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Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarokra vonatkozó, 
kötelezően alkalmazandó hulladék átvételi eljárásrendek 

 
Lakosság által beszállításra kerülő hulladékok átvételi rendje  
 
Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarok hulladék átvételi 
szolgáltatását a lakosság, csak bizonyos feltételek mellett veheti igénybe, melyeket az 
alábbiakban ismertetünk: A hulladékudvarba beérkező, az 1. számú táblázatban (lásd 
alább) nem szereplő hulladéktípusok átlagos behozott mennyiség mellett, a 
hulladékudvarban – a mindenkori kapacitás erejéig - díjmentesen elhelyezhetőek. 
Abban az esetben, ha az 1. táblázatban nem szereplő hulladéktípusokból kirívó, az 
átlagos lakossági beszállítások mennyiségét meghaladó mennyiség, vagy az 1. számú 
táblázatban szereplő és az adott hulladékudvarban elhelyezhető hulladék érkezik, 
akkor a közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása érdekében – a természetes 
személy önkéntes adatszolgáltatása alapján - szükséges a lakcímkártya és 
hulladékkezelési díj befizetését igazoló dokumentum bemutatása. Budapesti lakos és 
bemutatott dokumentummal igazolt díjfizetés megléte esetében, az 1. számú 
táblázatban nem szereplő hulladéktípusok díjmentesen mennyiségi korlát nélkül 
átvehetőek (a hulladékudvar kapacitásának erejéig), míg az 1. számú táblázatban 
szereplő hulladék esetében az ott megjelölt mennyiségi korlátok alkalmazandóak. A 
korlátok felett a 2. számú táblázat díjtételei fizetendők. Amennyiben a természetes 
személy nem rendelkezik a hulladékkezelési díj befizetésének igazolásához 
szükséges dokumentumokkal, vagy nem kívánja azokat bemutatni, illetve nem 
budapesti lakos, akkor a beszállított mennyiség után a 2. számú táblázat díjtételei 
alkalmazandóak, amelyről az udvarkezelő nyugtát, vagy készpénzes számlát állít ki és 
fizetést követően átveszi a hulladékot. Cégnévre kiállított számla, illetve cégnévre 
szóló hulladék átvételi elismervény kérése esetén minden esetben a gazdálkodó 
szervezetekre vonatkozó hulladék átvételi rend követendő. Gazdálkodó szervezetek, 
cégek által beszállításra kerülő hulladékok átvételi rendje Az FKF Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett hulladékudvarok hulladék átvételi szolgáltatását a gazdálkodó 
szervezetek, cégek csak bizonyos díjfizetés mellett vehetik igénybe. Az alábbi 2. sz. 
melléklet szerinti táblázat tartalmazza az egyes hulladékfajták és hulladéktípusok 
kapcsán fizetendő díjtételeket. A gazdálkodó szervezet által a hulladékudvarba 
behozott hulladékokat hulladéktípusonként az udvarkezelő egy kb. 80*100 cm 
rakfelületű, hitelesített digitális mérlegen leméri, majd a kapott tömeget az egyes 
hulladéktípushoz tartozó hulladék átvételi egységdíjjal felszorozva kapjuk a 
számlázandó összeget. A hulladékudvarok a helyszínen cégnévre szóló számlát, 
illetve az adott hulladék EWC kódját, megnevezését, átadott tömegét, illetve az átadó 
céget megjelölő, hulladék átvételi bizonylatot állítanak ki. Figyelem az alábbi 
táblázatokban szereplő hulladékok teljes köre nem minden hulladékudvarban átvételre 
kerül. Kérjük, tekintse meg a fentebb megtalálható, hulladékudvaronkénti leadható 
anyagféleségeket tartalmazó táblázatot. A mindenkori befogadható mennyiséget a 
hulladékgyűjtő udvarok egyedi kapacitása határozza meg! 
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1. számú melléklet 
 

A szürke kiemeléssel ellátott hulladékok jelenleg egyik hulladékudvarunkban sem adhatóak le! 

Lakosság által ingyenesen leadható hulladékmennyiség 

Anyagfajta EWC kód Részletes megnevezés 
Egyszeri 

alkalommal 
(kg) 

Éves 
mennyiség 

(kg) 

festékek, ragasztók 

08 01 11 
szerves oldószeres festék, 
vagy lakk 

30 180 

20 01 27 
háztartásból származó 
szerves oldószeres festék, 
lakk 

30 180 

20 01 28 tinták, gyanták, ragasztók 5 30 

fáradt olajok 

13 02 05 ásványolajok 15 90 

13 02 06 szintetikus olajok 15 90 

13 02 07 biológiailag lebomló olajok 15 90 

műanyagok 

20 01 39 
háztartásból kikerülő 
műanyag tárgyak 

25 150 

15 01 02 
étolajos göngyöleg 3 18 

színes és fehér hungarocell 7 42 

17 02 03 építési műanyag hulladékok 7 42 

veszélyes anyaggal 
szennyezett 

csomagolások 
15 01 10 

olajos, vegyszeres 
göngyölegek 

10 60 

gumiabroncs 16 01 03 
elhasznált autó 
gumiabroncsok 

50 150 

építési-bontási 
törmelék 

17 01 01 beton 150 500 

17 01 02 tégla 150 500 

17 01 03 cserép és kerámia 150 500 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és 
kerámia keveréke 

150 500 

17 09 04 
kevert építési bontási 
hulladék 

150 500 

zöldhulladék 20 02 01 
biológiailag lebomló 
hulladékok 

50 300 

lomhulladék 20 03 07 nagydarabos hulladék 400 1200 
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Gazdasági társaságok által fizetendő bruttó díjtételek 
Azonosító kód Megnevezés Ft/kg Ft/ db 

02 01 04  műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)  500  

02 01 10  fémhulladék  20  

08 01 11 

Szerves oldószereket, illetve más 
veszélyes anyagokat tartalmazó festék, 
vagy lakk hulladékok (tűzveszélyes) 

400 
 

Szerves oldószereket, illetve más 
veszélyes anyagokat tartalmazó festék, 
vagy lakk hulladékok (nem tűzveszélyes) 

200 
 

09 01 10 
egyszer használatos fényképezőgép, 
áramforrás nélkül 

 
200 

09 01 11 

egyszer használatos fényképezőgép, 
amely a 16 01 01, a 16 02 02 vagy a 16 06 
03 azonosító kóddal jelölt tételekhez 
tartozó áramforrást is tartalmaz  

 200 

09 01 12 
áramforrást is tartalmazó, egyszer 
használatos fényképezőgép, amely 
különbözik a 09 01 11-től 

 
200 

13 02 05 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor- hajtómű- és 
kenőolajok 

300  

13 02 06 szintetikus motor-, hajtómű-és kenőolaj 300  

13 02 07 
biológiailag könnyen lebomló motor, 
hajtómű- és kenőolaj 

300  

15 01 01 papír- és kartoncsomagolási hulladékok 30  

15 01 02 

műanyag csomagolási hulladékok 50  

Fehér hungarocell 200  

Színezett hungarocell 250  

Étolajos göngyöleg 400  

15 01 04 fémcsomagolási hulladékok 20  

15 01 05 
vegyes összetételű kompozit csomagolási 
hulladékok 

20  

15 01 07 
üvegcsomagolási hulladékok (fehér) 40  

üvegcsomagolási hulladékok (színes) 40  

15 01 09 textil csomagolási hulladék 300  

15 01 10 
veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 

400  

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok  500 

16 01 07 olajszűrő 500  

16 01 13 fékfolyadék 500  

16 01 14 
veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló 
folyadék 

500  

16 06 01 ólomakkumulátorok 0  

17 01 01 beton 300  

17 01 02 tégla 300  

17 01 03 cserép és kerámia 300  
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17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció 
vagy azok keveréke, amely különbözik a 
17 01 06-tól* 

FKF által forgalmazott logós 
zsákban 690 Ft/db 

17 02 01 fa 100  

17 02 02 üveg 50  

17 02 03 műanyag 200  

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 0  

17 04 02 alumínium 0  

17 04 03 ólom 0  

17 04 04 cink 0  

17 04 05 vas és acél 0  

17 04 06 ón 0  

17 04 07 fémkeverék 20  

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 100  

17 08 02 
gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik 
a 17 08 01-től 

500  

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely 
különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től 
és a 17 09 03-tól 

FKF által forgalmazott logós 
zsákban 690 Ft/db 

20 01 01 papír és karton 20  

20 01 02 üveg 50  

20 01 19 növényvédő szer 600  

20 01 21 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú 
hulladékok 

300  

20 01 25 étolaj és zsír 50  

20 01 26 
olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-
től 

100  

20 01 27 

szerves oldószeres festékmaradék 
(tűzveszélyes) 

400  

szerves oldószeres festékmaradék (nem 
tűzveszélyes) 

200  

20 01 28 
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, 
amelyek különböznek a 20 01 27-től 

400  

20 01 29 veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 500  

20 01 30 
mosószerek, amelyek különböznek a 20 
01 29-től 

500  

20 01 33 

elemek és akkumulátorok, amelyek 
között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 
kódszám alatt felsorolt elemek és 
akkumulátorok is megtalálhatók 

500  

20 01 34 
elemek és akkumulátorok, amelyek 
különböznek a 20 01 33-tól 

500  
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20 01 35 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 
01 21, 20 01 23 és 20 01 35 től 

50  

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 
01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú 
hulladékoktól 

50  

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 100  

20 01 39 műanyagok 100  

20 01 40 fémek 20  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 150  

20 03 07 
lomhulladék (lerakásra) 24  

lomhulladék (energetikai hasznosításra) 22  

 

A szürke kiemeléssel ellátott hulladékok jelenleg egyik hulladékudvarunkban sem adhatóak le! 

 

 


