
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 Szentgotthárd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK UTCÁK SZERINT: 

UTCA JÁRAT FŐ NAPJA Tömbházak Intézmények, cégek ZSÁKOS 

Ady Endre utca hétfő       

Akác út szerda     zsákos 

Alkotmány utca csütörtök       

Alsó út csütörtök     zsákos 

Alsópatak utca szerda     zsákos 

Alvég utca csütörtök       

Andrásszeri utca csütörtök     zsákos 

Apáti út csütörtök       

Apátistvánfalvai út kedd       

Arany János utca hétfő   kedd   

Árpád utca hétfő kedd     

Babits Mihály utca csütörtök     zsákos 

Baross Gábor utca hétfő       

Belsőszeri utca csütörtök     zsákos 

Bem József utca szerda       

Bethlen Gábor utca hétfő       

Deák Ferenc utca hétfő kedd csütörtök   

Déryné utca csütörtök       

Déryné utca csütörtök     zsákos 

Dobó István utca csütörtök       



UTCA JÁRAT FŐ NAPJA Tömbházak Intézmények, cégek ZSÁKOS 

Dózsa György utca hétfő       

Duxler utca szerda       

Eötvös Lóránt utca hétfő       

Erdei utca hétfő       

Európa út csütörtök       

Fagyöngy utca csütörtök       

Farkasfai út csütörtök     zsákos 

Felső utca szerda       

Felsőliget út kedd   kedd   

Felsőmező utca szerda       

Felsőpatak út szerda     zsákos 

Felsőszölnöki út csütörtök       

Fenyő út csütörtök       

Fenyvesalja út szerda       

Fenyvesalja utca csütörtök     zsákos 

Fő utca csütörtök       

Fővég utca szerda       

Fürdő utca szerda       

Füzesi út kedd   

hétfő-kedd-

csütörtök   

Gárdonyi Géza utca hétfő kedd csütörtök   

Gyertyános utca csütörtök       

Haris út  csütörtök   kedd   

Hegyalja utca szerda       

Hegyi utca csütörtök     zsákos 

Hétház út csütörtök       

Honvéd utca hétfő   kedd   

Hunyadi János utca hétfő kedd 

hétfő-kedd-

csütörtök   

III. Béla király utca szerda       

István király utca szerda       

Jókai Mór utca hétfő       

József Attila utca hétfő kedd kedd   

Kertvárosi utca szerda       

Kethelyi út szerda kedd kedd   

Kilián utca szerda       

Kis utca  szerda       

Kiserdő csütörtök     zsákos 

Kisfaludy Sándor utca hétfő       

Kodály Zoltán utca csütörtök       

Kossuth Lajos utca szerda kedd csütörtök   

Madách Imre utca szerda       

Május 1. utca hétfő   csütörtök   

Malom utca hétfő       

Mária utca hétfő       

Máriaújfalui út szerda       

Mártírok út  kedd kedd csütörtök   

Mathiász Artúr utca szerda       

Mátyás király utca hétfő       

Mikes Kelemen utca csütörtök     zsákos 



Móra Ferenc utca csütörtök     zsákos 

Móricz Zsigmond utca hétfő       

Muskátli út szerda     zsákos 

Nefelejcs utca szerda       

Nyárfa utca kedd   csütörtök   

Nyíres utca csütörtök       

Örökzöld utca szerda     zsákos 

Parkerdő út szerda       

Pável Ágoston Ltp. hétfő kedd     

Petőfi Sándor utca hétfő       

Radnóti Miklós utca szerda       

Rákóczi Ferenc utca hétfő kedd kedd   

Rózsa Ferenc utca hétfő       

Sallai Imre utca szerda       

Szabadság Tér hétfő       

Széchenyi István út hétfő kedd kedd   

Széll Kálmán Tér kedd   páros hétfő   

Szent Erzsébet utca hétfő       

Szépvölgyi utca szerda     zsákos 

Szvétecz Ernő út szerda     zsákos 

Táncsics Mihály utca hétfő       

Toldi Miklós utca csütörtök       

Toldi Miklós utca csütörtök     zsákos 

Tompa Mihály utca hétfő       

Tótfalusi út csütörtök       

Tóth Árpád utca szerda       

Új utca szerda       

Űrhajós út csütörtök       

Váci Mihály út csütörtök       

Vadvirág utca szerda     zsákos 

Vajda János utca szerda kedd kedd   

Vakarcs Kálmán utca szerda       

Vörösmarty Mihály utca hétfő       

Weöres Sándor utca hétfő       

Wesselényi János utca hétfő       

Zöldlomb utca hétfő     zsákos 

Zöldmező utca szerda       

Zrínyi Miklós utca szerda       

Zsidahegy utca kedd       

Zsidahegy utca csütörtök     zsákos 

Zsidai út hétfő       

 

 

 


