
 

 

 
 
 
 
 

SAJTÓINFORMÁCIÓ 

Újabb területet tisztított meg a BKM két divíziója a X. kerületi Terebesi kiserdőben 

Több mint 370 köbméter, hozzávetőlegesen 90 tonna hulladéktól tisztították meg a X. 

kerületi Terebesi erdő egy újabb részét a Budapesti Közművek Zrt. két divíziójának 

munkatársai. Az FKF Köztisztasági Divízió és a FŐKERT Kertészeti Divízió szakemberei 

október 29. és november 8. között kézi és gépi erővel takarították az illegális 

hulladéklerakásról elhíresült területet.  

A X. kerületben, az ún. Fehérdűlő területén található Terebesi erdő jelentős zöldfelülete 

Budapestnek, amely évek óta leginkább az ott elhelyezett nagymennyiségű szemétről, illegális 

hulladéklerakókról volt ismert.  

Az erdő legszennyezettebb területe korábban a FŐKERT Zrt. tulajdonába tartozó, de már 

régen nem használt telephely volt, ahonnan már 2020 decemberében fővárosi összefogással 

- a munkálatokba a területen lakókat is bevonva - több mint 2000 köbméter illegálisan lerakott 

szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak el.   

Az elmúlt napokban a kiserdő többi, beljebb eső és erdős területének a takarítására került sor. 

A BKM két divíziója összesen 40 fő kézi erővel, illetve rakodó és szállítójárművekkel közel 300 

munkaórát fordított az illegális lerakások felszámolására.  

Az illegálisan odahordott szeméthalmok forrása döntően lakossági és építési vállalkozói 

eredetű, akik a meglévő zöldfelületeinket ingyenes lerakónak nézik. Éppen ezért már az első 

takarítással egyidőben megindult egy közös stratégiai tervezési folyamat a hulladék 

visszatermelődésének megakadályozására és a terület jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek, 

céljainak meghatározására, amelynek első, rövidtávú lépései 2020 decemberében meg is 

történtek. Ennek során a fő gócpontént ismert telephelyet beton elemekkel torlaszolták el, és 

további két ponton földsáncokat alakítottak ki a behajtás megakadályozása érdekében. 

Hosszabb távon ezeket a sáncokat szintén beton elemekre fogják cserélni.  

További együttműködés keretében keresik a lehetőséget az érintett cégekkel és 

szervezetekkel a terület köztisztasági és szociális problémáinak kezelésére. A lakhatási 

problémák megoldásának a lehetőségeiről a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai a terepen 

dolgozó szervezetekkel, a Magyar Vöröskereszt utcai gondozó szolgálatával és az Utcáról 

Lakásba Egyesülettel, valamint a BMSZKI szomszédos nappali melegedőjének a 

munkatársaival egyeztetnek.     
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