
 
IGALI HULLADÉKUDVAR ÉS ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT - TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Lakosság! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által Igal településen 

2023.02.03. napján megnyitásra kerül szelektív hulladékgyűjtő udvarunk és újrahasználati központunk. Jelen 

tájékoztató fontos információkat tartalmaz hulladékudvarink használatáról, elérhetőségeiről, nyitvatartásáról. 

A szelektív lakossági hulladékgyűjtő udvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő 

helyek, ahol a lakosság által háztartásokban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok átvételét és 

elkülönített gyűjtését végzik. 

Hulladékudvaraink csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett és engedélyeinkben szereplő 

hulladékokat vesznek át a lakosságtól, kizárólag lakossági mennyiségben, díjmentesen. 

BESZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 39. § (2) alapján: 

- Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó 117 település 

valamelyikének közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok vehetik 

igénybe, akik nem rendelkeznek közszolgáltatói díjhátralékkal.  

- Kötelező a hulladékbirtokos személyes megjelenése, aki köteles az eredeti 

lakcímkártyáját, illetve az eredeti személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni 

- és igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére 

megfizette (utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy 

átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében az utolsó megfizetett közös költség 

igazolásával (pl.: bevételi pénztárbizonylat, készpénz-átutalási megbízás, átutalást igazoló 

bizonylat, vagy a közös képviselő által kiállított igazolás). 

Fentiek hiányában a hulladék átvételét megtagadjuk!  

Hulladékudvarainkat kizárólag lakossági ügyfeleink vehetik igénybe. Gazdasági 

társaságoktól (Kft., Bt., stb.), egyéni vállalkozóktól, költségvetési szervektől a hulladék 

átvételét megtagadjuk! 

Igali Újrahasználati Központunkban a lakosságnak lehetősége van elektronikai és ruházati cikkek 

kivételével a hibátlan, eredeti funkciójukat betöltő használati tárgyak ingyenes leadására és jelképes összegért 

történő megvásárlására. Bővebb információért keressék fel honlapunkat: www.khg.hu 

Igali Hulladékudvar és Újrahasználati Központ címe: 7275 Igal, Szent István u. 900/18. 

hrsz., Telefonszám: +3630/471-3070 

Nyitva tartás:  

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük hulladékudvaraink zárva tartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek!  Az 

ilyen cselekedet illegális hulladéklerakásnak minősül, feljelentést von maga után! 

A hulladékudvaraink területén a KRESZ szabályai érvényesek. Kérjük, hogy mindig tartsa be a telepi 

dolgozók utasításait! A hulladékudvarok területén egyidejűleg legfeljebb 3 gépjármű tartózkodhat. 

Páros héten:  Páratlan héten: 

Hétfő ZÁRVA  Hétfő ZÁRVA 

Kedd 8.00-12.00  Kedd 8.00-12.00 

Szerda 8.00-19.00  Szerda ZÁRVA 

Csütörtök ZÁRVA  Csütörtök ZÁRVA 

Péntek ZÁRVA  Péntek 8.00-12.00 

Szombat ZÁRVA  Szombat 8.00-12.00 

Vasárnap ZÁRVA  Vasárnap ZÁRVA 



 
BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI: 

Hulladékudvarainkban a szokásos életvitel során felhalmozódott, háztartásban keletkező 

hulladékok helyezhetők el, amelyek a rendszeres házhoz menő hulladékgyűjtési napok során nem 

kerülnek elszállításra. 

Az átvehető hulladékok típusait és mértékét mindig a telepi dolgozónk határozza meg! 

Amennyiben többfajta hulladékot szállítanak be egyszerre, úgy hulladéktípusonként 

különválogatva pakoljanak fel gépjárművükre, mivel a hulladékudvarokban hulladéktípusonként kell 

Önöknek lepakolniuk a kijelölt konténerekbe, gyűjtőhelyekre! Kérjük, hogy mindig tartsák be a telepi 

dolgozók utasításait! 

✓ Nem veszélyes elektronika: számítógép, kisháztartási berendezések, barkácsgépek, mosógép stb., 

lakossági mennyiségben. 

✓ Veszélyes elektronika: pl.: TV, monitor, hűtő, lakossági mennyiségben. 

✓ Étolaj, zsír: használt sütőolaj, zsírmaradékok, lakossági mennyiségben. 

✓ Fáradt motorolaj, lakossági mennyiségben. 

✓ Elemek, akkumulátorok: száraz elemek, háztartási kis akkumulátor, ólomakkumulátor, lakossági 

mennyiségben. 

✓ Fénycső: háztartási világító testek pl.: villanykörte, lakossági mennyiségben. 

✓ Nem veszélyes festék: Diszperziós (vízbázisú) festékek, lakossági mennyiségben. 

✓ Veszélyes festék: Oldószeres festékek, lakossági mennyiségben. 

✓ Göngyöleg: szennyezett csomagolóanyag (pl.: olajos kannák, festékes edények stb.), lakossági 

mennyiségben. 

✓ Növényvédőszerek: lejárt-megmaradt permetszerek, lakossági mennyiségben. 

✓ Aeroszol: sprays flakonok, lakossági mennyiségben. 

✓ Lomhulladék: Bútor (asztal, szék, szekrény, ágy, komód, stb…) szőnyeg, matrac, ágynemű, textíliák, 

ruha, cipő stb. lakossági mennyiségben. 

✓ Kevert építési, bontási hulladék: nem veszélyes törmelék, WC-csésze, mosdókagyló, ajtó, 

ablakkeret, beton, tégla, cserép, csempe, kerámia stb., beszállítható mennyiség 500 kg/ingatlan. 

✓ Gumiabroncs (személyautó): Tiszta állapotban, felni nélkül, 1 garnitúra/ingatlan/év. 

✓ Biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék): Ágak, gallyak (maximum 7-10 cm vastagságúak és 

150 cm hosszúak lehetnek) fanyesedék, falevél, fűkaszálék, vágott virágok. Alkalmanként maximum 

1 utánfutó (kb. 1m3) mennyiségben. 

✓ Papír és karton csomagolási hulladék: Újságok, füzetek, csomagolópapír, papírdoboz, kartondoboz 

✓ Műanyag csomagolási hulladék: tiszta PET palack (pl.: ásványvizes), műanyag flakonok, nylon 

fólia, lakossági mennyiségben. 

✓ Fém csomagolási hulladék: tiszta konzerves doboz, üdítős és sörös fémdobozok, lakossági 

mennyiségben. 

✓ Üveg csomagolási hulladék: ételmaradéktól és szennyeződésektől mentes italos üvegek, öblös 

üvegek, lakossági mennyiségben. 

✓ Vashulladék: Háztartási fémhulladékok (kerítésdrót, edények, vascsövek, radiátorok stb. lakossági 

mennyiségben. 

HULLADÉKUDVARAINK AZ ALÁBBI HULLADÉKOKAT NEM VESZIK ÁT: 

X Kommunális hulladék 

X Ételmaradék 

X Állati eredetű hulladékok 

X Gyógyszerek, orvosi fecskendők, tűk  

X Mezőgazdasági gumiabroncsok, felnis gumiabroncs, szennyezett gumiabroncs 

X Tuskók, gyökérzetek és 10 cm-nél vastagabb ágak/törzsek 

X Onduline (bitumenes hullámlemez), bitumenes parketta, hullámpala, eternit cső (azbeszt tartalmú 

anyagok) 


