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Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás E
november 27-én tartottuk. 

Témánk ezúttal a hulladékkezelés. Szemeteljünk JÓL címmel az STKH munkatársa, 
Reichardt Nikolett a munkájuk során tapasztalt 
tévhiteket mutatta be képekkel 

A mindennapi szóhasználatunk során általában nem is figyelünk 
szemét szavak megkülönböztetésére, gyakran azonosítjuk a kettőt. 
dolog, amely számunkra feleslegessé
azaz a hulladék sok esetben ért
 
Ha szemétről van szó, nem
Évente Magyarországon összesen kb. 5 millió tonna települési szilárd hulladékot 
termelünk, ennek a fele kizárólag
jelenti, hogy átlagosan mi magyarok 
szemetet hagyunk magunk után 
mutatója: 1,46 kg/nap/fő. Tehát itt a nyugati határszélen még mindig jól é
bizonyítja a túlfogyasztásunk
Ezt igazolja a túllövés napja is, amely 
jelent a túllövés napja? Szakemberek minden évre
el azt a fogyasztási mennyiséget, ame
volna elfogyasztanunk az alapvető szükségleti elemekből. 
Önmagában ezek az adatok nem mondanak túl sokat számunkra. Akkor
értelmet, ha más országok ada
szilárd szemetet termelünk évente, ezzel az olaszok is hasonlóképpe
lengyelek a legkevesebb (250 kg/fő/év), és az írek a legtöb
hagyják maguk után. Összességében a középmezőnyben vagyunk, de e tekintetben 
jobb volna a lengyelekről példát vennünk.
 
Az STKH munkatársai nagyon sok problémával találkoznak nap mint nap
Az előadás további részében ezeket vettük sorra.
A kommunális hulladékgyűjtés során a legjellemzőbb a 

amelynél nincs kifizetve az összes hulladék kezelése, ráadásul többlet súlyt jelent az 
edénynek, amely miatt az kö
Napi szintű jelenség a többlethulladék 

több esetben akár egy-két üveg 
tulajdonosa, hogy ez így nem
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hulladékkezelés. Szemeteljünk JÓL címmel az STKH munkatársa, 
munkájuk során tapasztalt gyakori hulladékos
képekkel gazdagon illusztrálva.  

nálatunk során általában nem is figyelünk oda a 
megkülönböztetésére, gyakran azonosítjuk a kettőt. 

ra feleslegessé vált, de más számára még újra
azaz a hulladék sok esetben érték! Míg a szemét mindenki számára használhatatlan. 

tről van szó, nem mehetünk el a konkrét számadatok, tények mellett. 
Évente Magyarországon összesen kb. 5 millió tonna települési szilárd hulladékot 

le kizárólag a háztartásokból származik. Ez hozzávetőleg azt 
mi magyarok fejenként, naponta több mint fél kilogramm 

szemetet hagyunk magunk után (0,79 kg/nap/fő). Azonban a soproniak ugyanezen 
utatója: 1,46 kg/nap/fő. Tehát itt a nyugati határszélen még mindig jól é

unk… 
Ezt igazolja a túllövés napja is, amely idén már szeptemberben bekövetkezett. Mit is 

Szakemberek minden évre meghatározzák, 
tási mennyiséget, amelyet az adott év december 31

nunk az alapvető szükségleti elemekből.  
Önmagában ezek az adatok nem mondanak túl sokat számunkra. Akkor

országok adataival összehasonlítjuk. Mi magyarok átlagban 500 kg 
szilárd szemetet termelünk évente, ezzel az olaszok is hasonlóképpe
lengyelek a legkevesebb (250 kg/fő/év), és az írek a legtöbb (850 kg/fő/év) szemetet 

Összességében a középmezőnyben vagyunk, de e tekintetben 
jobb volna a lengyelekről példát vennünk. 

TKH munkatársai nagyon sok problémával találkoznak nap mint nap
Az előadás további részében ezeket vettük sorra. 
A kommunális hulladékgyűjtés során a legjellemzőbb a túlrakott kukák

amelynél nincs kifizetve az összes hulladék kezelése, ráadásul többlet súlyt jelent az 
könnyebben sérül, törik.  

többlethulladék mindenféle színű zsákokban

két üveg sörrel, vagy étellel együtt, amellye
tulajdonosa, hogy ez így nem megfelelő, nincs rendezve a hulladék 
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hulladékkezelés. Szemeteljünk JÓL címmel az STKH munkatársa, 
gyakori hulladékos problémákat, 
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újrahasznosítható, 
Míg a szemét mindenki számára használhatatlan.  

a konkrét számadatok, tények mellett. 
Évente Magyarországon összesen kb. 5 millió tonna települési szilárd hulladékot 

Ez hozzávetőleg azt 
naponta több mint fél kilogramm 

a soproniak ugyanezen 
utatója: 1,46 kg/nap/fő. Tehát itt a nyugati határszélen még mindig jól élünk, ezt 
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Önmagában ezek az adatok nem mondanak túl sokat számunkra. Akkor nyer igazán 
Mi magyarok átlagban 500 kg 
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ban való kihelyezése, 
sörrel, vagy étellel együtt, amellyel elismeri a 
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módon próbálja elérni, hogy a kukások mégis elszállítsák a szemetét. Holott a 2 üveg 
sör árából meg tudná venni az erre a célra rendszeresített, STKH emblémás 
gyűjtőzsákot.  
Számtalan képet mutatott be az előadó arról is, hogy mi minden – nem oda való – 
dolog kerül a kommunális edényekbe, például törmelék, cserép, festékes dobozok, 
zöldhulladék, de akár egy komplett porszívó is landolt már a 120 literes kukában. 
Láttunk olyan helyzeteket is, amikor a parkoló autók, járművek akadályozzák a 
kukásautó közlekedését, vagy a kukaedényekhez való hozzáférést. Felhívták a 
figyelmünket a helytelen kuka-kihelyezésre. Ha üríttetni akarjuk, a kukát ki kell rakni 

az utcára, hídra, egyértelműen jelezve a szándékunkat, mert nyitott kapunál a kapun 
belül lévő kukát nem üríthetik, ugyanis szabály mondja ki, hogy telekhatáron belülre 
nem hatolhat a szolgáltató munkatársa.                                                                      
Nagy problémákat és plusz költségeket ró a közös büdzsére az illegális 
hulladéklerakások felszámolása, azon túl, hogy a sok szennyező anyag kioldódva 
visszajut a talajba, súlyosan szennyezi a környezetünket. Azt a pénzt, amelyet erre kell 
fordítani az önkormányzatnak, lehet, hogy éppen az oktatás, vagy a kultúra rovására 
vonják el, csoportosítják át. Nagyon nem jó az nekünk, ha néhány ember 
magatartása miatt mindannyian szenvedünk. A rongálások szintén súlyos kiadásokat 
jelentenek, konkrét példa: az Ikva melletti szelektív sziget egyik 1100 literes 
konténerjét felgyújtották – valószínűleg jó mókának tűnt az illetők számára, amely a 
szolgáltatónak 100 ezer forint plusz kiadással járt, majd a helyreállítást követően ismét 
felrobbantották, így a sziget megszüntetése mellett döntöttek az illetékesek.  

A problémák forrása többnyire sajnos a fejekben lakozik, a téves információk, 
előítéletek, nemtörődöm hozzáállás szüli. Három fogyasztói megnyilvánulás jól jellemzi 
a helyzetképet: „nem az én dolgom a szemét”, aztán „a saját pénzemen legyek 
környezetbarát?” és a „minek gyűjtsem szelektíven, ha úgyis összeöntik?!”      
Tisztázzuk, gondoljuk bele! – szólított fel az előadó.  
A szemét minden ember fogyasztása után keletkezik, tehát az én fogyasztásom után 
maradt szemét csakis az én dolgom, nem a szomszéd bácsié. Majd ha a környezet, a 
természet parancsol megálljt, hogy nincs többé víz, nincs zöldség, nincs többé 
gabona, nincs több hús, akkor már késő lesz rádöbbenni, hogy miért is kell a 
természetet kímélve élnünk. A szelektív gyűjtés sem azért folyik, hogy összeöntsék és a 
lerakóba kerüljön a tartalma, de a szennyezett, piszkos szelektív gyűjtő tartalma 
értéktelen, ezért kell tisztán szelektálnunk, hogy az valóban újrahasznosítható legyen.  

Az előadás további részében a szelektív gyűjtés került a középpontba. Megtudtuk, 
hogy mi soproniak az országos átlaghoz képest még jók vagyunk szelektálásban, 
habár itt is sok a probléma. 1994-ben 32 szelektív sziget kialakításával indult útjára a 
folyamat városunkban, ma már 61 szigetet használhatunk és 2015-ig a duplájára fog 
emelkedni a számuk. A három szekció (üveg, papír, műanyag) közül a papírban 
vagyunk a legjobbak, évente mintegy 700-850 tonnát gyűjtünk vissza.  

Tudtad, hogy összelapítva 3-szor több műanyag flakon fér el a gyűjtőkonténerben, 
mint amikor nem tapossuk laposra? Vagyis ha nem taposunk, már egy nap alatt 
megtelik a gyűjtő, de ha taposunk, akkor csak 3 nap alatt telítődik. Másképpen: ha 



nem lapítjuk össze, akkor háromszor kell fordulnia a kukásautónak ugyanazon 
mennyiség elszállítása miatt… 

Végezetül a cég szemléletformáló tevékenységéről hallhattunk, amelynek célja 
közelebb hozni a szemetes témát az emberekhez, hozzánk, és rávezetni a helyes 
gyakorlatokra.  

„Szükség van minden egyes emberre, Rád is, törekedj úgy élni, hogy minél kevesebb 
szemét keletkezzen a fogyasztásod után. Amit lehet, szelektálj. Útravalóként 
jegyezzük meg, jó érzés jót tenni – MINDIG, és példát mutatni nem szégyen – SOHA!” 

 
 

 


