
 

 

Tájékoztató a „kétkukás” szelektív gyűjtésről 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Az alábbiakban röviden tájékoztatni kívánjuk arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, 
amely az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül a jogszabályi előírásokkal 
összhangban. 

A 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 hulladék 
gyűjtés) a Depónia Nonprofit. Kft. Székesfehérváron 2016. június 6-tól kezdődően 
minden családi házas ingatlannál bevezeti, azzal a céllal, hogy a város teljes területén 
megvalósuljon egy jogszabályoknak megfelelő, hatékony és környezetkímélő 
hulladékgyűjtési rendszer. 

Mi a teendő? 
Társaságunk az ingatlantulajdonosok számára szerződésenként díjmentes használatra 
biztosít egy tájékoztató matricával ellátott új, 120 l-es kerekes kék színű gyűjtőedényt, 
amelybe az elkülönített hulladékot (papír, műanyag, fém) kell gyűjteni. Társasházak 
esetében a közös képviselőkkel társaságunk veszi fel a kapcsolatot. 
Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye és a 
megfelelő hulladékot abba gyűjtse, majd a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana 
elé. 
 

A kék színű új szelektív gyűjtőedény átvétel helye, ideje: 

Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
Depónia Nonprofit Kft. telephelye előtti parkoló 

 

Hétfőtől Péntekig 8-18 óráig és Szombaton 8-12 óráig  
az alábbi dátum és területmegosztás szerint 

 

Kérjük a megadott területeken lévő Ingatlantulajdonosok a számukra kijelölt 
időszakban vegyék át az edényt! 

 

2016. április 4-9. között 
Székesfehérvár - Maroshegy, Alsóváros, 
Őrhalmiszőlők 

2016. április 11-16. között Székesfehérvár – Feketehegy, Szárazrét 

2016. április 18-23. között Székesfehérvár – Felsőváros, Vezér utcák, Búrtelep 

2016. április 25-30. között Székesfehérvár – Öreghegy, Ráchegy 

2016. május 2-6. között Székesfehérvár – Csala, Börgönd, Kisfalud 

 

 

Ezt követően Társaságunk az alábbi időpontokban és helyszíneken biztosít 

lehetőséget az edény átvételére: 
 

2016. május 7., szombat 8-12 óráig 
Székesfehérvár Sóstói Tanösvény 
Sárkeresztúri út felőli bejárata előtti terület 

2016. május 8., vasárnap 8-12 óráig 
Székesfehérvár Balatoni úti Interspar 
parkoló 

2016. május 22., vasárnap 8-12 óráig Székesfehérvár SZIM ABC melletti parkoló 

2016. május 28., szombat 8-12 óráig Székesfehérvár Jégcsarnok előtti parkoló 

2016. május 29., vasárnap 8-12 óráig Székesfehérvár volt Baumax előtti parkoló 

2016. június 4., szombat 8-10 óráig Székesfehérvár – Csala buszforduló 

2016. június 4., szombat 11-13 óráig Székesfehérvár – Börgönd buszforduló 

2016. június 4., szombat 14-16 óráig 
Székesfehérvár – Kisfaludi Közösségi Ház 
melletti terület 

2016. június 5., vasárnap 8-12 óráig 
Székesfehérvár – Aszalvölgyi úti Tesco előtti 
parkoló  

 
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját, adókártyáját és személyazonosító 
okmányát hozza magával! Amennyiben nem csupán a saját ingatlanához tartozó 
edényt kívánja átvenni, úgy kérjük, hogy az érintett másik ingatlanra vonatkozó 
meghatalmazását is hozza magával, melynek tartalmaznia kell a fenti okmányok 
azonosítóit is. 
 
Az átvétel során minden ügyfelünk részére adunk egy részletes tájékoztatót, az 
átvételről szóló dokumentumot, valamint az információs matricával ellátott kék edény 
mellé biztosítunk egy másik matricát is, melyet a korábban használt edényzetre kérünk 
felragasztani. 
 
Az új, kék gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék az 
eddig megszokott szelektív gyűjtési napokon kéthetente kerül elszállításra. 

A korábban használt edényzetben gyűjtött biológiailag lebomló továbbá a 
szennyezett, anyagában nem hasznosítható hulladékok elszállítása a korábbi vegyes 
hulladék gyűjtési napon, hetente történik. 

 

Bővebb és folyamatos információval honlapunkon állunk rendelkezésére.   
www.deponia.hu  

 

Köszönjük együttműködését! 

http://www.deponia.hu/

