
 

 

HULLADÉK HÍRADÓ 
2012/3. 

 
Az STKH Sopron és Térsége környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. hírlevele  
9400 Sopron, Verő J. u. 1., 99/505-790, stkh@stkh.hu,  www.stkh.hu 
 
 

FONTOS! 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. 

A gyűjtőszigetek konténereit kollégáink minden munkanapon ürítik, mégis gyakran előfordul, 

hogy nem fér már be egy adag otthonról elcipelt palack sem. Kérjük Önöket, legyenek 

partnerek a szelektív gyűjtőszigetek rendben tartásában, segítsék, hogy ne teljenek meg az 

edények levegővel teli palackokkal.  

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

 

Csak STKH-s zsákokat szállítunk el 

Információ: 514-579 

Egyre gyakrabban találkoznak kollégáink a kuka mellé kitett, szeméttel megtöltött zsákokkal. 

A cégvezetés utasítása értelmében ezeket a zsákokat nem szállítjuk el, ugyanis a zsákok 

tartalmának szállításáért, ártalmatlanításáért senki nem fizetett.  Egyrészt a cég működésének 

zavartalansága, másrészt a becsületesen fizető többség érdekeinek szem előtt tartása 

vezetett ehhez döntéshez. Az STKH emblémával ellátott, 120 literes zsákokat a Zöld Állomás 

üzletben és az Ügyfélszolgálatunkon vásárolhatják meg 700 Ft-os áron. 

Szabálytalanul parkoló autók nehezítik a szemétszállítást 

A kukásautó nagy. A személyautóknál nagyobb helyre van szüksége a szűk soproni utcában 

való manőverezéshez, egy-egy kapualjba való betolatáshoz vagy akár egy kanyar 

bevételéhez. Bármennyire is tapasztalt, többéves rutinnal rendelkeznek a sofőreink, mégis 



gyakran okoz megoldhatatlan helyzeteket a szabálytalanul parkoló autók. Ilyen problémák 

miatt már előfordult, hogy az utca közepétől már nem szállítottuk el a szemetet, mert a 

kukásautó nem fért el a szabadon hagyott helyen vagy hangos vitába keveredtek a 

jelenlévők, hogy mi is a szabályos. Legtöbbször a Kőfaragó tér környékén illetve a volt Elzett 

udvar oldalsó, nagykapus bejáratánál jelent problémát a gondatlan parkolás.  Kérjük 

Önöket, segítsék a közszolgáltatást ellátókat a szabályos parkolással, hogy haladhasson a 

munka.  

Hamarosan kezdődik az őszi zöldhulladék-gyűjtés 

Információ: 506-483 

A falevelek, a levágott és elszáradt  ágak, egyszóval a zöldhulladék összegyűjtése, minden 

ingatlantulajdonos érdeke és a kötelessége. Ez nem csak a kertekre, hanem a közterületekre 

is vonatkozik. A háztulajdonosok feladata a körülöttük lévő járdák rendben tartása is. „A 

járdák tisztán tartása 20/2008 (VI. 30.) számú Önkormányzati rendelet” értelmében, az 

ingatlan tulajdonosa köteles az úttestig a járda tisztán tartásáról gondoskodni.  Ősszel a 

legtöbb gondot a falevelek jelentik.  Ma már sokan otthon komposztálják a zöldhulladékot, 

mások elégetik, erre önkormányzati rendelet szerint, megadott időponttól van lehetőségük. 

Akik nem szeretnének a falevelekkel bajlódni, 1m³-ig (lakossági mennyiségben, 

személyautóval beszállítva), leadhatják – ingyenesen – a Harkai úti Komposztálótelepünkön. 

Arra is van lehetőség, hogy a Zöld Állomás üzletünkben illetve az Ügyfélszolgálati irodánkban 

160 forintért megvásárolt zsákokba gyűjtik össze, ennek fejében munkatársaink zsákokon 

megtalálható telefonszámon való bejelentés után, keddi napokon, ingyenesen elszállítják a 

házak elé kitett zsákokat. 

Gyűjtési napok: november 6., 20., december 4., 18. 

Harkai úti Komposztáló nyitva tartása: hétfő-péntek: 10-18 óra, szombat: 8-16 óra  

1m³ feletti zöldhulladék lerakása 10 000Ft/tonna lerakási díj ellenében lehetséges. 

Nyitvatartási rend-változás novembertől 

Információ: 505-790 

Harkai úti kommunális hulladéklerakó nyitva tartása: 

Nyári nyitva tartás: h-p: 6-18 óráig, sz: 6-16 óráig 

Téli nyitva tarás: november 1-től h-sz: 6-16 óráig 

Elektronikai és veszélyes hulladék ingyenes lerakása a lerakó nyitvatartási ideje alatt. 

Harkai úti komposztáló nyitva tartása: 

Nyári nyitva tartás: h-p: 10-18 óráig, sz: 8-16 óráig 

Téli nyitva tarás: november 1-től h-p: 10-16 óráig, sz: 8-16 óráig 

December 15-től zárva 

 

A következő Hírlevelünk november közepén jelenik meg. 


