
HATÉKONY BIOHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS 
 

A biológiailag lebomló konyhai hulladékkal és a zöld kerti hulladékokkal történő gazdálkodásról 

szóló rendelet (SzK HL 39/10, 2010. 05. 17.) a háztartások számára előírja a biológiailag lebomló 

konyhai hulladék és a zöld kerti hulladékok szigorú elkülönítését az egyéb kommunális hulladéktól. 

Ugyanez a rendelet kötelezi a konyhai hulladék területén a vendéglátóipari vállalkozókat is. 

 

A vendéglátóiparban keletkező konyhai hulladékok leadása csak meghatalmazott 

hulladékgyűjtőnek 

 

A vendéglátóipari konyhai hulladékok termelője az étel kiosztási helyétől függetlenül köteles 

biztosítani az összes ételkészítésnél keletkező és az étel kiosztásának helyszínén az ételfogyasztás után 

keletkező hulladékok egyéb hulladékoktól elkülönített összegyűjtését. Ezeket a hulladékokat a 

meghatalmazott hulladékgyűjtőnek való átadás előtt az erre a célra szolgáló tartályban vagy edényben 

az élelmiszer-higiéniát szabályozó előírásoknak megfelelően kell tárolnia. 

 

A vendéglátóipari konyhai hulladék termelője azt meghatalmazott hulladékgyűjtőnek köteles leadni, 

és ki kell neveznie egy felelőst, aki gondoskodik a hulladékok leadásáról. A Saubermacher – 

Komunala Murska Sobota Kft. a Szlovén Köztársaság Környezetvédelmi 

Ügynökségénél bejegyzett gyűjtője a biológiailag lebomló konyhai 

hulladékoknak. Az ilyen hulladék birtokosai illetve termelői szerződés 

alapján adhatják le a hulladékokat vállalatunknak. A hulladéktermelők 

számára lehetővé tesszük, hogy ezeket a hulladékokat az e célra szolgáló 

műanyag hordókban gyűjtsék és adják le, amelyeket meg is tisztítunk. A 

hulladékok birtokosaival külön-külön megállapodunk az átvétel 

gyakoriságáról, amely a keletkező hulladék mennyiségétől függ. A 

biológiailag lebomló hulladékok átvételénél átvételi elismervényt adunk, 

és gondoskodunk az hulladékok átvételi nyilvántartási adatlapjának 

kiadásáról is. 

 

A konyhai hulladékot TILOS más hulladékokkal KEVERNI (pl. vegyes kommunális hulladékkal 

vagy más szelektíven gyűjtött hulladékkal, ide értve a zöld kerti hulladékot is), ha ez ellehetetleníti 

annak a biológiailag lebomló hulladékok feldolgozását szabályozó előírások szerinti feldolgozását. 

Ugyancsak TILOS e hulladékok vágása, felaprítása, ŐRLÉSE és hígítása is azzal a céllal, hogy 

ezek a hulladékok így a szennyvízzel a csatornahálózatba, a szennyvízülepítőbe, az átfolyás nélküli 

szennyvízülepítőbe vagy közvetlenül a vizekbe kerüljenek. 

 

A háztartásban keletkező biohulladékok termelőinek is vannak törvényes kötelezettségeik 

 

A háztartásokban keletkező hulladékok termelője köteles helyileg, a házi komposztálóban 

komposztálni a konyhai hulladékot és a zöld kerti hulladékokat. Azok, akik nem komposztálják maguk 

a konyhai hulladékot és a zöld kerti hulladékokat, fizetés ellenében kötelesek ezeket külön 

tárolóedényben átadni a közszolgálat kivitelezőjének, mégpedig a helyi közösség előírásainak 

megfelelő módon. A komposztálással teljes értékű humusz keletkezik, amely felhasználható a kertben, 

a virágágyásokban, a gyümölcsösben vagy a szőlőhegyen.  

 

A háztartásokban keletkező konyhai hulladék és a zöld kerti hulladékok termelője e hulladékok házi 

komposztálásig vagy a közszolgálat kivitelezőjének történő átadásáig köteles a konyhai hulladékot és 

a zöld kerti hulladékokat elkülönítve tárolni, úgy, hogy azok ne keveredhessenek más hulladékokkal, 

és alkalmasak legyenek a házi komposztálásra vagy a biológiailag lebomló hulladékok kezelését 

szabályozó előírásokkal összhangban történő feldolgozásra. A HÁZTARTÁSOKBAN 

KELETKEZŐ KONYHAI HULLADÉK, VALAMINT A ZÖLD KERTI HULLADÉKOK MÁS 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKOKKAL TÖRTÉNŐ KEVERÉSE TILOS! 



 

A Saubermacher – Komunala Murska Sobota Kft., Noršinska ulica 12, Murska Sobota vállalat 

lehetőséget nyújt műanyagból készült házi komposztálók vásárlására. 

 

Házi komposztáló felállítása 

 

A házi komposztáló felállítására a kertben egy olyan félárnyékos vagy árnyékos helyet válasszunk ki, 

amely szélvédett és könnyen hozzáférhető. A házi komposztáló közvetlenül érintkezzen a talajjal, és 

minden irányból legyen kellően szellős. Úgy kell felállítani, hogy ne okozzon kellemetlenséget (pl. 

bűzt) a szomszéd telkeken. Ezek az alapszabályok minden hagyományos rendszernél érvényesek, 

tekintet nélkül arra, hogy nyílt, fából vagy drótból készült, vagy zárt műanyag komposztálót 

használunk. 

 

A helyes házi komposztálás módszere 

 

A házi komposztálónak közvetlenül érintkeznie kell a talajjal. A tört gallyakból készült alapréteg 

gondoskodik a lenti szellőzésről, és megakadályozza a víz felgyülemlését. Az optimális lebomlási 

folyamatokhoz fontos a megfelelő mennyiségű oxigén, amit a száraz strukturális anyagok (gallyak, 

zöld nyesedék) és a nedves, nem strukturális anyagok (fű, konyhai hulladék) folyamatos keverésével 

érünk el. A konyhai hulladékot és az ételmaradékot azonnal le kell fedni levelekkel, földdel, fűvel 

vagy enyhén el kell temetni, hogy elkerüljük a nem kívánatos látogatók (patkányok, madarak) 

megjelenését. Az 50–60 °C-on zajló bomlási folyamatok keretében a mikroorganizmusok, 

baktériumok és gombák humuszt és más tápanyagokat termelnek, ehhez azonban szükséges bizonyos 

mennyiségű nedvesség is. A hosszantartó nyári szárazságok idején ajánlatos öntözni a komposztot. 

Amikor a házi komposztáló megtelik, illetve körülbelül félévente, a komposztáló tartalmát át kell 

rakni. Ezzel megszellőztetjük azt, és felgyorsítjuk a bomlást. Az érett humuszt 15–20 mm-s szitán 

átszitáljuk, a maradékot pedig strukturális anyagként felhasználjuk a további bomlasztásra.  

 

Melyek a komposztálásra alkalmas hulladékok? 

 

 

Zöld, kerti hulladék, főleg: 

 gallyak, 

 fű, 

 levelek, 

 cserepes növények elhasznált földje, 

 virágok, 

 gyomnövények, 

 rothadt gyümölcs, 

 kicsi növényevő állatok alma, 

 fahamu. 

 

Konyhai hulladékok, főleg: 

 mindenféle zöldség- és 

gyümölcshulladék, 

 tojáshéj, 

 kávéüledék, 

 teafilter, 

 romlott élelmiszerek (csomagolás 

nélkül), 

 főtt ételek nem folyékony maradékai,  

 papírkendők, papírtörlők, papírzacskók. 

 



Szervezett, kukás biohulladék-gyűjtés egyes községekben 

 

Muraszombat városában és Beltinci, Črenšovci, Dobronak, Kobilje, 

Odranci, Turnišče Községekben, valamint Moravske Toplice Község egyes 

településein (Bogojina, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske 

Toplice, Noršinci és Tešanovci), ahol már zajlik a biológiailag lebomló 

konyhai hulladék és zöld kerti hulladék szervezett elszállítása. A háztartások 

120 vagy 240 literes barna színű kuka mellett dönthetnek, amely havonta 

nagyobbra vagy kisebbre cserélhető, emellett átvehető egy plusz kuka is.  

A biohulladék elszállítása az egyes községekben a hulladékszállítás éves 

ütemtervével összhangban zajlik, a szolgáltatás díjának a kiszabása a község 

érvényes árjegyzékével összhangban történik.  

 

A biohulladékot a biohulladék-kukákba csak biológiailag lebomló 

csomagolásban és papírzacskóban vagy újságpapírban szabad lerakni, műanyag szatyrokban nem. A 

hulladék nem lehet folyékony állapotban. Hogy könnyebben megszabaduljunk a kellemetlen szagoktól 

a kukákban és azokat tisztán tartsuk, kínálatunkban találhatnak olyan biológiailag lebomló 

kukazsákokat, amelyek a Saubermacher – Komunala vállalat kukáinak méretében készültek. 

 

Amennyiben időszakosan nagyobb mennyiségű biohulladék termelődik, tipizált, biohulladékokhoz 

használható zsákokat vásárolhat nálunk, amelyekbe elhelyezheti azt a biohulladékot (füvet, leveleket, 

apró gallyakat, bokrok, sövények, fák nyesedékét, virágokat, stb.), amely meghaladja kukája 

űrtartalmát. A biohulladék szállításának napján tegye ezeket a zsákokat a kuka mellé. A nem tipizált 

zsákokat nem gyűjtjük be. Rendelhet azonban soron kívüli elszállítást is, melynek díját vállalatunk 

érvényes árjegyzéke alapján számítjuk fel.  

 

A biohulladék gyűjtésére szolgáló kukát előzetes megbeszélés és bejelentkezés után a Saubermacher - 

Komunala Murska Sobota Kft. székhelyén, a Noršinska ulica 12, Muraszombat címen veheti át. 

Előzetes megbeszélés és bejelentkezés esetén a kukát a községe szelektív hulladékgyűjtő központjában 

is átveheti, annak nyitvatartási idején belül. 

 

További információkért hívja a 02 526 84 50-es telefonszámot, vagy írjon az info@saubermacher-

komunala.si e-mail címre. 

 

Köszönjük, hogy segít nekünk egészséges környezetet teremteni! 
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