelmi alap), így a környezetvédelmi előnyök mellett a település némi bevételhez 

is juthat, mellyel saját intézményeit támogathatja. A méltányos visszatérítési összeg mellett 

még biztonságosan és kiszámíthatóan üzemeltethető a 

rendszer. 

 

Számos magyarországi község, város, megyeszékhely és 

budapesti kerület csatlakozott már a gyűjtési rendszerhez, 

illetve áll szerződés és telepítés alatt a gyűjtőpontrendszer. 

Ahol a rendszer bevezetésre került, ott jól működik és 



3 
 

népszerű a lakosság körében. (Lásd: médiamegjelenések csatolmányban) 

A gyűjtést 100%-ban hazai tulajdonú cég bonyolítja, mely az FKF Zrt. együttműködő 

partnere a használt sütőolaj elszállítására a budapesti hulladékudvarokból is. 

 

A 2500 lakosú Pest megyei Kismaroson 2020. október 22-e óta 1772 kilogramm sütőolaj és 

sütőzsír gyűlt össze. 

 

A csatlakozott környezettudatos önkormányzatok saját helyi kommunikációs csatornáin a 

lakosság gyorsan értesül a lehetőségről és a jelek szerint elkezdi használni a könnyen 

elérhető helyi gyűjtőpontokat. 

 

A szerződés aláírása és e-mailes visszaküldése után a telepítési folyamat azonnal 

megkezdődik, így a gyűjtőpontok gyorsan, akár pár héten belül telepítésre kerülnek. 

 

A rendszer 2020. október eleji indítása óta 

több, mint 1000 település nyilvánította ki 

csatlakozási szándékát, közülük 806-ban már 

a telepítés is megtörtént. További 

településeken zajlanak egyeztetések a 

helyszínekről, a szerződéskötés folyamatban 

van. 2021. nyarán az országos elérés 5,1 

millió fő körül alakul majd a jelentkezések 

alapján. 

 

További város és község felkeresése is 

megtörtént, ezeken a helyeken is egyeztetünk  

az önkormányzatok csatlakozásáról. 

 

!!! 

A COVID-járvány idején is „érintésmentesen” telepíthetőek a gyűjtőedények. A szükséges 

iratok szkennelve e-mailben is visszaküldhetőek, postázni később is lehet. 

A szerződéskötéshez és a telepítéshez nem szükséges személyes kontaktus. 

 

További információ, telepítés: 

Cserháti László 

06-30-689-5728 
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www.cseppetsem.hu 

CseppetSem!” Program tájékoztató - a sütőolaj káros hatásai a környezetre 
 

Magyarországon fejenként 13,7 kilogramm használt sütőolaj és sütőzsíradék keletkezik, melynek kb. 
70%-a a háztartásokból kerül ki. A visszagyűjtés az NHKV adatai szerint mindössze 0,2 kg/fő/év volt. A 
„CseppetSem!” Programmal a visszagyűjtési arányt kívánjuk  jelentősen megemelni. 
 

A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz, mely a 
háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter 
ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.  
 

A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre további 
szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve ezáltal a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár 
dugulásokhoz vezethet. 
 

A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához 
vezethet. A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő 
anyagok kerülnek a levegőbe. 
 

A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert, a tisztítás jelentős többletenergiát 
és nagyobb igénybevételt okoz.  
 

A használt sütőolaj sűrűbb gyűjtőpontos begyűjtése a hazai településeken a „CseppetSem!” Program 
keretében már elindult. 
 

A „CseppetSem!” Program előnyei: 
 

- a szolgáltatás ingyenes 
 
- a térítésmentesen kiépíthető sűrűbb gyűjtőpont-hálózat lehetővé teszi, hogy a lakosság 
kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadási lehetőséghez, mely a „gyűjtőkedvet” növeli 
 
- a csatornahálózat terhelése kisebb lesz, csökken a duguláselhárításra és javításra költött 
összeg  
 
- a szennyvíztisztítók terhelése és meghibásodási esélye csökken, ezáltal a közszolgáltatás 
kisebb költséggel működik 
 
- csökken az élővizek terhelése, mert a vízszínen nem jelenik meg az oxigén bejutását 
megakadályozó olajréteg  
 
- 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 millió liter ivóvizet „menthetünk meg”  
 
- csökkenhet a kártevők irtására költött összeg  
 
- a szemétlerakók mentesülnek a nehezen lebomló anyagtól 
 
- a talajflóra mentesül az anyag okozta károsodástól  
 
- a „cseppmentes” technika során a gyűjtő környékét nem szennyezi be az anyag. A leadott 
sütőolajat eredeti csomagolásban, vagy befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni 
 
- városiasabb területeken akár lakóközösségek is igényelhetnek kisebb gyűjtőedényeket, ekkor 
a társasházakkal áll kapcsolatban a gyűjtőcég 

http://www.cseppetsem.hu/


 

- mert „cseppmentes” technológiája garantálja, hogy a gyűjtő környezete 

nem úszik majd az olajban és kulturált marad 

 

- a 25 forint/kilogramm visszatérítés méltányos és garantálja, hogy a 

szolgáltatás stabil és 

folyamatos lesz 

 

- 14 év tapasztalata és 25 

jármű garantálja a 

szolgáltatás színvonalát 

 

- több, mint 1 000 elégedett 

ügyfél az ételhulladék-

elszállítási üzletágban is 

 

 

 

 

- a 806 önkormányzattal kötött szerződés 2 745 000 fő részére biztosítja 

a szolgáltatást saját településén (2021. május 26.) 

 

- 200 nagyobb településsel történő szerződéskötéssel a közeljövőben 

további 2 442 000 ember részére lesz elérhető a rendszer 

 

- mert 100%-ban hazai tulajdonú vállalkozás, nem áll mögötte külföldi 

tőke, eredményei a magyar gazdaságot erősítik 

 

http://www.cseppetsem.hu/


„CseppetSem!” mindegy, melyik szolgáltatót választják

A „CseppetSem!” rendszerben a nagyobb lélekszámú településeken több gyűjtőpont 

telepíthető, így a leadópontok közelebb kerülnek a lakossághoz.  

Elsősorban intézményi területeket javaslunk, ahol megfelelő felügyelet alatt állnak a gyűjtők. 

Ebben az esetben nem áll fenn a kiömlés vagy szivárgás veszélye, ami súlyos környezeti 

károkat okozhat. Az intézményi területen elhelyezett edényzet a kapcsolattartó által is 

könnyebben ellenőrizhető, így nem áll fenn a túltelítettség – ezáltal sok esetben a kiömlés 

vagy szivárgás – veszélye. A felügyelt helyen jobban kontrollálható és személyesebb a gyűjtés 

is. 

Közterületi gyűjtőként a talajhoz rögzített, nagyobb (800 literes) űrtartalmú edényzetet 

biztosítunk. 

A „CseppetSem!” rendszer „cseppmentes”, mert zárt csomagolásban (PET-palack vagy 

befőttes üveg) adható le az anyag. Egyes anyagok tárolása a dermedés miatt PET-palackban 

nehezen megoldható, így a befőttes üveg praktikusabb. 

A „CseppetSem!” rendszerben nem csak a használt étolaj, hanem további anyagok, így a 

sütőolaj, kókusz- és pálmaolaj is leadható. Mindez korlátlan mennyiségben. 

A „CseppetSem!” program nem csak elvisz, de ad is: a társadalmi felelősségvállalási 

program nyomán a településeknek juttatott anyagi visszatérítés a helyi közösségek 

céljainak megvalósítását mozdítja elő, a település fejlődéséhez járul hozzá és még azokat is 

ösztönzi a szelektív gyűjtésre és leadásra, akik amúgy nem biztos, hogy félretennék a 

használt sütőolajat… Így válhat a környezettudatosság segítséggé, közösségmegtartó és 

közösségformáló erővé is… 

A „CseppetSem!” rendszert üzemeltető Biotrans Kft. 100%-ban hazai vállalkozás, nem áll 

mögötte külföldi tőke, nincs benne multicég-részesedés. 

A 14 éve működő, országos lefedettséggel és megfelelő körű szakmai tapasztalattal 

rendelkező cég a megtermelt javakat nem viszi külföldre, hanem Magyarországon tartja. 

A „CseppetSem!” rendszerhez történő csatlakozással tehát nem csak a környezetet, hanem a 

magyar gazdaságot is védhetik, mely a világjárvány idején különösen  fontos az ország 

szempontjából is. 

A gyűjtő cég szakmaiságát több mint 1000 elégedett partnere és a 806 csatlakozott 

település, valamint az elért 2,337 millió  „CseppetSem!” használó is garantálja. 

„CseppetSem!” Program, 2020-2021. 

Biotrans Kft. – a 100%-ban hazai vállalkozás 
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 „CseppetSem!” Program – Biotrans Kft. 
referencialista 

- www.cseppetsem.hu – 
 

 
(Lakossági használt sütőolaj-begyűjtési pontok településenként, 2021. május 26-i állapot szerint) 

 
 

Az október elején indult rendszer nyomán 806 településen rendelkezünk szerződéssel, 2 745 000 fő 
részére elérhető helyi gyűjtőpont - elérhető közelségben. Az egyértelműen pozitív választ adott 

önkormányzatok csatlakozása folyamatos, így pár hónapon belül akár 5,1 millió fő is elérheti majd az 
országban a gyűjtőpontokat saját településén..  

 
 

Igény esetén a Biotrans Kft. Magyarország összes településén (lélekszámtól függetlenül) biztosítani tudja a 
„CseppetSem!” Pontok telepítését. 

 

Szerződéskötés megtörtént: 
 
 

 

 
Abasár 
Abony 
Acsa 
Ádánd 
Adásztevel 
Ágfalva 
Akasztó 
Alap 
Alattyán 
Albertirsa 
Alcsútdoboz 
Almásfüzitő 
Álmosd 
Alsóberecki 
Alsómocsolád 
Alsónemesapáti 
Alsónyék 
Alsószölnök 
Alsózsolca 
Andornaktálya 
Andrásfa 
Annavölgy 
Apácatorna 
Aparhant 
Apátfalva 
Apc 
Áporka 

Aszód 
Attala 
Babarc 
Babosdöbréte 
Bácsbokod 
Bajna 
Bajót 
Bak 
Bakonszeg 
Bakonybánk 
Bakonycsernye 
Bakonyjákó 
Bakonykúti 
Bakonypéterd 
Bakonysárkány 
Bakonytamási 
Baksa 
Baktüttős* 
Balatonakali 
Balatonboglár 
Balatoncsicsó 
Balatongyörök 
Balatonszabadi 
Balatonudvari 
Balatonvilágos 
Balinka~ 
Bánk 
Baracs 

Baracska 
Báránd 
Barcs 
Barnag 
Bársonyos 
Bátaapáti 
Bátaszék 
Baté 
Bátmonostor 
Bátor 
Békás 
Békés 
Békésszentandrás 
Bekölce 
Beloiannisz 
Beloiannisz 
Bénye 
Bercel 
Berkenye 
Berkesd 
Bernecebaráti 
Berzence 
Bezedek 
Biatorbágy 
Bicsérd 
Biharnagybajom 
Bikal 
Boba 

http://www.cseppetsem.hu/
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Boda 
Bodajk~ 
Bodolyabér 
Bodony 
Bogyiszló 
Bojt 
Bókaháza 
Bokod 
Bokod 
Boldva 
Bonyhád 
Borjád 
Borota 
Borsosberény 
Bozzai 
Bő 
Bölcske 
Budaörs 
Budapest VI. kerület 
Budapest VII. kerület 
Budapest XI. kerület 
Budapest XIV. kerület 
Budapest XV. kerület 
Budapest XVI. kerület 
Budapest XXII. kerület 
Bugyi 
Bükkszék 
Cák 
Cakóháza 
Ceglédbercel 
Cikó 
Csákánydoroszló 
Csákberény 
Csákvár 
Csaroda 
Császár 
Csátalja 
Csatár 
Csatka 
Csegöld 
Csehimindszent 
Csemő 
Csengőd 
Cserhátsurány 
Cserkút 
Cserszegtomaj 
Csesznek 
Csévharaszt 
Csikóstöttős 

Csobánka 
Csókakő~ 
Csolnok 
Csólyospálos 
Csomád 
Csór 
Csorvás 
Csökmő 
Csömödér 
Csörög 
Csővár 
Dabas 
Dabrony 
Dad 
Dalmand 
Dánszentmiklós 
Daraboshegy 
Daruszentmiklós 
Decs 
Délegyháza 
Derecske 
Detk 
Dévaványa 
Diósjenő 
Dióskál 
Doboz 
Dombegyház 
Dombrád 
Domoszló 
Dorogháza 
Dömös 
Dömsöd 
Dör 
Dörgicse 
Drégelypalánk 
Dunabogdány 
Dunakeszi 
Dunaszentbenedek 
Dunaszentgyörgy 
Dunaújváros 
Dusnok 
Ebes 
Ecséd 
Ecsegfalva 
Ecser 
Eger 
Egerág 
Egeraracsa 
Egerbocs 

Egercsehi 
Egerfarmos 
Egerszalók 
Egervár 
Egyházasdengeleg 
Egyházasgerge 
Egyházashetye 
Egyházaskesző 
Egyházaskozár 
Elek 
Előszállás 
Endrefalva 
Eplény 
Erdőkertes 
Erdőkürt 
Erdőtarcsa 
Erdőtelek 
Érsekcsanád 
Érsekhalma 
Esztár 
Esztergályhorváti 
Ete 
Etyek 
Farmos 
Fazekasboda 
Fegyvernek 
Fehérvárcsurgó~ 
Feked 
Feldebrő 
Felsőmarác 
Felsőnána 
Felsőpakony 
Felsőpetény 
Felsőrajk 
Felsőzsolca* 
Ferencszállás 
Fertőszéplak 
Foktő 
Fonó 
Fonyód 
Fonyód 
Fót 
Földes 
Fülöp 
Fülöpháza 
Füzesgyarmat 
Gáborján 
Galgaguta 
Galgagyörk 
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Galgamácsa 
Gánt 
Géderlak~ 
Gellénháza 
Gemzse 
Gemzse 
Geresdlak 
Gersekarát 
Golop 
Gomba 
Gór 
Göncruszka 
Görcsöny 
Gősfa 
Gulács 
Gulács 
Gyál 
Gyarmat 
Gyomaendrőd 
Gyöngyösfalu 
Gyöngyöspata 
Gyöngyöstarján 
Györe 
Győrvár 
Gyüre 
Hagyárosbörönd 
Hajdúböszörmény 
Hajdúdorog 
Hajdúsámson 
Hajdúszoboszló 
Hajdúszovát 
Halimba 
Halmaj 
Halogy 
Hangony 
Hangony 
Hantos 
Harka 
Harkány 
Hegyháthodász 
Hegyhátmaróc 
Hegyhátsál 
Héhalom 
Herceghalom 
Héreg 
Hernádkak 
Hetes 
Hévízgyörk 
Hidas 

Hidegség 
Hímesháza 
Hollád 
Hollóháza 
Homokbödöge 
Homorúd 
Hont 
Hort 
Hosszúhetény 
Hosszúpályi 
Hövej 
Ibrány 
Ikervár 
Ikervár 
Iklad 
Inárcs 
Ipolydamásd 
Ipolytölgyes 
Iszkaszentgyörgy 
Iván 
Ivánc 
Ivánc 
Jászágó 
Jászárokszállás 
Jászdózsa 
Jászjákóhalma 
Jászkisér 
Jászszentandrás 
Jenő 
Jobbágyi 
Kács 
Kács 
Kajdacs 
Kakasd 
Káloz 
Kamond 
Kapolcs 
Kápolnásnyék 
Kapospula 
Kaposszekcső 
Karakószörcsök 
Karancsberény 
Kárász 
Károlyháza 
Kaskantyú 
Katafa 
Kávás 
Kazár 
Kemence 

Kemeneshőgyész 
Kemenessömjén 
Kerekegyháza 
Kerekharaszt 
Kerta 
Keszőhidegkút 
Kesztölc 
Kéty 
Kincsesbánya 
Királyszentistván 
Kisapostag 
Kisar 
Kisbabot 
Kisbágyon 
Kisbér* 
Kiskorpád 
Kisköre 
Kisláng 
Kismarja 
Kismaros 
Kisnémedi 
Kisoroszi 
Kistarcsa 
Kistolmács 
Kistótfalu 
Kisújszállás 
Kisvejke 
Kiszombor 
Kisszállás 
Kisszállás 
Kisszékely 
Klárafalva 
Kocsola 
Kocsord 
Kóka 
Kolontár 
Komoró 
Kosd 
Kóspallag~ 
Kozármisleny 
Kökény 
Körmend 
Kőszárhegy 
Kőszeg 
Kőszegszerdahely 
Kőtelek 
Kuncsorba 
Kunmadaras 
Kurityán 
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Kutas 
Külsővat 
Lábatlan 
Ladánybene 
Lajoskomárom 
Lakhegy 
Lánycsók 
Laskod 
Laskod 
Leányfalu 
Lengyel 
Lepsény 
Letkés 
Levelek 
Liptód 
Lócs 
Lókút~ 
Lothárd 
Lovasberény 
Lőkösháza 
Lövő 
Lukácsháza 
Maglód 
Mágocs 
Magyaralmás 
Magyaregregy 
Magyargéc 
Magyargencs 
Magyarhertelend 
Magyarkeresztúr 
Magyarnádalja 
Magyarnándor 
Magyarszék 
Magyarszerdahely 
Majosháza 
Majs 
Makád 
Mány 
Máriahalom 
Márianosztra 
Máriapócs 
Markotabödöge 
Márok 
Martonfa 
Mátraballa 
Mátramindszent 
Mátranovák 
Mátraszőlős 
Máza 

Mecseknádasd 
Méhtelek 
Méhtelek 
Mekényes 
Mende 
Mersevát 
Mezőhegyes* 
Mezőkomárom 
Mezősas 
Mezőszentgyörgy 
Mezőszilas 
Miháld 
Mihályháza 
Mindszentgodisa 
Mogyoród 
Mogyorósbánya 
Monok 
Monorierdő 
Monostorpályi 
Mór~ 
Mosdós 
Mozsgó 
Mőcsény 
Mucsfa 
Mucsi 
Murakeresztúr 
Murony 
Nadap 
Nádasd 
Nádasdladány~ 
Nádudvar 
Nagyacsád 
Nagyalásony 
Nagyberki 
Nagybörzsöny 
Nagyesztergár 
Nagygyimót 
Nagyhegyes 
Nagykovácsi 
Nagykörű 
Nagylak 
Nagylengyel 
Nagymágocs~ 
Nagymaros 
Nagynyárád 
Nagyoroszi 
Nagypall 
Nagyrábé 
Nagyréde 

Nagyszékely 
Nagyszékely 
Nagyszekeres 
Nagytőke 
Nagyút 
Nagyvázsony 
Napkor 
Naszály 
Nemescsó 
Nemesgörzsöny 
Nemesvámos 
Németbánya 
Nemti 
Nick 
Nikla 
Nógrád 
Nógrádkövesd 
Nógrádsáp 
Nógrádsipek 
Noszlop 
Nőtincs 
Nyárád 
Nyáregyháza 
Nyárlőrinc 
Nyergesújfalu 
Nyírábrány 
Nyirád 
Nyíradony 
Nyírtass 
Nyírtelek* 
Nyírtura 
Óbarok 
Óbudavár 
Ócsa 
Ófalu 
Okány 
Olasz 
Olaszfa 
Olaszfalu 
Onga 
Ordas~ 
Orfű 
Orosháza 
Oroszlány 
Osli 
Ostffyasszonyfa 
Ölbő 
Őrbottyán 
Örkény 
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Örményes 
Ősi 
Pacsa 
Pákozd 
Paks 
Páli 
Palotás 
Papkeszi 
Parasznya 
Pári 
Pásztó 
Patak 
Pátka 
Páty 
Pázmánd 
Penc 
Perkupa 
Perőcsény 
Pétervására 
Pétfürdő 
Petőfibánya 
Petrikeresztúr 
Pilis 
Pilisborosjenő 
Piliscsaba 
Piliscsév 
Pilisjászfalu 
Pinnye 
Pocsaj 
Pogány 
Pogányszentpéter 
Porva 
Porva~ 
Pörböly 
Pula 
Pusztaederics* 
Pusztamagyaród 
Pusztamonostor 
Pusztavacs 
Pusztavám 
Pusztazámor 
Püspökhatvan 
Rábahídvég 
Rábapordány 
Rábaszentmihály 
Rábatamási 
Rábcakapi 
Rácalmás 
Ráckeresztúr 

Rád 
Rádóckölked 
Rákóczifalva 
Rákócziújfalu 
Réde 
Réde 
Regöly 
Rétalap 
Romhány 
Rózsaszentmárton 
Röszke 
Sajóbábony 
Salomvár 
Sáránd 
Sárkeresztes 
Sárkeszi~ 
Sármellék 
Sárosd 
Sárospatak 
Sarród 
Sárszentágota 
Sárszentmihály 
Sarud 
Sátorhely 
Sávoly 
Sé 
Siójut 
Sirok 
Sobor 
Solt 
Sóly 
Somogyaszaló 
Somogyszentpál 
Somogyvámos 
Soponya 
Sopronkövesd 
Sopronnémeti 
Sóskút 
Söréd~ 
Szabadbattyán 
Szabadegyháza 
Szabadszállás 
Szajol 
Szakály 
Szakmár 
Szakoly 
Szákszend 
Szalánta 
Szalatnak 

Szár 
Szárazd 
Szárliget 
Szarvas 
Szászvár 
Szátok 
Szava 
Szederkény 
Szeghalom 
Szegvár 
Székelyszabar 
Székkutas 
Szekszárd 
Szendehely 
Szentantalfa 
Szentes 
Szentgál 
Szentkirály 
Szentkirályszabadja 
Szentlőrinckáta 
Szentpéterfa 
Szentpéterúr 
Szepetnek 
Szerencs 
Szigetbecse 
Szigetcsép 
Szigetmonostor 
Szigetszentmárton 
Szigetszentmiklós 
Szigetújfalu 
Szihalom 
Szikszó 
Szil 
Szilsárkány 
Szirák 
Szirmabesenyő 
Szob 
Szokolya 
Szombathely 
Szomód 
Szőce 
Sződ 
Sződliget~ 
Szögliget 
Szuha 
Szűcsi 
Szügy 
Tabajd 
Tabdi 
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Táborfalva 
Tákos 
Taksony 
Tamási 
Tanakajd 
Táp 
Tápiógyörgye 
Tápiószecső 
Tápiószele 
Tápiószentmárton 
Tápiószőlős 
Táplánszentkereszt 
Tar 
Tardos 
Tarhos 
Tarján 
Tarnaméra 
Tass 
Taszár 
Tázlár 
Tekenye 
Telkibánya 
Telkibánya 
Tés 
Tésa 
Tetétlen 
Tihany 
Tinnye 
Tiszadada 
Tiszaderzs 
Tiszafüred* 
Tiszagyulaháza 
Tiszagyulaháza 
Tiszaigar 
Tiszakürt 
Tiszalök 
Tiszanána 
Tiszapüspöki 
Tiszaroff 
Tiszaszentmárton 
Tiszatenyő 
Tóalmás 
Tófej 
Tokod 

Tolmács 
Tornyiszentmiklós 
Tornyospálca 
Tótkomlós 
Tótszerdahely 
Tök 
Törtel 
Túrkeve 
Újbarok 
Újdombrád 
Újhartyán 
Újireg 
Újkér 
Újkígyós 
Újlengyel 
Újpetre 
Újszász 
Und 
Úny 
Úrhida 
Úri 
Úrkút 
Uszód 
Üllő 
Üröm 
Vácduka 
Váckisújfalu 
Vácrátót 
Vácszentlászló~ 
Vaja 
Vál 
Vál 
Valkó 
Vámoscsalád 
Vámosmikola 
Váncsod 
Vanyarc 
Váralja 
Varbó 
Varbó 
Várdomb 
Várgesztes 
Városlőd 
Varsád 

Várvölgy 
Vasalja 
Vásárosfalu 
Vasboldogasszony 
Vasboldogasszony 
Vecsés 
Véménd 
Vereb 
Veresegyház 
Verőce 
Vértesacsa 
Vérteskethely 
Vértessomló 
Veszkény 
Veszprémvarsány 
Vésztő 
Vigántpetend 
Villány 
Vilonya 
Visonta 
Vokány 
Vonyarcvashegy 
Zádorfalva 
Záhony 
Zalaapáti 
Zalaboldogfa 
Zalacséb 
Zalakomár 
Zalalövő 
Zalaszántó 
Zalaszentgyörgy 
Zalavár 
Zámoly 
Zebegény 
Zomba 
Zsadány 
Zsámbék 
Zsámbok 
Zsana 
Zsebeháza 
Zsira 
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Pozitív válasz, szerződés és telepítési helyszínek kijelölése folyamatban az alábbi településeken 
(önkormányzati és intézményi szerződő felekkel): 

 
    
 
Abádszalók 
Ászár 
Bácsalmás 
Bag 
Balatonfüred 
Balatonvilágos 
Balkány 
Battonya 
Békéscsaba 
Berekfürdő 
Besenyszög 
Bogács 
Budajenő 
Budapest I. kerület 
Budapest II. kerület 
Budapest III. kerület 
Budapest IV. kerület 
Budapest IX. kerület 
Budapest VIII. kerület 
Budapest X. kerület 
Budapest XII. kerület 
Budapest XIII. kerület 
Budapest XIX. kerület 
Budapest XVII. kerület 
Budapest XVIII. kerület 
Budapest XXI .kerület 
Buják 
Buják 
Cece 
Celldömölk 
Csárdaszállás 
Csécse 
Cserénfa 
Csongrád 
Csökmő 
Csömör 
Csurgó 
Dáka 
Dáka 
Dány 
Decs 
Deszk 
Dóc 
Dunaföldvár 

Edelény 
Elek 
Ellend 
Esztergom 
Felsődobsza 
Felsőlajos 
Felsőtárkány 
Gálosfa 
Garadna 
Gersekarát 
Göd 
Gödöllő 
Gyepükaján 
Gyömrő 
Gyöngyös 
Hajdúnánás 
Herencsény 
Hernád 
Hódmezővásárhely 
Homorúd 
Isaszeg 
Iváncsa 
Jakabszállás 
Jánoshida 
Jászberény 
Kajászó 
Karád 
Karcag 
Kazincbarcika 
Kenderes 
Kerepes 
Keszthely 
Kiskunhalas 
Kocsér 
Köröstarcsa 
Kübekháza 
Lajosmizse 
Lébény 
Makó 
Mátészalka 
Mátraszentimre 
Mátraszentimre 
Méhtelek 
Mezőberény 

Mezőnyárád 
Miskolc 
Mórahalom 
Nagyatád 
Nagyhegyes 
Nagykőrös 
Nyírbátor 
Nyírbogdány 
Nyírtura 
Ősi 
Pápa 
Pécel 
Pókaszepetk 
Pomáz 
Püspökladány 
Ráckeve 
Rétság 
Sajószentpéter 
Salgótarján 
Sándorfalva 
Sárhida 
Siklós 
Simontornya 
Sitke 
Soltvadkert 
Sümeg 
Szada 
Szanda 
Szarvasgede 
Százhalombatta 
Szenna 
Szentbalázs 
Szentendre 
Szentlőrinc 
Szentmártonkáta 
Szilágy 
Szolnok 
Szorgalmatos 
Szurdokpüspöki 
Tab 
Taktaharkány 
Tarnaszentmiklós 
Tatabánya 
Tatárszentgyörgy 
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Tereske 
Tevel 
Tiszasziget 
Tordas 
Törökbálint 
Törökszentmiklós 
Vác 

Vácegres 
Várpalota 
Vásárosnamény 
Vécs 
Velence 
Vértesboglár 
Vértestolna 

Zagyvaszántó 
Zalaegerszeg 
Zalakomár 
Zalaszentgrót 
Ziliz 
Zirc 

 
 
 
 
 
Törökbálint, 2021. május 25.

CseppetSem! Program – Biotrans Kft.,  

www.cseppetsem.hu
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