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Elmaradhat a sérült, törött kukák ürítése 

A mindennapos igénybevétel mellett természetes, hogy előbb-utóbb kisebb karcok, 

hajszálrepedések jelennek meg a kukaedényeken. Ezekkel egészen addig nincs is 

gond, amíg nem teszik fizikailag lehetetlenné vagy balesetveszélyessé az edények 

ürítését. Sokkal súlyosabb problémát jelentenek azonban a kettétört fedők, a 

leszakadt perek, hatalmas lyukak a kuka oldalán, hogy csak néhányat említsünk a 

leggyakoribb problémák közül. Az alábbi összefoglaló azt mutatja meg, hogy 

pontosan milyen esetekben minősülhet ürítésre alkalmatlannak egy sérült edény. 

 

A kuka gépi ürítésre való alkalmatlansága vagy az ürítés balesetveszélye miatt az 

alábbi sérülések esetén maradhat el az edények ürítése: 

- helytelenül javított, vasalt kukák 

- megolvadt kukák 

- a kuka gépjárműhöz illeszkedő pontjai sérültek, vagy hiányosak 

- a kuka teste oly mértékben sérült, hogy kiszóródik belőle a hulladék 

- hiányzik az edény fedele 

 

Mi a teendő, ha elmarad a kuka ürítése? 

Hogy a lehető legkevesebb ürítés maradjon el, célszerű azonnal felvenni a 

kapcsolatot a kukára ragasztott matricán is jelzett e-mail címen vagy telefonszámon 

keresztül az STKH területileg illetékes Ügyfélszolgálati Irodájával, hogy kukáját mielőbb 

megjavíthassák vagy új edényt tudjon beszerezni. Az edényekre vonatkozó 

garanciával, rendeltetésszerű használattal és számos egyéb fontos tudnivalóval 

kapcsolatosan az STKH honlapján talál részletes információkat. 

 

Nem éri meg saját kezűleg nekilátni a javításnak 

A közszolgáltató tapasztalatai szerint sokan megpróbálják otthon, saját kezűleg 

kijavítani a sérült kukaedényeket. Bár elsőre sikeresnek tűnhet a művelet, egy 

hulladékgazdálkodási szakember olyan szempontokat is figyelembe vesz, amelyre az 

ember elsőre nem is gondolna. Az önmagában ugyanis nem elegendő, ha a kuka 

stabilan áll, az otthoni javítások következtében gyakran megváltozik az edény 

súlypontja vagy a rögzítés, perem formája változik meg. Ezek pedig balesetveszélyessé 

vagy fizikailag lehetetlenné tehetik a gépi ürítést, ezért mindenképpen forduljon ilyen 

esetekben a közszolgáltatóhoz. 
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STKH – tájékoztató az ürítésre alkalmatlan kukaedényekről 

 

 

Vasalt perem 

 
A kuka pereme a helytelen javítás miatt nem illeszkedik a gépjárművek fésűs 

ürítőszerkezetéhez, így gépi ürítésre alkalmatlan. 

 

 

 

Vasalt kukatest 

 
A nagyméretű vasalatokkal helytelenül javított edények súlypontja megváltozhat. 

Emiatt a kuka mozgatása, emelése és ürítése balesetveszélyessé válhat. 
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Helytelenül javított kukatest 

 
A nem megfelelő anyaggal javított törések, lyukak az ürítés során bármikor 

átszakadhatnak, ha éles hulladékkal találkoznak. Az edényből kiömlő hulladék miatt 

az ürítés balesetveszélyessé válhat. 

 

 

 

Lyukas kukatest 

 
Az edény olyan mértékben sérült, hogy abból a hulladék könnyedén kiszóródhat ürítés 

közben. Ez nemcsak megnehezíti az STKH ürítést végző munkatársainak feladatát, 

hanem balesetveszélyessé is teszi azt számukra. 
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Fedél nélküli kuka 

 
A hiányzó fedél már önmagában megnehezíti és balesetveszélyessé teszi az edények 

mozgatását, emelését és ürítését. A fedél alatti sérülések (pl.: éles, törött felületek) 

szabaddá válása tovább növelik a sérülések kockázatát. 

 

 

 

Sérült vagy hiányzó illesztőpont 

 
A gépi ürítés miatt kiemelt fontosságú a kuka peremének épsége. Amennyiben a 

perem megsérül, vagy bizonyos részei teljesen letörnek, úgy az edény nem illeszthető 

a gépjárművek fésűs ürítőszerkezetéhez, vagyis az edény gépi ürítésre alkalmatlanná 

válik. 
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Többszörösen sérült edény 

 
Minél több a sérülés egy edényen, a javítása annál nehezebb és időigényesebb, ha 

egyáltalán megoldható. A kuka sérüléseit éppen ezért felszólítás nélkül is érdemes 

időben jelezni a közszolgáltató irányába, hogy elkerülje az elmaradó ürítést és a 

szabványos, rendeltetésszerűen használt kukára vonatkozó garancia 4 évéből se 

csússzon ki. 


