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AZ FKF NONPROFIT ZRT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI 

ENGEDÉLYEI ÉS AZOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE – (2015. január 26.) 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély: 

Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

14/6354-43/2013. 

 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási 

engedély 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzése az 

engedélyben szereplő 

településeken. Tevékenységek: 

gyűjtés, szállítás, hasznosítás, 

ártalmatlanítás 

2018. augusztus 

31. 

Hulladékgazdálkodási engedélyek: 

Országos szállítási, közvetítési és kereskedelmi engedély: 

Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

14/2645-25/2013.* 

sz. határozattal 

módosított 

14/2645-18/2014. 

nem veszélyes 

hulladékok országos 

szállítási, közvetítési 

és kereskedelmi 

engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

országos szállítási, közvetítési és 

kereskedelmi engedélye, 

összesen 1.257.880 t/év 

2019. 

szeptember 26. 

* Az engedély számot a Főfelügyelőség hibásan adta meg. Javíttatását kérelmeztük. 

Telephelyek engedélyei: 

Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

KTF: 11660-

9/2014. 

Károlyi Sándor utca, telephelyi 

kereskedelmi és előkezelési 

engedély 

nem veszélyes hulladék 

(úttisztításból származó 

hulladék EWC 20 03 03) 

telephelyen történő begyűjtése 

és előkezelése (víztelenítés), 

összesen 15 000 t/év 

mennyiségre 

2019. 

augusztus 31. 

KTVF: 45475-

6/2013. 

Csillaghegyi út 41, telephelyi 

kereskedelmi és előkezelési 

engedély 

nem veszélyes hulladék 

(úttisztításból származó 

hulladék EWC 20 03 03) 

telephelyen történő gyűjtése 

és előkezelése (víztelenítés), 

összesen 12 000 t/év 

mennyiségre 

2016. december 

20. 
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Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

KTF: 7165-

6/2014. 

Szállító utca 2, telephelyi 

kereskedelmi és előkezelési 

engedély 

nem veszélyes hulladék 

(úttisztításból származó 

hulladék EWC 20 03 03) 

telephelyen történő 

előkezelése (víztelenítés), 

összesen 30 000 t/év 

mennyiségre 

2017. július 15. 

KTVF: 8142-

10/2013. 

Ipacsfa utca 14, nem 

veszélyes hulladék telephelyi 

kereskedelmi engedélye 

nem veszélyes hulladék 

(termékként tovább nem 

használható gumiabroncsok 

EWC 16 01 03) kezelőnek 

történő átadásig átmeneti 

gyűjtése 

2017. január 20. 

KTF: 392-

14/2014.  

BUFA - Újhegyi út 52, nem 

veszélyes hulladékok 

telephelyi kereskedelmi és 

előkezelési engedélye 

Lakosságtól elkülönítetten 

gyűjtött műanyag+fém és papír 

hulladékok előkezelése, 

összesen: 15.000 t/év 

2019. 

szeptember 30. 

KTF:41617-

8/2014. 

Károlyi Sándor utcai telephely 

nem veszélyes hulladék 

telephelyi gyűjtési engedély 

Települési hulladékkal 

részlegesen rakott célgépek 

telephelyen történő parkolása. 

Célgépekről a hulladék nem 

kerül lerakásra 

2019. november 

15. 

KTF: 41620-

12/2014. 

Testvérhegyi úti telephely nem 

veszélyes hulladék telephelyi 

gyűjtési engedély 

Települési hulladékkal 

részlegesen rakott célgépek 

telephelyen történő parkolása. 

Célgépekről a hulladék nem 

kerül lerakásra 

2019. november 

30. 

KTF: 41594-

12/2014. 

Ecseri úti telephely nem 

veszélyes hulladék telephelyi 

gyűjtési engedély 

Települési hulladékkal 

részlegesen rakott célgépek 

telephelyen történő parkolása. 

Célgépekről a hulladék nem 

kerül lerakásra 

2019. december 

31. 
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Hulladékudvarok engedélyei: 

Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

KTF: 31329-

11/2014. 

Jegenye fasor lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen 22 

t/év mennyiségre 

2020. 

augusztus 31. 

KTF: 31340-

9/2014. 

Jegenye fasor lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen 

329 t/év mennyiségre 

2019. 

augusztus 31. 

KTF: 31955-

9/2014.  

Nagytétényi úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen 

728,5 t/év mennyiségre 

2019. 

augusztus 31. 

KTF:31215-

11/2014. 

Nagytétényi úti lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

100,5 t/év mennyiségre 

2020. 

augusztus 31. 

KTF: 32656-

7/2014. 

Sárkány utcai lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen 

12,5 t/év mennyiségre 

2020. 

szeptember 15. 

KTF: 32653-

12/2014. 

Sárkány utcai lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

7 t/év mennyiségre 

2019.  

november 20. 

KTF: 31725-

13/2014. 

Ecseri út lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

7 t/év mennyiségre 

2019.  

november 30. 

KTF: 31729-

14/2014 

Ecseri út lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen 

21,5 t/év mennyiségre 

2020.  

december 31. 

KTF: 32654-

11/2014. 

Ugró Gyula sor lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

6 t/év mennyiségre 

2020.  

november 30. 
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Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

KTF:32646-

14/2014. 

Ugró Gyula sor lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

55,5 t/év mennyiségre 

2019. december 

15. 

KTF: 31284-

15/2014. 

Füredi út lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

8 t/év mennyiségre 

2019.  

november 30. 

KTF:32788-

13/2014. 

Füredi út lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

37 t/év mennyiségre 

2020. december 

20. 

KTF: 31717-

14/2014. 

Csömöri úti lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

6 t/év mennyiségre 

2020.  

november 30. 

KTF: 31712-

12/2014. 

Csömöri úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

52,5 t/év mennyiségre 

2019.  

december 31. 

KTF: 32649-

13/2014. 

Testvérhegyi úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

103 t/év mennyiségre 

2019. november 

30. 

KTF: 32641-

14/2014. 

Testvérhegyi úti lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

25 t/év mennyiségre 

2020. december 

31. 

KTF: 32652-

13/2014. 

Zsókavár utcai lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

5 t/év mennyiségre 

2020. november 

30. 

KTF:32655-

10/2014. 

Zsókavár úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

51 t/év mennyiségre 

2019. december 

15. 
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Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

KTF:31713-

12/2014. 

Károlyi Sándor úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

25 t/év mennyiségre 

2019. december 

15. 

KTF: 31722-

11/2014. 

Károlyi Sándor úti lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

 9 t/év mennyiségre 

 

2020. december 

31. 

KTF:32658-

7/2014. 

Tatai úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

58,5 t/év mennyiségre 

2019. december 

15. 

KTF: 32657-

11/2014 

Tatai úti lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

20 t/év mennyiségre 

2020. december 

31. 

KTF:31235-

14/2014. 

Mansfeld P. utcai lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

60 t/év mennyiségre 

2019.december 

31. 

KTF:32642-

11/2014. 

Zichy Mihály úti lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

7 t/év mennyiségre 

2020. december 

15. 

KTF: 32651-

14/2014. 

Zichy Mihály úti lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

47,5 t/év mennyiségre 

2019.december 

31. 

KTF:31708-

12/2014. 

Gyökér köz lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

70 t/év mennyiségre 

2019. december 

15. 

KTF:31716-

12/2014. 

Gyökér köz lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

15 t/év mennyiségre 

2020. december 

20. 
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Szám Megnevezés Engedélyezett tevékenység Hatálya 

KTF: 31714-

13/2014. 

Fehér köz lakossági 

hulladékudvar nem veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

nem veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

21 t/év mennyiségre 

2019.december 

31. 

KTF: 31714-

13/2014. 

Fehér köz lakossági 

hulladékudvar veszélyes 

hulladékok gyűjtési engedélye 

veszélyes hulladékok 

hulladékgyűjtő udvarban 

történő gyűjtése, összesen  

15 t/év mennyiségre 

2020.december 

31. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


