
Innovációs Környezetvédelmi Verseny – EKO 2005 
Pályázati forma 

  
 
A project címe 
Szelektív gyűjtő tartó   

A célkitűzés, a megoldandó probléma 
Családi házaknál történő szelektív hulladékgyűjtés 

  
A megoldás fajtája (aláhúzandó) 

Termék (berendezés) – Eljárás – Termék (berendezés) és eljárás 

  

A megoldás definiálása 
Kukára könnyedén elhelyezhető tartószerkezet, amely szimpla,- dupla,- tripla 

kivitelben alkalmas a szelektív hulladék gyűjtés megvalósítására  

A megoldás iparjogvédelme (aláhúzandó) 

Bejelentett találmány, használati vagy ipari minta, növényfajta, időpont: 

Szabadalom, használati vagy ipari minta oltalom, növényfajta oltalom, érvényességi 

terület: 

Szerzői mű, az alkotás időpontja: 

  

A feltaláló/k, az alkotó/k neve/i 
Maruzsi László  

A feltaláló/k, az alkotó/k bemutatkozása  
52 éves vállalkozó vagyok Nevemhez több szabadalmi bejegyzés, és termék 

feltalálása fűződik.(maximum 3-3 mondatban + igazolvány kép méretű portré is lehet) 

  

A jogosult/ak neve/i 
 Maruzsi Team Kft 

A jogosult/ak bemutatkozása  
A Maruzsi Team Kft. 1996-ban alakult az amerikai, autóápolási adalékokat 

gyártó Gold Eagle cégtől importált autótechnikai folyadékok – összesen közel 

30 különböző termék – kizárólagos magyarországi forgalmazására. 



 Négy éve jelentünk meg a piacon saját előállítású, 2 literes kiszerelésű 

termékeinkkel (szélvédőmosó folyadék, sampon, kéztisztító, bogároldó, 

univerzális tisztító), melyeket az importált termékekkel együtt saját boltunkban 

értékesítünk, illetve viszonteladó partnereknek szállítjuk ki.  (maximum 3-3 

mondatban + képek is lehetnek, telephelyről, védjegyről stb.) 

  

A megoldás környezetvédelmi besorolása (aláhúzandó) 

Mérés, értékelés – Tisztítás – Ártalmatlanítás – Újrahasznosítás – Ártalom 

csökkentése – Káros hatás kivédése – Természeti erőforrás kímélése – 

Egyéb: 

  

A megoldás megvalósításának foka (aláhúzandó) 

Még nincs megvalósítás – Terv – Modell – Kísérletezés – Prototípus – Termék 

– Működő eljárás 

(maximum egy oldalas leírás, amely bemutatja az innovációs folyamatot) 

  
Alkalmazási terület (aláhúzandó) 

Általános – Ipar – Mezőgazdaság – Vízgazdálkodás – Építés – Energia – 

Közlekedés – Hírközlés – Kereskedelem – Háztartás – Oktatás – Szórakozás 

– Egészségügy – Egyéb: 

  

Bemutatás 
(maximum 8 oldal szöveg ábrákkal, képekkel, itt kell bemutatni a részleteket, a 

működést, a használatot, alkalmazást stb. Ajánlott részei: Statikus leírás, 

bemutatása, hogy miből áll; Dinamikus leírás, hogyan működik, mik a 

kölcsönhatások) 

 

A formatervezés eredményeként létrejött minta háztartási hulladékgyűjtő kuka 

fülére helyezhető eszköz. Az eszközre műanyagzsák húzható, amelybe 

szelektíven elhelyezhető a műanyagpalack. A műanyagpalackos zsák ezután 

a szelektív konténerbe dobható. A formatervezett eszköz praktikusan segíti 

elő, hogy ne a kukába, hanem a melléhelyezett zacskóba dobjuk az 

újrafeldolgozható műanyagpalackot.  



  





Környezetvédelmi vonatkozások kiemelése, előnyök 
 

 

Annak érdekében, hogy a természetbe hulladékként visszakerülő anyagok 

mennyisége és azok veszélyessége csökkenjen, elengedhetetlen szempont a 

lakosság környezet tudatos szemléletének széleskörű elterjesztése. 

Hazánkban sajnos a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele elég 

gyerekcipőben jár, ezen hozzáállás megváltoztatásának első lépése a 

lakosság rászoktatása a szelektív hulladék gyűjtésre. 

 

Magyarországon is egyre több, helyen létesítenek szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteket, a szelektív hulladék gyűjtését nem csak szűk körben, hanem 

gyakran önkormányzati, települési szinten is egyre gyakrabban kiemelt 

kérdésként kezelik. A szelektív gyűjtő szigetek sikere mutatja, hogy a szelektív 

gyűjtési folyamat a lakosság körében is előtérbe került 

 

A nem megfelelő gyűjtése esetén az egyik legveszélyesebb szennyező forrás, 

a műanyag göngyöleg, hulladék.  A műanyag hulladék által okozott hosszú 

távú károsító hatások minimalizálása érdekében háztartási szinten is be kell 

vezetni, és el kell terjeszteni a műanyag hulladék szelektív gyűjtését.  

 

Az elkülönített gyűjtéssel háztartási szinten elősegíthető az önkormányzati 

szinten megfogalmazott célok megvalósulása. A szeméttartóra felhelyezhető 

műanyag szelektív gyűjtő tartó és a hozzá adott műanyag zsák a családi 

házaknál összegyűjthető flakonok és egyéb műanyag hulladékok kezelésére 

kínál megoldást.  

 

Mindemellett nem a szemétgyűjtőre közvetlenül rögzíthető szelektív gyűjtő 

alkalmazása nevelő tényező lehet a fiatalabb korosztály számára. A projekt 

jelmondata, ami egyébként megjelenik a műanyag keretre erősíthető plasztik 

zacskókon is: „Ha mi bevezetjük, gyermekeinek természetes lesz ”.  

 (maximum 2 oldalas leírás illusztrációval) 



  
 
 
Környezetvédelmi vonatkozások bizonyítékai 

(maximum 2 oldalas leírás illusztrációval, hivatkozásokkal) 

 

Lehetséges szerződés a  

• XII. kerületi Önkormányzattal 

• Erdőkertesi Önkormányzattal 

• Velencei Önkormányzattal 

 

  

A rendelkezésre álló dokumentáció megnevezése, hivatkozások 
(felsorolás csupán) 

  

Kapcsolat 
Név: Maruzsi László 

Postai cím: 1158. Budapest, Drégelyvár u. 64. 
E-mail: maruzsiteam@mail.datanet.hu 
Fax: 06-1-419-3351 
Telefon: 06-1-419-3351 
  

A szöveg legyen közérthető. Az ábrák, fényképek apró, zavaró részleteket ne 

tartalmazzanak, de legyenek színesek.  

  

Beküldendő:  
A pályázati anyag beküldendő postai úton, egy küldeményben az elektronikus és a 

nyomtatott forma. Az elektronikus változat adathordozója floppy vagy cd lemez, 

amely címkéjén feltüntetendő a kapcsolattartó vezetékneve. Az elektronikus forma 

legyen, doc fájl formátumban (Word dokumentum), melynek elnevezése a 

kapcsolattartó vezetékneve. A képek és ábrák jpg fájl formátumban legyenek, külön 

csatolva (72 dpi felbontással, méret maximum 20 cm egy oldalon), elnevezésük a 

kapcsolattartó vezetékneve + sorszámozás. A postai küldeményben elhelyezendő 

még a pályázati anyag két kinyomtatott példányban is.  



Postai cím: Magyar Feltalálók Egyesülete, 1519 Budapest Pf.: 426. 

  

Középiskolás és egyetemista diákok is nyújthatnak be pályázatot hasonló formában. 

Megoldásaik számára nem követelmény, csak külön előny a megfelelő saját 

tulajdonú oltalom (például szabadalom, használati mintaoltalom, stb.), azonban 

dolgozatuk eredeti mű kell, hogy legyen. 

  

Nevezési díj diákoknak nincs. Másoknak témánként, ha az alkotó maga a jogosult, 

vagy nem haszonelvű szervezet, 10 ezer, ha más, például cég stb. abban az esetben 

30 ezer Forint. A pályázat beküldéséhez mellékelni kell a nevezési díj befizetését 

igazoló bizonylatot. 

  

A magyar díjak odaítélése után, kérjük majd a nemzetközi versenyen jogosult 

indulóktól az angol nyelvű változat elkészítését. 

  
Határidő: 2005. június 10. 

  
 


