
Tisztelt Lakosság! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Csepreg Város Önkormányzata és a STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

2022. augusztus 22-én (hétfő) 23-án (kedd) 24-én (szerda) 25-én (csütörtök) és 26-án (péntek) 

LOMTALANÍTÁST szervez. 

 

A lomtalanítás menete a következőképpen alakul: 

A már megszokott módon a közszolgáltató a háztartások elől szállítja el a lomhulladékot. A 

lomhulladék ingatlanok elől történő elszállítását a közszolgáltató 2022. augusztus 22-én (hétfő) a 

Csepreg 1. körzet, 2022. augusztus 23-án (kedd) és 2022. augusztus 24-én (szerda) a Csepreg 2. 

körzet, 2022. augusztus 25-én (csütörtök) és 2022. augusztus 26-án (péntek) pedig a Csepreg 3. 

körzet területén végzi, mely kihelyezéséről az ingatlantulajdonosnak az elszállítás megkezdéséig 

szükséges gondoskodnia.  

 

A lom elszállításának időpontja:  

- Csepreg 1. körzet 2022. augusztus 22-én (hétfő) 6:00 órától folyamatosan 

- Csepreg 2. körzet 2022. augusztus 23-án és 24-én (kedd, szerda) 6:00 órától folyamatosan 

- Csepreg 3. körzet 2022. augusztus 25-én és 26-án (csütörtök, péntek) 6:00 órától 

folyamatosan 

 

Az ezen időpont után kihelyezésre került lomhulladékot a Közszolgáltatónak nem áll módjában 

elszállítani. 

 

Az átvétel helye: Csepreg belterületen a lakóingatlanok előtt, Kincséd puszta területén a 

lakóingatlanok, valamint a Kincsédi buszmegálló mellett kijelölt területen, a Bene-hegy tekintetében 

a Bene- forrás mellett kijelölt helyen 

 

- Csepreg 1. körzet: Bognár Ignác, Kossuth, Bajcsy-Zs., Ady, Szombathelyi, Attila, Taksony, 

Dózsa utcák, Bognár Ignác köz, Taksony köz 

- Csepreg 2. körzet: Szabadság, Petőfi, Damjanich, Mátyás, Kiss, Visi, Töltés, Vihar, 

Barátság, Kőszegi, Kovács, Jankovics Gyula, Hunyadi, Dr. Szemes Zoltán, Deák, Árpád, 

Arany János, Bartók, Vasút, utcák, Kovács, Széchenyi és Bartók Béla köz, Széchenyi tér, 

- Csepreg 3. körzet: Rákóczi, Zrínyi, Bercsényi, Tilosgyep, Alkotmány, Csokonai, Nádasdy, 

Fehér, Jókai, Vörösmarty, valamint Bene-hegy (Bene- forrás mellett kijelölt hely) és Kincséd 

puszta 

 

Átvehető hulladék: a lomtalanítás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól 

közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos 

háztartási lomhulladékot (EWC 20 03 07) veszi át, pl.: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, 

szőnyeg, kerti bútor. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban 

kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen. 

 

Az alábbi hulladékokat NEM veszi át a közszolgáltató: 

zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék), szelektív hulladék (sárga és kék zsákban gyűjthető 

hulladékok), állati tetem, gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék, autóbontásból 

származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési-bontási hulladék (mosdókagyló, 

csempe, WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör), szóródó, lapátos, zsákos hulladék (Inert, 

kommunális), személy-, teher-, traktor gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl.: 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 LOMHULLADÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSOKTÓL (LAKOSSÁGTÓL) KERÜL 

ELSZÁLLÍTÁSRA! 

Kérjük, hogy a lakóingatlanok elé semmilyen egyéb hulladékot ne helyezzenek el! Az ilyen 

hulladékot a közszolgáltató az ingatlan előtt hagyja, amely hulladék visszaviteléről az adott 

ingatlantulajdonosnak szükséges gondoskodnia a lomtalanítást követően 24 órán belül.  

  

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük és az egész Város tisztaságának megőrzése 

érdekében a felhívásban foglaltakat szíveskedjenek betartani! 

  

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik munkánkat! 

 

 
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

                        Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

Csepreg Város Önkormányzata 

  

 


