
TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL 

A zöldhulladék gyűjtése komposztáló edények, a hulladékgyűjtő udvarokban kihelyezett 

gyűjtőedényzet, valamint a természetes személy fogyasztók részére háztartásonként kiosztott 1 db 120 l 

speciális zöldhulladék gyűjtő zsákban történő gyűjtéssel valósul meg 2017. év április végétől a Hernád 

Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén. 

A ZHK munkatársai kizárólag a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiailag lebomló a 

közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűjtött zöldhulladékot szállítják el. A zsákokba helyezhető 

falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű 

faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetőek el a zsákok 

mellett. 

A ZHK munkatársai a nem kötegelt ágakat nem szállítják el! 

A zsákba kizárólag a felsorolt hulladékok kerüljenek. Amennyiben a ZHK munkatársai a zöldhulladékos 

zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a zsákokat nem szállítják el. A megtelt 

zsákokat a lakosság a gyűjtési időpontoknak megfelelően kell, hogy kihelyezze ingatlanja elé. A 

gyűjtőjáraton dolgozó munkatársuk a teli zsák gyűjtésével egyidejűleg csere zsákot helyez el a lakos 

postaládájába. 

A zöldhulladék elszállítása ingyenes, a gyűjtéshez a hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató díjmentesen 

biztosítja. A zsákok osztását a járat dolgozói végzik, minden fogyasztó postaládájába kerül zsák 

elhelyezésre, melyre első alkalommal 2017. év 16. hetén kerül sor. 

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtési folyamat a vonatkozó járatútvonal szerint minden hónap 

második hetében havi egy alkalommal valósul meg, az alábbi járattervnek megfelelően. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Encs: 

Encs-

Abaújdevecser 

Encs- Fügöd 

Fancsal 

Forró 

Megyaszó 

Monok 

Göncruszka 

Vilmány 

Vizsoly 

Korlát 

Arka 

Boldogkőváralja 

Boldogkőújfalu 

Hernádcéce 

Garadna 

Novajidrány 

Szalaszend 

Litka 

Fáj  

Fulókércs 

Szemere 

Pusztaradvány 

Hernádpetri 

Hernádvécse 

Méra 

Hernádszentandrás 

Pere 

Hernádbűd 

Pamlény 

Keresztéte 

Szászfa 

Krasznokvajda 

Perecse 

Kány 

Büttös 

Beret 

Detek 

Rásonysápberencs 

Léh 

Kázsmárk 

Gagybátor 

Gagyvendégi 

Csenyéte 

Felsőgagy 

Alsógagy 

Gagyapáti 

Baktakék 

Kiskinizs 

Halmaj 

Abaújalpár 

Abaújkér 

Gibárt 

Szentistvánbaksa 

Nagykinizs 

Hernádkércs 

Felsődobsza 

Abaújszántó 

Csobád 

Ináncs 

 

Április hónapban azonban, ettől eltérően, az első gyűjtések április utolsó hetére vannak tervezve, 

melyről az önkormányzatokat a gyűjtést megelőző héten levélben tájékoztatja a közszolgáltató. 


