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Zalaszentgróti Hulladékudvar 
 
 
A ZALAISPA Nonprofit Zrt a lakossági közszolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében, és az 
illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében hulladékudvart üzemeltett Zalaszentgrót településen. 
 
Mi a hulladékudvar: 
 
A hulladékudvarok olyan gyűjtőhelyek, ahol a különböző fajtájú és tömegű előre szelektált életvitelből 
eredő, nem vállalkozási tevékenységből származó hulladéknak az elhelyezésére van lehetőség! Az 
elhelyezés a hulladékudvar térmesterének irányításával a lakos által történik a különböző 
hulladékszekciók gyűjtésére szolgáló konténerekbe, tárolóedényekbe! 
 
Hulladékudvar címe: Zalaszentgrót 0113. hrsz. 
 
Nyitva tartása: 
 
Csütörtök: 8,00-12,00 Péntek: 9,30-18,00 Szombat: 9,30-18,00 
 
Ünnepnapokon a hulladékudvar nem tart nyitva! 
 
A hulladékudvarok igénybevételére jogosító igazolások, melyeket az átvételnél a térmester 
rendelkezésére kell bocsájtani: 
 

• a közszolgáltatási díjról szóló számla, ami a közszolgáltatási díj befizetésének tényét igazolja 

• lakcímkártya 
 
A nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak: 
 

• a beszállításra jogosult neve, címe, 

• a beszállító neve, címe, a beszállítást végző gépjármű (maximum furgon, amely 8 m3-es 
űrmértékű szállítókapacitással rendelkezik) rendszáma; 

• a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége. 
 
Igénybe vehető szolgáltatások: 
 
Kizárólag lakosságtól származó, szelektíven, és szennyeződésmentesen gyűjtött hulladékok: 
 

• műanyag, (kizárólag PET palack, fóliák, italos kartondoboz, mustáros majonézes tubusok tiszta 
kimosott állapotban) 

• papír, 

• üveg, (kizárólag öblösüveg) 

• fás szárú nyesedék, 

• építési hulladékok, ( beton tégla cserép kerámia ) 

• kvóta szerinti kg-os leszabályozással történő ingyenes elhelyezése. 
 
Nem vesz át a hulladékudvar: 
 

• közületektől, vállalkozásoktól származó hulladékot 

• kommunális hulladékot 
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Hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása: 
 
A hulladékudvarokban különböző űrtartalmú konténerek kerültek kihelyezésre, amelyekbe a lenti 
táblázat szerint kérjük elhelyezni a beszállított hulladékokat: 
 

 
 
Egy ingatlantulajdonos és közszolgáltatási számla fizetésére jogosult lakostól alkalmanként az alábbi 
hulladékok vehetők át évente, feltüntetve a beszállítás tényét az adott lakóingatlan tekintetében: 
 

• Szelektíven, és szennyeződésmentesen válogatott papír, műanyag, és üveg hulladék 
mennyiségi korlát nélkül, de engedélyben szereplő átvételi mennyiségi korlátig 

• Zöld hulladék: 1m3/alkalom évente háztartásonként egy alkalommal 

• Építési törmelék hulladék: 1m3/alkalom évente háztartásonként egy alkalommal csak 
Zalaszentgróti lakosok részére fenntartott szolgáltatás, egyéb települések esetén díjköteles 
szolgáltatás, vagy konténerrendeléssel kezelhető 


