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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió március 15-hez kapcsolódó  
megváltozott munkarendjéről 

A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási 

Divízió tájékoztatja a lakosságot, hogy a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan 

munkarendje az alábbiak szerint alakul: 

2022. március 11. (péntek):  

• A hulladékszállítást a szokásos pénteki program szerint végzik.                                                        

• A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok,   

• a lakossági hulladékudvarok, és 

• az ügyfélszolgálati irodák a szokásos pénteki rend szerint tartanak nyitva 

2022. március 12. (szombat):  

• A hulladékszállítást a szokásos szombati program szerint végzik.                                         

• A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, és 

• a lakossági hulladékudvarok a szokásos szombati rend szerint tartanak 
nyitva. 

• Az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak.  

2022. március 13. (vasárnap):  

• A hulladékszállítást a szokásos vasárnapi program szerint végzik. 

• A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok a megszokott 
vasárnapi nyitvatartás szerint, 

• az alábbi kiemelt forgalmú lakossági hulladékudvarok pedig 8:00 – 13:00 
között állnak a budapesti lakosok rendelkezésére 

•           XV. kerület Károlyi Sándor út 166.  

•           XVI. kerület Csömöri út 2-4.  

•           XVIII. kerület Besence utca 1/a.  

•           XXII. kerület Nagytétényi út 335. 

2022. március 14. (hétfő):  

• A hulladékszállítás a szokásos hétfői program szerint végzik.                                     

• A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, 

• a lakossági hulladékudvarok,  

• és az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 

mailto:fkfzrt@fkf.hu
https://www.budapestikozmuvek.hu/
http://www.fkf.hu/
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https://www.fkf.hu/hulladeknaptar
https://www.fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok
https://www.fkf.hu/hulladekudvarok-koronavirus-jarvany-miatt-eletbe-lepett-valtozasok
https://www.fkf.hu/ugyfelszolgalat
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2022. március 15. (kedd):  

• A hulladékszállítást a szokásos keddi program szerint végzik.                                       

• A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, 

• a lakossági hulladékudvarok,  

• és az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 

 

Az Ecseri úti Központi Ügyfélszolgálat és a telefonos ügyfélszolgálat a hétfői 
hosszított nyitvatartás pótlásaként 2022. március 17-én (csütörtökön) reggel 8 órától 
este 20 óráig áll az ügyfeleik rendelkezésére. 

 

Budapest, 2022. március 10. 

 

BKM Nonprofit Zrt. 

FKF Hulladékgazdálkodási Divízió 
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