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Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületeken és a külterületeken is minden 
évben folyamatos probléma az illegálisan elhelyezett hulladék. Mivel sokan vagy lusták elhelyezni azt 
szabályosan, vagy nem rendelkeznek a díjmentes lerakáshoz szükséges soproni lakcímkártyával, így 
sajnos a hulladékudvarok sem oldják meg ezt a problémát. Sok esetben az osztrák határhoz közel a 
külföldről származó hulladék beazonosítása is lehetetlen. A külterület nagy kiterjedésű, mezőőreink 
hiába járják be naponta, sajnos ennek ellenére rendszeresen megjelenik újabb és újabb illegális 
hulladék az önkormányzat és a Magyar Állam területein is, valamint sok esetben a nem körbekerített, 
nem frekventált helyen elhelyezkedő magánterületeken is lerakásra kerül szemét, amely miatt az 
ingatlantulajdonosok a Polgármesteri Hivataltól várnák el a hatékony segítséget. Fentiek miatt az idei 
évben mezőőri szolgálatunk a hivatal platós autójába rendszeresen gyűjti össze a közterületen, a 
hivatal területén és a Magyar Állam területén elhelyezett illegális hulladékot és adják le 
hulladékudvarba, melynek költségeit a Polgármesteri Hivatal fizeti. Erre azért van szükség, mert 
tapasztalataik szerint amint valahol megjelenik akár egy kisebb mennyiségű hulladék, elkezdődik 
mellé egyéb szemét lerakása is. Hiába szervezünk több órás helyszíni megfigyeléseket, a tettenérés 
szinte lehetetlen. A mezőőrök rendszeres, szinte napi szintű hulladékszedési akciójának köszönhető, 
hogy a pályázatunkban szereplő lista az illegális hulladék mennyiségére vonatkozóan nem olyan 
kimagasló. A hulladék összegyűjtését a lerakóhelyre történő szállítását és kezelését az Önkormányzat 
100%-os tulajdonában álló Sopron Holding Zrt. végezte el. 
 

A megtisztított helyszínek listája és rövid leírása 
 

1) 0445 helyrajzi szám, Lőporos dűlő 
2) 0465 helyrajzi szám, Lőporos dűlő eleje 
3) 0874 helyrajzi szám, Nyugat major bekötőút 
4) 01105 helyrajzi szám, Erdburger dűlő 
5) 0818/2 helyrajzi szám, Somfalvi út vége árok 
6) 0885/3 helyrajzi szám, Baumgarteni út 
7) 0859 helyrajzi szám, Nyugat major utáni mellékút 
8) 594 helyrajzi szám, Patak utca közepe 
9) 666 helyrajzi szám, Rózsa utca mögötti patak 
10) 712 helyrajzi szám, Rózsa utca 11. 
11) 3305 helyrajzi szám, Dóczy Lajos utca 
12) 18019 helyrajzi szám, Tómalom utcai buszforduló közterület 
13) 18020 helyrajzi szám, Tómalom utcai buszforduló 
14) 3024/6 helyrajzi szám, Frankenburg út 
15) 4327/11 helyrajzi szám, Sörgyári gyalogos átjáró 
16) 5114/1 helyrajzi szám, Tómalom utca gyerekotthon mellett 
17) 5318/1 helyrajzi szám, Ravazd utca 
18) 8044/137 helyrajzi szám, Balfi út 
19) 5778/3 helyrajzi szám, Lófuttató utca, Ipar körút 
20) 11057/5 helyrajzi szám, Virágfüzér utca-Határdomb utca 
21) 4257/76 helyrajzi szám, Herbszt Zoltán sétány környéke 
22) 4257/233 és /297 helyrajzi szám, Herbszt Zoltán sétány környéke 



23) 4257/304 helyrajzi szám, BMX pálya mögött 
24) 4257/401 helyrajzi szám, IV. László király utca garázssor 
25) 4359/27 helyrajzi szám, Afit átjáró 
26) 5125/39 helyrajzi szám, Nemeskúti út 
27) 5349/197 helyrajzi szám, Hosszú utca 
28) 5365/310 helyrajzi szám, Lehár Ferenc utca (Florasca mellett) 
29) 5391/23 és /52 helyrajzi szám, Schönherr-malom u.-Kálmán I. u. 
30) 5359/5 helyrajzi szám, Darufalvi út 

 
 
1. helyszín - Lőporos dűlő 

Sopron, 0445 hrsz kivett saját használatú útként nyilvántartott ingatlanon található. A Lőporos 
dűlő a Sopront és Harkát összekötő főútról lekanyarodó földesút.  Az út Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonában áll. 

 
2. helyszín - Lőporos dűlő eleje 

Sopron, 0465 hrsz kivett saját használatú útként nyilvántartott ingatlanon található. Az előző 
pontban leírt útszakasz eleje. Az út Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 
áll. 

 
3. helyszín - Nyugat major bekötőút 

Sopron, 0874 hrsz kivett saját használatú útként nyilvántartott ingatlanon található. Az út Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll.  Az osztrák-magyar (nagy) határkilépő 
felé vezető főútról a Nyugat major felé vezető útszakasz. 

 
4. helyszín - Erdburger dűlő 

Sopron, 01105 hrsz kivett közútként nyilvántartott ingatlanon található. Az út Sopron Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A Virágvölgyi útról az Amfiteátrum felé 
kanyarodva érhető el az Erdburger dűlő. Az úton egyenesen haladva az Y elágazást követően a 
gépkocsik által kialakított sáv mellett végig található hulladék.  

 
5. helyszín - Somfalvi út vége árok 

Sopron, 0818/2 hrsz kivett árokként nyilvántartott ingatlanon található. Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A 0787/4 helyrajzi számú út 0787/4 
helyrajzi számú út folytatásában haladva Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területének 
határán található földesút. 

 
6. helyszín - Baumgarteni út 

Sopron, 0885/3 hrsz kivett helyi közútként nyilvántartott ingatlanon található. Az út Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. Az osztrák-magyar (nagy) határkilépő 
felé vezető 84-es számú főútról a Möbelart Bt. (rönkfabútor) vállalat telephelye melletti, levezető 
földútról közelíthető meg.  

 
7. helyszín - Nyugat major utáni bekötőút 

Sopron, 0859 hrsz kivett saját használatú útként nyilvántartott ingatlanon található.  Az út 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A Nyugat major folytatásában 
lévő úton közelíthető meg a helyszín.  
  



 
8. helyszín - Patak utca közepe 

Sopron, 594 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon található. Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. Sopron, Patak utca közepén lévő parkos 
terület.  

 
9. helyszín - Rózsa utca mögötti patak 

Sopron, 666 hrsz kivett helyi közterületként nyilvántartott ingatlanon található. A közterület 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A Rózsa utca – Major köz 
találkozásánál található gyalogos átjáró hídja felől közelíthető meg, a hulladék patak partjának 
jobb oldalán.  

 
10. helyszín - hrsz.: 712 - Rózsa utca 11. 

Sopron, 712 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon található. A közterület Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A hulladék Sopron, Rózsa utca 11. szám 
előtti zöldterületen található.  

 
11. helyszín - hrsz.: 3305 - Dóczy Lajos utca 

Sopron, 3305 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon található. A közterület Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. Sopron, Dóczy Lajos utca garázssorok 
utáni, szinte alig használt gyalogos átjáró területe.  

 
12. helyszín - Tómalom utcai buszforduló közterület 

Sopron, 18019 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon található. Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város tulajdonában áll. A buszmegálló mögött lévő zöldterület. 

 
13. helyszín - Tómalom utcai buszforduló 

Sopron, 18020 hrsz kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanon található. Az ingatlan 
Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában áll.  A buszmegálló mögött lévő zöldterület mögötti 
ingatlan. 

 
14. helyszín - Frankenburg út 

Sopron, 3024/6 hrsz kivett útként nyilvántartott ingatlanon található. A közterület Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll.  Sopron, Frankenburg út 1-13 
ingatlanokkal szemközti parkos rész zöldterületén található.  

 
15. helyszín - Sörgyári gyalogos átjáró 

Sopron, 4327/11 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon található. Az ingatlan 
Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában áll.  Sopron, Terv utcát és Besenyő utcát összekötő 
gyalogos átjáró. 

 
16. helyszín - Tómalom utca gyermekotthon melletti közterület 

Sopron, 5114/1 hrsz kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanon található. Az 
ingatlan Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában áll.  Tómalom utcai gyermekotthon melletti 
közterület gyalogosok által elszórt vegyes hulladék.  

 
17. helyszín - Ravazd utca 

Sopron, 5318/1 hrsz kivett helyi önkormányzati közútként nyilvántartott ingatlanon található. Az 
ingatlan Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában áll.  A Balfi úti evangélikus temető mögötti 
útszakaszon több ponton. 



 
18. helyszín - Balfi út  

Sopron, 5359/5 hrsz kivett helyi önkormányzati közútként nyilvántartott ingatlanon található. Az 
ingatlan Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában áll.  Sopron, Hillebrand utca Balfi út felőli 
oldalán található több ponton hulladék. 

 
19. helyszín - Lófuttató utca, Ipar körút 

Sopron, 5778/3 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon található. Az út Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll.  Sopron, Lófuttató utcai ipari területen 
több ponton. 
 

20. helyszín - Virágfüzér utca - Határdomb utca 
Sopron, 11057/5 hrsz kivett közútként nyilvántartott ingatlanon található. Az út Sopron Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll.  Sopron, Határdomb utca OBI mögötti helyszín. 

 
21. - 22. helyszín - Herbszt Zoltán sétány környéke 

Sopron, 4257/76 hrsz kivett közterületként, 4257/233 hrsz kivett közterületként és 4257/297 
hrsz kivett közösségi épület és közterületként nyilvántartott ingatlanokon található. Az 
ingatlanok Sopron Megyei Jogú Város tulajdonában állnak. Egymás mellett találhatóak, egy 
nagyobb területet alkotnak, Sopron, Herbszt Zoltán sétány melletti parkos terület fás részén 
található a hulladék. 

  
23. helyszín - BMX pálya mögötti terület 

Sopron, 4257/304 hrsz kivett közterületként nyilvántartott védett terület. Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város tulajdonában áll. A BMX pálya mögötti fás részen.  

 
24. helyszín - IV. László király utca garázssor 

Sopron, 4257/401 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlan. Az ingatlan Sopron Megyei 
Jogú Város tulajdonában áll. IV. László király utcai garázssorok környéke. 

 
25. helyszín - Afit átjáró  

Sopron, 4359/27 hrsz kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan.   Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város tulajdonában áll. Somfalvi út Afit átjáró melletti területe. A Fűzi 
Szerelvénybolt melletti szakasz. 

 
26. helyszín - Nemeskúti út 

Sopron, HRSZ 5125/39 hrsz kivett útként nyilvántartott ingatlanon.  Az ingatlan Sopron Megyei 
Jogú Város tulajdonában áll. Sopron, Nemeskúti út 9. épületétől a városból kifelé haladva végig 
az út mentén. 

 
27. helyszín - Hosszú utca 

Sopron, 5349/197 hrsz kivett önkormányzati közútként nyilvántartott.  Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város tulajdonában áll. Sopron, Hosszú utcában végig az árokban illegálisan 
szétszórt hulladék. 

 
28. helyszín - Lehár Ferenc utca (Florasca mellett) 

Sopron, 5365/310 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanon.  Az ingatlan Sopron 
Megyei Jogú Város tulajdonában áll. Sopron, Lehár Ferenc utca korábban Florasca vállalata 
mellett végig több ponton. 

 



29. helyszín - Schönherr-malom utca – Kálmán Imre utca  
Sopron, 5391/23 és 5391/52 hrsz kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok 
kereszteződésében, zöldterületen található. A közterület Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában áll.   

 
30. helyszín - Darufalvi út 

Sopron, 5359/5 hrsz kivett útként nyilvántartott ingatlanon. A közterület Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A Darufalvi út végén található a hulladék. 

 

Az egyik kiemelten hulladékos területről (Tómalom utca buszforduló) készült fotódokumentációt 

az alábbiakban tekinthetik meg: 

 
Előtte: 
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