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SZEMLÉLETFORMÁLÓ
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI
KÖZPONT

Budapesten jelenleg két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK) működik, amelyek komplex feladatokat látnak el. A létesítmények területén hulladékudvarok is működnek.
KÖZPONTOK
CÍM

XV. Károlyi
Sándor u. 166.

XVIII. Besence u. 1/A.

ÚJRAHASZNÁLAT
TELEFON

NYITVATARTÁS

06 20 221 6171

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
TELEFON

06 20 357 1589
hétfő-szombat
8:00-20:00

06 20 221 7139

06 20 346 9757

NYITVATARTÁS

hétfő-csütörtök:
8:00-15:30
péntek:
8:00-14:00

HULLADÉKUDVAR
TELEFON

NYITVATARTÁS

06 30 990 6746

HASZNÁLATI TÁRGYAK LEADÁSA

HASZNÁLT TÁRGYAK „BOLTJA”

A lakosság díjmentesen leadhatja a számára már feleslegessé
vált vagy megunt, de más számára még használható tárgyait,
eszközeit. Az újrahasználati központokban olyan használható
állapotban lévő tárgyak adhatók le, amelyek eredeti funkciójukat
még maradéktalanul betöltik. Pl. babafelszerelés, játék, sporteszköz, bútor, könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy.

Az újrahasználati központban leadott tárgyak bárki számára
elvihetők a csekély tárolási, raktározási díj megfizetését követően. Az újrahasználati központok célja a hulladékkeletkezés
csökkentése, az újrahasználati arány növelése. A tárolási díjak
100 Ft + áfa és 10.000 Ft + áfa között alakulnak, a tárgyak méretétől függően.

MI ADHATÓ LE ÚJRAHASZNÁLATRA
A KÖZPONTOKBAN?

MILYEN TÁRGYAK „VÁSÁROLHATÓK MEG”
AZ ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOKBAN?

Az újrahasználati központokban olyan tárgyak adhatók le,
amelyek eredeti funkciójukat még maradéktalanul betöltik, tökéletesen használható állapotban vannak (pl. babafelszerelés,
játék, sporteszköz, bútor, könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy, szerszám, DVD). Hálózati árammal működő
eszközök* leadására érintésvédelmi okokból nincs lehetőség.
Ezt a beszállításkor a dolgozók szemrevételezéssel ellenőrzik.
Azon tárgyak, amelyek nem alkalmasak eredeti rendeltetésük
szerinti használatra, azokat csak anyaguk szerint elkülönítve,
hulladékként lehet elhelyezni a csarnoképület mellett üzemelő
hulladékudvarban, a mindenkori hulladékudvari átvétel feltételei szerint.Törpefeszültséggel, vagy elemmel működő eszközök
leadhatók.

A www.fkf.hu weboldalról elérhető elektronikus böngészdében
is megtekinthetők a megvásárolható tárgyak. A Központban
leggyakrabban előforduló használati tárgyak: bútorok, gyerekjátékok, könyvek, lakberendezési tárgyak. Előfordulhat, hogy
a megvásárolt tárgyon apró javítást szükséges elvégezni (pl.
a fiókos szekrény gombjai közül egy hiányzik).
Online böngészde: https://www.fkf.hu/szuk-bongeszo
MILYEN FELTÉTELEKKEL VIHETŐK EL
A LEADOTT TÁRGYAK?

A Központokban az FKF Nonprofit Zrt. raktározza az újrahasználatra átvett tárgyakat. A tárgyak kiváltásának, „megvásárlásának” feltétele a regisztráció - amihez fényképes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya -, illetve a tárolási, raktározási
KI ADHAT LE TÁRGYAKAT AZ ÚJRAHASZdíj készpénzes megfizetése. Minden vásárló kiadási bizonylaNÁLATI KÖZPONTBAN?
tot, illetve számlát kap a tranzakcióról. A tárgyakért felszámolt
Tárgyak leadására csak budapesti lakosoknak van lehetősé- raktározási díj azok méretétől függ.
ge, fényképes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
bemutatása mellett. A személyes adatokat a rendszerben rög- MENNYIT KELL FIZETNI A TÁRGYAKÉRT?
zítjük, az átadó lakos nyilatkozik a behozott tárgyat illetően az
újrahasználati célú lemondó szándékáról. A regisztrációt, illetve A raktározási díj a tárgyak méretétől függ. Az alábbi méretkaa leadott tárggyal kapcsolatos adminisztrációt követően a beho- tegóriák szerinti díjtételeket alkalmazzuk, ahol a 100 Ft + áfa
díjért kis konyhafelszerelési tárgyakat, könyveket, DVD-ket és
zott tárgyról átvételi elismervényt adunk.
egyéb kis használati tárgyakat, 10.000 Ft + áfa díjért komplett
ülőgarnitúrát, konyha- vagy nappali bútorsort adunk át. A köztes díjakon székeket, foteleket és bármely, a háztartásokban
előforduló egyéb használati tárgyakat a raktárban elfoglalt hely
alapján, méretük szerint ezeken a tételeken „beárazva” adjuk át.
A TÁROLÁSI DÍJTÉTELEK:
127- Ft

(100- Ft + áfa) pl. könyv, CD

635- Ft

(500- Ft + áfa) pl. táska

1 270- Ft

(1 000- Ft + áfa) pl. éjjeliszekrény

6 350- Ft

(5 000- Ft + áfa) pl. egyszemélyes ágy

12 700- Ft

(10 000- Ft + áfa) pl. nappali bútorsor

hétfő- szombat:
8:00 - 20:00
06 30 235 0042

ÚRJAHASZNÁLAT
A Központok csarnoképületében a budapesti lakosok regisztrálás után ingyenesen adhatják le a feleslegessé vált, de még használható állapotban lévő tárgyaikat, míg a tárgyak elvitelére szintén regisztrálás és a csekély raktározási díj készpénzes megfizetése után van lehetősége akár a vidéki lakosságnak is. Az átvételre szánt termékek esetében fontos szempont, hogy azok jó állapotúak, eredeti rendeltetésük szerint, mások számára még használhatók legyenek. A Központokban szakképzett munkatársak
segítik a szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek lebonyolítását.
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
Az FKF Nonprofit Zrt. fontos feladatának tartja, hogy a korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása, ellátása mellett támogassa a környezet védelmét,
a környezettudatos gondolkodás és magatartás elterjesztését. A társadalmi
felelősségvállalás (CSR) jegyében elsődleges szempont, hogy a felnőtt lakosság mellett Társaságunk a fiatalok szemléletformálásában is szerepet vállaljon.
Pedagógiai szempontból is képzett munkatársaink játékos, interaktív foglalkozások, tanórák keretében ismertetik meg az érdeklődőkkel a szelektív hulladékgyűjtést, komposztálást, valamint az FKF Nonprofit Zrt. által ellátott hulladékgazdálkodási és köztisztasági feladatokat.

KIK VEHETNEK RÉSZT A SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMON?

A LÁTOGATÁSRA MENNYI IDŐVEL
KORÁBBAN ÉRDEMES IDŐPONTOT
FOGLALNI?

Óvodástól középiskolás korig tartunk foglalkozásokat, és felnőtt csoportokat (pl. pedagógu- Pár héttel a tervezett időpont előtt érdemes
sokat) is szívesen fogadunk.
időpontot egyeztetni, de a népszerűbb, jeles
környezetvédelmi napok (Víz napja, Föld napja,
MENNYIBE KERÜL A PROGRAMON Európai Hulladékcsökkentési Hét, stb.) körüli
időszakokra azt javasoljuk, hogy minél hamaVALÓ RÉSZVÉTEL?
rabb, a tanév megkezdésekor jelentkezzenek
Társaságunk szemléletformáló szolgáltatása, be. (Minden tanév kezdetekor e-mail-ben tájéa Környezetvédelmi Oktatóprogram a nevelé- koztatjuk a Környezetvédelmi Oktatóprogramsi-oktatási intézmények, illetve a látogatói cso- ról a nevelési-oktatási intézményeket.)
portok számára ingyenes.

VAN-E VALAMILYEN LÁTOGATÓI
CSOPORTLÉTSZÁM-KORLÁTOZÁS?

MILYEN TÉMÁKBAN TARTANAK
ELŐADÁSOKAT?

Ahhoz, hogy a szemléletformáló foglalkozásokat interaktív módon tudjuk megvalósítani,
egyszerre egy óvodás csoport, illetve egy iskolai osztály látogatását javasoljuk (max. 35 fő).
Előadás, konferencia esetén max. 100 főt tud
befogadni az oktatóterem.

Hulladékgazdálkodás, hulladékhierarchia/hulladékpiramis (megelőzés, újrahasználat, újrahasznosítás, égetés, lerakás), szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, globális környezeti
problémák és megoldásuk, egyéb környezetvédelmi kérdések. Ezen felül egyedi igényeket
is szívesen teljesítünk.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI
A PROGRAMRA?

HOGYAN KELL ELKÉPZELNI EGY
PROGRAMOT A KÖZPONTBAN?

A programra e-mail-ben és telefonon lehet jelentkezni; a telefonon történő megkeresés esetén azonnal tudunk időpontot egyeztetni, valamint a felmerülő kérdéseket is megválaszoljuk.

A látogatói csoportoknak egy kb. 1,5 órás tartalmas programot kínálunk. A program magában
foglal egy körbevezetést a Központban, amelynek során bemutatjuk a hulladékudvart és az

ELÉRHETŐSÉGEK:
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XV. Károlyi Sándor u. 166.

Sámsonné Vezendi Erika

samsonnev@fkf.hu

06 20 357 1589

XVIII. Besence u. 1/A.

Tóthné Bodó Krisztina

bodok@fkf.hu

06 20 346 9757

újrahasználati magasraktárat, majd a csoport FOGADNAK-E CSOPORTOKAT
egy tanösvényen keresztül az oktatóterembe A NYÁRI SZÜNETBEN?
érkezik, ahol szemléletformáló, interaktív foglalkozáson vesz részt.
A nyári időszakban a táborozó csoportok számára is tartunk foglalkozásokat, játékos progAz oktatás az életkori sajátosságok figyelem- ramokat.
bevételével, pedagógiai módszerek alapján
zajlik. Az óvodás korosztály számára játékos, MIVEL KELL KÉSZÜLNIE AZ ODALÁmondókás formában történik a kb. 30 perces TOGATÓ PEDAGÓGUSNAK?
foglalkozás, amit esetenként a hulladékok körforgását bemutató kisfilm megtekintésével zá- A látogatás nem igényel különlegesebb előkérunk.
születet. Ha azonban hosszabb időt (pl. egy
egész délelőttöt) kívánnak eltölteni a KözAz iskolás diákok számára a szemléletformáló pontban, célszerű előrecsomagolt élelmiszert
foglalkozás, tanóra vagy előadás kb. 45 perces. (pl. szendvicset), innivalót magukkal hozni.
Minden foglalkozás végén szabadfoglalkozá- Az odajutást a nevelési-oktatási intézmény
son is részt vehetnek, ekkor a gyerekeknek, maga oldja meg.
diákoknak lehetősége nyílik játszani különböző
hulladékgazdálkodással, köztisztasággal kap- A LÁTOGATÁSON KÍVÜL MILYEN
csolatos játékokkal (kirakó, puzzle, hulladékból PROGRAMOKAT LEHET MEGVALÓkészült ügyességi játékok, stb.), valamint cso- SÍTANI A KÖZPONT OKTATÓcsózhatnak, igény szerint hulladékokból termé- TERMÉBEN?
keket barkácsolhatnak, kifestőt színezhetnek.
Társaságunk szívesen (és kapacitásfüggőKültéri interaktív installációkkal, szemléletfor- en ingyenesen) biztosít teret olyan projektek
máló játékokkal is eltölthetik a gyerekek sza- megvalósításának, amelyek a Központtal megbadidejüket. A program végén minden látogató egyező célokat szolgálnak. A 100 fő befogaapró FKF-es ajándéktárgyat kap.
dására alkalmas korszerű oktatóterem kiváló
helyszíne lehet kreatív és kézműves-foglalkozások, iskolai tanulmányi versenyek, filmvetítés, szakmai konferenciák, céges ünnepségek,
díjátadó események, stb. megrendezésének.
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HULLADÉKUDVAR

MILYEN EGYÉB HULLADÉKOK ADHATÓK
LE A XV. KERÜLETI ÉS A XVIII. KERÜLETI
HULLADÉK-UDVARBAN?

A lakossági hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek.
Budapesten jelenleg (2019) 17 hulladékgyűjtőudvar működik, ahol a lakosság és gazdasági társaságok is a mindenkori kapacitásunk erejéig leadhatják a szelektíven gyűjtött hulladékot, kettő közülük
az újrahasználati központokkal azonos ingatlanon
helyezkedik el. A hulladékudvarokban bizonyos
elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint csomagolási hulladékfajtákat
fogadunk.

XV., Károlyi
Sándor
út 166.
zöldhulladék
építési, bontási törmelék (sitt)
festékhulladék és göngyölege
gumiabroncs-hulladék (gépkocsi)

MIKOR LÁTOGATHATÓ A HULLADÉKUDVAR, ÉS
HOL LEHET ÉRDEKLŐDNI A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN?

lom (nagydarabos hulladék)
olajszűrők (gépkocsi)

CÍM

TELEFON

XV. Károlyi Sándor u. 166.

06 30 990 6746

XVIII. Besence u. 1/A.

06 30 235 0042

NYITVA
fékfolyadék (gépkocsi)
hétfő - szombat:
8:00 - 20:00
vasárnap: zárva

fagyálló folyadék (gépkocsi)

XVIII.,
Besence
utca 1/A.

A hulladékudvarok egyes szolgáltatásai átmenetileg szünetelhetnek vagy időnként új szolgáltatásokkal bővülnek. Kérjük, tájékozódjon az aktuális információkról a www.fkf.hu weboldalon.
Mielőtt festék-, lom-, sitt- vagy zöldhulladékkal elindulna a hulladékudvarunkba, az aktuális befogadókapacitásunkra vonatkozóan tájékozódjon a hulladékudvarok megadott telefonszámain.

KI ÉS HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A HULLADÉKUDVAROK SZOLGÁLTATÁSAIT?
A hulladékudvarok hulladék-átvételi szolgáltatásait a budapesti
lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá
utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, illetve társasházi lakos esetében,
közös képviselői igazolás bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik
igénybe.
A limit felett vagy az említett dokumentumok hiányában, illetve
nem budapesti lakosok és cégek esetében a szolgáltatás többnyire fizetős. A hulladékudvarban történő hulladékleadás részletes feltételei a Társaság weboldalán (www.fkf.hu) megtekinthetők.
A 246/2014. (IX.29) Kormányrendelet értelmében a gazdasági
társaságok által átadott hulladékmennyiség után térítési díj fizetendő. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő udvarainkban kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

növényvédő szerek

A hulladékudvarok csak az alább felsorolt, hulladékfajtánként
különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át.

veszélyes mosó és tisztítószerek

MINDEN HULLADÉKUDVARBAN LEADHATÓ
HULLADÉKTÍPUSOK:
Csomagolási hulladékok:

Veszélyes, ill. speciális kezelést igénylő
hulladékok:

papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek,
hullámpapír,

elektromos hulladék (pl. mosógép, hűtőszekrény,
mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, elektromos

csomagolópapír, kisebb papírdobozok, kartondoboz

fűrész, fűnyíró)

italos karton: tejes és gyümölcsleves Tetrapak-dobozok

elektronikai hulladék (pl. számítógép, nyomtató, monitor,

(csak kimosva)

mobiltelefon, hifi berendezés, televízió, rádió,
videokamera, fényképezőgép)

műanyag: ásványvizes és üdítős PET-palackok és azok
lecsavart kupakjai, műanyagflakonok, műanyag-

fénycsövek és világítótestek

szatyrok, fóliák
szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok
színes üveg: boros, sörös és pezsgős üvegek
használt sütőzsiradék és göngyölege
fehér üveg: italos, befőttes és parfümös üvegek
fáradtolaj és göngyölege
fémdoboz: üdítős és sörös dobozok, valamint
konzervdobozok
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