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KÉTKUKÁS HULLADÉKGYŰJTÉS –  

SZÉKESFEHÉRVÁR-CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET 

 

Műanyag, fém, papír és társított (többrétegű italos) csomagolási hulladékok 
 
Kérjük, hogy a kék kukába kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni: 

 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  

 fólia, bevásárló szatyrok, zacskók 

 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  

 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,  

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

 papír csomagolási hulladék (karton), kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai, valamint 

újságok, szórólapok, irodai papír, géppapír, papírzacskó, könyv 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel 
szennyezett! 
 
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra 
taposva szükséges a gyűjtőedénybe helyezni, így kevesebb helyet igényelnek! A nagyobb terjedelmű 
papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, az edény mellé kell kihelyezni úgy, hogy az a 
forgalmat ne zavarja!  
 
Eddig a csomagolási hulladékon kívül a kék kukába lehetett elhelyezni: 

 ruhaneműt, textiltA használható ruhaneműket NE kezeljék hulladékként, ezek 

jótékonysági, szociális intézményeknél, szervezeteknél leadhatók. 

 habosított polisztirolt (Hungarocell)Hulladékudvarba vihető, lomtalanítás alkalmával 

helyezhető ki 

 az egyéb műanyag, papír, fém használati tárgyak (például: a műanyag kerti slag, műanyag 

játék, műanyag fogantyú, műanyag lábtörlő, műanyag virágtartó.)Lomtalanítás során 

kitehető 

Ezek 2018-tól nem tehetők a kék edénybe. 
 
Továbbra sem tehető a kék edénybe:  
 

- biológiailag lebomló hulladék,  
- szennyezett csomagolási hulladék (pl. ételmaradékos papír vagy műanyag tálca), 
- konyhai hulladék 
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- veszélyes hulladék (elem, fénycső, festék),  
- építési, bontási hulladék,  
- hamu, salak, 
- üveghulladék* 

 
 
 

*A csomagolási üveghulladék a kék edénybe nem tehető, mivel a szelektív hulladék kézi 
válogatáson esik át, így ez balesetveszélyes lenne. Ennek elhelyezésére a lakosoknak két 
lehetőségük van: 
 

1. több ponton (http://www.deponia.hu/szelektiv_szigetek) elhelyezett 1100 literes 
üveggyűjtő edénybe tehető.  
 

2. Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővítette a házhoz menő rendszerben 
gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedévente 
kerül begyűjtésre. (Szállítási időpontokat településenkénti hulladéknaptárunk tartalmazza) 
 

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

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok: befőttes üvegek, ásványvizes 
üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek pezsgősüvegek, sörösüvegek, szörpös 
üvegek, bébiételes üvegek. 
Kérjük az üveghulladékot zárókupak nélkül kihelyezni! 

 
Nem kerül elszállításra: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, 
gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő. 
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni. 

 
 
 
 
A műanyag, fém, papír és üveghulladék elszállítása továbbra is díjmentes és nincs mennyiségi 
korlátja. Azaz, amely szelektív hulladék nem fér el a kék edényben, kihelyezheti a lakos az edény 
mellé áttetsző zsákban, vagy például az újságot, lapjára hajtott kartont kötegben.  
A szelektíven gyűjtött hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szükséges 
kihelyezni, hogy az a forgalmat ne zavarja, akadályozza. 
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Az alábbi vegyes települési hulladékot az ingatlanhasználóknak a saját edényükben kell 

elhelyezni: 
 

 szennyezett csomagolási hulladékok 

 szilárd konyhai hulladék 

 higiéniai hulladékok 

 hideg hamu és salak 

 egyéb maradék szilárd hulladék 

 
 
Amennyiben az edényben kihelyezett hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, 
Társaságunknak nem áll módjában azokat elszállítani! 
A nem megfelelő szelektív hulladékot tartalmazó kék edényt figyelmeztető matricával látjuk el, és 
az alábbi rendeletnek megfelelően járunk el. 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 18/2016 (IV.29.) önkormányzati 
rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
29. §  
„(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az elkülönített gyűjtés szabályait a közszolgáltató (1) bekezdés 
szerinti felszólítását követően egy éven belül ismételten megsérti, a közszolgáltató az elkülönített 
hulladékgyűjtés szabályainak megsértésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabása érdekében megküldi Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) számára.” 
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