
A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2018. évben
TISZTELT TAHITÓTFALUI LAKOS, TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és az ezzel
kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon

reggel 06:00-ig szíveskedjen kikészíteni.
A többlethulladék, valamint zöldhulladék kihelyezésére „AHK, vagy FKF” feliratos zsákok a Tahi NonStop

vegyeskereskedésben (Szentendrei út 73.) szerezhetőek be.

Kérjük, a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésével, észrevételével, esetleges panaszával forduljon
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit a tájékoztató alján és a www.fkf.hu weboldalon

találhatja.

TÁJÉKOZTATÓ A KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL:

Kommunális (háztartási) hulladék a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a
lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben
és területein képződő hulladékot. Kérjük, hogy a hulladékokat minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon reggel 06:00-ig, jól
megközelíthető és látható helyre szíveskedjen kikészíteni.

www.fkf.hu


KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉKGYŰJTÉS UTCALISTA:
KEDD: Ady Endre út, Alsókáposztás u., Alsószérűk u., Arany János u., Árpád u., Bajcsy-Zsilinszky út, Béke u., Bem utca, Csősz u.,
Dankó u., Dózsa György u., Felsőszérűk, Gábor Áron u., Gát u., Gyepes u., Gyöngyvirág u., Háncs u., Hársfa u., Hősök tere, Ifjúság út,
Jázmin u., József Attila u., Kert utca, Kertész u., Kis köz, Klapka u., Kós Károly u., Kossuth Lajos u., Levendula u., Meggyfa u., Mező u.,
Mezőgazdasági út, Nagy Imre u., Pálma u., Petőfi Sándor u., Rákóczi út, Rózsa köz, Rózsa u., Somogyi Béla u., Szabadság út, Tamási
Áron u., Táncsics Mihály út, Templom köz, Toldi Miklós u., Vajda utca, Vörösmarty utca, Zrínyi köz, Zrínyi u., Zsák u. Akácfa u., Almásy
László út, Apró köz, Bartók Béla u., Bercsényi út, Bimbó köz, Bólyai János u., Cinke u., Cseresznye u., Cserfa u., Csipke u., Dália u.,
Deák Ferenc u., Déroldal u., Domb köz, Domb u., Dunaparti u., Dunasor u., Egri István u., Elekfy Jenő u., Elekfy köz, Erdész utca, Erdő
u., Ereszvények, Farkasverem, Felsőhegyi út, Felsővillasor, Feszty Árpád u., Fürt u., Galamb u., Gesztenye sor, Gombaszögi u., Gölödin
u., Hajós utca, Hermann Ottó u., Honvéd u., Hosszúmező u., Ibolya u., Jókai köz, Jókai utca, Juharfa utca, Kardvirág utca, Kemping u.,
Kerekes u., Kernstock Károly u., Kisfaludy u., Kőrisfa u., Külső-nyulas u., Kürt u., Küry Klára u., Lejtő u., Lepke u., Liget u., Málna u.,
Mátyás Király út, Méhész köz, Méhész u., Mókus utca, Móricz Zsigmond út, Napsugár köz, Napsugár u., Nefelejcs köz, Nefelejcs u.,
Nyárfa u., Nyírfácska u., Nyulas köz, Nyulas u., Ódry Árpád köz, Ódry Árpád utca, Orgona u., Ősz utca, Őzike köz, Pacsirta köz, Pacsirta
u., Pataksor u., Pinty u., Pipacs u., Pollack Mihály u., Rigó u., Semmelweis u., Sionhegyi u., Sionhegyi út, Szabadság tér, Szállások köz,
Szállások út, Szeder u., Szellő köz, Szent István u., Szentendrei út, Szőlő u., Tábori utca, Találom köz, Tormarét u., Tompa Mihály u.,
Tökösmező u., Tölgyfa u., Tulipán u., Vadrózsa u., Villám köz, Villám u., Villasor utca, Viola utca, Virág u., Visegrádi út, Vöröskő út.

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL:
Az utóbbi évtizedekben a mindannyiunkat körülvevő természeti és társadalmi környezet óriási változásokon ment keresztül, kiemelt
jelentőséget kapott a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.

Napjaink fogyasztói társadalmaiban felismerték, hogy a Föld véges nyersanyag és energiaforrás készleteinek kimerítése helyett, a
keletkezett töménytelen mennyiségű hulladék ésszerű hasznosítása, a felelős hulladékgazdálkodás nem csak csökkenti a környezeti
terhelést, de az újrahasznosítás során rengeteg újra felhasználható anyag kerül vissza a gazdaságba, az ipari termelésbe ahelyett, hogy
szeméthalmokat építenénk.
Nem hiába lett a felelős hulladékgazdálkodás alapgondolata a három „R”: Reduce, Reuse, Recycle. Reduce (jelentése: csökkentés),
azaz a hulladék csökkentése áll első helyen, mint legjelentősebb tényező.  (pl. eldobható nylon szatyrok helyett használjuk szövet
szatyrot, alufólia helyett uzsonnás dobozba tegyük a szendvicset). Reuse (jelentése: újrafelhasználás), tehát amit csak lehet, kidobás
helyett ismételten vegyünk használatba. (pl. a kiöblített befőttes üvegben magunk is tehetünk el befőttet, savanyúságot). Recycle
(jelentése: újrahasznosítás), azaz a hulladék feldolgozása és ebből újabb termékek előállítása, amelyhez elengedhetetlen, hogy a
hulladékot a megfelelő módon, szelektíven gyűjtsük. Fontos, hogy mit, hova és hogyan helyezünk. Környezettudatosságunkkal
hozzájárulhatunk tágabb és szűkebb lakókörnyezetünk megóvásához is.

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK ÉS AZOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA:

PAPÍR: ide tartozik minden könyv, füzet, újságpapír, magazin, csomagolópapír hullámpapír, karton, papírguriga, kiöblített és
összelapított italos karton (tejes-, gyümölcsleves doboz).

Fontos, hogy a dobozokat lapítsuk össze, csökkentsük a térfogatukat, így sokkal kevesebb helyet foglalnak el. Továbbá a szelektíven
gyűjtött papírok közé ne tegyünk ételhulladékkal szennyezett (vegyszerrel érintkezett, vagy olajos, zsíros) papírokat, például a pizzás
dobozt. Használt papírzsebkendőt vagy szalvétát se dobjunk ide. A papír szelektív hulladékokat összekötözve a szelektív hulladék
gyűjtésének napján az ingatlanuk elé, jól látható, megközelíthető helyre szíveskedjen kikészíteni.
MŰANYAG ÉS FÉM: ide tartoznak az üdítős- és ásványvizes palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok kupakjai
(samponos, habfürdős flakon), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejfölös-,
joghurtos poharak, továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőeszköz) és italos- valamint konzervdobozok.
A különválogatva gyűjtött fém és műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott)
flakon, margarinos doboz, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó- és videókazetta, egyéb
nem csomagolási műanyag (pl. nylon harisnya), mert újrahasznosításuk a jelenlegi technológiákkal nem megoldható.
A műanyag és fém hulladékokat kérjük a szelektív hulladék gyűjtésének napján az ingatlanuk elé, jól látható,
megközelíthető helyre szíveskedjen kikészíteni az erre rendszeresített szelektív hulladékgyűjtő zsákokba. „AHK, vagy
FKF” feliratos átlátszó műanyag zsákok beszerezhetőek a Tahi NonStop vegyeskereskedésben (Szentendrei út 73.).



ÜVEGHULLADÉK: Üvegnek számít minden italos-, parfümös és egyéb öblös üveg. Nem tartozik ide a síküveg és a
gépjárművek szélvédője. Fontos, hogy az edényzetekbe kupak nélkül helyezze el az üvegeket. Az üveghulladékokat az erre a
célra kialakított gyűjtőponton tudja leadni a Béke utca 14. előtt és a TESCO parkolójában található gyűjtőedényekbe.

TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL: Amennyiben olyan eszközei, bútorai, vagy használati tárgyai vannak, amiket
mások még használni tudnának, azokat leadhatja a Szemléletformáló és Újrahasználati Központjainkban (Bp. 1151
Károlyi Sándor u. 166., Bp. 1181 Besence u. 1/a), vagy érdeklődjön a segélyszervezeteknél! Gondolja meg, segíthet
másokon! A kihelyezett lomhulladék nem haladhatja meg az 2 m3 /ingatlan/év mennyiséget.
Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a lomtalanítási napot megelőző napon!
Lomtalanítás tervezetten 2018. június 23-án és 30-án a településen két részletben kerül lebonyolításra, így nem egységesen
mind a két napon. Kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén. Kérjük, hogy Tahitótfalu Község közterületi
rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag - 2018. június 23. Tótfalu és június 30 Tahi. – reggel 6:00-ig
helyezze ki lomhulladékát, ezzel elkerülhetővé válik a rendetlenség az utcákon! Ezen időpont után kihelyezett hulladékok nem
kerülnek elszállításra! Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Ne készítsen ki:
• a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot,
• ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében

keletkezett hulladékot,
• veszélyes hulladékot,
• építési törmeléket,
• autógumit, autóroncsot,

• szénport, hamut,
• földet,
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém

hulladékot,
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan előtti szakasz takarítása az ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselőinek
felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttműködni szíveskedjen.
VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSE: A veszélyes hulladék leadásának időpontja 2018. június 23-án (Tótfalu) és
30-án (Tahi) 10:00-16:00-ig, helyszíne Tótfaluban a volt eperfelvásárló (Szabadság út), Tahi településrészen a
Gazdabolt mellett kialakított átvevő ponton. A veszélyes hulladékok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt
jelentenek az élővilágra, természetre és az emberi életre, ezért ezek szelektív gyűjtésük kiemelten fontos!
A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az adott időpontban és helyszínen a begyűjtést
végzőknek. Csak helyi állandó, vagy üdülős lakosoktól veszik át a veszélyes hulladékot, melyet kollégáink a helyszínen
ellenőrizhetnek. Emiatt állandó lakos esetén hozza magával lakcímkártyáját, üdülőingatlan tulajdonos esetén az
utolsó befizetett hulladékszállítási feladóvevényt, vagy számlát.
A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok: sütőolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos műanyag
flakon, oldószer, hígító, növényvédőszer, akkumulátor, szárazelem, gumiabroncs, szórópalack, fénycső, gyógyszerhulladék. Csak
lakossági mennyiség kerül átvételre, a vállalkozásból, ipari tevékenységből származó mennyiség nem.

KÉRJÜK, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI KÉRDÉSÉVEL, ÉSZREVÉTELÉVEL, ESETLEGES
PANASZÁVAL FORDULJON BIZALOMMAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ!

Személyes ügyfélfogadás: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
Hétfő: reggel 8 órától este 8 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: 06-1-459-6722
Hétfő: reggel 8-tól este 8 óráig
Csütörtök-péntek: reggel 9-től 13 óráig

E-mail: ahk@fkf.hu

Település Minden hónap Nap Időpont Helyszín
Tahitótfalu Harmadik hétfő 13:00-tól 17:30-ig Polgármesteri Hivatal

mailto:ahk@fkf.hu

