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HÁZHOZ-MENŐ HULLADÉKGYŰJTÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON KÍVÜLI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÜNKHÖZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 

 
Székesfehérváron kívüli, de közszolgáltatási területünkhöz tartozó további településeken házhoz 

menő, zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik. 
 

Műanyag-és fém csomagolási hulladék gyűjtése 
 
A háztartásokban keletkező tiszta csomagolási, hasznosítható műanyag hulladék elkülönített 

gyűjtésére a lakosság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet. 

A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek 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 

A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat stb. kiöblítve, laposra 
taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb a 
hulladék elszállítása. 

Kérjük, hogy a hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban kizárólag tiszta hulladék 
kerüljön, soha ne tegyenek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, illetve mérgező 
anyaggal szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett 
hulladék nem hasznosítható! 
 

Papír csomagolási hulladék gyűjtés 
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve helyezzék az ingatlanok 
elé! 

 papír csomagolási hulladék (karton),  
 kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai 
 újságok, szórólapok,  
 irodai papír, géppapír, papírzacskó,  
 könyv 

 

A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett. 

http://www.deponia.hu/
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Csomagolási üveg hulladék gyűjtése 

 
A csomagolási üveghulladék 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 gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni. 

A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! 

Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll 

módjában azokat elszállítani! 

Az üveghulladék begyűjtése negyedévente történik (Szállítási időpontokat településenkénti 

hulladéknaptárunk tartalmazza). A szállítás díjmentes, mennyiségi korlátja nincs. 

A szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat műanyag áttetsző zsákban az ingatlan elé 

szükséges kihelyezni. 

 

 

http://www.deponia.hu/
http://www.deponia.hu/szelektiv_szigetek
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Fontos! 

Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hulladékot a szállítási napot megelőző este, de 
legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki, hogy az se a gyalogos, se 
a járműforgalmat ne akadályozza! 

Kérjük, hogy települési hulladékot ne helyezzenek el az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) 
hulladékok közé, azt továbbra is a hulladékgyűjtő edényből szállítjuk el. 

Az alábbi vegyes települési hulladékot a régi, saját edényben kell elhelyezni: 

 

 szennyezett csomagolási hulladékok 

 szilárd konyhai hulladék 

 higiéniai hulladékok 

 hideg hamu és salak 

 egyéb maradék szilárd hulladék 

 

 

Az elkülönített hulladékgyűjtési napokról a Címlapon található Településkereső segítségével 
tájékozódhat. 
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