
 

Sitt és lom hulladékok időpontfoglalásos hulladékudvari átvételi rendszerének 

részletes leírása az FKF Nonprofit Zrt. budapesti hulladékudvaraiban 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a fokozott lakossági érdeklődés és a hulladékudvari 

vírusidőszaki korlátozások együttesen eredményezik, hogy a lom és sitt átvételét is 

biztosító hulladékudvaraink előtt napközben többször is kialakul beszállítói 

sorbanállás, torlódás, amely sokszor a környező útszakaszok forgalmát is nagy 

mértékben zavarja. A helyzet kezelésére társaságunk előjegyzéses időpontfoglalási 

rendszert vezet be minden lom és/vagy sitt átvétellel érintett, a vírusidőszakban 

működő hulladékudvarában az alábbiak szerint: 

• A XV. Károlyi Sándor u. 166, illetve a XXII. Nagytétényi út 335. alatt üzemelő 
hulladékudvaraink 2020. május 15-től csak előzetes időpontegyeztetéssel 
látogathatók, időpont előjegyzés nélkül semmilyen hulladékot nem 
fogadnak. Ezen időponttól ez a két udvar csak olyan beszállítókat fogad, akik 
lomhulladékot, és/vagy építési és bontási hulladékot, és/vagy festék hulladékot 
kívánnak leadni!* Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok, illetve az 
udvarban leadható veszélyes hulladékok csak azon beszállítók által adhatók le, 
akik az előzőekben írtak alapján lom, sitt, festék hulladék beszállítás kapcsán 
regisztrált időponttal rendelkeznek.  

• A XVIII. Besence u. 1/a alatt üzemelő hulladékudvarunk 2020. május 15-től lom 
hulladékot csak előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján vesz át. Egyéb 
hulladékok a korábbi feltételek alapján szállíthatók be.  

Az időpontfoglalások telefonon történnek, egy adott időpont természetesen a 

hívások beérkezési sorrendjében foglalható le.  Az alábbi táblázat tartalmazza az 

érintett hulladékudvarokat és az időpontfoglaláshoz hívható telefonszámokat: 

Hulladékudvar Időpontfoglalással 
érintett hulladékok 

Időpontfoglalás 
hívószáma (hívható 

H-SZ: 8-14-ig) 

XV. Károlyi Sándor u. 
166.  

Lom, sitt, 
festékhulladék  

06-20-221-6171  

XXII. Nagytétényi út 
335.  

Lom, sitt, 
festékhulladék  

06-30-860-7807  

XVIII. Besence u. 1/a  Lom  06-20-221-7139  

 

A foglalt időpontra történő beszállítás részletei: 

A lom és sitthulladék átvétellel érintett hulladékudvarokban tehát a szóban forgó 

hulladékokat kizárólag előzetes telefonos időpontfoglalást követően, az előre foglalt 

időpontra pontosan megérkezve tudjuk ügyfeleinktől átvenni. Minden ügyfélnek a 

regisztrált időpontjában 15 perc áll rendelkezésére a szükséges dokumentumainak 

bemutatására, rendben lévő dokumentumok és kvóta esetén, a behozott maximum 



 

150-150 kg sitt és/vagy lomhulladékának, továbbá egyéb szelektív hulladékának 

lerakására és a távozásra. Kérjük minden kedves ügyfelünket az időpontra történő 

pontos érkezésre, mert késést követően a regisztrált időponton kívül nem tudjuk 

biztosítani a bejutást. Ilyen esetben új időpontfoglalás szükséges, hiszen a következő 

időpontok is vélhetően telítettek lesznek. Az előzetes telefonos időpontfoglalás május 

13. szerdai nap 8 óráról működik az előbbi táblázatban szereplő telefonszámokon. 

Előzetes foglaláson kívül lom és sitthulladékkal érkező ügyfelet nem áll módunkban 

egyik hulladékudvarban sem fogadni.  

A Nagytétényi és Károlyi Sándor hulladékudvarunkba időpontok hétfőtől szombatig a 

nyitvatartási időtartamra foglalhatók, minden negyedórában 2-2 ügyfél részére, míg a 

Besence utcai udvarunkba ugyanezen nyitvatartási időszakra ugyancsak 

negyedóránként egy időpont foglalható a lom hulladék beszállítására.  Fontos, hogy 

ebédidőre, illetve minden nyitvatartási napon a zárás előtti félórás időszakra időpont 

nem foglalható.  

A foglaláshoz a kollégánk a megjelölt napra és időpontra egy gépjármű forgalmi 

rendszámot rögzít be, így a hulladékudvarba történő bebocsájtás során biztonsági 

őreink csak ezt nézik. 

A lefoglalt időpontra megérkező lakos a rendszám alapján kerül azonosításra, vagyis 

a foglalás azonosítója ez a szám. Előszűrőként az ügyfél bemutatja a behozott 

hulladékot, majd ha az mennyiségileg, minőségileg alkalmas az átvételre akkor 

történik meg az az ügyfél lakcímkártyájának és utolsó díjbefizetési igazolásának 

ellenőrzése. Amennyiben ezen dokumentumok is rendben vannak, akkor a napi 

mennyiségi kvótáig, 150-150 kg-ig térítésmentesen beszállítható a hulladék. Térítés 

ellenében történő átvétel a vírusidőszak időszakában nem működik, így csak a fentebb 

leírt feltételeknek megfelelő beszállító tudja elhelyezni a területen a megfelelő 

mennyiségű hulladékát.   

* A csak szelektíven gyűjtött csomagolási, és/vagy veszélyes hulladékokat 

leadni szándékozó ügyfelek részére 2020.05.15-től megnyitjuk a IV. Ugró Gyula 

sor 1-3., illetve a XI. Bánk bán utca 8-10. alatt üzemelő hulladékudvarainkat.  


