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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A MODERN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ESZKÖZEIVEL GYARAPODOTT ISMÉT AZ STKH 

 

 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Európai Unió támogatásával 

olyan korszerű hulladékgazdálkodási eszközrendszer fejlesztésén van túl, mely a lakossági igények 

szem előtt tartása mellett a szolgáltatással megbízott cég hatékonyabb működését is lehetővé teszi. 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt záró sajtótájékoztatóján a kedvezményezett 

képviseletében Mágel Ágost a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke 

köszöntötte a megjelenteket és méltatta a kapott támogatás segítségével megvalósuló fejlesztéseket. 

A „Sopron térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt által 

biztosított támogatási összeg: 607 millió Ft, 32 millió Ft önrész mellett a projekt a tervezett határidőn belül 

megvalósult. 

A gépek, melyek a projekt keretében kerültek beszerzésre, egyrészt a hulladékgyűjtést, másrészt a telepen 

belüli munkát fogják támogatni. Az új gépekkel a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtés válik korszerűbbé. 

Az STKH közel két évvel ezelőtt kezdte meg a kukák azonosítólapokkal való ellátását. Ez idáig is sokat segített 

ez a jelzés az ügyféladatbázis kitisztázásában: a szolgáltató pontosíthatta az ügyfelek és a hozzájuk tartozó 

kukák adatait. A pár hete indult próbaüzem egy újabb fejlesztést tesztel. A kukákon elhelyezett egyéni 

azonosítók (chipek) után, most már a kukásautókon is megvan a jelolvasó, ami az ürítésekről ad azonnali 

információkat a rendszer számára. A szakemberek azt várják, hogy tovább csökken az un. fekete ürítés, azaz 

eltűnik annak lehetősége, hogy olyan hulladék kerüljön a kukásautóba, aminek a kezelési díját nem fizették 

meg. 

 

Az Európai Kohéziós Alapból finanszírozott beruházásból a lakosság azonnal profitál, ugyanis a nehezen 

megközelíthető utcákba indított régi és sokszor meghibásodó, kisméretű kukásautó helyett egy új állhat 

üzembe, biztosítva a folyamatos rendelkezésre állást. Az új nagy kukásatók a Kapuváron és Sopronban a 

közel jövőben bevezetésre kerülő, a kisebb településeken már sikerrel működő, házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtési rendszert fogják megalapozni. 

 

A projekt nagy hangsúlyt fektetett a lakossági tájékoztatásra. A kommunikációs kampány során oktatási 

intézményekben több előadáson vehettek részt a környezetvédelmi témák iránt érdeklődők. A szolgáltató 

honlapján elhelyezett cikksorozat a szelektív hulladékgyűjtésről ad érdekes és hasznos információkat. A 

szintén a projekt keretében megvalósult lakossági aktivitás kapcsán félezren szembesültek modern 

hulladékgazdálkodás elveivel. 180 soproni segítette azzal a további munkát, hogy pontos képet festett a 

hulladékkezelési szokásairól és elvárásairól, egy közvélemény-kutatás keretében.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A tájékoztatón megszólaltak: 

Mágel Ágost elnök - Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 

Kosztka László ügyvezető igazgató - STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft., 

Fazekas András ügyvezető igazgató - RF-IT Hungary Kft., 

Szigetvári Gábor regionális értékesítési vezető -  Városkert Kft. 

Éder Andrea cégvezető – Karakter XXI. Kommunikációs Iroda 

 

A projekt tárgyi elemei: 

- egyéni azonosító-rendszer telepítése (hulladékgyűjtő edényekre és gépjárművekre) 

- 2 db 20 m³-es kukásautó 

- 2 db kisméretű kukásautó (a szűk utcákban való ürítés ellátására) 

- 1 db szippantóautó (a telephelyek és a zöldudvarok szennyvízkezelésének támogatásához) 

- 1 db homlokrakodó (telepi munkára, főleg az inert hulladék kezelésének támogatására) 

- 1 db 15 m³-es teherautó (telepi munkára, főleg az inert hulladék kezelésének támogatására) 

 

További információ kérhető: 

Éder Andrea 

30/986-86-46 

karakter21@t-online.hu 


