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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió a karácsonyi és az újévi ünnepekhez 
kapcsolódó rendkívüli munkarendjéről 

A Budapesti Közművek keretein belül önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió 

tájékoztatja a lakosságot, hogy a karácsonyi és újévi ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli 

munkarendje az alábbiak szerint alakul: 

2021. december 24. (péntek):  

• hulladékszállítás a megszokott pénteki program szerint                                                        

• Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak 

• lakossági hulladékudvarok zárva tartanak 

• ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak 

2021. december 25. (szombat):  

• hulladékszállítás a megszokott szombati program szerint                                         

• Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak 

• lakossági hulladékudvarok zárva tartanak 

• ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak    

2021. december 26. (vasárnap):  

• Az FKF létesítményei zárva tartanak. 

2021. december 31. (péntek):  

• hulladékszállítás a megszokott pénteki program szerint 

• Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak 

• ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak 

• Lakossági hulladékudvarok közül az alábbi, kiemelt forgalmú létesítmények 

ezen a napon is a budapestiek rendelkezésére állnak: 

•           XV. kerület Károlyi Sándor út 166.  
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•   XVI. kerület Csömöri út 2-4.  

• XVIII. kerület Besence utca 1/a.  

•  XXII. kerület Nagytétényi út 335. 

8:00 – 13:00 között. 

2022. január 1. (szombat):  

• hulladékszállítás a megszokott szombati program szerint                                       

• Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak  

• lakossági hulladékudvarok zárva tartanak 

• ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 

2022. január 2. (vasárnap):  

• Az FKF létesítményei zárva tartanak. 

2022. január 3. (hétfő):  

• hulladékszállítás a megszokott hétfői program szerint 

•                  Szemléletformáló és Újrahasználati Központok hétfői rend szerint 
tartanak nyitva 

• lakossági hulladékudvarok leltár miatt zárva tartanak                                                                                
Nyitás január 4-én kedden 

• ügyfélszolgálati irodák hétfői rend szerint tartanak nyitva 

 

Budapest, 2021. december 23. 

FKF Hulladékgazdálkodási Divízió 
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