
Kérjük, tartsa be a következő szabályokat: 

1. A kukákba csak és kizárólag olyan hulladék kerülhet, ami nem gyűjthető szelektíven, 

nem veszélyes, nem forró (Pl.: hamu), nem folyik és nem veszélyezteti az ürítést végző 

testi épségét. 
 

2. A hulladékgyűjtő edénynek illeszkednie kell a közszolgáltatónál rendszeresített 

gyűjtőjármű ürítő szerkezetéhez. Új edény beszerzéséről, illetve cégünk edénybérleti 

lehetőségeiről ügyfélszolgálatainkon kaphat bővebb felvilágosítást. 

 

3. A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni. 

Ünnepnapokon kérjük a lakosságot, hogy 1 órával korábban húzzák ki az edényeiket. 
 

4. Előfordulhat, hogy a kuka űrtartalmát meghaladó hulladék-mennyiség képződik az 

ingatlanhasználónál. Ebben az esetben a cégünknél rendszeresített, STKH emblémás 

gyűjtőzsákban kell kitenni a plusz szemetet a kuka mellé. 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

Együttműködésüket köszönjük: 

az STKH csapata 

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu 

 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Kommunális hulladékgyűjtési napok Körmend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK UTCÁK SZERINT: 

UTCA 
JÁRAT FŐ 

NAPJA 
Tömbházak ZSÁKOS 

48-as út hétfő   

Áchim András u. szerda   

Ady Endre u. hétfő hétfő, csütörtök  

Akác u. hétfő   

Alkotás u. kedd   

Alkotmány út kedd kedd, péntek  

Arany János u. szerda   

Arasz u. csütörtök   

Árpád u. csütörtök   

Avar utca csütörtök   

Babits Mihály u. szerda   

Bacsó Béla u. csütörtök   

Bajcsy-Zsilinszky u. péntek   

Bartók Béla ltp. hétfő hétfő, csütörtök  

Bartók Béla u. csütörtök hétfő, csütörtök  

Bástya u. péntek kedd, péntek  

Batsányi János u. csütörtök   

Béke u. szerda   

Bem József u. péntek   

Bercsényi Miklós u. szerda   



UTCA 
JÁRAT FŐ 

NAPJA 
TÖMBHÁZAK ZSÁKOS 

Berki u. hétfő   

Berzsenyi Dániel u. péntek   

Damjanich u. péntek kedd, péntek  

Dankó Pista u. szerda   

Deák Ferenc u. szerda kedd, péntek  

Dienes Lajos u. péntek   

Diófa u. csütörtök   

Dobó tér csütörtök   

Dobogó u. hétfő   

Dózsa György u. szerda kedd, péntek  

Dr Batthyány-Strattman László u. kedd kedd, péntek  

Dr. Orbán István u. kedd   

Dr. Remetei Filep u. (LIDL mellett) kedd   

Erkel Ferenc u. csütörtök   

Esze Tamás u. péntek   

Faludi Ferenc u. péntek   

Fazekas Mihály u. szerda   

Gárdonyi Géza u. csütörtök   

Gizella királyné u. szerda   

Gyümölcsöskert hétfő   

Hegyaljai u. szerda   

Híd u. szerda   

Honvéd u. szerda   

Hunyadi János u. csütörtök hétfő, csütörtök  

Ifjúság u. csütörtök   

Ipar u. kedd   

Ipari park kedd   

IV. Béla király u. péntek kedd, péntek  

Jókai Mór u. csütörtök   

József Attila u. péntek kedd, péntek  

Juhar u. csütörtök   

Kandó Kálmán u. kedd   

Katona József u. szerda   

Keleti u. csütörtök   

Képúti liget hétfő   

Kertész u. szerda   

Kis u. szerda   

Kodály Zoltán u. hétfő  kedd 

Kossuth Lajos u. szerda kedd, péntek  

Kölcsey Ferenc u. péntek   

Legény u. szerda   

Lenkei u. péntek   

Liszt Ferenc u. hétfő   

Magyarnádaljai u. hétfő   

Malom u. hétfő   

Mártírok útja csütörtök   

Mátyás király u. (Vasútvonaltól EGIS fele) hétfő   

Mátyás király u. (Vasútvonaltól a 8-as út fele) szerda kedd, péntek  



UTCA 
JÁRAT FŐ 

NAPJA 
TÖMBHÁZAK ZSÁKOS 

Meggyfa u. hétfő   

Mező u. csütörtök   

Mikes Kelemen u. péntek   

Molnár Lajos u. péntek kedd, péntek  

Mónus Illés u. péntek   

Móricz Zsigmond u. csütörtök   

Munkácsy Mihály u. szerda kedd, péntek  

Nádaljai u. hétfő   

Nap u. csütörtök   

Nefelejcs u. szerda   

Nemes Lipót u. péntek kedd, péntek  

Németh Mária u. péntek kedd, péntek  

Németújvári u. hétfő   

Nyírfa u. csütörtök   

Olcsai Kiss Zoltán tér péntek kedd, péntek  

Orgona u. szerda   

Őrség u. csütörtök   

Ötház u. hétfő   

Pacsirta u. csütörtök   

Petőfi Sándor u. csütörtök   

Pipacs u. hétfő   

Platán u. csütörtök   

Prímás u. szerda   

Rábán alul u. szerda   

Rákóczi Ferenc u. (Munkácsy M. utcától keletre) kedd kedd, péntek  

Rákóczi Ferenc u. (Munkácsy M. utcától nyugatra) szerda   

Rózsa u. csütörtök   

Somogyi Béla u. csütörtök   

Sport u. kedd   

Szabadság tér péntek kedd, péntek  

Széchenyi István u. péntek   

Szénatelep utca szerda   

Szent Imre herceg u. szerda   

Szinetár Miklós u. csütörtök   

Táncsics Mihály u. csütörtök   

Tavasz u. csütörtök   

Téglagyári u. szerda   

Teleki u. hétfő  kedd 

Templom u. péntek   

Thököly Imre u. szerda   

Tilalmas u. hétfő   

Tompa Mihály u. szerda   

Tölgyfa u. csütörtök   

Újváros u. szerda   

Űrhajós u. hétfő   

Váci Mihály u. szerda   

Vasaljai u. hétfő   

Vasút u. hétfő   

Vasútmellék u. szerda   



UTCA 
JÁRAT FŐ 

NAPJA 
TÖMBHÁZAK ZSÁKOS 

Verseny u. szerda   

Vida József u. kedd kedd, péntek  

Vörösmarty Mihály u. csütörtök   

Zrínyi Miklós u. péntek   

Zsák u. szerda   

 

 

 


