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STKH lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
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STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. működésén belül, jogelőd cégeink révén, több évtizede nyújtunk
hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat. Szolgáltatási területünkön
három
üzemmérnökségünk végzi a szervezési és szolgáltatási feladatokat Sopron,
Sárvár és Körmend központtal.

szolgáltatásaink

zöldudvarok
működtetése

kommunális
hulladékgyűjtés

lomtalanítás

házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés

lerakó és átrakó állomások
üzemeltetése

szelektív gyűjtőszigetes
visszagyűjtés

zöldhulladék
kezelése

Több, mint 400 000 főnyi lakossági ügyfelet szolgálunk ki.
350 fős állományunkból több, mint 180 fő az utcákon teljesít szolgálatot.
261 település hulladékának kezeléséért felelünk.

STKH bemutatkozó film

Kommunális hulladék
A kommunális (szelektíven nem gyűjthető
háztartási) hulladékot járatrend szerint, heti
rendszerességgel gyűjtjük.

Hulladékgyűjtő zsákok
használata
A
többlet
kommunális
hulladék elhelyezésére STKH
emblémával ellátott zsákokat
vásárolhat. A zsák árának
megfizetése
a
hulladékkezelés költségeit fedezi. A
kukák mellé kihelyezett jelölt
zsákokat külön bejelentés
nélkül, ürítési napokon az
ingatlanok elől szállítjuk el.
Más
zsákban
kihelyezett
hulladékot nem szállítunk el.
www.stkh.hu

A kukaedényeket az ingatlanok elé kell kihelyezni:
jól látható, hulladékgyűjtő gépjárművel könnyen
megközelíthető helyre,
közterületre,
reggel 5 óráig.
A későn történő kihelyezésből eredő ürítés elmaradásáért nem vállalunk felelősséget.
Az ürítési rend egész évben változatlan, ünnepvagy munkaszüneti napokon is. Viszont ünnep- és
munkaszüneti napokon, valamint nagy meleg
esetén kollégáink a gyűjtést a megszokottnál
korábban kezdhetik, ilyenkor az edényeket kérjük
előző este kihelyezni.
A közszolgáltatónak fel nem róható okból (pl.
szabálytalanul parkoló gépjárművek, útlezárások,
tömörítés vagy fagyás miatt edénybe ragadt
hulladék) elmaradt ürítés az akadály elhárulása
után, a következő járatrend szerinti gyűjtési napon
pótlásra kerül.
A kukaedényben a gyártó által meghatározott
súlykorlátig lehet elhelyezni a kommunális
hulladékot úgy, hogy a fedél lehajtható legyen.
Ha a kukaedény túlrakott, azaz a fedelet nem
lehet lecsukni, akkor az ürítést végző kollégáink a
perem feletti hulladékot leveszik és az ürítését
követően visszarakják az edénybe.

szolgáltatásaink
hulladékgyűjtő zsákok
értékesítése

Hulladéknaptár
A
kommunális
hulladékgyűjtési és a házhoz menő
szelektív gyűjtési időpontokról
a hulladékgyűjtési naptárban
adunk tájékoztatást.
www.stkh.hu
szolgáltatásaink
hulladéknaptár
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Mibe gyűjtsem a szemetet?
A szállítóeszközeinkhez illeszkedő gyűjtőedény biztosítása az ingatlanhasználó
kötelezettsége. A kukaedény a háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas, az
edény fizikai állapotát rongáló hulladékot, illetve kollégáink testi épségét
veszélyeztető (pl. maró, fröccsenő, szóródó) anyagot ne dobjon bele.
Az egységes szabványrendszertől eltérő, olcsóbb, de gyenge minőségű edények
gépi ürítésre alkalmatlanok, munka- és balesetvédelmi okokból nem biztonságosak. Az ürítést balesetvédelmi okokból megtagadhatjuk, ha az veszélyezteti
az ürítést végzők testi épségét, vagyis amennyiben a kukaedény nem
szabványos, törött vagy sérült.

szabványos kuka
A szabvány száma az edényen
minden esetben fel van tüntetve.
Fésűs ürítő szerkezettel üríthető
(peremmel ellátott).
Rugalmas, az időjárásnak ellenálló
anyagból készült.
Csendes, tömörgumi kerekekkel
van felszerelve.
Fedelét legalább 2 ponton rögzítették.

nem szabványos kuka
Jellemzően kör keresztmetszetű,
kerék nélküli edény.
Felfogatási pontjai nem illeszkednek a fésűs ürítő szerkezethez.
Gyenge minőségű műanyagból,
esetleg fémből készült.
Fedelét csak egy ponton rögzítették.

beszerzési helyszínek
Sopron, Harkai domb raktár l Sárvár ügyfélszolgálat l Szombathely zöldudvar
Körmend zöldudvar
Amennyiben a megvásárolt edény kiszállítását kéri, úgy előre ki kell fizetnie az
edény, valamint a házhozszállítás díját.

A szabványos gyűjtőedények
maximális terhelhetősége
60 liter
80 liter
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
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15 kg
20 kg
25 kg
50 kg
175 kg
220 kg

Eltörött a kukám, mit tegyek?
Előfordulhat, hogy a kuka megsérül, ha elöregedett vagy akkor, ha soha
nem is volt gépi ürítésre alkalmas, azaz nem felel meg a szabványnak. A
kukaedény sérülését bejelentés után kollégáink a helyszínen vizsgálják meg.
Bejelentés tehető az alábbi elérhetőségeinken:

9400 Sopron,
Mátyás k. u. 34.
+36 99 505 380

9330 Kapuvár,
Fő tér 5./a I. em.
+36 99 505 380

9900 Körmend,
Szabadság tér 10.
+36 94 200 560

9600 Sárvár,
Szatmár u. 45.
+36 95 200 240

Ügyfélszolgálati Irodáink egységes e-mail címe: ugyfelszolgalat@stkh.hu

Garancia a kukára
Csak akkor vállalunk felelősséget és kártalanítjuk az ügyfelet, ha szabványos és 4 évesnél nem öregebb a kukaedény. Nem vállalunk felelősséget a
kuka sérüléseiért, amennyiben az edény szabványos, DE:
nem cégünktől vásárolta,
vagy a vállalt garanciaidő lejárt.
Ilyen esetekben az edény életkorától függetlenül – de a sérülés mértékének
függvényében – kísérletet teszünk a javításra, edénycserére nem kerül sor.
A bérelt kukák sérülésének bejelentése után megvizsgáljuk, hogy az edényt
rendeltetésszerűen használta-e (pl.: megolvadt-e a kukatest, vagy házi
javítástól megváltozott-e a kuka súlypontja, stb.). Amennyiben igen, az
ürítésre alkalmatlan edényt minden esetben cseréljük.
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Szelektív hulladékgyűjtés
Csomagolási hulladék
házhoz menő gyűjtése
A műanyag, a fém és a társított
karton (Tetrapak) csomagolási
hulladékot a sárga, a papírhulladékot a kék színű zsákba
kell helyezni.
Háztartásonként 2 db sárga és
1 db kék zsákot biztosítunk. A
gyűjtési napokon kihelyezett
zsákok helyett a begyűjtést
végző
kollégáink
mindig
cserezsákot biztosítanak.
Ha több szelektív hulladéka
keletkezik,
tegye
átlátszó
zsákba a kék és sárga zsákok
mellé,
a
gyűjtést
végző
kollégáink ez(eke)t a zsák(oka)t
is elszállítják.

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés
A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés rendjéről, szabályairól
és lehetőségeiről honlapunkon
minden fontos információt
megtalál.
www.stkh.hu
szolgáltatásaink
zöldhulladék-gyűjtés
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Szelektív etikett, avagy így csinálja
helyesen
Ne feledje, hogy a szelektív gyűjtés csak a
tiszta csomagolási hulladékra vonatkozik.
A szétválogatott hulladékot összelapítva és
szárazon tegye a zsákokba.
A zsákokat összekötve reggel 6-ig helyezze
ki.
A gyűjtőzsákba csak azt tegye, ami rá van
írva.
A gyűjtőzsák mellé
semmit ne helyezzen.
Hulladéknaptár
Ne dobja a kommunális hulladék közé, ami
még használható.

Szelektív etikett

A szombathelyi válogatócsarnok működése

Szelektív hulladékgyűjtés

sárga zsák vagy gyűjtő(sziget)
műanyag, fém és társított karton
csomagolási hulladék
gyűjthető:
PET palack (ásványvizes, üdítős flakon)
műanyagkupak
műanyag szatyor, nejlonzacskó
műanyagfólia
mosószeres, öblítős flakon
fém üdítős- és sörös doboz
fém konzerves doboz
társított karton (Tetrapak, pl:
gyümölcsleves- és tejes italos doboz)
tilos beledobni:
zsíros, olajos, vegyszeres vagy festékes
flakon
nem csomagolási eredetű műanyaghulladék

kék zsák vagy gyűjtő(sziget)
papírhulladék
gyűjthető:
újságpapír, magazin, prospektus
reklámanyag, szórólap
csomagolópapír
iskolai füzet fólia nélkül
irodai papír
kartondoboz és tojástartó kötegelve a
zsák mellé is kihelyezhető
tilos beledobni:
zsíros, olajos papír
indigó, matrica
használt papírzsebkendő és szalvéta
A kék zsák 80 literes, csak száraz, tiszta
hulladékot tegyen bele!

!

A sárga zsák 130 literes, csak száraz és
összelapított hulladékot tegyen bele!
üveg gyűjtő(sziget)
üveghulladék
gyűjthető:
italos üveg
befőttes- és bébiételes üveg
boros-, sörös-, pezsgős- és röviditalos
üveg
tilos beledobni:
vegyszeres, gyógyszeres üveg
ablaküveg
villanykörte, fénycső
szemüveg, tükör, hőálló üvegedény
TV képcső
porcelán, kerámia
A hulladékot mindig szárazon dobja ki!

Csak a megfelelő hulladékkal megtöltött zsákokat szállítjuk el! A
házhoz menő szelektív gyűjtési időpontokról a hulladékgyűjtési naptárban adunk tájékoztatást. Azokon
a településeken, ahol szelektív gyűjtősziget található, a műanyag, a
www.stkh.hu
papírhulladék és az üveg gyűjtésére
szolgáló edényeket a szelektív
hulladékgyűjtés napján ürítjük.
www.stkh.hu
szolgáltatásaink
hulladéknaptár
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Zöldudvar, az adu ász
A felhalmozódott kacatoktól, tönkrement eszközöktől fenntartható módon szabadulhat meg a zöldudvari lerakással.

Beszállítható hulladékok
bútorok, kerti bútorok
elektronikai cikkek
elemek és akkumulátorok
műanyag gyerekjátékok

STKH zöldudvarok
Győr-Moson-Sopron megyében

hungarocell
gumiabroncs
fáradt olaj
csövek, vaslemezek
felújítás során keletkező törmelék

STKH zöldudvarok
Vas megyében

Sopron Harkai domb

Bük

Sopron Pozsonyi út

Celldömölk

Kapuvár

Körmend

Fertőszentmiklós

Kőszeg

Fertőd

Pankasz

Nagycenk

Rábahídvég

Csér

Répcelak

Szentgotthárd

Szentgotthárd

Szombathely

Szombathely

Vasvár

Vasvár

A beszállítás feltételei
A beszállítónak érvényes hulladékszállítási szerződéssel kell rendelkeznie az STKH
szolgáltatási területén.
Ingyenesen 14-féle hulladékot szállíthat be az átlagos háztartási mennyiségben.
Időszakos szerződés esetén arányosított kvóta szerint helyezhet el hulladékot.
Lakatlanra jelentett ingatlan esetében nincs lehetősége hulladék lerakására.
A szolgáltatás igénybevétele előtt a lakcímkártyáját be kell mutatnia.
A feltételek és a beszállítható hulladékok teljes, részletes listáját, valamint a
zöldudvarok nyitvatartását, címét és elérhetőségét honlapunkon találja.
www.stkh.hu
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szolgáltatásaink
zöldudvarok üzemeltetése

Lomtalanítás
A Hulladéktörvény a közszolgáltatónak az évi egyszeri lomtalanítás elvégzését
írja elő. Ez az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján a
közterületi házhoz menő rendszerű lomtalanításon kívül a gyűjtőpontos, illetve a
hulladékudvaron keresztül megvalósuló lomtalanítási módszert is elfogadhatónak
tartja, amennyiben a hulladékudvart a lakosság 20 km-en belül el tudja érni. Az
elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet!

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok
A kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló kuka méreteit meghaladó és
szelektíven nem gyűjthető, nagydarabos háztartási lomhulladék. Például:
ágy, ágybetét
kanapé
szekrény

fotel, szék
szőnyeg
kerti bútor

A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

Az alábbi hulladékok nem helyezhetők ki:
zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék)
szelektív hulladék (sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok)
autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, stb.) és gumiabroncs
építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, tükör)
veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer,
maradék festék, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.)
elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép)
A felsorolás nem teljeskörű, csak a leggyakoribb példákat emeltük ki. A
háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges
kezelést igénylő hulladékok lerakásához keresse fel zöldudvarainkat.
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Apróságok, amik nagyon is számítanak
Nem szükséges szerződés a közszolgáltatáshoz
A hulladékszállítás közszolgáltatási szerződés megkötése nélkül is
kötelezően vonatkozik az ingatlan tulajdonosára és a közszolgáltatóra (jelen
esetben az STKH-ra) egyaránt. Előbbire igénybevételi kötelezettség
(bővebben a következő oldalon) vonatkozik, utóbbi pedig a hulladékszállítási szolgáltatás biztosítására köteles a jogszabályokban előírtak szerint.
Díjtartozás esetén kérvényezhet részletfizetést
Részletfizetési kérelmét bejelentheti az STKH vagy az NHKV Zrt.
ügyfélszolgálatánál is. Az NHKV Zrt. elérhetőségei: cím: 1036 Budapest,
Lajos u. 103., levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333., e-mail:
ugyfelszolgalat@nhkv.hu
60, 80 literes kukahasználatra kedvezmény az önkormányzatnál
igényelhető
Az egyszemélyes háztartásoknak 60 literes kukaedény használatára
biztosít lehetőséget a 2016. január 1-jén életbe lépett 385/2014. (XII. 31. ) a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet.
A jogosultságot önkormányzat által kiállított igazolással kell alátámasztani,
melyet a közszolgáltatóhoz kell eljuttatni. A 80 literes edény használatára
vonatkozó korlátozást a helyi önkormányzat hozhat.
Üdülőhelyi gyűjtés
„Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok
esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell
megállapítani.” A féléves időszakot április 1 - szeptember 30. közötti
időszakra határoztuk meg a "Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
47.§. (4) pontjának" előírásai alapján.
A változás bejelentési kötelezettség 15 nap
Ügyfeleinkre 15 napon belüli bejelentési kötelezettség vonatkozik. A
bejelentett változásokat minden hónap 1-jétől vagy 15-étől tudjuk
rendszerbe állítani.
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A nélkülözhetetlen edényazonosító matricák
A hulladékszállítás igénybevételének jogosultságát érvényesítő matrica
igazolja, melyet az ürítendő kukán, jól látható helyen kell elhelyezni. Az
edényazonosító matricákat az NHKV Zrt. januárban, a negyedéves
számlával együtt újra kiküldte ügyfeleinek.

Lakossági ügyfelekre vonatkozó jogszabályok
Igénybevételi kötelezettség
"Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi." Erről a 2012. évi CLXXXV. hulladéktörvény 19.
pontja, a 38. § (1) * rendelkezik.
Fizetési kötelezettség
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a 2012. évi CLXXXV.
hulladéktörvény 19. pontja: Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 38. §
(2)* és a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.
Adatszolgáltatási kötelezettség
2012. évi CLXXXV. hulladéktörvény 19. pontja: Az ingatlanhasználóra
vonatkozó szabályok * 38. § (3) * a 32/A. §-ban meghatározott állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a Koordináló szerv
felhívására a gazdálkodó szervezet a közhiteles nyilvántartás szerinti
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, elektronikus
kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a családi és
utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi
és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét
megadja.
Szabványos gyűjtőedény használatára vonatkozó rendelkezés
Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet,
hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából
üzemeltetett eszköz, berendezés; a kukaedénynek a háztartási hulladék
gyűjtésére alkalmasnak kell lennie, meg kell felelnie az alábbi szabványnak:
MSZ EN 840-1:2013. vagy MSZ EN 840-1:2020. - mondja ki a 2012. évi
CLXXXV. hulladéktörvény 2. pontja: Értelmező rendelkezések 2. § (1) E
törvény alkalmazásában 18. *.
Lakatlan ingatlan
Lakatlanság legkevesebb 1 hónap, legfeljebb 1 év időtartamra kérhető. Az 1
év leteltét követően, fogyasztást nem mutató, más közüzemi szolgáltató
éves elszámoló számlájával (áram, víz) igazolható az ingatlan lakatlansága.
Ezt követően további 1 évre meghosszabbítjuk a lakatlansági bejegyzést.
Számlák hiányában a lakatlanságot megszüntetjük és a hulladékszállítás
számlázása újraindul.
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Kapcsolat
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Harkai domb, 0466/31 hrsz.
Tel.: +36 99 505 790

Postacím: 9401 Sopron, Pf. 101
e-mail: stkh@stkh.hu

Ügyfélszolgálati Irodák
Ügyfélszolgálati Irodáinkban egységes adatbázis alapján dolgozunk, ami lehetőséget ad, hogy a közelebb lévő irodában intézhesse a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos ügyeket.
Sopron
Mátyás k. u. 34.
Telefon: +36 99 505 380
hétfő, kedd, szerda: 08:00-14:00
csütörtök: 07:00-19:00

Kapuvár
Fő tér 5./a I.em.
Telefon: +36 99 505 380
hétfő, kedd, szerda: 08:00-12:00
csütörtök: 08:00-12:00 és 13:00-17:00

Sárvár
Szatmár utca 45.
Telefon: +36 95 200 240
kedd: 10:00-17:00
csütörtök: 08:00-14:00

Körmend
Szabadság tér 10.
Telefon: +36 94 200 560
kedd: 08:00-14:00
csütörtök: 08:00-16:00

Elektronikus ügyfélszolgálat: www.stkh.hu
Ügyfélszolgálati Irodáink egységes e-mail címe: ugyfelszolgalat@stkh.hu
Elektronikus ügyfélszolgálat: chatbot
Cégünk
ügyfélszolgálati
rendszert
fejlesztett, melynek fő célja ügyfeleink
kiszolgálása online felületen. A szoftver
emberi beavatkozás nélkül „önállóan”
szolgálja ki a bejelentkező ügyfeleket a
nap 24 órájában, az ügyfél azonosításától
egészen az ügy elintézéséig.
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Miben segít az STKH chatbot?
kapcsolatfelvétel és céges
információk
telephelyekkel kapcsolatos
információk
ürítéssel kapcsolatos információk
számlázással és szerződéssel
kapcsolatos információk
edényekkel és konténerrel
kapcsolatos információk
társasházi információk
veszélyes hulladékkal kapcsolatos
információk
matrica és zsák információk
Online időpontfoglalás
nyitvatartási időben:
www.stkh.hu
kapcsolat
időpontfoglalás

