
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 

 

Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Kommunális hulladékgyűjtési napok KŐSZEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK UTCÁK SZERINT: 

Abért tó szerda 

Ady E. u kedd 

Alsó krt. hétfő 

Arborétum u. kedd 

Árpád tér. szerda 

Auguszt J. u. szerda 

Bajcsy-Zsilinszky u. szerda 

Bechtold I. u. kedd 

Bem J. u hétfő 

Bercsényi M. u. kedd 

Berkenye u. kedd 

Bersek J. u. kedd 

Bertalan E. u. szerda 

Bezerédy u. szerda 

Borostyánkő u. kedd 

Borsmonostori u. kedd 

Cáki u. hétfő 



Chernel u. kedd 

Ciklámen tér hétfő 

Csőszház u. kedd 

Deák F. u. szerda 

Diófa u. kedd 

Dózsa Gy. U. szerda 

Dr. Ambró Gy. U.  szerda 

Erdészház u. péntek 

Erdő u. szerda 

Faludi u. kedd 

Fehér Sáfrány u. szerda 

Feketeföld-dűlő szerda 

Felső krt. szerda 

Felsőerdő u. hétfő 

Fenyő u. kedd 

Festetich I. u. kedd 

Forintos Mátyás u. hétfő 

Forrás u. hétfő 

Fő tér  hétfő 

Freh A. utca kedd 

Gábor Áron u. hétfő 

Gesztenyefa u. kedd 

Gulner-Malom szerda 

Gyógy-major szerda 

Gyöngyös u. szerda 

Gyöp u. kedd 

Győry J. u kedd 

Hadik A. u. kedd 

Határ u. szerda 

Hegyalja u. kedd 

Hermann u. kedd 

Hermina u. kedd 

Hunyadi u 13 péntek 

Irottkő u. szerda 

Írottkő u. 1-5. kedd 

Jurisics tér hétfő 

Jurisics tér 8. szerda 

Kastélykert kedd 

Kálvária u. szerda 

Kankalin u.  kedd 

Károlyi M. u. kedd 



Kárpáti S. u. szerda 

Kelcz A. u hétfő 

Kenyérhegyi utca (Kövi dűlő) kedd 

Kethelyi u kedd 

Királyvölgyi u. kedd 

Kiss J. u. szerda 

Kiss J.31(Nagy László EGyMI. Konténerek) péntek 

Kórház u hétfő 

Kormányhivatal szerda 

Kossuth L. u 8 (Piac) péntek 

Kossuth L. u. hétfő 

Köböl dülő hétfő 

Köböl utca kedd 

Kökény u. kedd 

Kőszegfalvi u péntek 

Kövi-dűlő kedd 

Lehmann G. u szerda 

Lékai.u kedd 

Libaszőlő utca  kedd 

Liszt F. u hétfő 

Lócserélő dűlő kedd 

Lóránt Gy u. szerda 

Malomárok u. szerda 

Mecséry F.u  szerda 

Mélyút u. kedd 

Meskó u. szerda 

Mohás u. hétfő 

Munkácsy M u. hétfő 

Munkás u. szerda 

Napsugár u. hétfő 

Nemezgyári-major szerda 

Óház u. hétfő 

Ólmodi u. szerda 

Ördögárok dűlő szerda 

Panoráma krt. kedd 

Park u. kedd 

Park u. kedd 

Pék u. kedd 

Petőfi tér hétfő 

Pogányi u. hétfő 

Postásrét u. kedd 



Posztó u. hétfő 

Posztógyári u. hétfő 

Puskapor u. szerda 

Rajnis u. hétfő 

Rákóczi F. u hétfő 

Rohonci u 50. szerda 

Rohonci u. kedd 

Rómer F. u. kedd 

Rőti-völgyi u. kedd 

Sánc u. hétfő 

Sáncárok u. hétfő 

Schneller u. hétfő 

Sigray J. utca kedd 

Sörgyár u. kedd 

Strand sétány hétfő 

Szabóhegyi u. kedd 

Szeder u. kedd 

Szelestey L. u. kedd 

Szent Anna u. kedd 

Szent György u. kedd 

Sziget u. szerda 

Szombathelyi u. péntek 

Szöllőskert u. kedd 

Szent Imre herceg u. kedd 

Szt. Lénárd u. hétfő 

Szűk u. hétfő 

Táblaház u. hétfő 

Táncsics M. u. hétfő 

Tangazdaság péntek 

Tanítóképző u. szerda 

Temető u. kedd 

Téglás köz hétfő 

Tölgyes u. hétfő 

Tüskevár u. hétfő 

Űrhajós u. szerda 

Vadvirág u. péntek 

Vaihingen u. kedd 

Vámház u. kedd 

Várkör 1-41-ig hétfő 

Várkör 20. péntek 

Várkör 41-től kedd 



Városház u. hétfő 

Vasút u. péntek 

Velemi szerda 

Vízmű u. szerda 

Zrínyi u. kedd 

  

Heti 2 ürítéses ügyfelek 2. ürítési napja péntek 

 


