
Zöldhulladék begyűjtési program

2020. november 2. és november 30. között (az időjárás függvényében 
meghosszabbodhat!)

Immár hagyományos zöldhulladék begyűjtési programunkat idén a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (FKF 
Nonprofit ZRT) szorosan együttműködve szervezzük meg. A lakóházak számára az 
FKF Nonprofit ZRT. által rendszeresített zsákot biztosítjuk térítésmentesen. A 
zsákokat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáiban lehet átvenni. A jogosultság igazolásához lakcímkártya, 
vagy a közös képviseleti megbízás igazolása szükséges.

A begyűjtés menete: a rendszeres csütörtöki begyűjtéssel viszik el az FKF-s 
zsákokban kihelyezett lomb és aprított fa hulladékot.

Az FKF Nonprofit ZRT. tájékoztatása:

Ügyeljen arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben 
munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási hulladékot vagy egyéb nem 
odavaló anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el.

•Kérjük, hogy csak a max. 10 cm átmérőjű faágakat helyezzék ki, kb. egyméteresre
darabolva, összekötve, mert az ennél vastagabbakat nem szállítjuk el.
•A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy 
odafigyeljünk a
környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így 
begyűjtésre
kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom), ahelyett, hogy elégetnék,
vagy
lerakóra kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba. 
•Az FKF Nonprofit ZRT. mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató, 2005 óta szállítja el
járatrendszerben Budapest mind a tizenkilenc zöldövezetes kerületéből a kerti
zöldhulladékot, amelyet ezután a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő 
Központban komposztálnak.
•A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII. 31.) Kormányrendelet alapján 2016. január 1-től a zöldhulladékot a képződés 
helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy
biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve ha a zöldhulladékot
házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.
•A begyűjtött zöldhulladékból komposztálási technológiával minősített, engedéllyel 
rendelkező talajjavító anyag készül, ezért nagyon fontos a hulladék tisztasága.
A komposztálás visszajuttatja a talajba az onnan felszívott tápanyagot, ásványi 
elemeket, amelyekre a levelüket hullató fáknak szüksége van. Komposztáljunk!

Az avar égetése kerületünkben is szigorúan tilos és szabálysértési eljárást von maga
után.



Köszönjük együttműködésüket!

További zsákok igénylése esetén kérjük, jelezze igényét darabszám megadásával a 
következő e-mail címen: varosuzemeltetes@budavar.hu

Ügyfélszolgálati irodák:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. és 1012 Budapest, Attila út 65.

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodáinkon:

Hétfő: 8.00 – 18.30
Kedd:  8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30

Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.00

Ebédidő: 12.00-12.30
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