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Hulladékgyűjtő edény adathordozóval (chip) történő ellátása  

A hulladékgyűjtő edények chippel történő ellátása Sopronban – várhatóan - június 6-

án fejeződik be. Ezt követően, a szolgáltatási terület többi településén elmaradt 

chipek pótlására kerül sor. 

Amennyiben nem került 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: a társasházak nyilatkozási kötelezettsége 

A Hulladék törvény 91. §. (3) bekezdés alapján a társasházat a díjcsökkentés, a 

társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes 

személy ingatlanhasználó használ.  

A törvény szerint, a társasházaknak kötelessége évente írásban tájékoztatni a 

közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók 

társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét 

követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes személy 

ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést. 

E rendelkezés megfelelően alkalmazandó a lakásszövetkezetre is.  

A díjcsökkenést, vita esetén, a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes 

és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz 

viszonyított aránya alapján kell elszámolni.  

Gyűjtsön szelektíven és tapossa laposra! 

A nyár és a meleg közeledtével megszaporodik a PET palackok, üdítő italos és sörös 

dobozok száma a háztartásokban. A szelektív hulladékgyűjtő edények és zsákok 

gyorsabban telnek. Kérjük, minden esetben lapítsa össze ezeket a csomagoló 

anyagokat, hogy minél több hulladék beleférjen a gyűjtőkbe és autóink ne 

„levegővel” legyenek tele. Köszönjük együttműködését! 

Felhívjuk a vendéglátóhelyek, üzletek, intézmények figyelmét, hogy a szelektív 

gyűjtőszigetek a lakossági szelektív hulladék elhelyezésére alkalmasak! A 

rendszeresen, nagy mennyiségben keletkező, szelektíven gyűjtött hulladékot cégünk 

munkatársai – a gyűjtőjáratok telítettségének függvényében - 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! 

  



Ügyfélszolgálati iroda költözés 

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy soproni ügyfélszolgálati irodánk 

hamarosan új helyre költözik. Ügyfeleinket megújult, modern környezetben a Mátyás 

király utca 34. sz. alatt, Zöld Állomás üzletünk mellett várjuk. 

Kérjük, mielőtt az új helyen személyesen keresné fel irodánkat, hívja telefonos 

ügyfélszolgálatunkat a 99/505-380-as telefonszámon, ahol készséggel tájékoztatják, 

hogy a költözés lezajlott-e már. Levelezési címünk változatlan: 9401 Pf. 101 

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 időpontjai: május 24. és június 28. 

Új kezdeményezésünk: „Több mint egy zsák” program 

Új programunk célja, összefogni a közösségért tenni akaró embereket, 

hogy mindenki lehetőségei szerint járulhasson hozzá a tiszta, rendezett, 

egészséges környezet megteremtéséhez. 

+1 zsák adományozás: Zöld Állomás környezetbarát üzletünkben 

lehetőséget biztosítunk szemetes zsákok adományozásra, úgy hogy 

vásárlóink közösségi célra felajánlhatják +1 zsák árát. Cégek is 

jelentkezhetnek a program támogatására. 

Közterület tisztítása: Az a kisközösség, amely előre egyeztetett időpontban és 

helyszínen utca, park takarítást tart, benyújthatja igényét, és a rendelkezésre álló 

zsákok, illetve az elvégzendő feladat tükrében hozzájuthat az adományozott 

zsákokhoz, melynek elszállítását ingyenesen végezzük. 

Az STKH minden, adományozott zsák mellé felajánl még egyet a város közösségi 

takarításához. A rendelkezésre álló zsákok számát kövesse honlapunkon vagy a 

facebookon!  

A következő STKH hírlevelet augusztus végén vehetik kézbe. 
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