
MIT HOVA DOBJAK?

További információk: www.fkf.hu

PAPÍR
HÁZHOZ MENŐ 

SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGET HULLADÉKUDVAR

vegyes papír, hullámkarton-papír
Pl.: újság, könyv, csomagolópapír, kisebb papírdoboz, kartondoboz, 
csomagolásból származó nagyobb méretű kartonpapír-dobozok

MŰANYAG
HÁZHOZ MENŐ 

SZELEKTÍV

hungarocell (külön konténerben, csak a hulladékudvarban!)
Pl.: habosított polisztirol csomagolások (golyós szerkezetű EPS) csak tiszta, fehér

műanyag
Pl.: kizárólag ásványvizes és üdítős PET-palackok és azok lecsavart kupakjai, 
műanyagflakonok, műanyagszatyrok, fóliák (csak csomagolási műanyag)

GYŰJTŐSZIGET HULLADÉKUDVAR

FÉM

fém csomagolási hulladék 
Pl.: konzerves, üdítős, sörös fémdobozok

FEHÉR
ÜVEG GYŰJTŐSZIGET HULLADÉKUDVAR

fehér üveg
italos, befőttes és parfümös üvegek (csak öblösüvegek)

SZÍNES
ÜVEG

színes üveg
Pl.: boros, sörös és pezsgős üvegek (csak öblösüvegek)

GYŰJTŐSZIGET HULLADÉKUDVAR

HASZNÁLT 
OLAJ

fáradtolaj és göngyölege
gépkocsi használt olaja és fl akonjai

használt sütőolaj és göngyölege 
konyhai használtolaj és fl akonjai

HULLADÉKUDVAR

ZÖLD-
HULLADÉK lehullott lomb, lenyírt fű, faágak

XV. 
Károlyi Sándor út 166. 

+36 30 990 6746

XXII. 
Nagytétényi út 341-343.  

+36 30 414 2007

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00 CSAK 
BIZONYOS
HULLADÉKUDVAROK

Zöldhulladékok csak a táblázatban jelölt 
hulladékudvarokban adhatók le!

HÁZHOZ MENŐ 
ZSÁKOS

VESZÉLYES
ÉS SPECIÁLIS 

KEZELÉST 
IGÉNYLŐ 

HULLADÉK

BÁRMELY
HULLADÉKUDVAR

CSAK 
BIZONYOS 

HULLADÉK-
UDVAROKBAN 
ADHATÓ LE!

információtechnológiai (IT) és
távközlési berendezések

festékhulladék és göngyölege

gépkocsi olajszűrő, fékfolyadék, 
fagyálló folyadék
növényvédő szerek

veszélyes mosó- és tisztítószerek

fénycsövek és világítótestek
szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok
gépjárműindító-akkumulátorok

XV. 
Károlyi Sándor út 166. 

+36 30 990 6746

XVIII. 
Jegenye fasor 15. mellett

+36 30 481 1129

XVIII. 
Besence utca 1/a. 
+36 30 235 0042

XXII. 
Nagytétényi út 341-343.  

+36 30 414 2007

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00HÉTFŐ - PÉNTEK: 10:00 - 18:00
SZOMBAT: 8:00 - 14:00

Az alábbi hulladékok csak 
a táblázatban jelölt hulladék-
udvarokban adhatók le:

A hulladékudvarok csak olyan hulladékot tudnak átvenni, amelynek a hasznosítására, illetve ártalmatlanítására az FKF Nonprofi t Zrt. érvényes partnerszerződéssel rendelkezik. Ennek időleges hiánya esetén, 
illetve átmeneti kapacitáshiány miatt az átvétel a hulladékudvarokban szüneteltethető. A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át. 

A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, 
vagy átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGET HULLADÉKUDVAR ÚJRAHASZNÁLATI 

KÖZPONT

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGET HULLADÉKUDVAR

LOM veszélyes hulladékot nem tartalmazó lom

XV. 
Károlyi Sándor út 166. 

+36 30 990 6746

XVIII. 
Besence utca 1/a. 
+36 30 235 0042

XXII. 
Nagytétényi út 341-343. 

+36 30 414 2007

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00 CSAK 
BIZONYOS
HULLADÉKUDVAROK

Nagydarabos hulladékok csak a táblázatban jelölt 
hulladékudvarokban adhatók le!

ÚJRA-
HASZNÁLAT

használható állapotú használati tárgyak
tökéletesen használható állapotú használati tárgyak: pl. babafelszerelés, játék, 
sporteszköz, bútor, könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy, szerszám, DVD

ÚJRAHASZNÁLATI 
KÖZPONT

Használható állapotban lévő használati tárgyak leadása mellett, azok elvitelére
is van lehetőség a csekély raktározási díj – mérettől függően 100-10 000 ft – meg-
fi zetését követően Budapest két szemléletformáló és újrahasználati központjában. 
Bővebb tájékoztatás: www.fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok

XV. 
Károlyi Sándor út 166. 

+36 20 221 6171

XVIII. 
Besence utca 1/a. 
+36 20 221 7139

HÉTFŐ - SZOMBAT: 8:00 - 20:00

IV. Ugró Gyula sor 1-3.    
+36 30 567 4341

IV. Zichy Mihály u. - Istvántelki út sarok
+36 30 567 4334

HÉTFŐ - PÉNTEK:  10:00 - 18:00
SZOMBAT:  8:00 - 14:00  |  VASÁRNAP:  ZÁRVA

A LAKHELYÉHEZ LEGKÖZELEBB 
ESŐ HULLADÉKUDVAROK:

italos kartondobozok
kiöblített tejes-, gyümölcsleves dobozok


