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Kedves Partnerünk, Ügyfelünk!
Magyarország egyik legnagyobb, hulladékgazdál-
kodással és köztisztasággal foglalkozó vállalataként 
az FKF Nonprofit Zrt. kb. 1,8 millió lakos háztartá-
sánál, illetve a gazdálkodó szervezeteknél keletkező 
hulladék elszállításáról és kezeléséről gondoskodik, 
valamint Budapest köztisztasági feladatait is ellátja. 
A Társaság a Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő közműcégeket tömörítő Budapesti Városüze-
meltetési Holding Zrt. tagjaként végzi tevékenységeit. 

Az FKF Nonprofit Zrt. több mint százhúsz éve áll a 
budapesti lakosság szolgálatában. Jogelődje 1895. 
július 25-én alakult meg Köztisztasági Hivatal néven. 
Fennállása óta mindig is jellemző volt az a törekvé-
se, hogy technológiai szempontból lépést tartson a 
fejlődéssel, hiszen a környezetvédelmet is meghatá-
rozó hulladékgazdálkodásban és a köztisztasági fel-
adatok elvégzésében valamennyi elvárásnak mesz-
szemenőkig igyekszik megfelelni.

Az FKF Nonprofit Zrt. több fontos létesítménnyel, 
telephellyel rendelkezik a fővárosban és annak ha-
tárain kívül is. Ezek közül meg kell említenünk Ma-
gyarország jelenleg egyetlen és Európa egyik leg-
korszerűbb hulladékhasznosító üzemét, a Fővárosi 
Hulladékhasznosító Művet (FHHM), ahol a beszállí-
tott települési szilárdhulladék energetikai hasznosí-
tásával villamos áramot és távhőt állítanak elő.

A Társaság működteti a Pusztazámori Regionális 
Hulladéklerakó Központot (PRHK), ahol amellett, 
hogy a közelmúltban a lerakó újabb tárolókapacitás-
sal bővült, a lerakott hulladék bomlása során kelet-
kező gázok hasznosításában is jelentős előrelépés 
történt. 

A háztartásokban keletkező újrahasznosítható cso-
magolási hulladékok közterületi gyűjtésére a Tár-
saság 2003 óta szelektív hulladékgyűjtő-szigeteket 
üzemeltet. 

Ezek mellett Budapesten jelenleg 16 hulladékud-
var működik, és fontos tény, hogy 2013 óta az FKF 
Nonprofit Zrt. az egész fővárosra kiterjesztett ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtési feladatokat is 
elvégzi.

2016-ban két olyan létesítménnyel gazdagodott a 
Társaság, amelyek hazánkban egyedüliek a ma-
guk nemében: ezek a Szemléletformáló és Újra-
használati Központok (SZÚK), amelyek egyrészt 
hulladékudvari funkciókat látnak el, másrészt az 
újrahasználati raktárukban a már nem használt, 
de másoknak még használható tárgyak találhatnak 
gazdára, harmadrészt pedig az oktatóközpontokban 
szemléletformáló tanórák, előadások, konferenciák, 
egyéb programok megtartására van lehetőség.

Cégismertető kiadványunkban áttekintést kívánunk 
nyújtani az FKF Nonprofit Zrt. szolgáltatásairól, te-
vékenységeiről, a képviselt értékekről és Társasá-
gunk társadalmi felelősségvállalásáról.

Az FKF Nonprofit Zrt. vezetősége

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zártkörűen 
Működő Nonprofit Részvénytársaság a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Vá-
rosüzemeltetési Holding Zrt. egyik legnagyobb, 
közszolgáltatással foglalkozó tagvállalata.
A Társaság irányítási feladatait a vezérigazgató, va-
lamint a stratégiai és a műszaki vezérigazgató-he-
lyettes látja el.

A központi irodaház címe: 
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Levelezési cím: 1439 Budapest, Postafiók 637.
Telefon: 06 1 459 6700
Zöld szám: 06 80 353 353
Fax: 06 1 459 6860
E-mail: fkfzrt@fkf.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043157
Adószám: 12166602-2-44
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Küldetés
Az FKF Nonprofit Zrt. a környezetvédelem mellett elkötelezett vál-
lalatként missziót teljesít annak érdekében, hogy hatékony és 
értékes szolgáltatásain keresztül hozzájáruljon a tiszta és rendezett 
városkép kialakításához, környezetünk megóvásához, a fenntartható 
fejlődéshez, valamint a szolgáltatásainkat igénybe vevők körének 
(lakosság, gazdálkodó szervezetek, döntéshozók, kerületi önko-
rmányzatok) minél teljesebb megelégedettségéhez, a tulajdonosi 
elvárásoknak megfelelően. A Társaság, a társadalmi felelősségvál-
lalással (CSR - Corporate Social Responsibility) kapcsolatos tevéke-
nységei révén, a környezettudatosság minél szélesebb körben történő 
elterjesztését segíti.

Az FKF Nonprofit Zrt. számokban
• a Társaságnál több, mint 2500 munkavállaló áll alkalmazásban, 
és évente megközelítőleg 4300 alkalmi munkavállalót foglalkoztat
• hét nagy telephely van az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában, ahol 
a három hulladékszállítási üzem, a három gépi úttisztítási üzem-
egység, a PRHK, az FHHM, továbbá a dél-budai hintőanyag-tároló 
működik.
• 27 kerületi szolgáltatási csoport és 16 hulladékudvar áll a lakosság 
szolgálatában
• naponta több, mint 250 hulladékszállító jármű végzi munkáját a 
fővárosban
• 2015-ben volt 120 éves a vállalat

Minőségpolitika
Az FKF Nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít munkáinak minőségére 
és arra, hogy annak környezetet terhelő hatásait minél inkább csök-
kentse.
A Társaság minden tevékenységére vonatkozó Minőségügyi Rendszer 
tanúsítása, az EN ISO 9001:2008, a Környezetközpontú Irányítási 
Rendszer tanúsítása, az EN ISO 14001:2004 szabványok szerint, a 
gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálata és ellenőrzése a 7/2002 
(VI.29) GKM-BM-KVVM együttes rendelete alapján, rendszeres 
felügyelettel, önkéntesen történt.
A Társaság a tevékenységeit az integrált minőségirányítási és 
környezetközpontú irányítási rendszereknek megfelelő előírások sze-
rint végzi mindegyik telephelyén.

Nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, bővítése hozzájárult ah-
hoz, hogy a Társaság a szolgáltatásait - a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően - minél magasabb színvonalon tudja nyújtani. Az FKF 
Nonprofit Zrt. több európai köztisztasági vállalattal áll szoros kapc-
solatban. A Társaság az ISWA (International Solid Waste Associa-
tion) Nemzetközi Szilárdhulladék-gazdálkodási Egyesülés magyar 
nemzeti tagja, emellett aktívan közreműködik az európai hulladék-
tüzelésű erőműveket tömörítő CEWEP-ben (Confederation of Euro-
pean Waste-of-Energy Plants).
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Cégtörténet

1895. július 25.  –  Megalakul a Köztisztasági Hivatal.

1911 – A Hivatal a mai székhelyére, az Alföldi utcába költözik. 
1911-ből származnak az első említések a szemét elégetésének 
koncepciójáról, bár a szemétégető-beruházás ekkor még nem ta-
lál kellő támogatottságra.

1913 – A szemétszállítás mindennapos tevékenységgé válik a fő-
városban.

1929 – Létrejön a Köztisztasági Hivatal, amely a következő 49 
évben egyetlen fővárosi köztisztasági szervezetként látja el Buda-
pest háztartási hulladékainak gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítá-
sát, a burkolt közutak takarítását, locsolását, síkosság-mentesíté-
sét és hó-eltakarítását.

1936 – Bevezetik a „házbérkrajcárt”, a szemétszállítási díj ősét.

1944 – A háborús helyzet miatt átmenetileg teljes mértékben meg-
szűnik a szemétszállítás. Az ostrom során a Hivatal telephelyei 
romba dőlnek, a szállítóeszközök nagy része megsemmisül és a 
munkások sorából is sokan odavesznek.

1945 – A teljes újrakezdés éve. A város megtisztítása és a romok 
eltakarítása csupán decemberben ér véget.

1949. június 30. – A Köztisztasági Hivatal 2177 fő dolgozóval Fő-
városi Köztisztasági Vállalattá alakul.

1950. január 1.  – Létrejön Nagy-Budapest, azaz a korábban 14 
kerületből álló fővároshoz számos környékbeli várost és községet 
csatolnak, így összesen 22 kerület alakul meg.

1957. február 1.  – A vállalat visszakapja eredeti elnevezését, is-
mét Fővárosi Köztisztasági Hivatal (FKH) lesz.

1968. január 1.  – A Hivatal feladatkörébe kerül az akkor 700 km 
hosszúságú fő- és tömegközlekedési útvonalak burkolatainak, 
padkáinak, forgalmi jelzéseinek gyorskarbantartása és felügyele-
te.

1970 – Az új köztisztasági igényeknek megfelelően a Hivatal a 
Várhegy alatti alagút mosását, a Duna-hidak, illetve alul- és felül-
járók tisztítását is feladatul kapja.

1972 – Bár kísérleti jelleggel már 1969-ben megindult a lomtala-
nítási szolgáltatás, rendszeres, évenkénti biztosítása csak ebben 
az évben kezdődik.

1975 – Az FKH, a FUKÉV és a MÉLYBER összevonásából létre-
jön az FKF.

1976 – Megszűnik az utolsó félpormentes szemétgyűjtési forma.

1982 – Átadják Budapest XV. kerületében a főváros és Magyar-
ország első és mindmáig egyetlen hulladékégető művét (FHHM).



1992 – Megtörténik az első kísérlet a szelektív hulladékgyűjtésre két 
kerületben.

1993 – A vállalat a főváros forgalomirányító-rendszerének üzemelte-
tését és közúthálózatának üzemeltetői feladatait is ellátja.

1997 – A vállalat részvénytársasággá alakul.

2000 – Megnyílik a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 
(PRHK).

2002-2005 – Rekonstruálják a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet 
(FHHM), ennek során modern füstgáztisztítót építenek be és helyez-
nek üzembe. 

2012. december –  A PRHK II. ütemének megnyitása, gázhasznosí-
tás.

2013-2014 – Teljes körűen kiterjesztik a házhoz menő lakossági sze-
lektív hulladékgyűjtést Budapesten.

2014-2016 – Európai Uniós forrásból (KEOP) fejlesztések valósulnak 
meg: vaskiválasztó rendszer cseréje, lomdaráló-berendezés beüze-
melése (FHHM), a depóniagáz-hasznosítás fejlesztésének befejezé-
se (gázmotor-PRHK).

2014 – Válogatómű létesült, együttműködésben a Fővárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézettel (BUFA) (A megszűnés ideje 2017. január.)

2015 – 64 db új hulladékszállító járművel gazdagodik a célgép-flotta.

2015 – Elkészülnek a 40 ezer t/év kapacitású nagy válogatómű léte-
sítményei a X. kerületben.

2015 – Megnyílik a Budai Integrált Ügyfélszolgálati Központ.

2016 – Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK) 
üzembe helyezése a XV. és a XVIII. kerületben.
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Az FKF Nonprofit Zrt. fő tevékenységei
A Társaság lakossági, valamint vállalati és intézményi szolgáltatásokat nyújt.

Lakossági szolgáltatásaink

Hulladékgazdálkodás és azzal kapcsolatos szolgáltatások

A globális világ kihívásai nem hagyják érintetlenül a hulladékgazdálkodás területét sem. A társadalom ré-
széről egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások maximálisan 
vegyék figyelembe a környezetvédelem érdekeit. Társaságunk ennek az elvárásnak kíván eleget tenni az-
zal, hogy lakossági ügyfelei számára, a háztartási hulladékbegyűjtés mellett számos szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatást kínál. Emellett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hulladékszállítás, az 
újrahasznosítás és az ártalmatlanítás a legmodernebb technológiával és a környezetet legkevésbé terhelő 
módon történjen.

l rendszeres háztartási hulladékbegyűjtés
l rendszeres szelektív hulladékgyűjtés 
l lomtalanítás
l zöldhulladék begyűjtés
l eseti megrendelések
l tartálymosás



Köztisztaság és azzal kapcsolatos 
szolgáltatások

Az FKF Nonprofit Zrt. köztisztasággal kap-
csolatos közszolgáltatói tevékenységét 
Budapest Főváros Közgyűlésének megbí-
zásából a Köztisztasági Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzítettek alapján látja el. A 
Társaság végzi a főváros szilárd, hézagmen-
tes burkolattal ellátott fő- és közösségi közle-
kedési, valamint mellékútvonal-hálózatának 
(25,144 millió m2), a Duna-hidak, a Váralag-
út, a gyalogos aluljárók (69 db), közlekedési 
műtárgyak, közjárdák és közlépcsők (1 mil-
lió m2) téli-nyári, kézi-gépi takarítását, és a 
közszolgáltatói tevékenység mellett,  külön 
megrendelés alapján téli-nyári takarítással 
kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt lakos-
sági ügyfelei számára.

l közúttisztítás
l síkosság-mentesítés
l takarítás és téli munka 
      megrendelésre

Egyéb szolgáltatások

l vásárolható eszközök 
      (hulladékgyűjtő-zsákok, hintőanyag, stb.)
l gépjárművek vizsgáztatása
l célgép bérbeadása

Az FKF Nonprofit Zrt. - ügyfélközpontú szolgáltató-
ként - több olyan lakossági szolgáltatást kínál, ame-
lyek nem tartoznak közvetlenül a Társaság egyik 
alaptevékenységéhez sem, ilyen pl. közterületi ren-
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Vállalati és intézményi 
szolgáltatásaink

Hulladékgazdálkodás és azzal 
kapcsolatos szolgáltatások

Az FKF Nonprofit Zrt. számos, hulladékkal 
kapcsolatos szolgáltatást nyújt nem lakossá-
gi ügyfelei számára is. A Társaság a főváros-
ban és több Budapest környéki településen 
közszolgáltatóként szállítja el a háztartási hul-
ladékhoz hasonló hulladékot a lakosságtól, a 
gazdálkodó szervezetektől és intézmények-
től. A közszolgáltatói tevékenység mellett 
széles körű szelektív hulladékgyűjtési, lomta-
lanítási és más egyéb szolgáltatást kínál 
ügyfelei számára. Magyarországon csupán 
az FKF Nonprofit Zrt. rendelkezik olyan ak-
kreditált laboratóriummal, amely alkalmas a 
települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos, 
részletes analitikai vizsgálatok elvégzésére. 
A Társaság tanácsadással nyújt segítséget a 
gazdálkodó szervezeteknek abban is, hogyan 
alakítsák ki saját hulladékgazdálkodásukat, 
illetve hogyan üzemeltessék hulladéktároló-
jukat.

l háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
      gyűjtése, szállítása
l szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatások
l komplex szolgáltatások
l lomtalanítás
l tartálymosás
l hulladéktároló és logisztikai tanácsadás
l hulladékmenedzsment / hulladék-tanácsadás
l a hulladék laboratóriumi vizsgálata

Egyéb szolgáltatások

Az FKF Nonprofit Zrt. ügyfélközpontú szol-
gáltatóként több olyan szolgáltatást kínál 
nem lakossági ügyfelei számára, amelyek 
nem köthetők közvetlenül a Társaság egyik 
alaptevékenységéhez sem.

l gépjárművek bérbeadása
l gépjárművek vizsgáztatása
l air-conditioner servicing
l document and waste destruction

10

Köztisztaság és azzal kapcsolatos szolgáltatások

Az FKF Nonprofit Zrt. a köztisztasággal kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységén felül, téli-nyári takarítási 
szolgáltatást nyújt a gazdálkodó szervezetek és intézmények számára. Társaságunk vállalja rendezvények 
utáni kézi-gépi takarítást, piacok takarítását, parkolók és parkolóházak takarítását, ipari parkok és ipari 
területek téli-nyári takarítását.

l takarítás és síkosság-mentesítés megrendelésre
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A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM)

Az FHHM Magyarország egyetlen kommunális hul-
ladéktüzelésű erőműve, amely 1982 óta üzemel 
Rákospalotán (1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.). 
A Budapesten keletkező települési szilárdhulladék 
mintegy 60%-át szállítják a létesítménybe, ahol a 
hulladék eltüzelésével távhőt és villamos energiát 
állítanak elő. Egy év alatt átlagosan mintegy 400 
ezer tonna hulladékot tüzelnek el. Ebből több mint 
1 millió GJ energiát értékesítenek. Ez a mennyiség 
kb. 140 ezer ember évi villamosenergia-szükségle-
tét és 25 ezer lakás távhőigényét képes fedezni. Az 
FHHM korszerű füstgáztisztító berendezéseinek 
köszönhetően - a veszélyes anyagok kibocsátását 
illetően - messzemenőkig megfelel a legszigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak.

Az FKF Nonprofit Zrt. 
telephelyei

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő 
Központ (PRHK)

Az FKF Nonprofit Zrt. az általa kezelt települési 
szilárdhulladéknak mintegy 40%-át ártalmatlanítja 
– szigorúan ellenőrzött körülmények között, a mű-
szaki védelemmel ellátott Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Központban (PRHK). 

A PRHK 91 hektáros területen helyezkedik el és tel-
jes körű műszaki védelemmel, csurgalékvíz-gyűj-
tővel, valamint a fordított ozmózis elvén működő 
víztisztító rendszerrel rendelkezik. A lerakó környe-
zetvédelmi ellenőrzését 19 db talajvízfigyelő-kút, 
valamint felszíni vízmintavételi, zaj-rezgésvédelmi, 
talajvédelmi, levegőminőség-ellenőrző mérőpon-
tok biztosítják. A hulladékkezelő központ a tervek 
szerint 50 évig fogadja és ártalmatlanítja Budapest 
települési szilárdhulladékának kb. 35%-át, vala-
mint az agglomerációhoz, Pest és Fejér megyéhez 
tartozó kilenc településének hulladékát, emellett 
hulladékgyűjtést, -szállítást végez a lerakót övező 
településeken. A létesítményben üzemel a szelek-
tíven gyűjtött zöldhulladékok hasznosítását végző 
komposztálótelep. Az itt előállított minősített kom-
posztot elsősorban a lerakó folyamatos rekultivá-
ciójánál (újratájosításánál) használják fel, de le-
hetőség van értékesítésére is. A PRHK területén 
található a hulladéklerakó-tér I., II., és III. üteme, 
a komposztálóüzem, a fogadóterminál az irányítási 
és üzemviteli épületekkel, környezetvédelmi labo-
ratóriummal, valamint egy hulladékudvar.
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Hulladékszállítási üzemek

Az FKF Nonprofit Zrt. a hulladékszállítást az alábbi 
három hulladékszállítási üzemből bonyolítja le. A 
célgépek minden nap a hulladékszállítási üzemek 
telephelyeiről indulnak, és miután a hulladékot a 
hulladékkezelő helyeken leürítették, oda is térnek 
vissza. Az érintett telephelyeken  zajlik a célgépek 
javítása, műszaki karbantartása is. 

Észak-pesti hulladékszállítási Üzem
1151 Budapest, Károlyi Sándor út 117-119.

Dél-pesti hulladékszállítási Üzem
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Budai hulladékszállítási Üzem
1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a.

Gépi úttisztítási üzemek

Az FKF Nonprofit Zrt. gépi úttisztító célgépei té-
len-nyáron az alábbi három telephelyről vonulnak 
ki munkavégzésre. Ezekben az üzemekben zajlik 
a célgépek javítása, műszaki karbantartása is. Az 
üzemegységek meghatározott szolgáltatási terü-
letért felelősek, és a gépi erővel végzett takarítási 
munkák mellett arról is gondoskodnak, hogy a kézi 
úttisztítás során keletkezett, illetve az egyéb köz-
területi hulladékot ártalmatlanító helyre szállítsák.

Észak-pesti gépi úttisztitási üzemegység
1151 Budapest, Károlyi Sándor út 119.

Észak-budai gépi úttisztitási üzemegység 
1037 Budapest, Csillaghegyi út 41.

Dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység
1211 Budapest, Szállító u. 2.
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Szolgáltatási csoport      Cím

I. ker. szolgáltatási csoport Kis Rókus utca 9-11.
II. ker. szolgáltatási csoport Kis Rókus utca 9-11.
III. ker. szolgáltatási csoport Bécsi út 231.
IV/a. ker. szolgáltatási csoport Király utca 11.
IV/b. ker. szolgáltatási csoport Hajló utca 38.
V/a. ker. szolgáltatási csoport Belgrád rakpart 25.
V/b. ker. szolgáltatási csoport Balzac u. 8-10.
VI. ker. szolgáltatási csoport Podmaniczky utca 33.
VII. ker. szolgáltatási csoport Podmaniczky utca 33.
VIII ker. szolgáltatási csoport Baross utca 111/b.
IX. ker. szolgáltatási csoport Haller utca 84-86.
X/a ker. szolgáltatási csoport Állomás utca 25.
X/b ker. szolgáltatási csoport Újhegyi sétány 16.
XI. ker. szolgáltatási csoport Bertalan L. utca 21.
XII. ker. szolgáltatási csoport Felhő utca 6/a.
XIII/a. ker. szolgáltat. csoport Balzac u. 8-10.
XIII/b. ker. szolgáltat. csoport Szent László út 111.
XIV/a. ker. szolgáltat. csoport Rippl-Rónai utca 34-36.
XIV/b. ker. szolgáltat. csoport Adria sétány 2.
XV. ker. szolgáltatási csoport Szerencs utca 13.
XVI. ker. szolgáltatási csoport Magyarvár utca 40.
XVII. ker. szolgáltatási csoport Széchenyi utca 9-11.
XVIII ker. szolgáltatási csoport Üllői út 547.
XIX. ker. szolgáltatási csoport Batthyány utca 3.
XX-XXIII. szolgáltatási csoport Tinódi utca 2.
XXI. ker. szolgáltatási csoport Csete Balázs u.7.
XXII. ker. szolgáltatási csoport Tolcsvai u. 7.

A Kézi operatív üzemegység címe: 
1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 34-36.

Kézi úttisztítás 

A hagyományos technológiát alkalmazó, a kerüle-
ti szolgáltatási csoportokat összefogó, valamint a 
kb. tíz évvel ezelőtt megkezdett kigépesítés ered-
ményeként mobilizált, operatív feladatok elvégzé-
sére alkalmas egység gondoskodik ezen felada-
tok elvégzéséről.

A szolgáltatási csoportok az adott fővárosi kerü-
let, illetve kerületrész kézi takarításáért felelősek 
(néhány kerületben kettő ilyen csoport is üzemel). 
Általában hétköznapokon nappali, egyműszakos 
munkarendben működnek. Téli időszakban ezek 
azok az egységek, amelyeknél hómunkás-felvétel 
esetén munkavégzésre lehet jelentkezni. Az ope-
ratív feladatok elvégzéséről gondoskodó egység 
- kisteher-gépkocsikkal és személyzetükkel - azo-
kon
a területeken végez járatszerűen folya matos ta-
karítási, hulladékgyűjtő-ürítési feladatokat, ahol 
idegenforgalmi és egyéb szempontok alapján 
szükséges fenntartani a közterületi rendet.
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Szemléletformáló és Újrahasználati 
Központok (SZÚK)

Budapest Főváros Önkormányzata a térség hulladékgaz-
dálkodási rendszerének fejlesztéséhez a KEOP 1.1.1/B/10-
11 jelű, A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környe-
zetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás 
és újrahasznosítás arányának növelése címmel pályázatot 
nyújtott be, amely alapján az FKF Nonprofit Zrt. 2016 első 
felében két létesítmény helyezett üzembe a fővárosban. 
Mindkét létesítmény ugyanazt a nevet viseli: Szemlélet-
formáló és Újrahasználati Központ (SZÚK), és ugyanazon 
feltételek szerint látják el feladataikat. A főváros két külön-
böző helyszínén helyezkednek el:  

• XV. kerület: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 166. 
• XVIII. kerület: 1181 Budapest, Besence u. 1/a

A Központok három funkciót látnak el:

1. A lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvari funkció alap-
ján a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztar-
tásokban keletkező, nem kommunális hulladéktól megvál-
hasson. A Társaság üzemeltetésében jelenleg (2018) 16 
hulladékgyűjtő-udvar működik erre a célra. 

2. Az újrahasználati funkció célja az, hogy a lakosság a 
feleslegessé vált használati tárgyait leadja, majd az arra 
igényt tartó személy jelképes összegért átvehesse azokat. 
Cél továbbá, hogy a civilszervezeteket is bevonják az új-
rahasználati tevékenységbe, így lehetővé téve azt, hogy a 
még jó állapotú tárgyakat, eszközöket nagyobb arányban 
juttassák el a családokhoz, egyénekhez.

3. A szemléletformálás célja a környezettudatos gondol-
kodás és attitűd elterjesztése, a lakosság szemléletének 
környezettudatossá formálása, valamint a modern hulla-
dékgazdálkodási technológiák megismertetése. A létesít-
mény lehetőséget teremt környezetvédelmi konferenciák, 
oktatások megszervezésére, megtartására, a Központok 
területén található játszótér, interaktív tanösvény, valamint 
installációk is segítik a szemléletformálást, oktatói tevé-
kenységet.
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A Köztisztasági Múzeum

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) terüle-
tén található a Köztisztasági Múzeum, amely ilyen 
jellegű kiállító teremként egyedülálló az országban, 
de Európában is ritkaságnak számít. A kiállítás tab-
lóin a látogatók végigkísérhetik az FKF Nonprofit 
Zrt. jogelődjének, a Köztisztasági Hivatalnak a tör-
ténetét, megismerhetik a különböző korok hulla-
dékgyűjtő-edényeit, megtekinthetik a múlt század 
elején használt lóvontatású locsoló kocsit, találkoz-
hatnak Rába locsolóval a ’30-as évekből vagy a 
Csepel-gyártmányú hulladékgyűjtő-autóval az ’50-es 
évekből.

Társadalmi felelősségvállalás

Az FKF Nonprofit Zrt. fontos feladatának tekinti - a 
korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása mellett 
- a környezet védelmét, és azt, hogy segítse az ehhez 
kapcsolódó környezettudatos magatartás alakítását. 
Ezért a társadalmi felelősségvállalás jegyében arra 
törekszik, hogy tevékenyen részt vállaljon a lakosság 
környezeti szemléletének alakításában. Évről évre 
igyekszik kiadványokkal segíteni a lakosság tájéko-
zódását, felhívni figyelmüket arra, hogy megfelelően 
járjanak el a keletkező hulladékokkal. Rendszeresen 
jelen van a főváros azon rendezvényein, ahol lehető-
sége van a lakosság számára népszerűsíteni a sze-
lektív hulladékgyűjtés rendszerét.

Az FKF Nonprofit Zrt. a fiatalok környezettudatos ne-
velésében is jelentős szerepet vállal, hiszen a Társa-
ság képzett munkatársai a Környezetvédelmi Okta-
tóprogram keretében rendszeresen tartanak játékos, 
interaktív foglalkozásokat, tanórákat, előadásokat a 
környezetvédelemről, szelektív hulladékgyűjtésről, a 
cég tevékenységeiről a fővárosi nevelési-oktatási in-
tézményekben és a szemléletformáló központokban.
Nagy népszerűségnek örvendenek a cég évente 
meghirdetett gyermek- és ifjúsági pályázatai: a Gyer-
mekrajz- és Szépírói pályázat.

A Társaság évente több alkalommal is lehetőséget 
biztosít az érdeklődőknek, a lakosságnak, diákcso-
portoknak, hogy betekintést nyerjenek az FKF Non-
profit Zrt. munkájába, a hulladékfeldolgozásba, el-
sősorban a Hulladékhasznosító Mű, a Köztisztasági 
Múzeum és a SZÚK-ok meglátogatásával. 
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