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HULLADÉKPIRAMIS

MEGELŐZÉS ÉS ÚJRAHASZNÁLAT

A környezettudatos magatartás mindannyiunk érdeke. Éppen ezért a kor
követelményeinek és a fenntartható fejlődés alapelveinek szem előtt tartásával
az FKF Nonpofit Zrt. legfontosabb célja a fenntartható hulladékgazdálkodás.
Elsődleges szempontunk természetesen az, hogy minél kevesebb hulladék
keletkezzen. Tekintettel arra, hogy vannak olyan hulladékok, amelyek
keletkezését elkerülni nem tudjuk, kiemelt feladatunk, hogy a hulladék jelentős
része anyagában újrahasznosuljon (újra termék készüljön belőle).

MEGELŐZÉS

A hasznosítás másik módja az energetikai felhasználás, amikor tüzelés útján
energiát nyerünk a hulladékból, amelyet villamosenergia- és távhőtermelésre
hasznosítunk. Ha már semmiképp nem hasznosítható a hulladék, akkor a
lerakóra kerül, amely a legkevésbé környezetkímélő és a legköltségesebb
megoldás. A lerakás mennyiségét azért szükséges csökkenteni, hogy a
környezet a lehető legkisebb mértékben károsodjon.

HULLADÉKPIRAMIS
KÖRNYEZETTUDATOS VÁSÁRLÁS

ÚJRAHASZNÁLAT

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS

ÁRTALMATLANÍTÁS

!
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JÓ TUDNI

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottságának megfogalmazása alapján
a fenntartható fejlődés értelmében oly módon elégítjük ki a jelen szükségleteit,
hogy a jövő nemzedékeinek is biztosítjuk erre az esélyt.

A környezetbarát hulladékkezelés a vásárlásnál kezdődik, a legjobb ugyanis,
ha már eleve nem viszünk haza felesleges csomagolást.
Ne vásároljunk feleslegesen túlcsomagolt termékeket, válasszuk
inkább a praktikus, egyszerű és újrahasznosítható csomagolásokat!
Az egyszer használatos műanyag szatyor helyett használjunk inkább
többször használható vászontáskát vagy kosarat!
Ahol lehetséges, válasszuk a visszaváltható, betétdíjas 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!

ÚJRAHASZNÁLAT
A legnagyobb igyekezetünk
ellenére
is
keletkezik
otthonunkban hulladék, amely
nem szemét, bár elsődleges
funkcióját már betöltötte,
ám némi kreativitással még
más célra felhasználhatjuk.
A használt papírlapok tiszta
oldala
még
használható
jegyzetelésre, a magazinok
lapjaiba
becsomagolhatjuk
a füzeteket és könyveket, a konzervdobozokból készíthetünk például
ceruzatartót. Ha kicsit más szemmel körbenézünk környezetünkben, biztosan
sok más ötlet is eszünkbe jut. Ezen felül összegyűlnek háztartásunkban olyan
dolgok is, amelyek számunkra már feleslegessé váltak, de használati értéküket
még megőrizték (pl. ruha, gyerekjáték, könyv).
A jó állapotú, de számunkra már felesleges tárgyakat ne dobjuk ki, inkább
adjuk oda valakinek, akinek szüksége lehet rá, vagy adjuk le az Úrjahasználati
Központok valamelyikében.
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS

?

TUDTA-E?

Tudta-e, hogy a szemét és a hulladék szó jelentése eltér egymástól?

Hulladék: azokat az anyagokat nevezzük hulladéknak, amelyek
haszontalanná váltak ugyan számunkra, de anyagfajtánként különgyűjtve
még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók valamely termelési,
gyártási folyamat során.
Szemét: azokat az anyagokat nevezzük szemétnek, amelyek nemcsak
számunkra váltak haszontalanná, de a termelésben sem tudják
már semmilyen célra felhasználni. A technológia fejlődésének és a
környezettudatos tervezésnek köszönhetően egyre kevesebb anyag
tartozik ebbe a csoportba.

?

TUDTA-E?
To v á b b h a s z n o s í t á s n a k
(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 továbbhasznosításnak
csak az emberi kreativitás
mértéke szabhat határt.

ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS
Vannak olyan hulladékok, amelyeknek az anyagában történő újrahasznosítása
jelenleg még nem megoldott, de energetikai hasznosításra kiválóan alkalmasak.
Ilyen típusú hasznosítás zajlik a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben (FHHM)
is, ahol villamos energiát és távhőt állítanak elő a hulladékok égetése, tüzelése
révén. A Budapesten keletkezett települési szilárd hulladékok nagyobbik részét
jelenleg itt hasznosítják.

Amit nem tudtunk semmilyen módon újra használatba venni, az még mindig
újrahasznosítható lehet a másodnyersanyag-feldogozó ipar számára. Számos
olyan gyártó tevékenykedik már hazánkban is, amely termékeinek gyártásához
hulladék-alapanyagokat használ fel, például hulladékpapírt a papírgyártáshoz,
üvegtörmeléket az üveggyártáshoz, konzervdobozokat fémtermék készítéséhez,
vagy PET palackot műanyag termékek előállításához. Az ily módon felhasznált
hulladékok visszakerülnek az anyagok körforgásába, így nyersanyagot és
energiát takarítanak meg számukra, ezáltal is megelőzve a fák kivágását és
a nyersanyag-kitermelés okozta környezeti károkat. Újrahasznosítani viszont
csak azokat a hulladékokat lehet, amelyeket anyagfajtánként szétválogatva,
szelektíven gyűjtve a megfelelő helyre juttatnak el a lakosok.
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Korszerű füstgáztisztító berendezéseinek köszönhetően az üzem jóval kisebb
mértékben terheli a környezetet, mint egy hulladéklerakó telep vagy egy szilárd
fűtőanyagot alkalmazó erőmű, ráadásul működése révén jelentős mennyiségű
fosszilis energiahordozót takaríthatunk meg. A települési szilárd hulladék fele
biológiailag lebomló anyag, amelynek az elégetéséből származó szén-dioxid
klímasemleges, azaz nem növeli az üvegházhatást.

?

TUDTA-E?

A budapesti lakosok által termelt kommunális hulladékoknak körülbelül
60%-át szállítják a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe, ahol a hulladék
korszerű berendezésekben való eltüzelése révén távhőt és villamos
energiát állítanak elő belőle. Az itt előállított villamos energia 50 ezer lakos
éves szükségletét fedezi, míg a megtermelt távhő 15 ezer lakás számára
biztosít fűtést és használati melegvíz-ellátást.

LERAKÁSSAL TÖRTÉNŐ ÁRTALMATLANÍTÁS

!

JÓ TUDNI

Rekultivációnak nevezzük azt az eljárást, amely során az emberi tevékenység
károsító hatása (pl. hulladéklerakás) révén terméketlenné vált földterületet újra
alkalmassá tesszük mezőgazdasági, erdőgazdasági művelésre vagy egyéb
módon történő hasznosításra.

Pusztazámoron uniós forrásból a KEOP - Környezet és Energia Operatív
Program - részeként 2015-ben egy mobil mechanikai előkezelőt helyeztek
üzembe. Az itt leválogatott hulladékok energetikai hasznosításra kerülnek.
Ezáltal kevesebb hulladékot kell lerakni a hulladéklerakóban és nő a
hulladékfeldolgozás hatékonysága.
Szintén a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén, pályázaton
kívüli finanszírozásból valósult meg egy gázhasznosító rendszer kiépítése. A
fejlesztés célja a keletkező biogáz energetikai hasznosítása. A telepítésre kerülő
gázmotor használatával kb. 1200 m3 depóniagáz hasznosítható óránként.
Energiatermelése évente mintegy 15 ezer lakos villamosenergia-igényét fedezi.
Társaságunk a közeljövőben a rendszer kapacitásának megduplázását tervezi.

Az FKF Nonpofit Zrt. az általa kezelt települési szilárd hulladékok nagyobbik
részét a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosítja. A fennmaradó
részt szigorúan ellenőrzött körülmények között a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központban lerakással ártalmatlanítják.
A hulladéklerakó maradéktalanul megfelel a hatályos hazai és az Európai Unió
előírásainak, és egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A
hulladékártalmatlanítás ezen módja egyre költségesebb, valamint a lerakásra
alkalmas területek száma is véges. Ezért célunk az, hogy minél kevesebb
hulladékot legyen szükséges ilyen módon ártalmatlanítani.
Az itt lerakott hulladékot minden műszak végén fedőréteggel letakarják,
megakadályozva így a szélelhordást, a rágcsálók, madarak megtelepedését,
valamint a szaghatást és a tűzeseteket. A beszállított hulladékot minden
esetben ellenőrzik, hídmérlegen lemérik és regisztrálják.

?
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TUDTA-E?
Tudta-e, hogy a lerakókra kerülő hulladék több mint 30%-os arányban
tartalmaz csomagolási hulladékokat (papír, fém, műanyag), amelyet ha a
lakosság szelektíven gyűjtene, akkor másodnyersanyagként újra lehetne
hasznosítani?

3

9

A BUDAPESTEN KELETKEZŐ

CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK

VESZÉLYES
HULLADÉK

ZÖLDHULLADÉK

HULLADÉKOK ÚTJA

ÉPÍTÉSI ÉS
BONTÁSI HULLADÉK

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ-SZIGET

HÁZHOZMENŐ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

VEGYES
HÁZTARTÁSI HULLADÉK

NAGYDARABOS
HULLADÉK

HASZNÁLT
TÁRGYAK

KOMMUNÁLIS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

LOMTALANÍTÁS

ÚJRAHASZNÁLATI
KÖZPONT

HULLADÉKUDVAR

VÁLOGATÁS / ELŐKÉSZÍTÉS
FŐVÁROSI
HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ
KOMPOSZTÁLÓ
ÁRTALMATLANÍTÁS

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK

LERAKÓ

VESZÉLYES HULLADÉK
ZÖLDHULLADÉK

KOMPOSZT

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK
VEGYES HÁZTARTÁSI HULLADÉK
NAGYDARABOS HULLADÉK
TERMÉK

VILLAMOS
ENERGIA

HASZNÁLT TÁRGYAK
REKULTIVÁCIÓ

TÁVHŐ

BUDAPEST SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDSZERE

1.

BEGYŰJTÉSI MÓDOK

Háznál történő begyűjtésnek azt a begyűjtési módot nevezzük, amikor
közvetlenül az ingatlanoknál történik a hulladékok begyűjtése, kisebb méretű,
színes fedelű edényekben, illetve a zöldhulladék esetében a Társaság logójával
ellátott, lebomló zsákokban. Ezzel a gyűjtési módszerrel az alábbi hulladékokat
gyűjtjük:

Az FKF Nonpofit Zrt. jelenleg három különböző lehetőséget kínál a budapesti
lakosság részére a szelektíven gyűjtött hulladékok leadására, elhelyezésére:

1.

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ BEGYŰJTÉS
több mint 900 ezer háztartásnál

2.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐSZIGETEKEN
(több mint 200 helyszínen)

3.

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ BEGYŰJTÉS, HÁZHOZ
MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

KÉK FEDELŰ EDÉNY: PAPÍR ÉS ITALOS KARTON
újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír,
kartondoboz, szórólap, stb., tejes, gyümölcslés doboz
(Tetrapak, Tetrabrik) (csak kiöblítve)
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY: MŰANYAG ÉS FÉM
PET palack és kupakja, mosószeres és öblítős flakonok,
kiöblített háztartási flakon, tiszta fólia, zacskó, reklámszatyor,
üdítős, sörös, konzerves doboz (csak kimosva)

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ
UDVAROKBAN VALAMINT A
SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS
ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOKBAN
(16 helyszínen)

Az elszállítás pontos időpontjáról tájékozódhat társaságunk
honlapjának (www.fkf.hu) Hulladéknaptár menüpontjában.
2013 márciusában indult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer
kiterjesztése Budapest teljes területére. Mostanra Budapest teljes területén
elérhető a szolgáltatás. A házhoz menő rendszer terjedésével párhuzamosan
fokozatosan csökkent a szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelentősége. A házhoz
menő gyűjtés a lakosok számára térítésmentes, a közszolgáltatás részeként
valósul meg.
A kerti zöldhulladékokat az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott “Kerti
zöldhulladék” feliratú zsákokban lehet kihelyezni az ingatlanok elé a
zöldövezetes területeken. A zöldhulladék-gyűjtőzsákok megvásárolhatók a
Központi Ügyfélszolgálati Irodákban, a hulladékudvarokban, valamint értékesítő
partnereinknél (Praktiker, SPAR üzletek, OBI, MOL, Díjbeszedő kirendeltségek,
Auchan és Bauhaus üzletek).
„KERTI ZÖLDHULLADÉK” FELIRATÚ ZSÁK:
zöldhulladék, lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, kaszálék,
gyom, stb.
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2.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ-SZIGETEK

Gyűjtőszigetnek a Budapest közterületein felállított nagyméretű gyűjtőedények
csoportját nevezzük, ahol az alábbi hulladékok különgyűjtésére van lehetőség:

KÉK SZÍNŰ EDÉNY:
papír és italos karton, újság, folyóirat, füzet, könyv,
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz, szórólap,
stb., tejes, gyümölcslés doboz (Tetrapak, Tetrabrik) (csak
kiöblítve)
SÁRGA, ILLETVE SZÜRKE SZÍNŰ EDÉNY:
műanyag és fém (PET palack és kupakja, mosószeres és
öblítős flakonok, kiöblített háztartási flakon, tiszta fólia,
zacskó, reklámszatyor, üdítős, sörös, konzerves
doboz (csak kimosva)

ZÖLD SZÍNŰ KONTÉNER:
színes üveg (italos, parfümös és egyéb öblös üvegek
(kupak nélkül)

Az egyes konténerek ürítését más-más gyűjtőjárat végzi, és az így összegyűjtött
anyagok hasznosításra kerülnek. A műanyag- és fémhulladékokat 2011 óta
együtt gyűjtjük a gyűjtőszigeteken, mert ennek során jelentős javulást tudtunk
elérni a hulladékgyűjtők felborításának megelőzésében. Természetesen a
műanyag- és fémhulladékokat a későbbiekben szétválogatják.
A gyűjtőszigetek száma az elmúlt években jelentősen csökkent, aminek
egyik oka a házhoz menő rendszer elterjedése, másik oka azok nem
rendeltetésszerű használata. Sajnos a gyűjtőszigetek környékét sokan illegális
hulladéklerakóként használták, ami komoly felháborodást kelt a lakosságban.
A hulladék eltakarítása komoly többletköltséget jelentett Társaságunk számára.
Az önkormányzatokhoz beérkező panaszok hatására sok gyűjtőpontot
szüntettek meg. A gyűjtőszigetek elhelyezkedésével kapcsolatban tájékozódhat
Társaságunk honlapján (www.fkf.hu), valamint ügyfélszolgálatunkon.
(06-40-353-353, 06-40-FKF-FKF).

!

JÓ TUDNI
A szemét, lom lerakása a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek mellé illegális
cselekménynek minősül, a Szabálysértési jogszabály (Sz.Tv. 150. Köztisztasági
szabálysértés 196. § (2)) alapján büntethető, a közterület-felügyeletek illetékes
munkatársai járhatnak el. Akár 30.000 forint pénzbírság is kiszabható ilyen
esetekben.

FEHÉR SZÍNŰ KONTÉNER:
fehér üveg (italos, befőttes, parfümös és egyéb öblös
üvegek (kupak nélkül)
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3.

A SZELEKTÍV LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAROK
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOK

A hulladékudvarokban a többi begyűjtési módhoz képest sokkal többféle
újrahasznosítható, illetve veszélyes hulladékot adhatunk le, és a hulladékok
megfelelő elhelyezését szakképzett személyzet segíti. A hulladékudvarban
és újrahasználati központokban leadható hulladékok köréről részletes
tájékoztatás a kiadvány 20-21. oldalán található. Az udvarok látogatására csak
a nyitvatartási időben van lehetőség.

HULLADÉKUDVAROK
CÍM

TELEFON

III. Testvérhegyi út 10/a.

06-30-567-4355

IV. Ugró Gyula sor 1-3.

06-30-567-4341

IV. Zichy Mihály u. - Istvántelki út sarok

06-30-567-4334

VIII. Sárkány u. 5.

06-30-567-4513

IX. Ecseri út 9.

06-30-567-4517

X. Fehér köz 2.

06-30-581-7254

XI, Bánk bán u. 8-10. - ideiglenesen zárva

06-30-567-4380

XIII. Tatai út 96.

06-30-567-4377

XIV. Füredi út 74.		

06-30-567-4342

XV. Zsókavár u. végénél (a 65. szám után)

06-30-567-4516

XVI. Csömöri út 2-4.

06-30-567-4361

XVII. Gyökér köz 4.

06-30-567-4319

XVIII. Jegenye fasor 15. mellett

06-30-481-1129

XXI. Mansfeld Péter u. 86.

06-30-567-4329

XXII. Nagytétényi út 341-343.

06-30-414-2007

NYITVATARTÁS

A létesítményekben nem történik hulladékfeldolgozás, a környezetükre teljesen
ártalmatlanok.
hétfő- péntek: 10-18
szombat: 8-14
vasárnap: zárva

hétfő - szombat: 8-20
vasárnap: zárva

További részletekről tájékozódhatnak Társaságunk
honlapján, valamintügyfélszolgálatunkon.
XVIII. Méta utca - Besence utca sarok www.fkf.hu, 06-40-353-353, 06-40-FKF-FKF.
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2016 nyarán nyitotta meg kapuit az a két új - európai uniós valamint állami
forrásból, a KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) részeként
megvalósuló - Szemléletformáló és Újrahasználati Központ, amely a már jól
ismert hulladékudvari funkciók mellett két új szerepet is magára vállal. Az
újrahasználati központokban olyan tárgyak, használati eszközök cserélhetnek
gazdát, amelyek tulajdonosaik számára már nem képviselnek értéket,
ugyanakkor más számára még felhasználhatók. Így összességében kevesebb
olyan tárgy kerülhet kidobásra (lomként vagy háztartási hulladékként), amelyek
még használhatók. Emellett a létesítmények helyszínt biztosítanak szakmai
konferenciáknak, bemutatóknak, edukációs foglalkozásoknak is, amelyek
során a modern hulladékgazdálkodás rendszere és folyamata mutatható be
játékos formában az érdeklődőknek.
A projektet Budapest Főváros Önkormányzata valósította meg 679 millió Ft
európai uniós támogatással. Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ
épült fel: a XV. kerületben a Károlyi Sándor utcában, és a XVIII. kerületben, a
Méta utca - Besence utca sarkán.

2016-BAN NYÍLÓ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS
ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOK
XV. Károlyi Sándor út 166.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOK

XV. ker. (1151 Bp., Károlyi S. u. 166.)
Teljes terület: 7862 m2
Csarnokterület (földszint - emelet): 897-324 m2
Raktárterület (alacsony - magas): 227-333 m2
Konferenciaterem: 385 m2
Játszótér, tanösvény: 592 m2
Hulladékudvar: 3187 m2
XVIII. ker. (1186 Bp., Méta u.-Besence u. 1.)
Teljes terület: 4351 m2
Csarnokterület (földszint - emelet): 897-324 m2
Raktárterület (alacsony - magas): 211-333 m2
Konferenciaterem+Közlekedő (rámpa+lépcső): 385 m2
Játszótér, tanösvény: 509 m2
Hulladékudvar: 1087 m2

3
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A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
SZABÁLYAI
A papírdobozokat nyomjuk össze laposra, hogy minél kevesebb helyet
foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék férjen az edénybe!
Higiéniás okokból nem szabad beledobni az élelmiszermaradványokat
és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, háztartási vegyi
anyag) hulladékokat, margarinos dobozt, használt papírzsebkendőt,
szalvétákat, stb!
Az italos dobozokat, konzervdobozokat, joghurtos poharakat ki kell
öblíteni!
Az üvegpalackokról a kupakot távolítsuk el!
Nem szabad a gyűjtőedényekbe helyezni hungarocellt, CD-lemezt,
magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nylonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! (A
hungarocellt csak a hulladékudvarokban gyűjtjük, külön edényzetben!)
A csomagolásokon elhelyezett címkék az újrahasznosítást nem
nehezítik, azok a technológiában elkülönítésre kerülnek, ezért nem
szükséges azokat eltávolítani!

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A lerakóra kerülő hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentése kiemelt célja
az Európai Unió környezetpolitikájának, mivel azok bomlása következtében
nagymértékben nő az üvegházhatású gázok mennyisége a légkörben. Ezzel az
Európai Uniós törekvéssel összhangban kezdte meg az FKF Nonpofit Zrt. 2005ben, Budapest zöldövezetes kerületeiben a kerti zöldhulladék begyűjtését. A
zöldhulladék külön erre a célra rendszeresített hulladékzsákba gyűjthető.

!
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A ZSÁKOKBA TEHETŐ:
lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű és gyom.
Kérjük, a vastagabb faágakat darabolva, összekötve helyezzék a zsákok
mellé, és fontos, hogy az ágak ne legyenek egy méternél hosszabbak!
Semmiképpen se tegyünk bele fenyő- és tujaféléket, vagy diófalevelet
és -gallyakat, ugyanis az előbbiek magas gyanta-, az utóbbiak magas
olaj- és mérgezőanyag-tartalmuk miatt nehezítik a komposztálás
folyamatát!
Kérjük, ne tegyenek a zöldhulladékos zsákokba háztartási hulladékot,
mert ebben az esetben nem szállítjuk el azokat!
A zöldhulladék-gyűjtőzsákok megvásárolhatók a Központi Ügyfélszolgálati
Irodákban, a hulladékudvarokban, valamint értékesítő partnereinknél (Praktiker,
SPAR üzletek, OBI, MOL, Díjbeszedő kirendeltségek, Auchan és Bauhaus
üzletek).

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, vízmegkötőképességét.
Komposztálható anyagok:
Zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj
Kávé- és teazacc, hervadt virág
Szobanövények elszáradt levelei
Virágföld, levágott fű, kerti gyomok, falevél
Szalma, összeaprított ágak, gallyak
Elszáradt növények, lehullott gyümölcsök
Faforgács, fűrészpor

A zöldhulladék az FKF Nonpofit Zrt. Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központjában kerül komposztálásra. Az elszállítást végző járművek kizárólag az
FKF Nonpofit Zrt. logójával ellátott, illetve a „Kerti zöldhulladék” feliratú, biológiailag
lebomló zsákokban kikészített zöldhulladékot gyűjtik be a kijelölt területekről.

3
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ELEKTROMOS HULLADÉK:
HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK
(pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép)

Figyelem, az egyes sorokban külön-külön szereplő hulladéktípusokat
csak elkülönítetten gyűjtve lehet leadni a hulladékudvarokban!

HÁZTARTÁSI KISGÉPEK
(pl.: hajszárító, porszívó, vasaló)

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK:

ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
(pl.: elektromos fűrész, fűnyíró)

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

ELEKTRONIKAI HULLADÉK:
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI (IT) ÉS TÁVKÖZLÉSI
BERENDEZÉSEK
(pl.: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon)

MŰANYAG
ásványvizes és üdítős PET palackok és azok lecsavart kupakjai,
műanyag flakonok, műanyag szatyrok, fóliák

SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKAI CIKKEK
(pl.: hifi berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép)

HUNGAROCELL
habosított polisztirol csomagolások

ORVOSI BERENDEZÉSEK
(pl.: vérnyomásmérő)

SZÍNES ÜVEG
boros, sörös és pezsgős üvegek

FÉMDOBOZ
üdítős és sörös dobozok, valamint konzervdobozok

VESZÉLYES, ILLETVE SPECIÁLIS KEZELÉST IGÉNYLŐ
HULLADÉKOK
FÉNYCSŐVEK, VILÁGÍTÓTESTEK
SZÁRAZELEMEK ÉS HORDOZHATÓ
KIS AKKUMULÁTOROK
HASZNÁLT SÜTŐZSIRADÉK ÉS GÖNGYÖLEGE
FÁRADTOLAJ ÉS GÖNGYÖLEGE
20

XXII. Nagytétényi út
341-343.

CSAK BIZONYOS HULLADÉKUDVAROKBAN
LEADHATÓ HULLADÉKTÍPUSOK:
XV. Károlyi S. u. 166.
ÚJRAHASZNÁLATI
KÖZPONT

FEHÉR ÜVEG
italos, befőttes és parfümös üvegek

XVIII. Jegenye fasor
15/B.

ITALOS KARTON
tejes és gyümölcsleves Tetrapak dobozok (csak kimosva)

ELEKTROMOS SZABADIDŐS ÉS
SPORTFELSZERELÉSEK, JÁTÉKOK
(pl.: elektromos futópad, villanyvonat)

XVIII. Besence u. 1/A.
ÚJRAHASZNÁLATI
KÖZPONT

MINDEN HULLADÉKUDVARBAN
LEADHATÓ HULLADÉKTÍPUSOK:

KERTI ZÖLDHULLADÉK
(FKF logós zsákban)
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
(FKF logós zsákban)
FESTÉKEK ÉS
GÖNGYÖLEGEIK
LOM
AUTÓGUMI

3

21

HULLADÉKUDVAR
ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLÁZAT

22

XXII. Nagytétényi út
341-343.

XXI. Mansfeld Péter u. 86.

ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT

XVIII. Besence u. 1/A.

XVIII. Jegenye fasor
15. mellett

XVI. Csömöri út 2-4.

XV. Zsókavár u. végénél
(a 65. szám után)

XVII. Gyökér köz 4.

ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT

XV. Károlyi S. u. 166.

XIV. Füredi út 74.

XIII. Tatai út 96.

XI. Bánk bán u. 8-10.

X. Fehér köz 2.

IX. Ecseri út 9.

VIII. Sárkány u. 5.

IV. Zichy Mihály u. Istvántelki út sarok

IV. Ugró Gyula sor 1-3.

III. Testvérhegyi út 10/A.

A SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK
FAJTÁI, GYŰJTÉSI MÓDJUK ÉS HELYÜK

MŰANYAG ÉS FÉM

PAPÍR

ITALOSKARTON (TETRAPAK)

SZÍNES ÜVEG

FEHÉR ÜVEG

HUNGAROCELL

ELEM

AKKUMULÁTOR

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

ELEKTROMOS HULLADÉK

FÉNYCSŐ, VILÁGÍTÓTEST

FÁRADTOLAJ

ÉTOLAJ

HASZNÁLTRUHA

ZÖLDHULLADÉK

ÉPÍTÉSI, BONTÁSI TÖRMELÉK; SITT

FESTÉK

GUMIABRONCS-HULLADÉK

LOM
3
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JÓ TUDNI
Azon elektronikai és elektromos berendezések, amelyek szétszerelésre kerültek,
és valamennyi elektromos, vagy elektronikai alkatrészüket eltávolították (üres
készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy elektromos hulladéknak,
ezért az FKF Nonpofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarok nem vehetik át
azokat.

A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT
HULLADÉKOK SORSA

Pályázaton kívüli finanszírozásból, kapcsolódó beruházásként elkészült már egy
kisebb, „BUFA” válogatómű, amely 2015 januárjában kezdte meg üzemszerű
működését. A kapcsolódó beruházás célja a szelektíven gyűjtött anyagok
tovább válogatása és előkészítése a feldolgozásra. A fejlesztés eredményeként
könnyebbé vált az újrahasznosítható hulladékok felhasználása.
A BUFA Válogatómű a fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
során különválogatottan összegyűjtött műanyag+fém további válogatásának
helyszíne. A Válogatóműben a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben
szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak foglalkoztatására kerül sor, akik a
szelektív gyűjtésből származó hulladékok kézi válogatását végzik.

Gyakran éri Társaságunkat az a vád, hogy a lakosok által gondosan
különválogatva gyűjtött hulladékokat összeöntjük. Ezt a tévhitet ezúton is
szeretnénk eloszlatni. Társaságunknak nem áll érdekében újrahasznosításra
szánt hulladékokat egybeönteni, hiszen így a válogatási költségek növekednének,
vagy az egyébként értékesíthető hulladékok értékesítése is veszélybe kerülne.
A szelektív edényeket az FKF Nonpofit Zrt. járatszerűen, anyagfajtánként
előre meghatározott, napokon üríti le. A műanyagot és fémet szállító járat
csak műanyag- és fémhulladékot ürít a hét meghatározott napján. A papírvagy üveghulladékot is más-más járat szállítja. A gyűjtőszigetek esetében a
különböző hulladékfajták ürítése több egyforma célgéppel történik (olykor
közvetlenül egymás utáni időpontokban), ezért előfordulhat, hogy a lakosok
egybeürítést vélnek látni, de a gépjárműveink egyszerre csak egyazon
hulladékfajtára rendszeresített edényből ürítenek hulladékot.
A lakosság által anyagfajtánként különgyűjtött hulladékok válogatóműbe
kerülnek, ahol a nem odaillő (tévesen beledobott, más frakcióba tartozó vagy
maradék) hulladékokat kiválogatják közülük, amelyek a válogatóműben a
válogatósor végén tömörítős konténerbe kerülnek. A hasznosítható anyagok
feldolgozásával és újrahasznosításával az FKF Nonprofit Zrt.-től független
vállalkozások foglalkoznak.
A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére 40 000 tonna/év kapacitású
műanyag-, fém-, papír- frakciók válogatására szolgáló “Nagy” válogatómű
létesítésére kerül sor 2017-ben, európai uniós és állami forrásból (a KEOP Környezet és Energia Operatív Program részeként) a X. kerület Ezüstfa - Eszterlánc
utca sarkán. A válogatómű az előszelektált hulladék további tisztasági fokának
növelésére szolgál, hogy a feldolgozó ipar még jobb minőségű terméket
tudjon belőle gyártani. A gépsorokat a 2015-ben elkészült új csarnoképületben
helyezik el.
24

3

25

MI KÉSZÜLHET A SZELEKTÍVEN
GYŰJTÖTT HULLADÉKOKBÓL?
HULLADÉKTÍPUS

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS SORÁN
ELŐÁLLÍTHATÓ ELEMEK

MŰANYAG

műanyag palack, kerti szék, virágláda, vödör, lavór,
fekvőrendőr, sittes zsák, műanyag padló, 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

műanyag áru, hőszigetelő vakolat adaléka

ZÖLDHULLADÉK

humusz (talajjavító anyag), rekultiváció

ELEM
AKKUMLÁTOR

ólomgyártás, alkotórészekre bontva újraelem, és
akkumlátor-alkatrészek, egyéb vegyipari anyagok

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
ELEKTROMOS HULLADÉK

fém alkatrészek (réz, cink, alumínium, arany), műanyag
alkatrészek

FÉNYCSŐ, VILÁGÍTÓTEST

külön hasznosítják az üveg- és fémrészeket

ÉTOLAJ

biodízelüzem hasznosítja

HASZNÁLT GUMI

gumilapok, gumitéglák, táskák, pénztárcák, stb.

MI TÖRTÉNIK A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT
HULLADÉKOKKAL?
Mi történik a szelektíven gyűjtött papírokkal?
A lakosságnál az egyik legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékfajta a
papír, amelyből jellemzően három hulladéktípus (frakció) kerülhet kiválogatásra
a válogatóművekben: vegyes papír, hullámpapír, italos karton (tejes,
gyümölcsleves doboz). 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 egy gyűjtőhelyre szállítják, majd a válogató vagy a
feldolgozó üzembe. A válogatóműben eltávolítják az oda nem való anyagokat.
Az ily módon különválogatott hulladékot papírgyárak számára értékesítik.
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Italos karton: Szintén a kék fedelű kukákban gyűjthetők, a szakmában
társított italkarton névre hallgató többrétegű italos dobozok, ismertebb
nevükön tejes és gyümölcsleves dobozok (Tertapak). Mivel ez az anyag több
rétegből áll (polietilén fólia, alumínium és papír), sokan tévesen úgy hiszik,
hogy nem újrahasznosítható, pedig értékes másodnyersanyag többféle
gyártási folyamatban. A papírgyárak a vegyes papírhulladékkal együttgyűjtve
is hasznosítani tudják, de különválogatva is hasznosítható. Ebben az esetben
vizes eljárással dolgozzák fel. Darálás és a centrifugálás következtében az egyes
rétegek elválnak egymástól, így külön-külön hasznosíthatók. A papír részét a
papírgyárak tudják felhasználni, míg a fennmaradó anyagokat energetikailag
hasznosítják.
Mi történik a szelektíven gyűjtött műanyagokkal?
A lakosságnál a másik legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékfajta
a műanyag, amelyből négy fő hulladéktípus (frakció) kerül gyűjtésre 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. A
PET palackok (ásványvizes és üdítős pillepalack) adják ennek az együttgyűjtött
hulladékáramnak a legnagyobb hányadát. Ennek az anyagféleségnek az
újrahasznosítására jól működő háttéripar alakult ki. A különböző színű palackokat
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.
Mi történik a szelektíven gyűjtött 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 alumínium dobozokból 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 energiamegtakarítással jár az elsődleges
alumíniumgyártáshoz képest.
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Mi történik a szelektíven gyűjtött üvegekkel?
A különgyűjtött 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 az orosházi üveggyárban,
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 üvegcserepeket hő- és hangszigetelő anyagok
előállításakor is hasznosítani lehet.
Mi történik a szelektíven gyűjtött zöldhulladékkal?
A
pusztazámori
hulladéklerakón
lévő
komposztálóüzemben
kerül
komposztálásra. A keletkező komposztot nagyrészt a terület rekultivációjához (a
terület újrahasznosításra való alkalmassá tételéhez) folyamatosan felhasználják.
A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban kiemelten foglalkoznak
azzal, hogy a hulladéklerakó létesítésekor kivont elpusztult természeti környezetet
a hulladéklerakón kialakuló végső felületen rekultivációval helyreállítsák.
Mi történik a szelektíven gyűjtött elemekkel?
Az elemek ártalmatlanítása csak a külön erre a célra kijelölt veszélyeshulladékártalmatlanítóban lehetséges. Az FKF Nonprofit Zrt. szerződött szakvállalkozó
partnere a szárazelemek biztonságos ártalmatlanítását garantálja.

Mi történik a szelektíven gyűjtött 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
fényforrás gyárak üzemeinek üveggyáraiba szállítják, feldolgozás céljából. A
fémhulladékot fémfeldolgozók és kohók részére értékesítik.
Mi történik a szelektíven gyűjtött étolajjal, sütőzsírral?
A lakossági hulladékudvarokban összegyűjtött használt étolajat (sütőzsírt
és sütőolajat) külön erre a célra kialakított üzemekben hasznosítják újra.
A feldolgozás során a sütőzsírt megolvasztják, majd eltávolítják belőle a
szennyezőanyagokat. A tisztított zsírból készülhet zsírpor, ipari zsír vagy akár
takarmányzsír is. A használt sütőolaj hasonló 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 gumiabroncsokkal?
A használt személy- és teherautó-abroncsok felhasználásával gumiőrleményt
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 akkumulátorokkal?
A begyűjtött akkumulátorhulladékot egy erre alkalmas, speciális tároló
konténerben tárolják, majd gondosan szétválogatják típusonként (savas, lúgos,
zselés, stb). A lakosságnál legnagyobb mennyiségben savas-ólomakkumulátor
hulladék keletkezik. Ezen típusú hulladékok jellemzően külföldi ólomkohóban
hasznosítják újra, a kinyert ólmot újra az akkumulátorgyártás alapanyagául
használják fel.
Mi történik a szelektíven gyűjtött 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, majd 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.
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LOMTALANÍTÁS
Az FKF Nonpofit Zrt. 1972 óta végez lomtalanítási szolgáltatást a fővárosban.
A lomtalanítás logisztikája alapján Budapest kerületeit körzetekre osztjuk,
ez biztosítja, hogy a megadott időben, a kisebb területről koncentráltan,
nagy erőkkel tudjuk elszállítani a nagydarabos hulladékokat, a feleslegessé
vált használati tárgyakat. Ebben a rendszerben rövidebb ideig okoz
kényelmetlenséget és közlekedési nehézséget a közterületre kihelyezett lom.

Sütőzsiradék, sütőolaj és göngyölege

Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítunk a nemzeti és vallási
ünnepekre, ekkor a Társaság nem végez lomtalanítást. A lomtalanítási
körzetekben a közterület-felügyeletek munkatársai járőröznek, ők
intézkedhetnek azokkal szemben, akik a megjelölttől eltérő időpontban
készítették ki a feleslegessé vált használati tárgyaikat, illetve hatóságilag
felléphetnek a lomkupacokat széttúró személyekkel szemben.

Növényvédőszer

Az FKF Nonpofit Zrt. a főváros több mint 900 000 háztartásának küldi ki időben
értesítőlevelét, amelyben tájékoztatja a lakosságot a lomok kihelyezésének
dátumáról, valamint arról, hogy az adott körzetben, kizárólag a megjelölt
napon hol, mely gyűjtőpontokon adhatók le veszélyes hulladékok. A veszélyes
hulladék leadására minden körzetben az értesítésben feltüntetett dátumot
követő napon (az elszállítás napján) van lehetőség hétköznapokon 12-18,
hétvégén 10-16 óra között.

Aerosolos szórópalack

A lomtalanítás kommunikációjában fontos szerepet játszanak azok a tájékoztató
plakátok, amelyeket a fővárosi társasházak lépcsőházaiban jól láthatóan
helyezünk el. Az elszállítást követően az FKF Nonpofit Zrt. elvégzi az érintett
körzetek koncentrált takarítását.

!

JÓ TUDNI
A veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtésére az FKF
Nonpofit Zrt. az erre szakosodott partnerével működik együtt.

IMPRESSZUM
Kiadja az FKF Nonprofit Zrt.
Cím: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Telefon: 06 40 353 353
Weboldal: www.fkf.hu
Második, átdolgozott kiadás
Nyomdai munkák: Grafit Pencil Nyomda Kft.
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A lomtalanítással egy időben megszervezett veszélyes hulladékgyűjtéskor
leadható hulladékok
Fáradtolaj és göngyölege
Oldószeres festékmaradék és göngyölege
Olajos műanyag flakon
Oldószer, higító
Szárazelem, akkumulátor
Elektronikai és elektromos hulladékok
Fénycső, izzó
Gumiabroncs
Festékpatronok, tonerek
Környezetbarát technológiák a lomhulladékok újrahasznosításáért
A lomhulladékok többsége jellemzően fa, textília, műanyag és fém
alapanyagokból áll össze. A fém kivételével a többi magas energiatartalmú
anyag. A fa és textíl (nagyrészt) biológiailag lebomló, amelyek lerakása
környezetvédelmi szempontok alapján kerülendő. Annak érdekében, hogy
minél nagyobb arányban tudjuk termikusan hasznosítani a használhatatlanná
vált nagydarabos hulladékokat (lomokat), egy mobil aprító (lomdaráló)
berendezést létesítettünk a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (FHHM) területén
2014 végén európai uniós forrásból, a KEOP (Környezet és Energia Operatív
Program) részeként.
A lomdaráló a nagydarabos lomtalanítási hulladékok helyi aprítására szolgál
évi kb. 15 000 tonna (napi szinten kb. 59 tonna) kapacitással, amely jelentősen
növeli a begyűjtött lomtalanítási hulladék energetikai hasznosításának
hatékonyságát. Azok a magas fűtőértékű, a lomtalanítás során begyűjtött
hulladékok, amelyek korábban méretük miatt lerakóra kerültek, most termikusan
hasznosíthatóvá váltak. A lomtalanítási hulladékok elégetése során keletkező
villamos energia és távhő a fővárosi hálózatba kerül betáplálásra. A projekt
keretében a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben 2015 elején megtörtént a
régi vasleválasztó berendezés cseréje is. Az új, modernebb berendezés nagy
hatékonysággal képes az égetés során keletkező salakból a mágnesezhető
fémeket leválasztani. Az eljárás eredményeként kinyert fém is újrahasznosításra
kerül.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK ELÉRHETŐSÉGEI
TEL: 06 1 459 6700

FAX: 06 1 459 6860

E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

KÉKSZÁM: 06 40 353 353 (FKF-FKF)
ECSERI ÚTI KÖZPONTI
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
KÖZPONT (FIÓKIRODA) - ÚJ IRODA

CÍM: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

CÍM: 1027 Budapest, Fő u. 47.

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 - 20:00
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 10:00-18:00
Szerda, Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00

Szolgáltatások:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos ügyintézés
Kommunális és zöldhulladék gyűjtőzsák
értékesítése
Kommunális és szelektív tartályok átvétele
előreegyeztetett időpont alapján

Szolgáltatások:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos ügyintézés

ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
KIRENDELTSÉG - A Fővárosi
Vízművek központi ügyfélszolgálati
irodájában

DÉL-BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
KIRENDELTSÉG - A FŐTÁV Zrt.
ügyfélszolgálatán

CÍM: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

CÍM: 1116 Budapest, Barázda u. 20-30.

Nyitva tartás:
Hétfő: 10:00 - 18:00
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 10:00-18:00
Péntek: 8:00 - 14:00

Szolgáltatások:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos ügyintézés

Szolgáltatások:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos ügyintézés

Nincs lehetőség ezen az ügyfélszolgálaton:
kommunális és szelektív tartályok átvételére,
hulladékgyűjtő zsák vásárlására és tulajdoni
lap lekérdezésére

Nincs lehetőség ezen az ügyfélszolgálaton:
kommunális és szelektív tartályok átvételére,
hulladékgyűjtő zsák vásárlására és tulajdoni
lap lekérdezésére

A személyes ügyintézéshez honlapunkon (www.fkf.hu) az „Időpontfoglalás”
menüpontban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon időpont igényelhető.

