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TISZTELT KAPOSVÁRIAK! 

 

 
 

Kiadványunkban ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a 2016. évi lom- és zöldhulladék szállítás időpontjairól. Gyűjtés 

az alábbi utcákban a lent megjelölt időpontokban lesz:   

 

 

Aranyhárs lakópark Ezüsthárs lakópark Kanizsai u. Szent István u. 

Árvaház u. Fonyód u. Károly Róbert u. Szent László u. 

Badacsony u. Frankel Leó u. Kinizsi ltp. Szigligeti E. u. 

Balaton u. Fürdő köz Könyves K. u. Szondi ltp. 

Béke-Füredi ltp. Hadastyán köz Martinovics u. Toldi ltp. 

Búzavirág u. Hajnóczy J. u. Mátyás K. u. Tóth Árpád u. 

Corvina tér Honvéd u. Óvoda u. Tüskevári u. 

Esze Tamás köz Jutai út Petőfi u. Vasút köz 

Esze Tamás u. Kanizsai ltp. Stromfeld A. u.  

 

 

 

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS – HÉTFŐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zöldhulladéknak tekinthető a faág, a fanyesedék, a fűkaszálék, a vágott virág és a falevél. A nagyobb ágakat (max.150 

cm) kérjük összekötve, kis kötegekben tegyék ki az ingatlanok elé. A falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot 

kérjük, hogy a komposztládákban helyezzék el.  

Amennyiben még nem vették át komposztládájukat, úgy azt továbbra is megtehetik ügyfélszolgálatunkon (Kaposvár, 

Áchim A. u. 2.). Ha a zöldhulladék már nem fér bele az edényzetbe, úgy azt zárt zsákokban tegyék ki portájuk elé. 

 

 

 

 

április 4. április 18. május 2. június 13. július 11. 

augusztus 29. október 3. október 31. november 21. december 5. 
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KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS 

 

 

A családi házaknál keletkező hulladék nagy része biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálással 

kitűnően hasznosítható. A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye 

az, hogy nem kerül pénzbe és mivel helyben 

van, szállítani sem kell. A szerves anyagok 

érlelésére a kert egyik félreeső, félárnyékos 

helye a legalkalmasabb.  

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által biztosított 

komposztláda használata egyszerű, a fekete 

szín elősegíti a nap melegének minél jobb 

arányú hasznosítását és gyorsítja a 

komposztálás folyamatát. A ládába kerülő 

szerves anyagokat célszerű felaprítani, mert 

így azok nagyobb felületen érintkeznek a 

levegővel, így a lebomlási folyamat gyorsabb. A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a komposztanyag 

átforgatásával, levegőhöz juttatásával. Fontos a megfelelő nedvességtartalom és a minél többféle alapanyag használata 

is. A friss, 4-6 hónapos komposzt a talaj felszínén használható fák, cserjék őszi betakarására alkalmas; az érett 8-12 

hónapos komposzt kiváló talajjavító, cserepes növények, veteményesek földjének fontos alapanyaga. 

 

 

LOMTALANÍTÁS - 2016. ÁPRILIS 25. 

 

Lomnak minősül minden olyan nagydarabos szilárd hulladék, ami nem fér bele a hulladékgyűjtő edénybe, így pl. bútorok, 

edények, szőnyegek, vagy játékok. 

Kérjük, hogy ezeken a napokon NE tegyenek ki elektronikai hulladékot, építési hulladékot, zöldhulladékot valamint 

veszélyes anyagokat (növényvédő szerek, olajos kannák, elemek). 

 

Kérjük Önöket, hogy a feleslegessé vált lomot illetve zöldhulladékot a megjelölt napokon reggel 6 óráig helyezzék el 

ingatlanjuk előtt oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza. 

 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 

 



LOM- ÉS ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2016. 

 1 / 2 

Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. 

Tel: 527-050, Fax: 82/527-055, info@ddhn.hu, www.ddhn.hu 

 

 

 

TISZTELT KAPOSVÁRIAK! 

 

 
 

Kiadványunkban ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a 2016. évi lom- és zöldhulladék szállítás időpontjairól. Gyűjtés 

az alábbi utcákban a lent megjelölt időpontokban lesz:   

 

48-as Ifjúság u. Dési Huber I. u. Kovács S. Gy. u. Roboz u. 

Gr. Apponyi A. köz Dobó I. u. Magyar u. Somssich Pál u. 

Gr. Apponyi A. u. Ezredév u. Malom u. Szalay Fruzsina u. 

Bajcsy-Zsilinszky u. Gyár u. Monostor u. Szántó u. és köz 

Baross G. u. Hajnal u. Móricz Zsigmond u. Széchenyi tér 

Biczó F u. Hársfa u. Nádasdi u. Tavasz u. 

Biczó F. köz Hold u. Nap u. Virág u. 

Blaha L. u. Hunyadi J. u. Németh I. fasor Vöröstelek u. 

Cukorgyár köz Iskola köz Nemzetőrsor Zárda u. 

Csillag u. József Attila u. Nyírfa u. Zöldfa u. 

Damjanich u. Kertalja u. Pécsi út  

Dankó P. u. Kisgáti u. Pete L. u.  

Déryné u. Kossuth L. u. Rippl-Rónai u.  

 

 

 

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS – KEDD 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zöldhulladéknak tekinthető a faág, a fanyesedék, a fűkaszálék, a vágott virág és a falevél. A nagyobb ágakat (max.150 

cm) kérjük összekötve, kis kötegekben tegyék ki az ingatlanok elé. A falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot 

kérjük, hogy a komposztládákban helyezzék el.  

Amennyiben még nem vették át komposztládájukat, úgy azt továbbra is megtehetik ügyfélszolgálatunkon (Kaposvár, 

Áchim A. u. 2.). Ha a zöldhulladék már nem fér bele az edényzetbe, úgy azt zárt zsákokban tegyék ki portájuk elé. 

 

 

április 5. április 19. május 3. június 14. július 12. 

augusztus 30. október 4. november 1. november 22. december 6. 
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KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS 

 

 

A családi házaknál keletkező hulladék nagy része biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálással 

kitűnően hasznosítható. A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye 

az, hogy nem kerül pénzbe és mivel helyben 

van, szállítani sem kell. A szerves anyagok 

érlelésére a kert egyik félreeső, félárnyékos 

helye a legalkalmasabb.  

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által biztosított 

komposztláda használata egyszerű, a fekete 

szín elősegíti a nap melegének minél jobb 

arányú hasznosítását és gyorsítja a 

komposztálás folyamatát. A ládába kerülő 

szerves anyagokat célszerű felaprítani, mert 

így azok nagyobb felületen érintkeznek a 

levegővel, így a lebomlási folyamat gyorsabb. A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a komposztanyag 

átforgatásával, levegőhöz juttatásával. Fontos a megfelelő nedvességtartalom és a minél többféle alapanyag használata 

is. A friss, 4-6 hónapos komposzt a talaj felszínén használható fák, cserjék őszi betakarására alkalmas; az érett 8-12 

hónapos komposzt kiváló talajjavító, cserepes növények, veteményesek földjének fontos alapanyaga. 

 

 

LOMTALANÍTÁS - 2016. ÁPRILIS 26. 

 

Lomnak minősül minden olyan nagydarabos szilárd hulladék, ami nem fér bele a hulladékgyűjtő edénybe, így pl. bútorok, 

edények, szőnyegek, vagy játékok. 

Kérjük, hogy ezeken a napokon NE tegyenek ki elektronikai hulladékot, építési hulladékot, zöldhulladékot valamint 

veszélyes anyagokat (növényvédő szerek, olajos kannák, elemek). 

 

Kérjük Önöket, hogy a feleslegessé vált lomot illetve zöldhulladékot a megjelölt napokon reggel 6 óráig helyezzék el 

ingatlanjuk előtt oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza. 

 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 
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TISZTELT KAPOSVÁRIAK! 

 
 

Kiadványunkban ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a 2016. évi lom- és zöldhulladék szállítás időpontjairól. Gyűjtés 

az alábbi utcákban a lent megjelölt időpontokban lesz:   

 

Adria u. Hegyi u. Léva köz Semmelweis u. 

Álmos vezér u. Huba u. Léva u. Sopron u. 

Anna u. Illyés Gy. u. Losonc köz Streith M. u. 

Arany János köz Irinyi J. u. Losonc u. Sütő A. u. 

Arany János tér Jászai M. u. Lőtér u. Szent Imre u. 

Arany János u. Kárpát u. Mező u Szombathely u. 

Árpád u. Kassa u. Munkács u. Tallián Gy. u. és köz 

Bem u. Kazinczy F. u. Nádor u. Tas vezér u. 

Brassó u. Kereszt u. Nagygát u. Temesvár u. 

Buzsáki u. Keszthely u. Nagyszeben u. Ungvár u. 

Dózsa Gy.  u. Kisfaludy u. Ond vezér u. Veszprém u. 

Dsida Jenő u. Klapka u. Pázmány P. u. Vörösmarty u. 

Előd vezér u. Komárom u. Puskin u. Zaranyi lakótelep 

Fazekas M. u. Kond Vezér u. Radnóti M. u. Zaranyi u. 

Fő u Kontrássy u. Rákóczi tér  

Guba S. u. Kőszeg u. Rege u.  

Győr u. Laktanya u. Reményik S. u.  

 

 

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS – SZERDA 

 
 

 

 

 

 

Zöldhulladéknak tekinthető a faág, a fanyesedék, a fűkaszálék, a vágott virág és a falevél. A nagyobb ágakat (max.150 

cm) kérjük összekötve, kis kötegekben tegyék ki az ingatlanok elé. A falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot 

kérjük, hogy a komposztládákban helyezzék el.  

Amennyiben még nem vették át komposztládájukat, úgy azt továbbra is megtehetik ügyfélszolgálatunkon (Kaposvár, 

Áchim A. u. 2.). Ha a zöldhulladék már nem fér bele az edényzetbe, úgy azt zárt zsákokban tegyék ki portájuk elé. 

 

április 6. április 20. május 4. június 15. július 13. 

augusztus 31. október 5. november 2. november 23. december 7. 
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KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS 

 

 

A családi házaknál keletkező hulladék nagy része biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálással 

kitűnően hasznosítható. A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye 

az, hogy nem kerül pénzbe és mivel helyben 

van, szállítani sem kell. A szerves anyagok 

érlelésére a kert egyik félreeső, félárnyékos 

helye a legalkalmasabb.  

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által biztosított 

komposztláda használata egyszerű, a fekete 

szín elősegíti a nap melegének minél jobb 

arányú hasznosítását és gyorsítja a 

komposztálás folyamatát. A ládába kerülő 

szerves anyagokat célszerű felaprítani, mert 

így azok nagyobb felületen érintkeznek a 

levegővel, így a lebomlási folyamat gyorsabb. A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a komposztanyag 

átforgatásával, levegőhöz juttatásával. Fontos a megfelelő nedvességtartalom és a minél többféle alapanyag használata 

is. A friss, 4-6 hónapos komposzt a talaj felszínén használható fák, cserjék őszi betakarására alkalmas; az érett 8-12 

hónapos komposzt kiváló talajjavító, cserepes növények, veteményesek földjének fontos alapanyaga. 

 

 

LOMTALANÍTÁS - 2016. ÁPRILIS 27. 

 

Lomnak minősül minden olyan nagydarabos szilárd hulladék, ami nem fér bele a hulladékgyűjtő edénybe, így pl. bútorok, 

edények, szőnyegek, vagy játékok. 

Kérjük, hogy ezeken a napokon NE tegyenek ki elektronikai hulladékot, építési hulladékot, zöldhulladékot valamint 

veszélyes anyagokat (növényvédő szerek, olajos kannák, elemek). 

 

Kérjük Önöket, hogy a feleslegessé vált lomot illetve zöldhulladékot a megjelölt napokon reggel 6 óráig helyezzék el 

ingatlanjuk előtt oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza. 

 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 
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TISZTELT KAPOSVÁRIAK! 

 
 

Kiadványunkban ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a 2016. évi lom- és zöldhulladék szállítás időpontjairól. Gyűjtés 

az alábbi utcákban a lent megjelölt időpontokban lesz:   

 

Alkotmány u. Géza u. Kodolányi u. Rómahegyi út 

Állomás u. Gilice u. Krúdy köz Rozmaring u. 

Árok u. Görgey A. u. Krúdy u. Rudnay Gy. u. 

Árvácska u. Hegyalja u. Kunffy u. Szabadság u. 

Balázs J. u. Horgász u. Legénysor Szabó Pál u. 

Bánkutai u. Hóvirág u. Margaréta u. Szőlőhegyi út 

Bartók B. u. Ibolya u. Meggyes u. Tamási Áron u. 

Béla király köz Izzó u. Mikes K. u. Thököly u. 

Csík Ferenc sétány Jedlik Ányos u. Mikszáth K. u Toponári út 

Dália u. Jókai  u. Móra F. u. Tőzike u. 

Daru u. Juhász Gy. u. Muskátli u. Tulipán u. 

Derkovits Gy u. Kálvária u. Orci út Újmajor 

Deseda u. Kankalin u. Orgona u. Váci M. u. 

Eötvös u. Kaposfüredi út Panoráma u. Vaszary u. 

Erdei F. u. Kaposhegy Pipacs u. Veres P. u. 

Fészerlak puszta Kaposrétsor Posta u. Viola u. 

Forrás köz Kemping u. Répáspuszta Zichy M. u. 

Füredi út Kisköz u. Repkény u. Zrínyi M. u. 

Galimberti u. Kócsag u. Rezeda u.  

Gém u. Kodály Z. u. Rodostó u.  

 

 

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS –CSÜTÖRTÖK 
 

 

 

 

 

 

Zöldhulladéknak tekinthető a faág, a fanyesedék, a fűkaszálék, a vágott virág és a falevél. A nagyobb ágakat (max.150 

cm) kérjük összekötve, kis kötegekben tegyék ki az ingatlanok elé. A falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot 

kérjük, hogy a komposztládákban helyezzék el.  

Amennyiben még nem vették át komposztládájukat, úgy azt továbbra is megtehetik ügyfélszolgálatunkon (Kaposvár, 

Áchim A. u. 2.). Ha a zöldhulladék már nem fér bele az edényzetbe, úgy azt zárt zsákokban tegyék ki portájuk elé. 

április 7. április 21. május 5. június 16. július 14. 

szeptember 1. október 6. november 3. november 24. december 8. 
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KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS 

 

 

A családi házaknál keletkező hulladék nagy része biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálással 

kitűnően hasznosítható. A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye 

az, hogy nem kerül pénzbe és mivel helyben van, szállítani sem kell. A szerves anyagok érlelésére a kert egyik 

félreeső, félárnyékos helye a legalkalmasabb.  

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által biztosított 

komposztláda használata egyszerű, a fekete 

szín elősegíti a nap melegének minél jobb 

arányú hasznosítását és gyorsítja a 

komposztálás folyamatát. A ládába kerülő 

szerves anyagokat célszerű felaprítani, mert 

így azok nagyobb felületen érintkeznek a 

levegővel, így a lebomlási folyamat gyorsabb. 

A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a 

komposztanyag átforgatásával, levegőhöz 

juttatásával. Fontos a megfelelő 

nedvességtartalom és a minél többféle 

alapanyag használata is. A friss, 4-6 hónapos 

komposzt a talaj felszínén használható fák, cserjék őszi betakarására alkalmas; az érett 8-12 hónapos komposzt kiváló 

talajjavító, cserepes növények, veteményesek földjének fontos alapanyaga. 

 

 

LOMTALANÍTÁS - 2016. ÁPRILIS 28. 

 

 

Lomnak minősül minden olyan nagydarabos szilárd hulladék, ami nem fér bele a hulladékgyűjtő edénybe, így pl. bútorok, 

edények, szőnyegek, vagy játékok. 

Kérjük, hogy ezeken a napokon NE tegyenek ki elektronikai hulladékot, építési hulladékot, zöldhulladékot valamint 

veszélyes anyagokat (növényvédő szerek, olajos kannák, elemek). 

 

Kérjük Önöket, hogy a feleslegessé vált lomot illetve zöldhulladékot a megjelölt napokon reggel 6 óráig helyezzék el 

ingatlanjuk előtt oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza. 

 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 
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TISZTELT KAPOSVÁRIAK! 

 
 

Kiadványunkban ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a 2016. évi lom- és zöldhulladék szállítás időpontjairól. Gyűjtés 

az alábbi utcákban a lent megjelölt időpontokban lesz:   

 

Akácfa u. Egyenesi lakópark Kapoli A. u. Lövölde u. Táncsics M u. 

Balázskert köz Egyenesi út Katona J. u. Madár u. Teleki u. 

Ballakúti u. Erdősor u. Kecelhegyalja u. Maros u. Tinódi Lantos S. u. 

Balogh Ádám u. Erkel F. u. Kecelhegyi út Munkácsy M. u. Tisza u. 

Bárány R. u. Fekete I. u. Kelet-Ivánfa u. Nagyváthy J. u. Tókaji köz 

Bárczi Gusztáv u. Fodor J. u. Kenese tér Nagyváthy köz. Tókaji u. 

Békésy Gy. u. Gábor D. u. Kertész  u. Noszlopy G. u. Tompa M. u. 

Béla király u. Gárdonyi G. u. Kisrómahegyi út Nyár u. Töröcskei u. 

Benedek E. u. Gerle u. Koppány vezér u. Nyugat-Ivánfa u. Töröcskei városrész 

Bercsényi M. u. Gönczi Ferenc u. Kölcsey Ferenc u. Pacsirta u. Vak Bottyán u. 

Beszédes J. u. Gruber János u. Kőrös u. Pálóczi Horváth Á.u. Városház u. 

Bethlen G. u. Harsányi J. u. Kőrösi Cs. S. u. Patak sor Vasvári Pál u. 

Bláthy Ottó u. Hermann O. u. Körtönye Bükk u. Rét u. Vikár Béla u. 

Bocskai u. Hevesy György u. Körtönye u. Rigó u. Wigner Jenő u. 

Csalogány u. Irányi D. u. Kulacs u. Rózsa u. Xantus J. u. 

Csatorna köz Iszák u. Laborfalvi R. u. Sigray A. u. Zorka u. 

Cseri út Ivánfahegyalja u. Lazarine u. Sörház u. Zsigmond R. u. 

Domb u. János u. Liszt F. u. Szegfű u.  

Duna u. József u. Lonkahegyi út Szentgyörgyi A. u.  

Eger u. Kandó K. u. Lorántffy Zs. u. Szigetvári u.  

 

 

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS –PÉNTEK 
 

 

 

 

 

 

Zöldhulladéknak tekinthető a faág, a fanyesedék, a fűkaszálék, a vágott virág és a falevél. A nagyobb ágakat (max.150 

cm) kérjük összekötve, kis kötegekben tegyék ki az ingatlanok elé. A falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot 

kérjük, hogy a komposztládákban helyezzék el.  

Amennyiben még nem vették át komposztládájukat, úgy azt továbbra is megtehetik ügyfélszolgálatunkon (Kaposvár, 

Áchim A. u. 2.). Ha a zöldhulladék már nem fér bele az edényzetbe, úgy azt zárt zsákokban tegyék ki portájuk elé. 

április 8. április 22. május 6. június 17. július 15. 

szeptember 2. október 7. november 4. november 25. december 9. 
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KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS 

 

 

A családi házaknál keletkező hulladék nagy része biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálással 

kitűnően hasznosítható. A házi készítésű komposzt a legjobb, legtermészetesebb humuszforrás, amelynek nagy előnye 

az, hogy nem kerül pénzbe, s mivel helyben van, szállítani sem kell. A szerves anyagok érlelésére a kert egyik 

félreeső, félárnyékos helye a legalkalmasabb.  

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által biztosított 

komposztláda használata egyszerű, a fekete 

szín elősegíti a nap melegének minél jobb 

arányú hasznosítását és gyorsítja a 

komposztálás folyamatát. A ládába kerülő 

szerves anyagokat célszerű felaprítani, mert 

így azok nagyobb felületen érintkeznek a 

levegővel, így a lebomlási folyamat gyorsabb. 

A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a 

komposztanyag átforgatásával, levegőhöz 

juttatásával. Fontos a megfelelő 

nedvességtartalom és a minél többféle 

alapanyag használata is. A friss, 4-6 hónapos 

komposzt a talaj felszínén használható fák, cserjék őszi betakarására alkalmas; az érett 8-12 hónapos komposzt kiváló 

talajjavító, cserepes növények, veteményesek földjének fontos alapanyaga. 

 

 

LOMTALANÍTÁS - 2016. ÁPRILIS 29. 

 

 

Lomnak minősül minden olyan nagydarabos szilárd hulladék, ami nem fér bele a hulladékgyűjtő edénybe, így pl. bútorok, 

edények, szőnyegek, vagy játékok. 

Kérjük, hogy ezeken a napokon NE tegyenek ki elektronikai hulladékot, építési hulladékot, zöldhulladékot valamint 

veszélyes anyagokat (növényvédő szerek, olajos kannák, elemek). 

 

Kérjük Önöket, hogy a feleslegessé vált lomot illetve zöldhulladékot a megjelölt napokon reggel 6 óráig helyezzék el 

ingatlanjuk előtt oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza. 

 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 

 


