
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 
 

HÍRLEVELE 
 

2017. JÚNIUS 
 

2017. januárjától kezdődően 216 Vas megyei települést érintő változás indult el. 

A kommunális és a szelektív hulladék kezelésére az STKH Sopron és Térsége Nonprofit 

Kft.-t jelölte ki fővállalkozóként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. A terület nagysága miatt az STKH jelenleg, alvállalkozók 

bevonásával végzi a közszolgáltatási feladatok ellátását. Hírlevelünkben 

információkkal, gyakorlati tudnivalókkal adunk segítséget a Vas megyében is 

megvalósuló korszerű rendszerhez való kapcsolódás megkönnyítésére. 

 

VÁLTOZHAT AZ ÜRÍTÉS MENETE 
 
Egyes településeken tapasztalhatták Ügyfeleink, hogy áttértünk a heti rendszerességű 
hulladékgyűjtésre. Ezzel a 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet előírása szerint járunk el. A 
járatrend megváltoztatása nem hozza magával a közszolgáltatási díj változtatását. 
Bizonyos településeken -az átszervezés miatt- a gyűjtési nap is változott. Előfordulhat, 
hogy az ürítés eddig megszokott időpontja is módosult vagy a véglegesítés során 
módosul, ezért kérjük Ügyfeleinket, mindenképpen vegyék figyelembe, hogy a kukák 
kihúzását reggel 6 óra előtt kell megtenniük. 
 

SZELEKTÍV GYŰJTÉSI RENDSZER 
 
A csomagolási hulladék szelektív gyűjtési rendszerében egyre több településen valósul 
meg a házhoz menő gyűjtés, melyhez a gyűjtőzsákokat a hulladékkezelést végző 
szolgáltató biztosítja. Az üveghulladék gyűjtése továbbra is az un. szelektív szigeteken 
valósul meg. 
Zöldudvarok (hulladékudvarok) működtetését kezdte meg cégünk Vas megyében: 
Bük, Körmend, Pankasz, Rábahídvég, Répcelak, Szombathely, Szentgotthárd 
településeken. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz tartozó 127 település lakossága szállíthat be a háztartásban 
felhalmozódott, szétválogatott hulladékot. A tagok listája elérhető a www.westhull.hu 
oldalon. 
Célunk, hogy a működési kritériumok teljesülése estén a lehető legrövidebb időn belül 
fogadni tudjuk a lakosság részéről a hulladékot. 

 
SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 
Az ügyfélszolgálati rendszer az egész Vas megye területén megvalósuló egységes 
működés felé mozdul. Az NHKV négy, azonos eszközrendszerrel felszerelt iroda 
működését írta elő: Szombathelyen, Sárváron, Körmenden és Szentgotthárdon. A 
személyes ügyintézés továbbra is ezekben az irodákban fog folyni. 



Változás a szerződéskötés adminisztrációjában van: szerződéskötéssel kapcsolatos 
kérdésekben az STKH központi Ügyfélszolgálati Irodája jár el. Tehát új szerződéskötés, 
tulajdonos váltás, edényméret módosítás esetén az írásbeli (levélben vagy e-mailben) 
értesítési cím: 9401 Sopron Pf. 101., vagy ugyfelszolgalat@stkh.hu. Szabályozásunk 
szerint, Ügyfeleinkre 15 napon belüli bejelentési kötelezettség vonatkozik. A bejelentett 
változásokat minden hónap 1-jétől vagy 15-étől tudjuk rendszerbe állítani. 

 

LOMTALANÍTÁS 
 
A törvényi előírások szerint, a zöldudvarok 20 km-es környezetében a lakosság számára 
biztosítva van a lomhulladék elhelyezése. Azonban a települési önkormányzat 
megkeresése alapján a szolgáltató végezhet „hagyományos” lomtalanítást, ebben 
az esetben az ügyfél- tájékoztatást önkormányzat végzi. 

 

PÉNZÜGYEK 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére kizárólag az NHKV jogosult. 
Számlainformáció a közszolgáltatótól továbbra is kérhető. Részletfizetési kérelemért az 
NHKV ügyfélszolgálatához lehet fordulni. 1300 Budapest, Pf. 333.; 
ugyfelszolgalat@nhkv.hu 

 

KUKAEDÉNYEK 
 
Saját tulajdonú kuka beszerzése esetén fontos tudnivaló, hogy a törvény szerint a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak olyan ürítésre alkalmas edényt kell 
biztosítania, ami a szolgáltatást végző járművek ürítő szerkezetéhez illeszkedik. 
Beszerzésnél javasoljuk a jó minőségű kuka választását, mert anyag-élettartamban és 
kialakításában ez biztosítja a hosszú távú elégedettséget.  Az edénytörést az ürítést 
végző alvállalkozónak kell bejelenteni. 

 

ÜRÍTÉS KORLÁTOZÁSA 
 
Lakatlansági bejelentés csak valóban nem lakott ingatlan esetében tehető 
legkevesebb 1 hónapra, legfeljebb 1 év időtartamra. Az 1 év leteltét követően, 
fogyasztást nem mutató, más közüzemi szolgáltató által kiállított éves elszámoló 
számlával (áram, víz) igazolható az ingatlan lakatlansága. Igény esetén további 1 évre 
meghosszabbítható a lakatlansági bejegyzés. 
Üdülőhelyi ingatlanok esetében a teljes közszolgáltatási paletta igénybe vehető a 
hulladékgazdálkodási díj legalább 50 %-os megfizetésével. A kommunális 
hulladékgyűjtési járatok rendszeresen április 1- szeptember 30-áig állnak rendelkezésre. 

 
 
 

STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz. telefon: 99/505-790, www.stkh.hu 


