BUDAPEST
HULLADÉKUDVARAI

MI A HULLADÉKUDVAR?
A lakossági hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol a háztartásokban keletkező, anyagfajtánként elkülönítetten gyűjtött
veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint csomagolási hulladékok átvételét végzik.
A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának megakadályozása. Jelenleg 17 udvar üzemel Budapesten.
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 bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és
éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

ZÖLDSZÁM: 06 80 353 353
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu
WEB: www.fkf.hu

BUDAPESTI HULLADÉKUDVAROKBAN
LEADHATÓ HULLADÉKOK
A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át. A hulladékudvarok csak olyan hulladékot tudnak átvenni, amelynek a
hasznosítására, illetve ártalmatlanítására az FKF Nonprofit Zrt. érvényes partnerszerződéssel rendelkezik. Ennek időleges hiánya esetén az átvétel a hulladékudvarokban
szüneteltethető.

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
• műanyag: kizárólag ásványvizes és üdítős PET palackok és azok lecsavart kupakjai,
műanyagflakonok, műanyagszatyrok, fóliák (kizárólag csomagolási műanyag)
• fém csomagolási hulladék: konzerves, üdítős, sörös fémdobozok
• hungarocell: habosított polisztirol csomagolások (golyós szerkezetű EPS),
• 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 hulladék (pl. mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, elektromos fűrész, fűnyíró)
• elektronikai hulladék (pl. számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi-berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép)
• 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
Azok az elektronikai és elektromos berendezések, amelyeket szétszereltek és
elektromos, vagy elektronikai alkatrészeiket eltávolították (üres készülékház),
már nem elektronikai vagy elektromos hulladéknak minősülnek, hanem lomhulladék-kategóriába sorolhatók.

A használható állapotú, felesleges bútorok, használati tárgyak és eszközök leadhatók a Szemléletformáló és Újrahasználati Központjainkban (SZÚK), vagy a
segélyszervezeteknél is.
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.

CSAK BIZONYOS HULLADÉKUDVAROKBAN
LEADHATÓ HULLADÉKTÍPUSOK

*Zöldhulladék leadásra csak 3 hulladékudvarban van lehetőség, de zöldhulladék-gyűjtő
zsákok minden hulladékudvarban és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában, valamint
értékesítő partnereinknél (www.fkf.hu) is kaphatók.
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A HULLADÉKUDVAROK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS NYITVATARTÁSA

