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 Zöldhulladék-gyűjtés 

Információ és bejelentés: 506-483 (munkaidőn kívül üzenetrögzítő) 

A tavaszi kerti munkák során keletkező zöldhulladék elszállítását március 13-án kezdjük, és 

kéthetente keddenként gyűjtjük össze. A ház elé kihelyezett, STKH feliratú zöldhulladékos a 

zsákokat ingyenesen szállítja el cégünk. A zsákok beszerezhetők az Ügyfélszolgálati Irodában 

(Verő J. u. 1.) vagy a Zöld Állomás üzletben (Mátyás király u. 34.) 

Gyűjtési napok: március 13, március 27, április 10, április 24 és május 08. 

Az elszállítás telefonos bejelentés alapján történik. 

Tapossa laposra! 

Információ: 506-483 

Sopronban is egyre többen gyűjtik a használt műanyagpalackokat különválogatva. Ez a 

gyűjtési forma egyrészt környezetbarát, mert a használt PET palackokból újrahasznosított 

eszközök, tárgyak készülnek (pl. italos rekeszek, vállfák, esőkabátok, műanyagbútorok…). 

Másrészt pedig pénztárcabarát megoldás is, hiszen a szelektív szigetek konténerében 

elhelyezett palackok nem a házaknál lévő kukákat púpozzák. Hogy a közösség számára is 

takarékos megoldás lehessen a palackok szelektív gyűjtése, fontos, hogy 

lapítva kerüljenek a gyűjtőedénybe. Így háromszor több palack fér a 

konténerbe (gyűjtőzsákba), számolhatunk így is, hogy a saját 

„adagunkon” kívül még két környezetbarátnak biztosítunk helyet a 

hulladéka elhelyezéséhez. 

Hasznos, ha szelektíven gyűjti, még hasznosabb, ha laposra taposva gyűjti! 

Ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés 

Információ és bejelentés: 99/506-483 (munkaidőn kívül üzenetrögzítő) 

2012. január 1-től új elektronikai hulladékgyűjtési rendet vezetünk be. Minden ügyfelünkkel a 

telefonon történő bejelentés alkalmával egyeztetjük az elszállítás időpontját. A gördülékeny 

munkavégzés érdekében kérjük, amennyiben az üzenetrögzítőre jelentik be a hulladék 

elszállítási igényüket, ne felejtsék el megadni a telefonszámot, amin a visszahívást követően 

egyeztetni tudjuk az időpontot. Fontos, hogy az ingyenesség csak a használaton kívüli, de ép 

készülékekre vonatkozik.  

A szétbontott vagy hiányos elektronikai berendezéseket a Harkai úti hulladéklerakó 

telepünkön adhatják le, lerakási díj ellenében. 

 



Szelektív hulladékgyűjtés lehetősége társasházak részére 

Információ: 99/506-483  

Cégek, üzletek, társasházak szelektív hulladékgyűjtésére a cégünktől bérelt edényekben van 

mód. Az elszállítás ingyenes, telefonos bejelentés vagy a szerződés szerinti rend alapján 

történik. A vásárlás után megmaradt kartont, műanyagot, hungarocellt telefonos bejelentés 

után szintén elszállítjuk. 

A szelektív gyűjtés előnyei: 

 nem növeli a kommunális hulladék mennyiségét, ezért a szemétdíj növekvő 

hulladékmennyiség esetén sem növekszik, 

 bejelentés után azonnal elszállítjuk, így rendezett környezetet biztosít 

 környezetbarát megoldás 

Szelektív gyűjtőedények bérleti díjai: 

 120 l-es 250 Ft/hó 

 240 l-es 480 Ft/hó 

 1100 l-es 3500 Ft/hó 

STKH nyitvatartási idők 

Információ: 99/506-484 

Harkai úti hulladéklerakó – Hulladéktelep: munkanapokon, hétfőtől szombatig 

December 1-től február 28-ig: 6-16 óráig 

Március 1-től: 6 - 18 óráig, szombat: 6-16 óráig 

Harkai úti hulladéklerakó - Szelektív átvevőhely: munkanapokon, hétfőtől péntekig 

Hétköznapokon: 8 – 16 óráig  

Komposztálótelep: munkanapokon, hétfőtől szombatig (február 16-tól) 

Hétköznapokon: 10 – 17 óráig, szombat: 8 – 16 óráig 

Pozsonyi úti törmelék lerakó telep: munkanapokon, hétfőtől péntekig 

Hétköznapokon: 7 – 15 óráig  

Ügyfélszolgálati Iroda (Verő J. u. 1.): munkanapokon, hétfőtől péntekig 

Hétfő: 7-10 óráig, szerda: 7-16 óráig, péntek: 7-10 óráig 

Pénztári nyitva tartás: minden nap 8-12 óráig  

Zöld Állomás környezetbarát üzlet (Mátyás király u. 34.) munkanapokon, hétfőtől szombatig 

Hétfőtől péntekig: 9-18 óráig szombat: 9-13 óráig 

 

 
STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 


