A zöldhulladék szabályos kezelése
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otthoni komposztálás

A zöldhulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben
Az STKH házhoz menő rendszerben biztosítja a zöldhulladék gyűjtését és télen a karácsonyfák elszállítást.
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2022. decemberében az enyhe időjárási viszonyok miatt további 1 alkalom zöldhulladék-gyűjtési nap került
kijelölésre minden településen, erről az STKH honlapján (www.stkh.hu) a zöldhulladék-gyűjtés menüpont
alatt tájékozódhat. A zöldhulladék kizárólag az erre a célra rendszeresített, STKH logóval ellátott
zöldhulladék-gyűjtő zsákokban vagy szabványos, barna színű hulladékgyűjtő edényekben gyűjthető,
amelyet a közszolgáltatónál is megvásárolhat.
A zöldhulladék elszállítása előre bejelentett időpontok alapján történik, amelyeket a közszolgáltató weboldalán
(www.stkh.hu) található hulladéknaptárakban tekinthet meg.
A zöldhulladék-gyűjtő zsák ára 300 Ft, a beszerzési pontok részletes listáját megtalálja az STKH honlapján.
A zöldhulladék-gyűjtő edényeket és zsákokat a járatrend szerinti ürítési napon reggel 5 óráig kell kihelyezni az
ingatlanok elé. Amennyiben a gyűjtési napon a kihelyezett zöldhulladék nem került elszállításra, kérjük hagyják
a zöldhulladék-gyűjtő zsákokat és barna edényeket az ingatlanok előtt, kapacitástól függően rövidesen
pótoljuk az elmaradást
Nem megfelelő hulladék esetén az STKH az elszállítást nem tudja vállalni, ahogyan az egyéb zsákba, kötegelve
kihelyezett vagy nem az edény méretének megfelelő mennyiségű zöldhulladékot sem szállítják el.
A zsákba vagy edénybe dobhatók fák, bokrok (legfeljebb 5 cm átmérőjű) nyesedékei, lenyírt fű, lehullott levelek.
A zöldhulladék közé tilos földmaradékot, forgácsot, fűrészport, nádat, tuskót, konyhai hulladékot, állati
mellékterméket és egyéb, szelektív és kommunális gyűjtésből származó hulladékot dobni.
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Zöldhulladék leadása az STKH komposztáló telepein
Nagyobb mennyiségben keletkező zöldhulladékot az STKH szerződött lakossági ügyfelei évente 6 alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 300 kg mennyiségben ingyenesen szállíthatnak be a komposztáló telephelyekre.
A hulladékgazdálkodásért felelős közszolgáltató a vállalati és intézményi ügyfelei részére is biztosítja a zöldhulladék elhelyezését a komposztáló telepein a weboldalukon (www.stkh.hu) található díjak ellenében.
A komposztáló telepeken leadható levágott fű, fa nyesedék (20 cm átmérőig), kerti zöldhulladék, falevél és avar.

3

A zöldhulladék otthoni komposztálása
Az STKH javasolja a házi komposztáló edények használatát is, amelyek megkönnyíthetik a kertben vagy
konyhában keletkező, biológiailag lebomló hulladékok hasznosítását, így nemcsak költséget takaríthat meg,
hanem értékes tápanyaghoz juttathatja növényeit.
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A zöldhulladék-gyűjtő szolgáltatásokat csak az STKH működési területén bejelentett lakcímű,
hulladékszállítási díjtartozás nélküli lakos veheti igénybe, meghatározott mennyiségben ingyenesen.
A lakossági és vállalati Ügyfélszolgálati Irodák elérhetőségei az STKH weboldalán, a kapcsolat menüben találhatók.
www.stkh.hu

ugyfelszolgalat@stkh.hu

