
Tájékoztató a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtésről

Az alábbiakban összefoglaljuk a házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés legfontosabb tudnivalóit

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-vel együtt-
működve 2013 márciusától fokozatosan bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tést Budapesten. A szolgáltatás várhatóan 2014 végére lesz teljes körű. A házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés a fővárosiaknak semmiféle többletköltséggel nem jár, mivel a 
kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként valósul meg, amelynek végzé-
sére Budapesten kizárólag az FKF Zrt. jogosult.

A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 
kék és sárga fedelű tartályokat díjmente-
sen kapják meg a társas- és családi házak.  
A színes fedelű kukákat 2014 végéig min-
denhová egy előre meghatározott ütem-
terv szerint szállítjuk ki, ezért egyedi igé-
nyeket sajnos nem tudunk figyelembe 
venni. 
A papírhulladékokat és az italos karton- 
dobozokat (tejes-, gyümölcslés, TETRA 
PAK dobozok) a KÉK, míg a műanyag- és 

fémhulladékokat a SÁRGA fedelű tartá-
lyokban kell gyűjteni.
A műanyag- és fémhulladékoknál egya-
ránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán 
kerüljenek a gyűjtőtartályba. A műanyag 
flakonokat és a papírdobozokat szintén 
lapítva kell a kukába helyezni, hogy minél 
kevesebb helyet foglaljanak el. Az üvege-
ket – az eddigiekhez hasonlóan - a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteken, ill. hulladék- 
udvarokban lehet elhelyezni. 
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A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és fővárosi 
rendelet írja elő, ezért a közös képviselőnek célszerű kezdeményeznie, hogy a társasház házirendje külön térjen ki 
a hulladékgyűjtés módjára.  
A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli elhelyezése, tisztán tartása, a ház elé való ki- és visszahelyezése, 
valamint - az ürítés után - a járda szükség szerinti takarítása a lakóingatlan tulajdonosának, illetve a társasháznak a 
feladata. Az edényeket Társaságunk - a tájékoztató levelünkben jelzett – előre megadott gyakorisággal és napokon üríti.
A szelektív hulladékgyűjtő tartály a Fővárosi Önkormányzat tulajdona. A gyűjtőedény átvételének megtagadásával 
vagy a szelektív hulladékok vegyes szemét közé keverésével szabálysértést követnek el, amely bírsággal sújtható. 

A szolgáltatásról és a bevezetés ütemezéséről részletesen az FKF Zrt.  
honlapján, valamint az ügyfélszolgálati elérhetőségeken tájékozódhatnak.

Az FKF Zrt. a szelektíven gyűjtött hul-
ladékot csak az erre a célra rendsze-
resített tartályokból üríti. Amennyiben 
a tartályok települési szilárd hulla-
dékot  is tartalmaznak, úgy az FKF 
Zrt. a hulladékot nem tudja a szelek-
tív gyűjtés keretében elszállítani, és  
a lakókat/ingatlantulajdonost írásban 
tájékoztatja.  Ilyen esetben a tartályok 
tartalmának rendbetételéről, továb-
bá a szelektív gyűjtőtartályok  mellé 
rakott egyéb, nem odaillő hulladék 
kezeléséről is az ingatlan tulajdono-
sának, vagy a lakóház kezelőjének 
kell gondoskodnia. Kivétel a lapra 
hajtogatott és összekötözött karton 
csomagolóanyag.
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