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Háznál történő begyűjtés, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Háznál történő begyűjtésnek azt a gyűjtési módot nevezzük, amikor közvetle-
nül az ingatlanoknál történik a hulladékok begyűjtése, kisebb méretű, színes 

Új szolgáltatásként Társaságunk, harmóniában a hazai és az Európai Uniós jog-
szabályokkal, 2013 áprilisában megkezdte a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer kiterjesztését Budapest teljes területére. A rendszer bővítése 
Budapest Főváros Önkormányzatának Európai Uniós projektje, amely uniós 
pályázat segítségével, az ÚJ Széchenyi Terv keretében valósulhatott meg.
Az FKF Zrt. célja egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése 

Budapesten, amely hozzájárul a fenntartható 
hulladékgazdálkodás megvalósításához. 
A házhoz menő gyűjtés fokozatos kiterjeszté-
sével csökkenni fog a gyűjtőszigetek szerepe 
és elterjedtsége, azonban az üveghulladékok 
leadására továbbra is csak a szigeteken és 
a hulladékgyűjtő udvarokban lesz lehetőség.

Ezzel a gyűjtési móddal az alábbi hulladékokat 

- papír és italos karton (kék fedelű edény) újság, 
folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópa-
pír, kartondoboz, szórólap, stb., tejes, gyümölcs-
lés doboz (Tetrapak, Tetrabrik) (csak kiöblítve)
- műanyag és fém (sárga fedelű edény)

PET-palack és kupakja, mosószeres és öblítős flakonok, kiöblített háztartási 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a lakosok számára ingyenes, mert 

Köztisztaság és azzal kapcsolatos szolgáltatások

Az FKF Zrt. köztisztasággal kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységét Buda
pest Főváros Közgyűlésének megbízásából a Köztisztasági Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzítettek alapján látja el. Társaságunk végzi többek között 
a főváros szilárd, hézagmentes burkolattal ellátott közterületeinek (25,144 millió m2

a nagy gyalogos aluljárók (69 db), közlekedési műtárgyak, közjárdák és közlép
csők (1 millió m2) téli-nyári, kézi-gépi takarítását.
A közszolgáltatói tevékenység mellett Társaságunk külön megrendelés alapján 
téli-nyári takarítással kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt lakossági ügyfelei 
számára.

• közúttisztítás
• síkosság mentesítés
• takarítás és téli munka megrendelése

• egyéb szolgáltatások

•  vásárolható eszközök (zsákok, hintőanyag, stb.)
•  gépjárművek vizsgáztatása
•  célgép bérbeadása

 

www.fkf.hu

A koronavírus elleni küzdelem részeként az FKF Nonprofit Zrt. új, megrendelhe-
tő szolgáltatást vezetett be budapesti önkormányzati és állami megrendelők 
számára: a közösségi terek, utcák, piacok, játszóterek fertőtlenítő tisztítását. 

Az új szolgáltatás keretében munkatársaink 3,5 tonnás kisteherautóval, három 
fős személyzettel érkeznek és komplett személyi védőfelszerelésben végzik a 
megrendelt területen a lépcsők, utcabútorok fertőtlenítő permetezését. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel "veszélyhelyzeti önköltségi áron" biztosítjuk 
a közterületi fertőtlenítő szolgáltatást. 

A fertőtlenítő permetezés során széles spektrumú tisztítószert használunk. 
● Termékjellemző: kiemelten széles hatássprektrumú folyékony felületfertőtlenítő 
koncentrátum, permetező készülékes használathoz
● A kívánt fertőtlenítő hatás eléréséhez szükséges idő: A kívánt fertőtlenítő hatás eléréséhez szükséges idő: A 2%-os koncentráció 
esetén  ~ 30 perc 
● Hatásspektrum: Baktericid, Yeasticid, Fungicid, Tuberkulocid, Virucid 

Az oldatot permetezővel visszük fel a fertőtleníteni kívánt felületre. Használata különö-
sen ajánlott egészségügyi és betegellátó intézményekben (kórházakban, rendelőinté-
zetekben, betegszállításban stb.), szociális intézményekben, köznevelési intézmé-
nyekben (óvodákban, iskolákban) és egyéb kiemelt forgalmú közintézményekben,  
piacokon. A készítmény alkalmazható mosható fal-és padburkolatok, illetve vizes egy-
ségek, berendezési és felszerelési tárgyak, valamint szállítóeszközök felületeinek egy 
munkafázisban történő tisztító fertőtlenítésére. 

Fontos! A tisztítószer használata zárt térben szellőztethető helyiségekben meg-
oldható, kültéren zöldfelületek melletti használata esetén a zöldfelület károsod-
hat.  

Az FKF Nonprofit Zrt. a hazai piac legnagyobb tapasztalatú és méretű 
hulladékgazdálkodással és köztisztasággal foglalkozó vállalata, az itt felhalmozódott 

széleskörű szaktudás és helyismeret garanciát jelent Partnereink részére.
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