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Működnek a zöldudvarok
Az STKH szolgáltatási területén élő magánszemélyek Sopronban kettő, a térségben
négy zöldudvarban, azaz szelektív gyűjtési átvevőhelyen helyezhetik el a
háztartásban felhalmozódott hulladékot. A zöldudvarok használatának feltétele,
hogy a hulladék beszállítója a szolgáltatási területen bejelentett lakcímmel
rendelkezzen és ne legyen díjtartozása cégünk felé. 12 frakcióban veszünk át
ingyenesen hulladékot, az önkormányzatok által meghatározott mennyiségig.
Az átvételi helyeken a hulladékot szelektíven válogatva, lapítva és szétszerelve kell
átadni. A beszállítható hulladék fajtáiról és az ingyenesen elhelyezhető
mennyiségekről bővebb információkat talál honlapunkon. (www.stkh.hu)
Sopron, Harkai domb (a gyepmesteri telep mellett): 99/200-139 K–CS–SZO: 11-18-ig
Sopron, Pozsonyi út (korábbi törmelék-lerakó mellett): 99/200-138 H–SZE–P: 7– 15-ig
Kapuvár: (Szabadság utca vége): 99/200-134 K–CS–SZO: 11-18-ig
Fertőszentmiklós (Ifjúság tér, a patika mellett): 99/200-136: H–SZE–P: 11–18-ig
Fertőd (a laktanya felől): 99/200-135 K–CS–SZO: 11-18-ig
Nagycenk (Gyár utca vége): 99/200-137 H–SZE–P: 11–18-ig

Kommunális hulladék a zöldudvarokban nem helyezhető el. Ezt a Harkai dombi
átrakó állomásra valamint a Csér regionális hulladékkezelő központba tudják
beszállítani ügyfeleink.
Sopron, Harkai dombi átrakó állomás (H-K-SZE-CS-P: 6-18-ig SZO 6-16-ig)
A lerakási díj köbméterenként 5300 Ft + 12,70 Ft/kg átrakási díj
Csér regionális hulladékkezelő központ (H-K-SZE-CS-P: 7-15-ig)
A lerakási díj köbméterenként 5300 Ft

Új szabályok a szelektív hulladékgyűjtésben
A Hulladéktörvény alapján a települési papír-, üveg-, műanyag, fémhulladékot a
vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot
más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal
összekeverni nem lehet.
A csomagolási hulladékot lapítottan, az újságpapír hulladékot kötegelve kell a
gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz
gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a
közszolgáltatónak átadni.
A hulladék kilapítására azért van szükség (akkor is, ha a saját zsákba, kukába bele is
férne lapítatlanul a hulladék), mert a kukásautó rakodótere háromszoros mennyiségű
lapított hulladékot tudna szállítani az Önök segítségével. Ez takarékos
energiafelhasználást és kisebb környezetszennyezést jelent mindannyiunk hasznára.

A szabványos gyűjtőedények terhelhetőbbek
A hatályos jogszabályok alapján a gyűjtőedény a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, melyet a
szolgáltatást igénybevevő kell, hogy biztosítson. A Magyarországon jelenleg
érvényben lévő szabvány: MSZ EN 840-1:2013.
A törvény szerint, ha a gyűjtés során az edény nem szabványos jellegéből adódóan
megsérül (pl. nem lehet illeszteni az autó ürítő-szerkezetéhez, vagy nem bírja a
terhelést), a bekövetkezett kárért a szolgáltató nem vállal felelősséget és az
edényzet javítását nem köteles elvégezni. Ha a nem szabványos edényzet ürítésre

nem alkalmas, a szolgáltató az ürítést megtagadhatja. Kérjük, a gyűjtőedény
vásárlása előtt tájékozódjon, hogy megfelel-e a szabványnak. A „kerti
hulladékgyűjtő” megnevezés általában gyenge minőségű edényt jelöl.
A szabványos gyűjtőedények cégünknél is megvásárolhatók vagy bérelhetők (igény
szerint kiszállítással is).

Vásároljon emblémás zsákot, ha nem fér a kukába a szemét!
A kukaedényben a meghatározott súlykorlátig lehet elhelyezni a kommunális
hulladékot úgy, hogy a fedél lehajtható legyen. Amennyiben a kukaedény túlrakott,
azaz a fedelet nem lehet lezárni, az ürítést végző kollégáink a perem feletti
hulladékot leveszik és a kukaedény ürítését követően visszarakják azt az edénybe.
Többlet kommunális hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott zsákok
vásárolhatók. A zsák árának megfizetése (600 Ft) a hulladékkezelés költségeit
fedezik. A kukák mellé kihelyezett emblémás zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési
napokon az ingatlanok elől ingyenesen szállítjuk el.

Üdülőhelyi hulladékgyűjtés
Az üdülőhelyi ingatlanok a nyári időszakban bekapcsolódhatnak a szervezett
hulladékgyűjtésbe. Az éves díj feléért biztosítunk heti ürítést, április 1-szeptember 30áig. Folyamatos hulladékkezelésre is lehetőséget biztosítunk az üdülőövezetek részére
is, éves hulladékszállítási szerződések megkötése után. Részletes információval az
Ügyfélszolgálati Irodánkban állunk rendelkezésre.

Házi komposztálás
A nyári időszakban a kertekben keletkező zöldhulladékot a leggazdaságosabb
komposztálással hasznosítani. Az árnyékos kertsarokban gyűjtött nyesedék, nyers
zöldség héjak, szárak, levelek pár hónap alatt komposzttá alakulnak és jövőre már
igényes tápanyaggal gazdagíthatják a termőföldet. Komposztálóedényeket cégünk
is forgalmaz, a komposztálás praktikáiról az interneten bőven áll rendelkezésre
információ.
Azok számára, akik a közösségi komposztálást választják, komposztáló telepet
működtetünk Sopronban, Harkai dombon (H-K-SZE-CS-P: 10-18-ig SZO: 8-16-ig) és
Fertőendréden (H-K-SZE-CS-P: 7-17-ig). Egy háztartás évente legfeljebb 6-szor,
alkalmanként legfeljebb 300 kg behozott zöldhulladékot szállíthat be ingyenesen. A
300 kg feletti mennyiség lerakási díja minden esetben 11.000 Ft tonnánként.
Vállalkozások lerakási díja szintén 11.000 Ft/tonna.
A zöldhulladék házhoz menő, zsákos gyűjtése októberben folytatódik.

STKH Ügyfélszolgálati Iroda
Személyes ügyintézésre Sopronban és Kapuváron is ügyfeleink rendelkezésére állunk.
Sopron, Mátyás király utca 34. szemben az állomással: H-K-SZE: 8-14-ig, CS: 7-19-ig
Kapuvár, Fő tér 5/a. I. emelet: H-K-SZE: 8-12-ig, CS: 8-12-ig és 13-17-ig
Telefon: 99/505-380, telefonos ügyintézés: (H-K-SZE-P: 8-14-ig, CS: 7-19-ig)
E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu honlap: www.stkh.hu
A következő Hírlevelünket októberben vehetik kézbe.
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