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A házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés rendje 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak megfelelően a 

zöldhulladék elszállítását házhoz menő rendszerben, évente 8 alkalommal biztosítjuk a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizető ügyfeleink részére. Ezen kívül januárban és 

februárban egy-egy alkalommal a kidobott karácsonyfákat gyűjtjük össze. Kérjük, ne tegyék 

zsákba a díszeket, és a talpat távolítsák el! 

 

Ki veheti igénybe? 

Az STKH ügyfelei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése által. 

 

Hogyan gyűjthető a zöldhulladék? 

A zöldhulladék gyűjthető az erre a célra rendszeresített, emblémázott, 170 literes zsákban, 

amelynek ára 220 Ft, vagy szabványos, barna fedővel és barna színű kukatesttel rendelkező 

hulladékgyűjtő edényben, amelyet szombathelyi és körmendi zöldudvarainkban 

Társaságunktól is megvásárolhat. Fontos, hogy az edény mérete nem haladhatja meg a 

kommunális hulladékgyűjtő edénye űrméretét. A lakóhelyéhez legközelebb eső zsák 

értékesítési pontunkról részletes tájékoztatást talál honlapunkon. 

 

Mikor gyűjtjük a zöldhulladékot? 

Évente 8 alkalommal, áprilistól novemberig havonta egy-egy alkalommal, előre meghirdetett 

időpontban biztosítjuk a zöldhulladék elszállítását. A begyűjtések pontos időpontjáról a 

honlapunkon található hulladéknaptárakban tájékoztatjuk ügyfeleinket. 

 

Mire kell odafigyelni? 

A kukát vagy a zsákot a begyűjtés napján reggel 5 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé. 

Amennyiben az ürítésig elmulasztotta kirakni a zöldhulladékot, úgy a zsákok begyűjtése vagy 

az edény ürítése elmaradhat, és a következő, járatrend szerinti alkalommal kerül pótlásra. A 

kötegelve kirakott zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani, ezért kérjük használja a 

zsákokat. 

 

A túlrakott vagy túlsúlyos edények sérüléséért a zöldhulladék-gyűjtő kukák esetében sem 

tudunk felelősséget vállalni, ezért kérjük vegye figyelembe a gyártó által meghatározott 

súlykorlátot. 

 

Mi számít pontosan zöldhulladéknak? 

Az erre a célra kijelölt zsákokban és edényekben elhelyezheti a fák és bokrok ágnyesedékeit 

(maximum 5 cm átmérőig), a lenyírt füvet és a lehullott leveleket.  

 

Tilos a zsákba és edénybe földmaradékot, nádat, tuskót, konyhai hulladékot dobni, de szintén 

nem kerülhet bele állati maradvány, forgács, fűrészpor és a kommunális vagy szelektív 

gyűjtésből származó hulladék sem. A nem megfelelő hulladékkal megrakott zsákok és kukák 

elszállítása elmaradhat. 

 

Mit kell tudni a közösségi komposztálásról? 

Nagyobb mennyiségben keletkező zöldhulladékot szerződött ügyfeleink meghatározott 

mennyiségben ingyenesen szállíthatnak be a komposztáló telephelyeinkre. Részletek 

honlapunkon (www.stkh.hu)  a szolgáltatások menüpont alatt, illetve itt: 

 

 

 

 

http://www.stkh.hu/

