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Egységes szolgáltatás bevezetése az STKH szolgáltatási területén 

Cégünk 2013. január 1-től 39 környékbeli településen látja el a hulladékszállítási 
közszolgáltatást, a tulajdonos - 39 önkormányzat belépésével megalakult - Sopron 
Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízásából. A hatályos 
törvényi szabályozás az összes érintett településen egységes szolgáltatás nyújtására 
kötelezi a szolgáltató céget. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az STKH mint szolgáltató cég, a Társulás (azaz az 
összes önkormányzat) közös döntése alapján végzi a munkáját. Ugyanolyan 
feltételek mellett alakítja ki a kommunális vagy a szelektív hulladék gyűjtését az 
összes településen, de ugyanez az egységes kezelés vonatkozik pl. a lomtalanítás 
megszervezésére.  Az átállási időszak végére (várhatóan a 2014-es év közepére) az 
eddigi különböző hulladékkezelési gyakorlatot felváltja a lakosság igényeivel 
egyeztetett, a társult önkormányzatok által közösen kialakított egységes rendszer. 

 

Kommunális hulladékgyűjtés 

Ügyfeleink már tapasztalhatták, hogy az ünnepnapok nem jelentenek kivételt a 
kukaürítési rendben. Kérjük, hogy mindig a megszokott ürítési napon, reggel 6 óráig 
helyezzék ki a házak elé a kukákat (függetlenül attól, hogy az ünnepnapra esik). 

 

Csomagolóanyagok szelektív gyűjtése 

A szelektív, azaz szétválogatott hulladékgyűjtés lehetősége minden háztartás és 
vállalkozás rendelkezésére áll. Fontos, hogy minél több olyan anyag, ami még 
hasznosítható lehet, visszagyűjtésre kerüljön. A tiszta szelektív hulladékot cégünk 
újrahasznosításra adja tovább. Az így gyártott másodalapanyagok felhasználásával 
készülő termékek drága vagy nehezen beszerezhető nyersanyagok megvásárlásától 
mentesíti az ipari gyártókat. Ez a fajta spórolás – miközben olcsóbbá teszi a 
mindennapjainkat – hosszú távon lélegzethez engedi jutni a Földet, így biztosítva az 
életteret növénynek, állatnak, embernek. 

Gyakran felmerülő kérdés, hogy mit is lehet a műanyag-, vagy üveggyűjtőbe 
helyezni. A legegyszerűbben úgy dönthetünk, ha figyelembe vesszük a 
CSOMAGOLÁS szót, ugyanis amibe csomagoltak, az gyűjthető szelektíven. 
Térségünkben a műanyaggal együtt kerülnek visszagyűjtésre az italosdobozok, 
legyen az tejes, gyümölcsleves italoskarton, vagy sörös illetve üdítős fémdoboz. A 
szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékokat, fajtától függően: üresen, szárazon 
illetve összelapítva kell a gyűjtőbe helyezni. 

 



Zöldhulladék-lerakás 

A zöldhulladék a komposztáló telepünkön 10 500 Ft/tonna lerakási díj ellenében 
helyezhető el.  Lakossági igénybevétel esetén 1m³-ig ingyenesen beszállítható a 
tiszta zöldhulladék. 

Nyitva tartás: H-P 10-18, szombat 8-16 Vasárnap ZÁRVA! (Sopron, Harkai út) 

 

Számlázási tudnivalók 

Információ: 99/506-483 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás döntése értelmében 
cégünk minden háztartásból minimum 110 liter/hét hulladék elszállítására kötelezett. 
A hulladékszállítási szerződés ezért tartalmazza ezt az edényméretet (kivételt 
képeznek azok a háztartások, melyek önkormányzati igazolással a kisebb méretű, 60 
literes edény heti egyszeri ürítését vehetik igénybe). 

A Társulás lehetőséget biztosít az üdülők tulajdonosai számára féléves szolgáltatási 
szerződés megkötésére. 

A hulladékszállítási szerződés módosítására a negyedéves számlázás megkezdése 
előtt van lehetőség. A következő határidő, amíg a módosítást meg lehet tenni: 2013. 
augusztus 15. Számlamódosításra kerülhet sor, ha az illetékes önkormányzat 
kedvezményezett kor elérése, költözés vagy haláleset miatt igazolást állít ki. 

 

Zöld Állomás környezetbarát üzlet - Natura 

Információ: 99/506-577 (Sopron, Mátyás király u. 34., szemben a GySEV állomással) 

A környezetbarát tisztító- és mosószereket kínáló Zöld Állomás üzletünk előtt havonta 
megrendezett Natura (környezetbarát piac) már hagyományos találkozóhelye lett a 
friss, helyi termékek kedvelőinek. Partnereink őstermelők, kézművesek, kiskereskedők, 
iskolák. Várjuk Önt is, akár az árusok, akár a vásárlók, vagy nézelődők között! 

Natura – családi délelőtt az egészségért: június 15., szeptember 14., október 12. 
november 16., 9-13 óráig 

 

Ügyfélszolgálat 

Információ: 99/506-485 

Ügyfeleink gyors és pontos tájékoztatása érdekében telefonos ügyfélszolgálatot 
hoztunk létre. Bármely hulladékkal, szállítással, elhelyezéssel, időpontokkal 
kapcsolatos kérdésre azonnal választ kapnak ügyfeleink. 

A következő STKH Hírlevelet augusztus végén vehetik kézbe. 
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