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Hulladékgyűjtő edény adathordozóval (chip) történő ellátása  

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a hulladékgyűjtő edények chippel történő 

ellátásának első szakasza lezárult. Amennyiben április 30-ig nem kerül chip az Ön által 

használt hulladékgyűjtő edényre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a 99/505-380-as 

telefonszámon. Az elmaradt illetve a szerződéskötés során újként megjelenő edények 

pót-chipezését folyamatosan végezzük.  

Hulladék törvény: az ingatlanhasználó kötelességei 

A Hulladéktörvény (38.§) értelmében az „ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és 

a közszolgáltatást igénybe veszi”. Ennek megfelelően az ingatlanhasználó kötelessége 

olyan gépi ürítésre alkalmas edényt biztosítani, mely a közszolgáltató által használt 

gépekhez illeszkedik és állapotát tekintve ürítésre alkalmas. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 110 literes és 120 literes szabvány kuka edények maximális 

terhelhetősége 25 kg. A túlterhelés a kuka edény sérüléséhez vezethet, így nehezítve 

vagy lehetetlenné téve az ürítést. Ezért, ha a hulladék súlya több mint 25 kg, vagy a 

mennyisége meghaladja a kukatest nagyságát (nem lehet lezárni a kuka fedelét), 

vásároljon STKH emblémával ellátott, fehér színű kommunális zsákot és ebbe helyezze 

a többlet hulladékot.   

A 110 literes gyűjtő zsákok 550 Ft-os áron vásárolhatók meg többek között Sopronban a Zöld Állomás 

üzletben (Mátyás király u. 34.) és az ügyfélszolgálati irodában (Verő József u. 1.), más településeken a 

COOP és ÁFÉSZ üzletekben, valamint a kommunális hulladékot gyűjtő kukásautó sofőrjeinél. Az értékesítési 

pontok listáját megtalálja honlapunkon, a www.stkh.hu/szolgaltatasaink/kommunalis-hulladekgyujtes 

oldalon vagy hívja ügyfélszolgálatunkat. 

A sérült, gépi ürítésre alkalmatlan kukaedény balesetveszélyes - ezért kollégáink testi 

épségének megóvása érdekében - nem tudjuk üríteni. A bérelt edények cseréje, 

valamint az 5 évnél fiatalabb saját edények – sérülés mértékétől függő - javítása vagy 

cseréje lehetséges. Az 5 évnél idősebb saját edényeket állapotuktól függően javítjuk. 

Információért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 99/505-380-as számon! 

Cégektől ingyen visszük a szelektív hulladékot! 

A szelektív gyűjtőszigetek tisztasága érdekében cégünk naponta üríti a megtelt 

konténereket és rendszeresen takarítja a gyűjtőhely környékét. Kérjük, fegyelmezett és 

segítőkész hozzáállásával járuljon hozzá Ön is szelektív szigeteink tisztaságához!  

Felhívjuk figyelmét, hogy a szelektív gyűjtőszigetek a lakossági szelektív hulladék 

elhelyezésére alkalmasak! A vendéglátóhelyeken, üzletekben, intézményekben 

rendszeresen, nagy mennyiségben keletkező, szelektíven gyűjtött hulladékot cégünk 

munkatársai ingyenesen begyűjtik, így biztosítunk alternatív lehetőséget a hulladék 

környezetbarát kezelésére. További információért hívja a 99/506-483-as telefonszámot! 

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



Telefonos ügyfélszolgálat: 99/505-380 

Telefonos ügyfélszolgálatunkon (99/505-380) hétköznapokon 8:00-14:00 óra között, 

csütörtökön hosszabb elérhetőséggel, 7:00-19:00 óra között várjuk hívásaikat.  

Kollégáink készséggel adnak felvilágosítást, fogadják és kezelik bejelentéseiket, és 

intézkednek szerződéskötés vagy szerződés módosítás esetén. 

Zöld Állomás környezetbarát üzlet – Natura egészségpiac 

A környezetbarát illatszereket, mosó- és tisztítószereket kínáló Zöld Állomás 

üzletünkben új nyitva tartással várjuk vásárlóinkat: hétfőtől péntekig 8:00-17:00 óra 

között, szombaton 9:00-13:00 óra között. 

Az üzlet előtt havonta megrendezett Natura kedvelt találkozóhelye lett a friss, helyi 

termékek kedvelőinek. 2014-ben is várjuk Önt partnereink (őstermelők, kézművesek, 

kiskereskedők, iskolák) vagy vásárlóink között! Natura – családi délelőtt az egészségért 

programunk tavaszi időpontjai: március 29. április 26. május 24. június 28. 

Márciusban kezdődik a tavaszi zöldhulladék gyűjtés 

A tavaszi, kerti munkák során keletkező zöld hulladék összegyűjtését cégünk az idei 

évben is ingyenesen elvégzi az alább leírtak szerint: 

 A zöld hulladékot, STKH emblémával ellátott, kifejezetten zöld hulladék 

gyűjtésére alkalmas zsákokban kell gyűjteni. 

 A zsákokat a gyűjtési napokon az ingatlan elé kell kihelyezni. 

 Az elszállításra vonatkozó igényt 99/506-483-as telefonszámon kell bejelenteni.  

Zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 170 literes gyűjtő zsákok 170 Ft-os áron vásárolhatók meg többek között 

Sopronban a Zöld Állomás üzletben (Mátyás király u. 34.) és az ügyfélszolgálati irodában (Verő József u. 

1.), más településeken a COOP és ÁFÉSZ üzletekben. Az értékesítési pontok listájáról felvilágosítást 

honlapunkon, (www.stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldhulladek-gyujtes) vagy az ügyfélszolgálatunkon 

kaphat. 

A tavaszi zöldhulladék-gyűjtés rendje: 

Balf, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Sopron, Sopronkőhida, Tómalom: március 25. április 8. április 22. május 6. 

Egyházasfalu, Répcevis, Újkér, Und: április 1. április 29. Agyagosszergény, Csermajor, Hövej, Kapuvár, 

Vitnyéd, Petőháza: április 9. április 23. május 7. Fertőboz, Fertőhomok, Hegykő, Hidegség, Nagycenk, 

Pinnye: április 3. április 17. Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Fertőújlak, Nyárliget, Sarród: 

március 28. április 18. május 9. Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Iván, Nagylózs, Pusztacsalád, 

Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd, Cirák, Dénesfa, Gyóró, Himod: április 24. május 8. 

Rezsicsökkentés 

A rezsidíjak csökkentéséről szóló 2013. évi LIV. törvény értelmében, az STKH Sopron és 

Térsége Kft. (mint közszolgáltató) szolgáltatási területén, a hulladékszállítási számláinak 

végösszegét 2013. július 1-től, minimum 10 %-kal csökkentette - természetes személy 

ingatlantulajdonosok esetében.  A megtakarítás összege a cégünk által kiállított 

számla 1. oldalán, középen, keretbe foglalva található. 

A következő STKH hírlevelet május végén vehetik kézbe. 

STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 

9400 Sopron, Verő József u. 1. Tel.: 99/505-790, www.stkh.hu 


