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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió október 23-i és a november 1-i 
ünnepekhez kapcsolódó megváltozott munkarendjéről  

 

A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF 

Hulladékgazdálkodási Divízió tájékoztatja a lakosságot, hogy az október 23-i és a 

november 1-i ünnephez kapcsolódóan megváltozott munkarendje az alábbiak szerint 

alakul: 

 

2021. október 22. (péntek):  

• Hulladékszállítás a szokásos pénteki munkarend szerint 

• a lakossági hulladékudvarok, valamint Szemléletformáló és Újrahasználati 

Központok 15:30 óráig tartanak nyitva 

• a IX., Ecseri út 8-12. szám alatti személyes ügyfélszolgálati iroda és telefonos 

ügyfélszolgálat 12:00 óráig tart nyitva  

• a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba a szerződéssel nem 
rendelkező hulladékbeszállító partnerek 15:00 óráig tudnak beszállítani. 
 

2021. október 23-24. (szombat - vasárnap): 

• Hulladékszállítás a szokásos szombati munkarend szerint. 

• az ügyfélszolgálati irodák, a lakossági hulladékudvarok, valamint a 

Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak. 

• a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ csak a szerződéssel 
rendelkező partnerektől fogad hulladékbeszállítást. 
 

2021. október 29. (péntek): 

• a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat 12:00 óráig 

tart nyitva  

2021. október 30. (szombat):  

• Hulladékszállítás a szokásos szombati munkarend szerint. 

• a lakossági hulladékudvarok, valamint a Szemléletformáló és Újrahasználati 

Központok a szokásos szombati munkarend szerint tartanak nyitva. 
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• az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 

• a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ csak a szerződéssel 
rendelkező partnerektől fogad hulladékbeszállítást. 

2021. október 31. (vasárnap):  

• Hulladékszállítás a szokásos vasárnapi munkarend szerint. 

• az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 

• a lakossági hulladékudvarok közül az alábbi, kiemelt forgalmú létesítmények  

 

▪ XV. kerület Károlyi Sándor út 166.  

▪ XVI. kerület Csömöri út 2-4.  

▪ XVIII. kerület Besence utca 1/a.  

▪ XXII. kerület Nagytétényi út 335. 

 

valamint a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok ezen a napon 8:00 

és 16:30 között állnak a budapestiek rendelkezésére. 

 

• a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ csak a szerződéssel 
rendelkező partnerektől fogad hulladékbeszállítást 

2021. november 1. (hétfő):  

• Hulladékszállítás a szokásos hétfői munkarend szerint. 

• az ügyfélszolgálati irodák, a lakossági hulladékudvarok, valamint a 

Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak 

• a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ csak a szerződéssel 
rendelkező partnerektől fogad hulladékbeszállítást 
 

2021. november 3. (szerda): 

• a IX., Ecseri út 8-12. szám alatti személyes ügyfélszolgálati iroda és a 

telefonos ügyfélszolgálat 8:00-20:00 óráig tart nyitva, a Budai ügyfélszolgálati 

központ (II. kerület, Fő u. 47.) irodánk változatlan nyitvatartással várja 

ügyfeleit. 
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