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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Cégünk, az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

végzi Körmend településen a hulladékszállítást.  

Az OHKT előírásaival összhangban, Társaságunk működési területén az egységes 

szolgáltatásnyújtás érdekében az alábbi változásokat kívánjuk bevezetni 2021. január 1. 

napjától. 

 

Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése:  

Társasházas övezet: 

Változatlan marad. 

 

Családi házas övezet:  

A 2021. január 1. napján a szállítás még az elmúlt év gyakorlata szerint valósul meg. 

 

A 2021. január 4. napjától az alábbiakban módosul a kommunális (vegyes) hulladék gyűjtés: 

Hétfő 

Ady E. utca, Gyümölcsöskert utca, Mátyás K. utca (Vasútvonaltól EGIS fele), Képúti liget, 

Meggyfa utca, Ötház utca, Felsőberki- és Horvátnádalja városrészek utcái 

 

Kedd 

Tömbházas övezet változatlanul, Sport utca és Alkotás utca 

 

Szerda 

Thököly utca és attól nyugatra eső a Rákóczi utca és vasút által határolt utcák,  

Alsóberki- (Kórház –Penny kereszteződésétől) és a Rábán aluli városrészek utcái 

 

Csütörtök 

Hunyadi utca és attól keletre eső utcák (Képviselő telep-, és a Vasúton túl városrészek utcái) 

 

Péntek 

Rákóczi utca (Kauz rétig) és attól délre a Rába – folyó által határolt utcák (Belváros), illetve 

Sport utca 

 

Horvátnádalján a Kodály Zoltán u. és a Teleki u (sportpálya) zsákos gyűjtése továbbra is minden 

héten kedden történik.  

A vállalkozások, intézmények gyűjtési időpontjai szintén változatlanok.  

 

  



Szelektív hulladék házhoz menő (műanyag és papír) gyűjtése: 

 

Társasházas övezet: 

Szelektív zsákos gyűjtés kerül bevezetésre havi rendszerességgel. 

A zsákok éves mennyisége (lakossági ügyfelenként 24 db sárga és 12 db kék) az 

Önkormányzat szervezésében kerül kiosztásra. Fontos, hogy csak olyan lakossági ügyfél kap 

szelektív zsákot, aki rendelkezik hulladékszállítási szerződéssel. 

A zsákok kiosztásának menetéről a későbbiekben további tájékoztatást adunk honlapunkon. 

Családi házas övezet: 

Változatlan marad. 

 

Kérjük, a szelektíven szétválogatott csomagolási hulladékot üresen, száraz és összelapított 

formában gyűjtsék.  

Kék zsákba elhelyezhető hulladékok: 

Papír: újságok, reklám- és szóróanyagok, csomagolópapír, kartondoboz 

Sárga zsákban elhelyezhető hulladék:  

Műanyag: PET palackok kupakkal együtt, mosószeres flakonok, fólia, nejlonszatyor, 

gyümölcsleves- és tejes kartondobozok 

Fém: üdítős - és sörös italosdoboz, fém konzerves doboz, állateledeles fémdoboz 

 

Szelektív szigetek: 

A közterületeken elhelyezett műanyag- és papír gyűjtőszigetek a közeljövőben megszüntetésre 

kerülnek, helyébe a havi egy alkalommal történő házhoz menő zsákos gyűjtés formájában 

valósul meg a szelektív hulladék gyűjtése. 

Üveg csomagolási hulladék (italos üveg, befőttesüveg, parfümös üveg, konzerves üveg) 

gyűjtése a Városgondnokság telephelyén kihelyezett konténerekben helyezhető el 

díjmentesen.  

 

 

Fontos információk a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtésről: 

a zsákokba csak a megfelelő hulladéktípusok kerülhetnek, 

a megtelt zsákokat a gyűjtési nap reggelén 5 óráig helyezze ki a ház elé, 

a csomagolási hulladékot mindig lapítva, a zsákokat teljesen megtelve kell kihelyezni, 

a teli (STKH-s és egyéb átlátszó) zsákok helyett 2 db sárga és 1 db kék színű cserezsákot 

biztosítunk, 

a cserezsákok hiányában, illetve többlet hulladék esetén, kérjük bármilyen saját, átlátszó 

zsákban szíveskedjenek kihelyezni a szelektív hulladékot, a papír hulladékot kötegelve 

szabálytalanság esetén (nincs lapítva a hulladék, nem a megfelelő hulladék került a zsákba, 

nincs tele a zsák) a hulladék elszállítását nem végezzük el, 

a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére zöldudvarainkban is biztosítunk lehetőséget, ahol 

a csomagolási hulladékon felüli, újrahasznosításra alkalmas hulladékokat is átvesszünk, 

a gyűjtési napok esetleg változhatnak a működési kapacitástól függően, ezért kérjük, hogy a 

zsákok kihelyezése előtt vegyék figyelembe a honlapunkon megjelenő 

információkat www.stkh.hu. 

  

http://www.stkh.hu/


A biológiailag lebomló (bio) hulladék (évszaktól függő heti, illetve kétheti alkalommal) gyűjtése 

ebben a formában megszűnik, helyette egységesen zöldhulladék gyűjtést vezetünk be, 

évente 10 alkalommal. 

 

Zöldhulladék gyűjtése: 

Ügyfeleinktől áprilistól novemberig havonta egy-egy alkalommal, előre meghirdetett 

időpontban (lásd hulladék naptár) házhoz menő rendszerben szállítjuk el. 

Az ingatlanok elé kihelyezett (az eddig növényi hulladék gyűjtésére használt) edényeket ürítjük 

(háztartásonként 1 db barna kuka), illetve az STKH feliratos, fizetős zöldhulladékgyűjtő zsákokat 

szállítjuk el. 

A zsákokba és edényekbe fák-, bokrok nyesedékeit, lenyírt füvet, lehullott levelet lehet 

beletenni. Az elszállítást nem kell bejelenteni, amennyiben a gyűjtési napon nem kerül 

elszállításra hagyják a kirakott helyen, várhatóan rövid időn belül érkeznek kollégáink. 

A zöldhulladékos zsákok a Zenit Műszaki Áruházban, (Körmend Mikes Kelemen u. 2. szám alatt) 

220 FT/darab áron megvásárolhatók.  

 

A kerti zöldhulladék gyűjtésén kívül, januárban két alkalommal a kidobott karácsonyfákat 

gyűjtjük össze és szállítjuk telephelyünkre, ahol feldolgozzuk.  

Fontos információk a karácsonyfa gyűjtésről: 

ne tegyék zsákba, ellenben a díszeket és talpakat vegyék le, 

szállítójárművel megközelíthető közterületre-,  

Társasház esetén a konténer mellé, annak közelébe szíveskedjenek kihelyezni. 

 

 

A fizetendő közszolgáltatási díj éves szinten változatlan marad. Díjmódosítást a megrendelt 

edény űrméretének változása okozhat. 

A hulladékgyűjtés naponkénti elosztásáról a honlapon az előző évhez hasonlóan 

hulladékgyűjtési naptárt közöltünk. 

 

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége: 

9900 Körmend, Szabadság tér 10. 

Telefon: +36 94 200 560 

E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu 

 

Személyes ügyfélszolgálat:  Telefonos ügyfélszolgálat: 

Kedd: 08:00-14:00     hétfő, kedd, szerda: 08:00-14:00 

Csütörtök: 08:00-16:00    csütörtök: 08:00-16:00 

 

*A kialakult járványügyi helyzet miatt a tájékoztatóban megadott rendes nyitva tartásaink és elérhető 

szolgáltatásaink átmenetileg módosulhattak. Kérjük aktuális információkért hívja Ügyfélszolgálati 

Irodáinkat vagy keresse fel honlapunkat (www.stkh.hu). 

 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük. 

 

Sopron, 2020. 12. 29 


