
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi  
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

Lomtalanítási tájékoztató  

2022.év 
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi 
lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását. 

Répcelak település közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja és formája: 

2022. július 19. (kedd) – közterületi házhoz menő 

2022. július 20. (szerda) – közterületi házhoz menő 

2022. július 21. (csütörtök) – közterületi házhoz menő 

(a mellékelt körzetbeosztás szerint) 

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: 
kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: 
ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet! 

A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól, az ingatlanok előtti, szállítójárművel 
megközelíthető közterületről folyamatosan szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár 
több napot is igénybe vehet. Egy adott utcában már befejezett gyűjtés után kihelyezett lom 
hulladékokat nem tudjuk elszállítani.  
 

Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!  
• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék), 
• szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok), 
• állati tetem, 
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék, 
• autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 
• építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, 

tükör, stb.) 
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális), 
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs, 

• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék 
festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.), 

• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép), 

• fém hulladék (pl.: hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.), 
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék. 

 

A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban 
keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével 
kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről honlapunkon, a 

„SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.  
 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a 
tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett 
hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, 
elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen 
esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 

    STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 



Körzet eosztás lo tala ításhoz 

RÉPCELAK, 2022. július 9-20-21. (kedd-szerda- sütörtök) 
 

1. körzet.  
A szállítás időpo tja: . 7. 9 KEDD 

Ady E. u 

Bartók B. u. -39. 

Bartók B. u. -34/A 

Carl vo  Li de út 

Derkovits u. 

Dózsa Gy. u. 
Gárdo yi G. u. 
Ho véd u. 
Jókai M. u. 
Hársfa liget Jókai vége + Petőfi vége, a lakótelep  

Petőfi S. u. -82. Petőfi -78.) 

Petőfi S. u. -83. Petőfi -121/B.) 

Rákó zi F. u. 
Szé he yi u. 
Vasút u. 
Víz ű u. 
 

2. körzet 

A szállítás időpo tja: . 7.  SZERDA 

Aradi u. 

Avar u. 

Bartók B. u. - 

Bartók B. u. - 

Csá igi u. 
Gyár köz 

Hunyadi u. 

Mátyás köz 

József A. u. 
Kossuth L. u. 

Mező u. 
Petőfi u. -63. Petőfi - . Butiksor vége  

Petőfi u. -54. Petőfi -62.) 

Tatay S. u. 

Várdo  

Vörös arty u. 
)rí yi u. 
 

3. körzet 

A szállítás időpo tja: . 7.  CSÜTÖRTÖK 

Arany J. u. 

Béke u. 
Bem u. 

Ifjúság u. 
Kőris u. 
Radó K. tér 


