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HÍRLEVÉL
Házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés

KÉK fedelű
TARTÁLY

Kedves Ügyfelünk!

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi  Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-vel együttmű-
ködve 2014 végéig fokozatosan kiterjeszti Budapest teljes területére a házhoz menő lakossági 
szelektív hulladékgyűjtést.

A hazai és európai  uniós jogszabályokkal összhangban megvalósuló, környezetvédelmi szempont-
ból kiemelten fontos program keretében 830 ezer háztartásban tesszük elérhetővé és kényelmeseb-
bé az otthoni szelektív hulladékgyűjtést.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a fővárosi lakosok számára díjmentes, mivel az a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás részeként kerül megvalósításra.

PAPÍR és italos kartondoboz

Ez a tartály újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobo-
zok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz) gyűjtésére alkalmas. A dobozokat 
lapítva kell az edénybe helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal minél több papírhul-
ladék férjen a tartályba.

Kérjük, NE dobjanak bele
élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, 
használt papír zsebkendőt, szalvétákat!



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hirlev21.pdf   2   06/03/2013   13:29

KÉKSZÁM: 06 40 353 353 

WEBOLDAL: www.fkf.hu

E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS –

HÁZHOZ MENŐ 
KÖRNYEZETVÉDELEM! 

Az Európai Unió és a Magyar Állam 
által nyújtott támogatás összege:

4 392 455 526 FT
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SÁRGA 
fedelű

TARTÁLY

MŰANYAG- és FÉMHULLADÉK
Ez a tartály az üdítős és ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási fl akonok és azok lecsavart kupakjai 
(pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimo-
sott tejes-, joghurtos poharak gyűjtésére alkalmas. Ebben helyezhetők el továbbá a különféle háztartási fém-
hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag fl akonokat lapítva kell 
a kukába helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el.
A fém- és műanyaghulladékok elkülönítése utólag, válogatóműben történik.

Kérjük, NE dobjanak bele
zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) fl akont, margarinos dobozt, élelmiszer-ma-
radványt  tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak  ítélt 
hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! A fémhulladékok esetében is 
fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a tartályba.

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az ingatlantulajdonosnak, illetve 
a társasháznak kell gondoskodnia arról, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékok (a papír, illetve a műanyag 
és fém) a megfelelő tartályba kerüljenek.

Amennyiben a tartályok települési szilárd hulladékot  is tartalmaznak, úgy az FKF Zrt. a hulladékot nem tud-
ja a szelektív gyűjtés keretében elszállítani, és erről a lakókat/ingatlantulajdonost írásban tájékoztatja. Ilyen 
esetben a tartályok tartalmának rendbetételéről, továbbá a  szelektív gyűjtőtartályok  mellé rakott egyéb, nem 
odaillő hulladék kezeléséről is az ingatlan tulajdonosának, vagy a lakóház kezelőjének kell gondoskodnia. 
Javasoljuk, hogy az edényzet könnyebb azonosíthatósága érdekében az ingatlan címét tüntessék fel a kihe-
lyezett tartályokon. A cím felírásakor az uniós címke nem sérülhet, annak tartalma nem módosítható.

A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli elhelyezése, tisztán tartása, a ház elé való ki- és vissza-
helyezése, valamint a járda ürítés utáni, szükség szerinti takarítása a lakóingatlan tulajdonosának, illetve  
a társasháznak a feladata. Az edények a tájékoztató levelünkben jelzett gyakorisággal kerülnek ürítésre, az 
előre megadott napokon.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által szervezetten nyújtott, a települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget nem érinti.

A szolgáltatással kapcsolatban további tájékoztatást és információkat ügyfélszolgálati elérhetősége-
inken és weboldalunkon kaphat.

KÉKSZÁM: 06 40 353 353 
WEBOLDAL: www.fkf.hu
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

HÁZHOZ MENŐ szelektív hulladékgyűjtés
HÁZHOZ MENŐ környezetvédelem!


