Amit tudni kell a budapesti konténeres sittszállításról
2021 április 14., szerda 12:07

A konténeres sittszállítás egyszerű, mint egy faék, mondják sokan. De mi van, ha
belekérdezel, hogy mit nem szabad a sittel együtt felpakolni, vagy hogy mi lesz az
elszállított törmelékkel? Megmondom: semmi. Ugyanis általában csak habognak, nem
tudnak válaszolni a kérdésre.

Lehet, hogy mégsem annyira egyszerű ez a téma? Nem olyan bonyolult, de vannak bizonyos
szabályok és infók, melyekről nem árt tudni, mielőtt Budapesten konténert rendelnél
sittszállításhoz. Menjünk is végig ezeken, hogy ne okozzanak meglepetést, ha épp adod majd
le a rendelésed.
Konténeres sittszállítás esetén megengedett
Alapvetően a konténeres cégek nem csak sittet szállítanak. Tudnak segíteni lomtalanításnál,
zöldhulladék elszállításában, sőt akár építkezésre szóródó anyag szállításában is. De most
koncentráljunk inkább a sittszállításra vonatkozó szabályokra.
Mi számít sittnek? Gyakorlatilag minden, ami egy építkezés, bontás vagy felújítás során
keletkezik és felesleges. Így ide tartoznak a különböző építőanyagok, téglák, malter, kisebb
betondarabok, építőanyagok csomagolásai, nyílászáró keretek és egyéb építési hulladékok.
Akár nagyobb épületek, csarnokok bontásából származó óriási mennyiségű sitt elszállításában
is tudnak segíteni, ekkor valószínűleg egyedi, kedvezőbb árat is biztosítanak.
Ami nem mehet a konténerbe
Most, hogy átbeszéltük, mi mehet, fontos azt is tudni, hogy miket nem tudnak így elszállítani.
Nézzük, mi az, amit semmiképp se tegyél a sitt közé. Pala, festék, autógumi, hígító, egyéb
vegyi anyagok, kátránypapír, olajok vagy olajjal szennyezett textíliák, akkumulátorok, televíziók
és egyéb híradástechnikai eszközök. Ezek közül semmi sem kerülhet az építési törmelék közé!
Persze ez nem azt jelenti, hogy egyébként nem tudnák ezek szállítását megoldani, ha nagyobb
mennyiségről van szó, de ezt külön beszéld meg a szállító céggel.
A sittes konténer méretei
Fontos, hogy mielőtt megrendelsz egy konténert, tudd, hogy körülbelül mekkora méretűre lesz
szükséged. 4 köbmétertől egészen 8 köbmérig rendelhetőek általában, ebben kell
gondolkoznod. Ha sokkal több sitted lesz, akkor a legnagyobbat érdemes megrendelned, több
fordulóval. Amire érdemes még figyelni, hogy az a tapasztalat, hogy az előzetesen gondolt
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méretnél általában eggyel nagyobb az ideális. Sajnos elég nehezen tudjuk általában
megsaccolni a várható hulladékmennyiséget.
Engedélyek
A konténeres sittszállításhoz szükség lesz engedélyekre. Szerencsére ezeket általában a
szállítással foglalkozó cégeknek kell beszerezni.
Tudnod kell ugyanakkor, hogy egyetlen esetben neked is szükséged lesz engedélyre. Ez pedig
az, ha közterületre szeretnéd elhelyezni a konténert. Ekkor a helyi önkormányzattól kell
(pénzért) területfoglalási engedélyt kérni. Kivéve, ha folyamatos a felpakolás, azaz ott van végig
a szállítójármű és sofőrje is, ekkor nem fog kelleni./X/
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