
DEPÓNIA NONPROFIT KFT.
Szelektív Kalauz

Önjól
Gyűjti?



A MEG NEM TERMELTHULLADÉK
A LEGKÖRNYEZETBARÁTABB!

Használjon kevesebb műanyagot!

Legyen tudatos vásárló!

Ha nincs szüksége már rá és használható, ajándékozza el!

Alakítsa át, használja másképp, csinálja maga!

Komposztáljon!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
A CSALÁDI HÁZAKNÁL

Műanyag, fém, papír és társított (többrétegű italos)
csomagolásihulladékok

Az edénybe (szelektíves zsák/kuka) kizárólag
az alább felsorolt szennyeződésmentes
hulladékokat szíveskedjengyűjteni:

műanyag (PET) palackok összenyomva

fólia, bevásárlószatyrok, zacskók

műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok

többrétegű italoskarton dobozok
(tejes, gyümölcsleves)

fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok,
üveghulladék fém zárókupakja

papír csomagolási hulladék (karton, lapra hajtva), kozmetikumok és
élelmiszerek kartondobozai, valamint újságok, szórólapok, irodai papír,
géppapír, papírzacskó, könyv.
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A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros,
vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett.
(Azilyen jellegű hulladékot a települési vegyeshulladékgyűjtő edénybekérjük
elhelyezni).

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozo-
kat kiöblítve, laposra taposva szükségesa gyűjtőedénybe helyezni, így ke -
vesebb helyet igényelnek.
A nagyobb terjedelmű papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve,
az edény mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne zavarja.

NEMKERÜLELSZÁLLÍTÁSRA
ruhanemű, textil

habosított polisztirol (hungarocell)

egyéb műanyag, papír, fém használati tárgyak
(például: kerti slag, medence, játék, virágtartó)

települési vegyeshulladék, biológiailag lebomló hulladék

konyhai hulladék

veszélyeshulladék (elem, fénycső, festék)

építési, bontási hulladék

hamu, salak

üveghulladék
Üveghulladékakövetkezőoldalon
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CSOMAGOLÁSIÜVEGHULLADÉK

A csomagolási üveghulladék a szelektív edénybe (zsákba)nem tehető, mivel
az elkülönítetten gyűjtött hulladék kézi válogatáson esik át, így ez balesetve-
szélyes lenne. Ennek elhelyezésére a lakosoknak két lehetőségük van:

1. több ponton (http://www.deponia.hu/szelektiv_szigetek) elhelyezett
üveggyűjtő edénybe tehető

2. házhoz menő rendszerben a családi házak elé tehető ki. Eznegyedévente
kerül begyűjtésre. (Szállításiidőpontokat településenkénti hulladéknaptá-
runk tartalmazza)

A csomagolási üveghulladék gyűjtése áttetsző zsákban történik, mennyiségi
korlátja nincs.

Szelektíven gyűjthető csomagolási
üveghulladékok:

befőttes üvegek

öblös üvegek

alkoholos üvegpalackok

szörpös, üdítős üvegek

bébiételes üvegek

Kérjük az üveghulladékot zárókupak nélkül kihelyezni!
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NEMKERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA
ablaküveg

tükör

villanykörte

szemüveg

neoncső

gyógyszeres üvegek

porcelán

kerámia

jármű szélvédő

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egészüveget lehet gyűjteni.

Aműanyag, fém, papír és üveghulladék elszállítása továbbra is
ingyenes és nincsmennyiségi korlátja.

A szelektíven gyűjtött hulladékokat is a szállítás napján
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szükségeskihelyezni,
hogy az a forgalmat ne zavarja, ne akadályozza.
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NEMKERÜLELSZÁLLÍTÁSRA
élelmiszermaradék

5 cm-nél vastagabb átmérőjű növényi részek
(például: fatörzs, vastag faág)

ZÖLDHULLADÉK

A gyűjtés során az áttetsző zsákban (110 l űrtartalmú) elhelyezett illetve kö-
tegelt (max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) zöldhulladék kerül elszállításra
kizárólag az a zsák vagy köteg, melyen fel van tüntetve az adott évre érvé-
nyes zöldhulladék matrica.

Zöldhulladék gyűjtési időpontjainkat településenkénti hulladéknaptárunk
tartalmazza, mely a www.deponia.hu oldalon is megtalálható.

A növényi eredetű hulladékok a kommunális hulladékoktól elkülönítve
történő gyűjtésének célja a természetes anyag hasznosítása, valamint
a lerakó terhelésének csökkentése. A zöldhulladék olyan hasznosító
telepre kerül, ahol megfelelő eljárással komposzt készül belőle, hiszen
a lakosság termelte hulladék legalább 30 %-a komposztálható szerves
anyag, melyből előállítható a „mesterséges humusz”, ami a növények
számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmazza.

Szelektíven gyűjthető zöldhulladékok:

fű

lomb

ágak, gallyak

konyhakerti hulladékok
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Szel ek t íven gyűj t het ő
hul l a déko k : Nem k er ül e l szá l l ít á s r a

SZELEKTÍV
HULLADÉK
feliratú konténer

(műanyag, fém,
papír és társított
csomagolási
hulladékok)

• műanyag üdítős,
ásványvizes(PET) palackok
• fólia, bevásárlószatyrok,
zacskók

• műanyag kozmetikai és
tisztítószeres flakonok

• többrétegű italos (tejes,
gyümölcsleves) kartondo-
bozok

• fém italos (üdítős, sörös), ill.
konzerves dobozok

• üveghulladék fém záróku-
pakja

• papír csomagolási hulladék
(karton)

• kozmetikai és élelmiszerek
kartondobozai
• újságok, szórólapok
• irodai papír, géppapír
• papírzacskó, könyv

• élelmiszerrel szennyezett műanyag, papír
• vegyszeres, olajos műanyagdobozok
• gumi hulladék
• PVC padló
• egyéb műanyag, fém használati tárgyak
(például: játék, virágtartó, kerti bútor, vödör,
szennyeskosár)

• üvegpalack
• habosított polisztirol
(hungarocell)

• indigó, indigós papír

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
A TÖMBHÁZAKNÁL

A tömbházas övezetek gyűjtőedényeibe az alább felsorolt haszonanya-
gok helyezhetők:
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett!
(Az ilyen jellegű hulladékot a települési vegyeshulladékgyűjtő edénybekérjük elhelyezni!)
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Szel ek t íven gyűj t het ő
hul l a déko k : Nem k er ül e l szá l l ít á s r a

ÜVEG
feliratú konténer

(csomagolási)

• befőttes üvegek
• öblös üvegek
• alkoholos üvegpalackok
• szörpös, üdítős üvegek
• bébiételes üvegek

Kérjük az üveghulladékot
zárókupak nélkül kihelyezni.

Kizárólag az ép,
egész üveget lehet gyűjteni.

• ablaküveg
• tükör
• villanykörte
• szemüveg
• neoncső
• gyógyszeres üvegek
• porcelán
• kerámia
• jármű szélvédő

A CSOMAGOLÁSI ÜVEGHULLADÉK
GYŰJTŐPONTOKON HELYEZHETŐEL

ELÉRHETŐSÉGEINK:
DEPÓNIANonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
www.deponia.hu


