
 

Tájékoztató a „kétkukás” hulladékgyűjtésről 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező 
hulladékot a keletkezésükkor külön gyűjteni, szelektálni, válogatni, melyhez az alábbiakban kívánunk 
segítséget nyújtani.  

Az ún. kétfrakciós gyűjtést (biológiailag lebomló és anyagában hasznosítható hulladékgyűjtés) a Depónia 
Nonprofit. Kft. Székesfehérváron 2016. június 6-tól kezdődően vezeti be a családi házas övezetben, azzal a 
céllal, hogy a város teljes területén megvalósuljon egy jogszabályoknak megfelelő, hatékony és 
környezetkímélő hulladékgyűjtési rendszer. 

 

A rendszer bevezetésével a jelenleg hatályos hulladékszállítási díjak nem változnak! 

 

Mi a teendő?  
A Közszolgáltatótól díjmentesen átvett szelektív edény és a korábban meglévő edény folyamatos 
használatával külön kell gyűjteni a keletkező hulladékot és a megfelelő napokon ki kell helyezni az ingatlan 
elé. 
 

Mit hova kell tenni? 
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék illetve a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére szolgáló edényekre 
tájékoztató matricát biztosítunk, mely tartalmazza az edényekben gyűjtendő hulladékok körét. 
 

Elkülönített (szelektív) hulladék 
 

Kérjük, ezt tegye az elkülönített frakcióba: 
 

 műanyag, fém- és papírhulladék 

 csomagolási hulladék  
(PET palack, zacskók, sörös-, tejes doboz, 
mosószeres-, kozmetikai flakon, papír) 

 ruhanemű, textil 

 habosított polisztirol (Hungarocell) 

 a nagyobb kartonpapírt kötegelve, lapítva 
a kuka mellé kérjük kihelyezni 

 a többlet szelektív hulladékot áttetsző 
zsákba kérjük a szelektív kuka mellé 
kihelyezni 

 

Kérjük, ezt NE IDE tegye: 
 

 biológiailag lebomló hulladék 

 szennyezett csomagolási hulladék  
(pl. ételmaradékos papír vagy műanyag tálca) 

 élelmiszer-maradék 
 veszélyes hulladék (elem, fénycső, festék)  

Csak hulladékudvarban helyezhető el! 

 üveghulladék  
Hulladékudvarban vagy szelektív szigetben 
helyezhető el! 

 építési, bontási hulladék 

 hamu, salak 
 

 
Az elszállított hulladékok kézi válogatáson esnek át, ezért különösen fontos a fentiek betartása, mind a 
hasznosíthatóság, mind a válogatást végző dolgozóink védelme érdekében. A válogatott hulladékok 
újrahasznosításra kerülnek. 
Az elkülönített (szelektív) hulladék minden páratlan héten, a biológiailag lebomló hulladék gyűjtési napján 
kerül elszállításra. 
Az edényzet méretét meghaladó elkülönített (szelektív) hulladékot áttetsző zsákban kihelyezve  díjmentesen 
szállítjuk el.  



 

Biológiailag lebomló hulladék 
(A korábban használt edényzet) 

 

Kérjük, ezt tegye a lebomló frakcióba: 
 

 konyhai és kerti zöldhulladék 

 élelmiszer-maradék 

 higiéniai hulladék 

 szennyezett csomagolási hulladék 
(pl. ételmaradékos papír vagy műanyag tálca) 

 kihűlt hamu vagy salak 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük, ezt NE IDE tegye: 
 

 műanyag, fém- és papírhulladék  

 csomagolási hulladék  
(PET palack, zacskók, sörös-, tejes doboz, 
mosószeres-, kozmetikai flakon, papír) 

 ruhanemű, textil 

 veszélyes hulladék (elem, fénycső, festék)  
Csak hulladékudvarban helyezhető el! 

 üveghulladék  
Hulladékudvarban vagy szelektív szigetben 
helyezhető el! 

 habosított polisztirol (Hungarocell) 

 építési, bontási törmelék 

 forró hamu vagy salak 
 

Az elszállított biológiailag lebomló hulladék stabilizálási (komposztálási) folyamaton megy keresztül, amely 
során gépi feldolgozást alkalmazunk. 
Az ingatlantulajdonos a korábban használt edényzetébe gyűjtheti a biológiailag lebomló, továbbá a 
szennyezett, anyagában nem hasznosítható hulladékokat, melynek elszállítása a korábbi vegyes 
hulladékgyűjtési napon, hetente történik. 
A többlet zöldhulladékot zöld matricával ellátott, áttetsző zsákban vagy legfeljebb 0,1 m3-es kötegben 
kérjük a kuka mellé kihelyezni, mely a meghirdetett időszakban minden páros héten kerül elszállításra. 
 

Korábbi gyűjtés:    SZELEKTÍV HULLADÉK     +     VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK     +    ZÖLDHULLADÉK 

 

 

Új gyűjtés:        

 

A fenti, illetve ehhez hasonló gyűjtési mód az ország több településén már működik és városunkban a korábbi 
kísérleti jelleggel bevezetett kétkukás gyűjtés tapasztalatai is azt igazolják, hogy nagyobb mennyiségben 
kerülhetnek hasznosításra a hulladékok ezen gyűjtési móddal. 
A hulladékgazdálkodásban zajló változások, fejlesztések és a jogszabályi kötelezettségek időnként 
változtatást igényelnek a korábbi megszokott gyűjtéshez, kezeléshez képest, ezért kérjük szíves 
közreműködését a jelenleg induló projekttel kapcsolatban is.  
A gyűjtésről és annak eredményéről a későbbiekben természetesen folyamatosan tájékoztatást adunk majd 
honlapunkon. 
 

További információ ügyfélszolgálatunkon: 
 

Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
Telefon: 22/504-412 
E-mail: ugyfel@deponia.hu 
Honlap: www.deponia.hu 

 

 
Nyitva tartás:  Hétfő: 8.00 - 12.00 
  Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 
  Szerda: 7.00 - 19.00 
  Csütörtök, Péntek: 8.00 - 12.00 

 

Köszönjük együttműködését! Várjuk észrevételeit! 
Depónia Nonprofit Kft. 

TÖBBLET ZÖLDHULLADÉK Biológiailag lebomló Elkülönített, szelektív 
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