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MIT TEHETÜNK MI LAKOSKÉNT?  

MEGELŐZÉS 
• Ne vásároljunk feleslegesen túlcsomagolt termékeket, válasszuk inkább a praktikus, egyszerű és 

újrahasznosítható csomagolású termékeket!
• Az egyszer használatos műanyagszatyor helyett használjunk inkább többször használható 

vászontáskát vagy kosarat!
• Ahol lehetséges, válasszuk a visszaváltható, betétdíjas vagy újrahasznosítható csomagolást!
• Ha a választásnál a hosszú életű, tartós, többször használatos, illetve javítható tárgyakat, 

berendezéseket részesítjük előnyben, akkor ritkábban kell azokat kidobni, kicserélni.
• Ha valami elromlik, először próbáljuk megjavíttatni, mielőtt kidobjuk.
• Ha tehetjük, vegyünk részt aktívan is környezetünk megóvásában.

ÚJRAHASZNÁLAT
• Amit lehet, használjunk újra (pl. papírok üres oldala, befőttes üveg).
• A jó állapotú, de számunkra már felesleges használati tárgyakat (pl. babafelszerelés, játék, 

sporteszköz, bútor, könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy, szerszám, DVD) ne dobjuk ki, 
inkább adjuk oda valakinek, akinek szüksége lehet rá, vagy adjuk le az Újrahasználati Központok 
valamelyikében (Lásd a 12. oldalon).

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
• Amit lehet, gyűjtsük szelektíven, különválogatva.

A HULLADÉKPIRAMIS ÉS A JÉGHEGY CSÚCSA   

Mindannyian nap, mint nap találkozunk a hulladékkal kapcsolatos problémákkal személyes életünk 
során és a médián keresztül. Amit látunk, az csupán a jéghegy csúcsa. A szemét problémája vélhetően a 
következő évtizedek egyik legnagyobb kihívása lesz az emberiség számára. Természetesen nem tudjuk 
egymagunk megoldani az összes nehézséget, de egyénenként is nagyon sokat tehetünk azért, hogy 
egészséges környezetben élhessünk és a jövő generációinak is lehetővé tegyük ezt. Kiadványunkban 
összegyűjtöttünk minden olyan fontos információt, ami a budapesti lakosoknak nélkülözhetetlen a 
környezettudatos életvitelhez. 

A hulladékpiramis szemléletesen mutatja be a 
környezettudatos hulladékkezelés szempontjait, az 

egyes lépcsőfokok fontossági sorrendjét. Lakosként 
a legtöbbet úgy tehetjük a hulladékkeletkezés 

csökkentéséért, ha vásárlásainknál előnyben részesítjük 
a kevesebb hulladékkeletkezéssel járó megoldásokat, és 

ha a már rendelkezésünkre álló csomagolási eszközöket 
minél tovább használatban tartjuk. 

A keletkező hulladékok lehető legnagyobb arányú szelektív 
gyűjtésével és újrahasznosításra való átadásával nemcsak a 

lerakóra (a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba) 
kerülő hulladékok mennyiségét csökkenthetjük, de a kitermelésre 

kerülő nyersanyagok mérséklésével hozzájárulhatunk a környezet-
károsítás csökkentéséhez is. Kevesebb fát kell kivágni például, ha a 

papírokat újrahasznosítjuk, és kevesebb nyersanyagot kell kitermelni a 
műanyag, a fém és az üveg gyártásához. Az újrahasznosított termékek 

gyártása ráadásul általában kevesebb energiafelhasználással is jár. Az 
energetikai hasznosítás (égetés a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben) 

szintén fontos része a környezettudatos hulladékgazdálkodásnak, hiszen 
segítségével csökkenthetjük a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét, és 

távhőt, valamint elektromos áramot tudunk előállítani a hulladékból. 

http://szelektalok.hu/teszedd/ https://petkupa.hu

TUDTA?
Budapest területén évente mintegy 700 000 tonna települési szilárdhulladék keletkezik, amelyből 
420 000 tonnát a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosítanak termikusan (energetikai 
hasznosítás). A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Magyarország egyetlen kommunális hulladéktü-
zelésű erőműve, amelyet az FKF Nonprofit Zrt. üzemeltet. A létesítmény feladata, hogy termikusan 
ártalmatlanítsa a Budapesten keletkező települési szilárdhulladék kb. 60 százalékát. A fennmaradó 
mennyiséget a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban kezelik és ártalmatlanítják, a 
mindenkori környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

TUDTA?
Továbbhasznosításnak (upcycling) nevezzük az olyan újrahasznosítást, amikor a haszontalanná 
vált, tönkrement tárgynál magasabb értékű (pl. befőttesüvegből lámpabúra, raklapból bútor) vagy 
jobb környezeti megítélésű (pl. kerékpárbelsőből táska) termék jön létre az újrahasznosítás révén. 

A HULLADÉKPIRAMIS MIT TEHETÜNK?
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SZELEKTÍV GYŰJTÉSI MÓDOK BUDAPESTEN

GYŰJTÖTT
HULLDÉKTÍPUSOK

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV

HULLADÉKGYŰJTÉS

SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ 

SZIGET/ GYŰJTŐPONT 
(helyszínek: www.fkf.hu)

HULLADÉKUDVAROK 
(17 Budapesten) 

SZEMLÉLETFORMÁLÓ 
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI  
KÖZPONTOK (SZÚK) 

(2 Budapesten)

A LÉPCSŐHÁZBAN/
A HÁZNÁL

BUDAPEST 
KÖZTERÜLETEIN ZÁRT TERÜLETEN ZÁRT TERÜLETEN

PAPÍR

MŰANYAG
 

FÉM
 

FEHÉR ÜVEG

SZÍNES ÜVEG

KERTI 
ZÖLDHULLADÉK  

*
VESZÉLYES, 
ILLETVE SPECIÁLIS 
KEZELÉST IGÉNYLŐ 
HULLADÉKOK

 
*

HASZNÁLHATÓ 
ÁLLAPOTBAN 
LÉVŐ HASZNÁLATI 
TÁRGYAK

AZ FKF NONPROFIT ZRT. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDSZERE  

* Bizonyos hulladékfajták csak néhány kijelölt hulladékudvarban adhatók le, lásd a 14. oldalon.

A RENDSZER
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A kihelyezett gyűjtőszigetek aktuális listája, valamint térképe a www.fkf.hu/szelektiv-hulladekgyujto-szigetek     weboldalon elérhető.

A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS A SZELEKTÍV  HULLADÉKGYŰJTŐ-SZIGETEK

 �  VEGYES PAPÍR, HULLÁMKARTON-PAPÍR
Pl. újságok (színes és fekete-fehér), folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, 
kisebb papírdobozok (pl. müzlis, teás, mirelites) kartondobozok, hullámkarton-papír (összehajtva, 
darabolva)

 �  ITALOS KARTONDOBOZOK
Pl. kiöblített tejes-, gyümölcslés dobozok

 �  FEHÉR ÜVEG (ÁTLÁTSZÓ ÖBLÖSÜVEGEK)
Pl. befőttes üvegek, italos üvegpalackok, bébiételes üvegek

 �  SZÍNES ÜVEG (SZÍNES ÖBLÖSÜVEGEK)
Pl. borosüvegek, pezsgősüvegek, sörösüvegek

 �  MŰANYAG
Pl. ásványvizes és üdítős PET-palackok és azok lecsavart kupakjai, műanyagflakonok (pl. 
samponos, habfürdős), műanyagszatyrok, háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, 
csomagolófóliák)

 �  FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK
Pl. fémdobozok (alumínium, acél és vas italos- és konzervdobozok), háztartási fémhulladékok (pl. 
evőeszközök), befőttes üveg fémfedele, fémkupakok A fém- és műanyaghulladékok elkülönítése 
utólag, válogatóműben történik.

MIT NEM SZABAD BELEDOBNI?
zsíros, szennyezett papírok (pl. felvágottas papír), műanyag borító, 
indigó, hőpapír (pl. pénztárgép-szalag) használt egészségügyi papírok 
(zsebkendő, használt szalvéta, törlőkendő, pelenka)

MIT NEM SZABAD BELEDOBNI?
síküvegek: ablaküveg, tükör, villanykörte, neoncső, hőálló üvegtál, 
szemüveg lencséje, orvosságos és veszélyes anyagokat tartalmazó 
üvegek, porcelán, kerámia

MIT NEM SZABAD BELEDOBNI?
műanyagjátékok, CD-lemez, DVD-lemez, vegyszert (pl. hipót, fehérítőt) 
tartalmazó (nem üres) flakonok, zsírral, olajjal szennyezett flakonok, 
felvágottak és sajtok műanyagcsomagolása, kávékapszulák, joghurtos, 
tejfölös, margarinos dobozok, hungarocell

PAPÍR

FEHÉR 
ÜVEG

SZÍNES 
ÜVEG

MŰANYAG

FÉM

GYŰJTŐSZIGET

GYŰJTŐSZIGET

GYŰJTŐSZIGET

GYŰJTŐSZIGET

GYŰJTŐSZIGET

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV
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A HULLADÉKUDVAROK ELÉRHETŐSÉGEI

CÍM TELEFON NYITVA TARTÁS

1 III. Testvérhegyi út 10/a. +36 30 567 4355

hétfő - péntek: 10:00 - 18:00
szombat: 08:00 - 14:00

vasárnap: zárva

2 IV. Ugró Gyula sor 1-3. +36 30 567 4341
3 IV. Zichy Mihály u. - Istvántelki út sarok +36 30 567 4334
4 VIII. Sárkány u. 5. +36 30 567 4513
5 IX. Ecseri út 9. +36 30 567 4517
6 X. Fehér köz 2. +36 30 581 7254
7 XI. Bánk bán u. 8-10. +36 30 567 4380
8 XIII. Tatai út 96. +36 30 567 4377
9 XIV. Füredi út 74. +36 30 567 4342

10 XV. Zsókavár u. végénél (a 65. szám után) +36 30 567 4516
11 XVI. Csömöri út 2-4. +36 30 567 4361
12 XVII. Gyökér köz 4. +36 30 567 4319
13 XVIII. Jegenye fasor 15. mellett +36 30 481 1129
14 XXI. Mansfeld Péter u. 86. +36 30 567 4329
15 XV. Károlyi Sándor út 166. (SZÚK) +36 30 990 6746

hétfő - szombat: 08:00 - 20:00
vasárnap: zárva16 XVIII. Besence u. 1/a. (SZÚK) +36 30 235 0042

17 XXII. Nagytétényi út 341-343. +36 30 414 2007
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Szemléletformáló és Újrahasználati Központok (SZÚK) Hulladékudvarok

A hulladékudvarok csak olyan hulladékot tudnak átvenni, amelynek a hasznosítására, illetve ár-
talmatlanítására az FKF Nonprofit Zrt. érvényes partnerszerződéssel rendelkezik. Ennek időleges 
hiánya esetén, illetve átmeneti kapacitáshiány miatt az átvétel a hulladékudvarokban szüneteltethető.  
Kérjük, érdeklődjenek az adott hulladékudvar telefonszámán az aktuális korlátozásokról. 

A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek 
át. A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával való 
címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási 
igazolás, illetve társasházi lakos esetében közös képviselői igazolás bemutatásával, hulladékfajtánként 
meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

A nyitva tartási idő változhat, kérjük, látogasson el weboldalunkra az aktuális információkért.

 HULLADÉKUDVAROK, SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS ÚJRAHASZNÁLATI   KÖZPONTOK (SZÚK)
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MINDEN HULLADÉKUDVARBAN LEADHATÓ HULLADÉKTÍPUSOK
CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK

VEGYES PAPÍR újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, 
csomagolópapír, kisebb papírdobozok, kartondoboz

HULLÁMKARTON-PAPÍR csomagolásból származó nagyobb méretű 
kartonpapír-dobozok

ITALOS KARTONDOBOZOK kiöblített tejes-, gyümölcslés dobozok

MŰANYAG
kizárólag ásványvizes és üdítős PET-palackok és azok 

lecsavart kupakjai, műanyagflakonok, műanyagszatyrok, 
fóliák (kizárólag csomagolási műanyag)

HUNGAROCELL habosított polisztirol csomagolások (golyós szerkezetű EPS)

FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK konzerves, üdítős, sörös fémdobozok

SZÍNES ÜVEG boros, sörös és pezsgős üvegek (kizárólag öblösüvegek)

FEHÉR ÜVEG italos, befőttes és parfümös üvegek (kizárólag öblösüvegek)

VESZÉLYES, ILL. SPECIÁLIS KEZELÉST IGÉNYLŐ HULLADÉKOK 
ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK

HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, stb.

HÁZTARTÁSI KISGÉPEK hajszárító, porszívó, vasaló, stb.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI (IT) 
ÉS TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon, stb.

SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKAI 
CIKKEK 

hifi-berendezés, televízió, rádió, videokamera, 
fényképezőgép, stb.

ELEKTROMOS SZERSZÁMOK elektromos fűrész, fűnyíró, stb.

SZABADIDŐS ÉS 
SPORTFELSZERELÉSEK, JÁTÉKOK elektromos futópad, villanyvonat, stb.

ORVOSI BERENDEZÉSEK vérnyomásmérő, stb.

FÉNYCSÖVEK ÉS VILÁGÍTÓTESTEK minden világítótest

SZÁRAZELEMEK ÉS HORDOZHATÓ KIS 
AKKUMULÁTOROK szárazelemek, kisakkumulátor-cellák

GÉPJÁRMŰINDÍTÓ-AKKUMULÁTOROK savas indítóakkumulátorok

HASZNÁLT SÜTŐZSIRADÉK ÉS 
GÖNGYÖLEGE konyhai használtolaj és flakonjai

FÁRADTOLAJ ÉS GÖNGYÖLEGE gépkocsi használt olaja és flakonjai

MIT LEHET LEADNI A HULLADÉKUDVAROKBAN?
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AZ FKF NONPROFIT ZRT. LÉTESÍTMÉNYEBEN 
LEADHATÓ HULLADÉKTÍPUSOK ÁTVEVŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK

XV. Károlyi 
Sándor út 166.

+36 30 990 6746

XVIII. Jegenye 
fasor 15. mellett

+36 30 481 1129

XVIII.  
Besence u. 1/a.

+36 30 235 0042

XXII. Nagytétényi 
út 341-343.

+36 30 414 2007

zöldhulladék * lehullott lomb, lenyírt fű, faágak  
festékhulladék és 

göngyölege
vízbázisú és oldószerbázisú 

festékek, lakkok, ragasztók, stb.  
gumiabroncs-

hulladék (gépkocsi) csak személyautó  
olajszűrők 
(gépkocsi)

jól lezártan, csomagoltan 
beszállítva  

fékfolyadék 
(gépkocsi)

jól lezártan, csomagoltan 
beszállítva  

fagyálló folya-
dék (gépkocsi)

jól lezártan, csomagoltan 
beszállítva  

növényvédőszerek jól lezártan, csomagoltan 
beszállítva 

építési, bontási 
törmelék (sitt)

veszélyes hulladékot nem 
tartalmazó sitt   

veszélyes mosó- és 
tisztítószerek

jól lezártan, csomagoltan 
beszállítva  

lom (nagydarabos 
hulladék)

veszélyes hulladékot nem 
tartalmazó lom   

használati tárgyak  
(használható 

állapotú)

tökéletesen használható 
állapotú használati tárgyak: 
pl. babafelszerelés, játék, 
sporteszköz, bútor, könyv, 

konyhafelszerelés, lakberendezési 
tárgy, szerszám, DVD

 

(HASZNÁLHATÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ HASZNÁLATI 
TÁRGYAK) - A TÁRGYAK ELVITELÉRE IS VAN LEHETŐSÉG 

A CSEKÉLY RAKTÁROZÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉT KÖVETŐEN
ÁTVEVŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK

ELVITEL ESETÉN FIZETENDŐ 
RAKTÁROZÁSI DÍJ 

TIPIKUS HASZNÁLATI TÁRGYAK  
AZ ADOTT 

MÉRETKATEGÓRIÁBAN

XV. Károlyi  
Sándor út 166.

+36 20 221 6171

XVIII.  
Besence u. 1/a.

+36 20 221 7139

100.- Ft könyv, CD, DVD, apró konyhacikk, 
kisebb plüss játékok  

300.- Ft közepes méretű dekoráció, 
társasjáték, kézitáska, váza  

500.- Ft táska, kisebb sportszer  

1.000.- Ft szék, kisbútor, éjjeliszekrény  

3.000.- Ft asztal, kisméretű kanapé, közepes 
fotel, asztal  

5.000.- Ft egyszemélyes ágy, kanapé  

7.000.- Ft köztes méretű lakberendezési 
tárgy, bútor  

10.000.- Ft
komplett ülőgarnitúra, 

konyhabútorsor, nappali bútorsor, 
franciaágy

 

Beszállítás előtt ügyfeleink tájékozódjanak arról, hogy az adott hulladékudvarnak van-e 
szabad kapacitása, át tudják-e venni az adott hulladékfajtát.

MIT LEHET ÉS MIT NEM?
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TUDTA?

TUDTA?

TUDTA?

2011-től a sárga és szürke színű konténerekben fém- és műanyaghulladék egyaránt 
elhelyezhető, az ürítést követően azonban az egybegyűjtött hulladékot különválasztják, úgy, mint 
a házhoz menő gyűjtésnél. 

„TAPOSSA LAPOSRA!” - Kérjük, hogy az italos kartondobozokat, a műanyag PET-palackokat és 
a fémdobozokat lapítsa össze, mert így több fér a konténerbe.

A konténerek ürítését az FKF Nonprofit Zrt. külön erre a célra rendszeresített célgépei végzik 
járatszerűen. A begyűjtés külön-külön frakciónként történik, a hét meghatározott napjain. A begyűjtött 
hulladékmennyiséget válogatás után újrahasznosítják. A szigetek rendeltetésszerű használata és 
környezetük tisztán tartása mindenki számára egyaránt fontos.

A szemét, lom lerakása a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek mellé illegális 
cselekménynek minősül, a Szabálysértési jogszabály (Sz.Tv. 150. Köztisztasági 
szabálysértés 196. § (2)) alapján büntethető, ebben a közterület-felügyeletek illetékes 
munkatársai járhatnak el. Akár pénzbírság is kiszabható ilyen esetekben.

A hulladékudvarokban a többi begyűjtési módhoz képest sokkal többféle újrahasznosítható, illetve 
veszélyes hulladékot adhatunk le, és a hulladékok megfelelő elhelyezését szakképzett személyzet 
segíti. A létesítmények látogatására csak a nyitvatartási időben van lehetőség.

A hulladékudvarokban csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat 
vesznek át. Csak olyan hulladékokat tudnak átvenni, amelyeknek a hasznosítására és ártalmatla-
nítására az FKF Nonprofit Zrt. érvényes partnerszerződéssel rendelkezik. Ennek időleges hiánya 
esetén az átvétel a hulladékudvarokban szünetelhet.
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A Központok (SZÚK) 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 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.

MI ADHATÓ LE ÚJRAHASZNÁLATRA A 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). Ezt a beszállításkor 
a dolgozók szemrevételezéssel ellenőrzik. Azokat a tárgyakat, amelyek nem alkalmasak eredeti 
rendeltetésük szerinti használatra, csak anyaguk szerint elkülönítve, hulladékként lehet elhelyezni 
a csarnoképület mellett üzemelő hulladékudvarban, a mindenkori hulladékudvari átvétel feltételei 
szerint. Hálózati árammal működő eszközök leadására érintésvédelmi okokból nincs lehetőség. 
Törpefeszültséggel vagy elemmel működő eszközök leadhatók.

KI ADHAT LE TÁRGYAKAT AZ ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTBAN?   

Tárgyak leadására csak budapesti lakosoknak van lehetősége, fényképes személyazonosító igazolvány 
és lakcímkártya bemutatásával. A személyes adatokat a rendszerben rögzítjük, az átadó lakos nyilatkozik 
a behozott tárgyat illetően az újrahasználati célú lemondó szándékáról. A regisztrációt, illetve a leadott 
tárggyal kapcsolatos adminisztrációt követően a behozott tárgyról átvételi elismervényt adunk.

MILYEN TÁRGYAK VÁSÁROLHATÓK MEG AZ ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPON-
TOKBAN?   

A www.fkf.hu weboldalról elérhető elektronikus böngészdében is megtekinthetők a megvásárolható 
tárgyak (a könyvek kivételével). A Központban leggyakrabban előforduló használati tárgyak: bútorok, 
gyerekjátékok, könyvek, lakberendezési és konyhai 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 szükséges -, illetve a tárolási, raktározási díj készpénzes megfizetése. Minden vásárló 
kiadási bizonylatot és számlát kap a tranzakcióról.

MENNYIT KELL FIZETNI A TÁRGYAKÉRT?   

A raktározási díj a tárgyak méretétől függ. Az alábbi méretkategóriák szerinti díjtételeket alkalmazzuk, 
ahol a 100 forintért kis konyhafelszerelési tárgyakat, könyveket, DVD-ket és egyéb kis használati 
tárgyakat, 10.000 forintért 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:    

• pl. könyv, CD, DVD, apró konyhacikk, kisebb plüss játékok _______________________________100.- Ft
• pl. egyéb gyerekjáték, közepes táska, dekoráció, társasjáték, kisebb váza __________________300.- Ft
• pl. táska, kisebb sportszer _______________________________________________________500.- Ft
• pl. szék, kisbútor, éjjeliszekrény ___________________________________________________1000.- Ft
• pl. asztal, szekrény, egyes kanapék, fotelek, ágyak ____________________________________3000.- Ft
• pl. egyszemélyes ágy, kanapé_____________________________________________________5000.- Ft
• pl. használati lakberendezés (egyes ágyak, szekrények) ________________________________7000.- Ft
• pl. komplett ülőgarnitúra, konyhabútor-sor, nappali bútorsor, franciaágy ____________________10000.- Ft

SZÚK 
LÉTESÍTMÉNYEINK

ÚJRAHASZNÁLATI 
KÖZPONT SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

CÍM TELEFON NYITVATARTÁS TELEFON NYITVATARTÁS 

XV., Károlyi Sándor u. 166. +36 20 221 6171 hétfő-szombat:
8:00-20:00

+36 20 357 1589 hétfő-csütörtök: 8:00-15:30 
péntek: 8:00-14:00XVIII., Besence u. 1/a. +36 20 221 7139 +36 20 346 9757

A nyitva tartási idő változhat, kérjük, látogasson el weboldalunkra az aktuális információkért.

A díjszabás változhat, kérjük, látogasson el weboldalunkra az aktuális információkért.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOK (SZÚK)
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A KERTI ZÖLDHULLADÉK   

A kerti zöldhulladék járatszerű begyűjtése tavasztól őszig tart Budapest zöldövezetes kerületeiben. 
Az elszállítás hetente egyszer, Társaságunk weboldalán (www.fkf.hu) megtekinthető térképek alján 
feltüntetett, a szolgáltatási körzetre vonatkozó napon történik.
Társaságunk a zöldhulladékot kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott KERTI ZÖLDHULLA-
DÉKGYŰJTŐ-ZSÁK feliratú, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő-zsákokban szállítja el.

HOL VEHETEK BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ, KERTI 
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ-ZSÁKOKAT?   

100 l-es zöldhulladékgyűjtő-zsák - bruttó 235.- Ft/db áron:

• IX. kerület Ecseri út 8-12. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban - csak készpénzes fizetés lehetséges
• II. kerület Fő utca 47. szám alatti Budai Ügyfélszolgálati Központunkban - bankkártyás és készpénzes 

fizetésre is lehetőség van
• a lakossági hulladékudvarokban (Lásd a 14. oldalon)

Zsákértékesítő (viszonteladói) partnereinknél

A független értékesítési pontokon vásárolható zsákok ára eltérhet a Társaságunk által meghatározott 
ártól. Partnereink címlistája megtekinthető az FKF weboldalán (www.fkf.hu)
A zsákok szavatossági ideje anyagukból adódóan rövidebb, ezért kérjük, megvásárlás után mielőbb 
használják fel.

A ZSÁKOKBA TEHETŐ   

• lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű és gyom

Kérjük, ne tegyenek a zöldhulladékos zsákokba háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot, mert 
ebben az esetben nem szállítjuk el azokat.
Kérjük, a vastagabb faágakat (maximum 10 cm átmérőjű) darabolva, összekötve helyezzék a zsákok 
mellé, és fontos, hogy az ágak ne legyenek egy méternél hosszabbak.

HÁZI KOMPOSZTÁLÁS   

A háztartásokban keletkező szerves eredetű hulladékokat akár magunk is komposztálhatjuk a kertünkben. 
Az így elkészített humusztrágyát visszajuttathatjuk a talajba, így a benne lévő tápanyagok javítják a 
talaj minőségét, szerkezetét, vízmegkötő képességét.

LOMTALANÍTÁS   

A lakosság minden évben igénybe veheti az FKF Nonprofit Zrt. éves, meghatározott időpontban történő, 
külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Az éves lomtalanítás keretében lehetőség van megválni 
a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Az egyes kerületeket körzetekre osztottuk, 
amely alapján az adott területről koncentráltan, nagy erőkkel szállíthatjuk el a kikészített lomokat. Ezzel 
rövidebb ideig okozunk kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek és a gyalogosoknak.

LOMTALANÍTÁS ALKALMÁVAL KIHELYEZHETŐK AZ INGATLAN ELÉ

•  olyan nagydarabos háztartási hulladékok, amelyek méreteik miatt nem rakhatók a
      hulladékgyűjtő-edényzetbe

KÉRJÜK, NE HELYEZZEN KI AZ INGATLAN ELÉ:
• a háztartásokban naponta képződő hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékot (a következő oldalon felsorolt anyagáramok, 

amelyeknek átadására az ideiglenes gyűjtőpontokon van lehetőség az elszállítás napján) 
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut, földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladékot

A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok 
átvételére Társaságunk minden lomtalanítási körzethez tartozóan, a lom elszállításának napján 
ideiglenes gyűjtőpontot üzemeltet, amelynek helyszínéről a lomok kihelyezésének időpontját 
tartalmazó levelünkben tájékoztatjuk a lakosságot. Az alább felsorolt veszélyes, illetve egyéb, 
különleges kezelést igénylő hulladékok átadására díjmentesen van lehetőség.

• virágföld, levágott fű, kerti gyomok, falevél
• szalma, összeaprított ágak, gallyak
• elszáradt növények, lehullott gyümölcsök
• faforgács, fűrészpor

Komposztálható anyagok:

• zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj
• kávé- és teazacc, hervadt virág
• szobanövények elszáradt levelei

KERTI ZÖLDHULLADÉK LOMTALANÍTÁS
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AZ IDEIGLENES, KÜLÖN GYŰJTŐPONTOKON A LAKOSSÁG ÁLTAL 
LEADHATÓ VESZÉLYES, ILLETVE EGYÉB, KÜLÖNLEGES KEZELÉST 
IGÉNYLŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI  

Társaságunk az értesítőlevélben, illetve a társasházak lépcsőházaiban kifüggesztett plakátokon is 
megadott kihelyezési időpontot követő napon szállítja el a lomokat. Az időpontok kialakításánál fokozott 
figyelmet fordítunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, valamint a választásokra, amikor 
Társaságunk lomtalanítást nem végez.

Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el az, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a 
lomokat, ezért Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos 
tájékoztató levelünkben megjelölt napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat a lakosok.

A lomok kihelyezésének módja

A lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő-járműveinkkel jól megközelíthető közterületre kell kihelyezni, 
nem az úttesten, mert ezzel akadályozhatják a forgalmat.

A lomtalanítás utáni takarítás

Társaságunk a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az ingatlan előtti járdaszakasz, 
illetve terület takarítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének kötelessége.

Egyedi és eseti lomtalanítás megrendelése

A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van arra, hogy az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, 
külön díjazás ellenében rendelhessenek soron kívüli lomtalanítást Társaságunktól.

További információ: www.fkf.hu • +36 80 353 353

Amennyiben a lakosságnak olyan felesleges bútorai, használati tárgyai vagy eszközei vannak, 
amelyek mások számára még használhatók, azok leadhatók a Szemléletformáló és Újrahasználati 
Központjainkban (Lásd a 18-19. oldalon).

• sütőolaj és göngyölegei (15 liter, göngyöleg: 5 kg)
• növényvédő-szerek (5 liter)
• akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg)
• elektromos és elektronikai hulladék (2 db)
• festékmaradék és göngyölegei  

(5 liter/20 kg, göngyöleg: 5 kg)

• olajos műanyagflakon (5 kg)
• gumiabroncs (8 db)
• szóró-palack (1 kg)
• fénycső (10 db)
• gyógyszerhulladék (1 kg)
• oldószerek, hígítók (5 liter)

EGYSZERI ALKALOMMAL LEADHATÓ MENNYISÉGEK

MI TÖRTÉNIK A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKKAL?  

HULLADÉKTÍPUS AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS SORÁN ELŐÁLLÍTHATÓ ELEMEK

MŰANYAG műanyagpalack, kerti szék, virágláda, vödör, lavór, fekvőrendőr sittes zsák, 
műanyagpadló, szemeteszsák, ruhafogas, strandlabda, esőkabát, ékszer, stb.

FÉM alumíniumtömb, autóalkatrészek, ventilátorlapát, kerékpáralkatrészek, stb.

PAPÍR hullámkarton, konyhai papír törlőkendő, irodai papírok, borítékok, kartonbútor, stb.

ITALOSKARTON a papír részéből papírtermék készül, a maradék anyagok (műanyag, fémfólia) energetikai 
hasznosításra kerülnek

ÜVEG öblösüvegek, hő- és hangszigetelő anyagok, stb.

HUNGAROCELL műanyagáru, hőszigetelő vakolat adaléka

ZÖLDHULLADÉK humusz (talajjavító anyag), rekultiváció

ELEM, AKKUMULÁTOR ólomgyártás, alkotórészekre bontva újraelem, akkumulátor-alkatrészek, egyéb vegyipari 
anyagok

ELEKTRONIKAI HULLADÉK 
ELEKTROMOS HULLADÉK fémalkatrészek (réz, cink, alumínium, arany), műanyagalkatrészek

FÉNYCSŐ, VILÁGÍTÓTEST külön hasznosítják az üveg- és fémrészeket

ÉTOLAJ biodízelüzem hasznosítja

HASZNÁLT GUMI gumilapok, gumitéglák, táskák, pénztárcák, stb.

LOMTALANÍTÁS MI TÖRTÉNIK...?
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A BUDAPESTEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK ÚTJA
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... PAPÍROKKAL?  

A lakosságnál az egyik legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékfajta a papír, amelyből jellemzően 
három hulladéktípust (frakciót) válogathatnak ki a válogatóművekben: vegyes papírt, hullámpapírt, 
italos kartont (tejes-, gyümölcslés dobozt). A lakosok által szétválogatott különböző csomagolási 
és nyomdai papírokat a papírgyárak tudják hasznosítani, ehhez azonban először előkezelésen kell 
átesniük. A szelektív kukákban összegyűlt hulladékot az FKF Nonprofit Zrt. munkatársai válogató- vagy 
feldogozó-üzembe szállítják. A válogatóműben eltávolítják az oda nem való anyagokat.

Az ilyen módon különválogatott hulladékot papírgyárak számára értékesítik. Az italos karton szintén a 
kékfedelű kukákban gyűjthető, a szakmában ezek társított italkarton névre hallgató többrétegű italos 
dobozok, ismertebb nevükön tejes- és gyümölcslés dobozok (Tetrapak). Mivel ez az anyag több rétegből 
áll (polietilén fólia, alumínium és papír), sokan tévesen úgy hiszik, hogy nem újrahasznosítható, pedig 
többféle gyártási folyamatban értékes másodnyersanyag. Darálás és a centrifugálás következtében 
az egyes rétegek elválnak egymástól, így külön-külön hasznosíthatók. A papírrészét a papírgyárak 
tudják felhasználni, míg a fennmaradó anyagokat energetikailag hasznosítják.

... MŰANYAGOKKAL?  

A lakosságnál a másik legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékfajta a műanyag, amelyből négy 
fő hulladéktípust (frakciót) gyűjtenek az FKF Nonprofit Zrt. szelektív hulladékgyűjtési rendszerében:

• PET
• fólia

• flakon
• hungarocell (csak a hulladékudvarokban adható le)

A lakossági szelektív gyűjtésből származó műanyag-fém együttgyűjtött hulladék gépi és kézi feldolgozása 
korszerű technológia segítségével történik. Ennek az anyagféleségnek az újrahasznosítására jól 
működő háttéripar alakult ki. A különböző műanyagfajtákat külön-külön hasznosítják. A vegyesen 
összegyűjtött műanyaghulladékokat a hulladékválogatóban anyagfajta és szín szerint különítik el. A 
hasznosító-üzemben ezután a műanyagokat tisztítják és darabolják, majd granulátumot készítenek 
belőlük, ami közvetlenül alkalmas már késztermékek előállítására.

... FÉMHULLADÉKOKKAL?  

A vastartalmú konzervdobozokat és az alumínium italos dobozokat gépi és kézi úton válogatják. A 
mágnesezhető fémeket mágnesek segítségével választják szét a nem mágnesezhető alumíniumtól. 
A vastartalmú hulladékok újrahasznosítása több száz éves múltra tekint vissza a vas- és acéliparban.

Az alumíniumdobozokból kevesebb keletkezik, de a környezetvédelmi szempontok miatt különösen 
fontos szelektíven gyűjtenünk azokat is. Az alumínium csomagolóanyagok minőségromlás nélkül 
újrahasznosíthatók, és ez az eljárás rendkívüli mértékű energia-megtakarítással jár az elsődleges 
alumíniumgyártáshoz képest.

... ÜVEGEKKEL?  

A különgyűjtött öblös üvegeket tisztítás után apróra zúzzák, majd a fémdarabkákat és az egyéb 
szennyeződéseket eltávolítják belőle. A zúzott és tisztított üvegcserép másodnyersanyagként közvetlenül 
felhasználható az üveggyárakban. A fehérüvegek hasznosítása hazánkban is megoldott, míg a színes 
üvegcserepeket külföldön dolgozzák fel. A szelektíven gyűjtött üvegek újrahasznosításával jóval 
kisebb energiafelhasználás ráfordításával gyártható azonos mennyiségű üvegtermék, mint elsődleges 
nyersanyagok felhasználásával. Az üvegcserepek hő- és hangszigetelő anyagok előállításakor is 
hasznosíthatók.

... ÉTOLAJJAL, SÜTŐZSÍRRAL?  

A lakossági hulladékudvarokban összegyűjtött használt étolajat (sütőolajat) külön erre a célra kialakított 
üzemekben hasznosítják újra. A használt sütőolaj tisztítási eljáráson megy keresztül. A tisztított használt 
sütőolaj felhasználási területe elsősorban a biodízel-iparág, csekély mértékben az aszfaltgyártás, 
gipszgyártás, festékgyártás.

MI TÖRTÉNIK A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT...
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... ZÖLDHULLADÉKKAL?  

A zöldhulladékot a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) komposztálóüzemében 
komposztálják. A keletkező komposzt jelentős részét a terület rekultivációjához (a terület újrahaszno-
sításra való alkalmassá tételéhez) felhasználják, illetve értékesítik.
A PRHK-ban kiemelten foglalkoznak azzal, hogy a hulladéklerakó létesítésekor kivont elpusztult 
természeti környezetet a hulladéklerakón kialakuló végső felületen rekultivációval helyreállítsák.

... AKKUMULÁTOROKKAL?  

A begyűjtött akkumulátorhulladékot egy erre alkalmas speciális konténerben tárolják, majd gondosan 
szétválogatják típusonként (savas, zselés, stb). A lakosságnál legnagyobb mennyiségben savas 
ólomakkumulátor-hulladék keletkezik. Az ilyen típusú hulladékokat  külföldi ólomkohóban hasznosítják 
újra, és a kinyert ólmot újra az akkumulátorgyártás alapanyagául használják fel.

... ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOKKAL?  

A különböző készülékekről először eltávolítják az idegen anyagokat (pl. csomagolás). Az elektromos és 
elektronikai hulladékokat típustól függően gépi feldolgozással vagy kézi bontással készítik elő. A kikerülő 
haszonanyagokat szétválogatják, osztályozzák, konténerekben külön tárolják, majd a hasznosítással 
foglalkozó szakcégekhez szállítják további hasznosításra. A hasznosító ipar törekszik a komponensek 
(pl. színesfémek, nehézfémek, nemesfémek, műanyag készülékházak) minél nagyobb arányú 
újrahasznosítására, de az egyes alkotóelemeket jelenleg csak energetikai úton tudják hasznosítani. 
A semmilyen módon nem hasznosítható összetevőket ártalmatlanítják.

... FÉNYCSŐ-HULLADÉKOKKAL?  

A fénycső-hulladékok hasznosításakor a fémtartalmú komponenseket leválasztják, és azokat külön-külön 
hasznosítják a fémfeldolgozókban és a kohókban. A búratesteket összetörik és koptatják, ezáltal az 
üvegcserép elveszíti maradék veszélyesanyag-tartalmát. A tiszta üvegcserepeket a fényforrásgyárak 
üzemeinek üveggyáraiba szállítják, feldolgozás céljából. A fémhulladékot fémfeldolgozók és kohók 
részére értékesítik.

... GUMIABRONCSOKKAL?  

A használt személy- és teherautó-abroncsok nagyobb részét pirolízissel hasznosítják. A pirolízis 
folyamata során a szilárd anyagból gázok, gőzök szabadulnak fel.  Ezeket leválasztó, szeparáló 
rendszerekkel felfogják, szétválasztják és tárolják a hasznosításig. A gumiabroncsok felhasználásával 
gumiőrleményt is készítenek. Az egész abroncsokat aprítják és kiválasztják belőle az acélszálakat. Az 
őrleményt finom-őrlés révén apró szemcsékre finomítják, amit gumitermékek és járólapok gyártásához 
használnak fel.

MI TÖRTÉNIK A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT...
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A nyitva tartási idő változhat, kérjük, látogasson el weboldalunkra az aktuális információkért.

NYITVA TARTÁS

FKF NONPROFIT ZRT. 
TEL.: +36 1 459 6700 

ZÖLDSZÁM (INGYENESEN HÍVHATÓ): +36 80 353 353 
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu 

WEB: www.fkf.hu

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK NYITVATARTÁSI RENDJE: 
hétfő: 8:00 - 20:00

kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 15:00

Az FKF Nonprofit Zrt. munkatársai három helyszínen 
állnak az ügyfelek rendelkezésére személyes ügyfélszolgálattal:

Online időpont foglalás: www.fkf.hu/online-idopont-foglalas
Online Ügyintézés: www.fkf.hu/online-ugyintezes

ECSERI ÚTI 
KÖZPONTI  

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

BUDAI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 

KÖZPONT (FIÓKIRODA)

DÉL-BUDAI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  

KIRENDELTSÉG

CÍM  IX. ker., Ecseri út 8-12. II. ker., Fő u. 47.  XI. ker., Barázda u. 20-30. 

NYITVA 
TARTÁS 

hétfő 8:00 - 20:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

kedd 8:00 - 16:00 10:00-18:00 8:00-16:00

szerda 8:00 - 16:00 8:00-16:00 -

csütörtök 8:00 - 16:00 8:00-16:00 -

péntek 8:00 - 14:00 8:00-14:00 -
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