A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. által működtetett,
Budapest területén üzemelő hulladékudvarainak használati szabályai
A hulladékudvar fogalma
A hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol
az alapvetően a lakosságnál átlagos normál életvitel kapcsán keletkező, háztartásokból
származó, anyagfajtánként szelektíven gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint
az csomagolási hulladékok díjmentes, vagy díjfizetés ellenében történő átvételét végzik.
A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának
javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetszempontú hasznosítása, esetleges
ártalmatlanítása.
Ezen felül a hulladékudvarok bizonyos, az FKF Nonprofit Zrt. szolgáltatásaihoz kapcsolódó,
speciális hulladékgyűjtő zsákok értékesítését is végzik.
A hulladékudvarok a pillanatnyi kapacitásuk függvényében, díjfizetés ellenében gazdasági
társaságoktól is vesznek át kisebb mennyiségben hulladékokat.
A hulladékudvarokban leadható szelektíven gyűjtött hulladékfajták
Csomagolási hulladékok (minden hulladékudvarunkban leadható):








papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kisebb
papírdobozok, kartondoboz
italos karton: tejes és gyümölcsleves kompozit italos dobozok (kiöblítve)
műanyag: ásványvizes és üdítős (PET) palackok és azok lecsavart kupakjai, műanyag
flakonok (PP, HDPE) műanyag szatyrok, fóliák (LDPE)
hungarocell: habosított polisztirol (EPS) csomagolások
színes üveg: boros, sörös és pezsgős üvegek
fehér üveg: italos, befőttes és parfümös üvegek
fémdoboz: üdítős- és sörös dobozok, valamint konzervdobozok

Veszélyes, ill. speciális kezelést igénylő hulladékok (minden hulladékudvarunkban
leadható):








elektromos hulladék (pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, hajszárító, porszívó,
vasaló, elektromos fűrész, fűnyíró stb.)
elektronikai hulladék (pl.: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi
berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép)
fénycsövek és világítótestek
szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok
használt sütőzsiradék és göngyölege
fáradt olaj és göngyölege
gépjármű indító akkumulátorok

Csak bizonyos hulladékudvarokban (3. számú melléklet szerint) leadható hulladékfajták







kerti zöldhulladék
építési törmelék
festékek és göngyölegeik
olajszűrő, növényvédőszer, fagyálló folyadék, mosó és tisztítószerek, fékfolyadék
lom
autógumi

A hulladékudvarban átvehető bármely hulladéktípus esetén kapacitásunk telítettsége okán,
átmeneti ideig az átvétel szünetelhet.
A hulladékok átvételi rendje
A budapesti hulladékudvari hálózatban az átadható hulladékok átvétele történhet díjmentesen,
illetve díjfizetés ellenében a következőkben részletezettek szerint:
Díjmentes hulladékátvétel
Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarokba beérkező, meghatározott
mennyiségi korlát (1. számú mellélet) alá eső hulladékok között nem szereplő hulladéktípusok,
átlagos behozott mennyiség mellett, a hulladékudvarban – a mindenkori kapacitás erejéig díjmentesen elhelyezhetőek. Mindazonáltal a hulladékudvarok díjmentes hulladék átvételi
szolgáltatását az ügyfelek, csak bizonyos feltételek mellett vehetik igénybe.
Adott hulladéktípus hulladékudvari hálózatunkba történő beszállítása egy adott napon, egy
adott fogyasztási címre vonatkozóan ingyenes, kizárólag az alábbi feltételek együttes
teljesülése mellett:






Lakcímkártyával igazolt (természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján veheti
igénybe díjmentesen a szolgáltatást) Budapesti lakhelyű természetes személy esetében,
érvényes hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás,
vagy hiteles, pecséttel ellátott közös képviselői igazolás bemutatásával.
Az 1. számú mellékletben szereplő hulladékfajták esetében a mellékletben rögzített napi
és éves mennyiségekig.
Az 1. számú mellékletben nem szereplő hulladékfajták esetében az átlagos normál
életvitel kapcsán háztartásban keletkező lakossági hulladékmennyiségekig.
Az 1. számú mellékletben nem szereplő hulladékfajták lakossági eredetétől függő
díjmentes átvehetőségét (a szükséges dokumentumok megléte mellett) minden esetben
mennyisége és/vagy összetétele alapján a területen dolgozó hulladékudvarkezelő
határozza meg

Az 1. számú mellékletben megjelölt mennyiségi korlátok (akár napi, akár éves) felett a 2.
számú mellékletben megadott díjtételek fizetendők.

Díjfizetés ellenében történő hulladékátvétel
Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarok hulladék átvételi szolgáltatását a
gazdasági társaságok, vidéki lakosok, illetve a lentebb felsorolt esetekben a budapesti lakosok
is csak a 2. számú mellékletben meghatározott díjfizetés mellett vehetik igénybe.
A hulladékudvarba érkező díjszabással érintett hulladékokat minden esetben az ügyfél
jelenlétében végzett mérlegelést és díjfizetést követően áll módunkban befogadni. A díjfizetés
szükségességét, mértékét jelen használati szabályokban rögzített hulladékok átvételi rendje, a
mennyiségi korátok (1. számú melléklet) és díjszabás alapján (2. sz. melléklet) dönti el a
hulladékudvar kezelője.
A gazdasági társaság által a hulladékudvarba behozott hulladékokat hulladéktípusonként az
udvarkezelő hitelesített digitális mérlegen leméri, majd a kapott tömeget az egyes
hulladéktípushoz tartozó hulladék átvételi egységdíjjal (2. számú melléklet) felszorozva kapjuk
a számlázandó összeget. A hulladékudvarok a helyszínen cégnévre szóló számlát, illetve az
adott hulladék HAK (EWC) kódját, megnevezését, átadott tömegét, illetve az átadó céget
megjelölő, hulladék átvételi bizonylatot állítanak ki és fizetést követően átveszik a hulladékot.
Cégnévre kiállított számla, illetve cégnévre szóló hulladék átvételi elismervény kérése esetén
minden esetben a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó hulladékátvételi rend követendő.
Minden esetben térítés ellenében (2. sz melléklet szerint) történik a hulladék átvétele az alábbi
feltételek bármelyikének teljesülése esetén:








ha lakcímkártyával igazolhatóan nem budapesti lakos a beszállító,
ha gazdasági társaság, cég a beszállító,
ha az ügyfél nem tudja, vagy nem akarja bemutatni a lakcímkártyát
ha az ügyfél nem tudja, vagy nem akarja bemutatni a hulladékszállítási díjbefizetést
igazoló fentebb írt dokumentumok egyikét
ha a beszállított mennyiség meghaladja a napi, vagy éves mennyiségi korlátot (1. sz.
melléklet), akkor a többletmennyiség után térítési díj fizetendő. (2. sz. melléklet
alapján)
ha a beszállított hulladéktípus nem szerepel az 1. számú mellékletben, és a
mennyisége, vagy összetétele alapján, a hulladékudvarkezelő döntése szerint nem
minősül lakossági eredetű hulladéknak

1. számú melléklet
A hulladékudvarok használati szabályai alapján díjmentességre jogosult ügyfelek
által leadható hulladékmennyiségek

Anyagfajta

HAK kód
(EWC)

fáradt olajok

20 01 27*
20 01 28
13 02 05*

műanyagok

15 01 02

festékek, ragasztók

veszélyes anyaggal
szennyezett
csomagolások
személygépkocsi
gumiabroncs
építési-bontási
törmelék
zöldhulladék
lomhulladék

Részletes megnevezés

szerves oldószeres festékek, lakkok
vízbázisú festékek, lakkok
használt motorolajok
étolajos göngyöleg
csomagolási hungarocell

Budapesti lakos természetes
személy által, a hulladékudvari
hálózatban lakcímkártyával és
ugyanazon címre szóló
hulladékdíj fizetést igazoló
dokumentummal díjmentesen
leadható hulladékmennyiségek
Napi egyszeri
Naptári évben
alkalommal (kg)
összesen (kg)
30
180
30
180
15
90
3
18
7
42

15 01 10*

olajos, festékes göngyölegek

10

60

16 01 03

elhasznált autó gumiabroncsok

50

150

17 01 07

építési-bontási törmelék

150

500

20 02 01
20 03 07

biológiailag lebomló hulladékok
nagydarabos lomhulladék

50
400

300
1200

A fenti táblázatban nem szereplő hulladékfajták lakossági eredetétől függő díjmentes
átvehetőségét (a szükséges dokumentumok megléte mellett) minden esetben mennyisége
és/vagy összetétele alapján, a területen dolgozó hulladékudvarkezelő határozza meg.
A hulladékudvarok alapvetően az átlagos normál életvitel kapcsán háztartásban keletkező
lakossági hulladékmennyiségek átvételére jöttek létre, ennek ellenére díjfizetés ellenében
gazdasági társaságoktól is fogadnak kisebb mennyiségben hulladékokat.
Adott hulladékudvarban bármely átvehető hulladéktípus esetén, tárolókapacitásunk telítettsége
okán, átmeneti ideig az átvétel szünetelhet!

2. számú melléklet
Gazdasági táraságok, illetve a hulladékudvarok használati szabályai szerint
díjmentes hulladékleadásra nem jogosult ügyfelek által fizetendő bruttó
hulladékátvételi díjtételek
HAK kód (EWC)
13 02 05*
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 10*
16 01 03
16 01 07*
16 01 13*
16 01 14*
16 06 01*
17 01 07
20 01 01
20 01 19*
20 01 21*
20 01 25
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 36
20 03 07

Megnevezés
gépkocsi fáradtolaj, motorolaj
karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok
fehér csomagolási hungarocell
színes csomagolási hungarocell
étolajos göngyöleg (flakonok, palackok)
fém csomagolási hulladékok
együtt gyűjtött fém és műanyag csomagolási hulladék
üveg csomagolási hulladékok (fehér)
üveg csomagolási hulladékok (színes)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok
hulladékká vált autó gumiabroncsok
olajszűrő
fékfolyadék
veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
ólomakkumulátor
építési-bontási törmelék
papír és karton
növényvédő szerek
fénycsövek, világítótestek
étolaj és zsír
szerves oldószeres festékmaradék (tűzveszélyes)
szerves oldószeres festékmaradék (nem tűzveszélyes)
vízbázisú festékek, lakkok
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
elemek és kisakkumulátorok
elektronikai hulladékok
elektromos hulladékok
lomhulladék (lerakásra)
lomhulladék (energetikai hasznosításra)

bruttó Ft/kg
300
30
50
200
250
400
20
50
40
40
400
40
500
500
500
500
14
20
600
300
50
400
200
400
500
500
50
50
24
22

3. számú melléklet
Anyagfajta

HAK kód
20 02 01

Jegenye fasor
15/b.
-

Károlyi Sándor
út 166.
igen

Nagytétényi
út 335.
igen

Besence utca
1/a.
-

zöldhulladék
építési-bontási
törmelék
festékek és
göngyölegeik
olajszűrő
növényvédő szerek
fagyálló folyadék
mosószer
fékfolyadék
lom
autógumi abroncsok

17 01 07

igen

igen

igen

-

-

igen

igen

-

-

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

igen
igen

igen

20 01 27*
20 01 28
16 01 07*
20 01 19*
16 01 14*
20 01 29*
16 01 13*
20 03 07
16 01 03

igen
igen
igen
igen
-

