
Illegálisan lerakott hulladék felszámolása 
2020-ban elindult a Tisztítsuk meg az Országot! Elnevezésű projekt, amelynek részeként 
megkezdődött az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladék 
felszámolása. A hulladékgazdálkodási racionalizálási programnak az illegális hulladék 
felszámolása mellett része egy szankciórendszer kidolgozása, amely szigorúbban sújtana le az 
illegális szemetelőkre; valamint olyan lerakó pontok kijelölése, ahová a lakosság legálisan 
leadhatja feleslegessé vált tárgyait. A projekt I. ütemének keretében az önkormányzatok a 
Belügyminisztériumnál, a civil és gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyiségek az 
Innovációs és Technológiai Minisztériumnál (ITM) pályázhattak szennyezett területek 
megtisztítására, és az ingatlanok megvédésére, megakadályozva a további, illegális 
szemétlerakást.  
A projekt céljait segíti a HulladékRadar mobil alkalmazás a lakosság számára, melyben rövid 
regisztrációt követően az észlelt illegális hulladéklerakó helye bejelenthető. A bejelentés az 
illetékes hatósághoz érkezik meg, amely így gyorsan és hatékonyan tud intézkedni az illegális 
hulladék lerakó felszámolásáról.  
Az ITM és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatán a MECSEKÉRC Zrt. sikeresen 
pályázott, egy, a Kővágószőlős külterületén lévő ingatlanán fellelt illegális hulladék lerakat 
felszámolására, őrzés-védelmi rendszer kiépítésére. (Támogatói Okirat száma 
2020/TMOP/0166) Ennek eredményeképpen a terület megtisztulhatott, sorompó 
elhelyezésével pedig a további szemétlerakás nagy eséllyel megakadályozható.  
Ez utóbbiban kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét és együttműködését is! Mindannyian 
szembesülünk az illegális hulladék-elhelyezés, a hulladék „elhagyása” okozta problémával: az 
út menti területeken elhagyott szemét tájképromboló hatásával; a közterületeken eldobott 
csomagolással, üdítős palackokkal, csikkekkel; köz- vagy külterületi ingatlan-tulajdonosként 
mások által „ottfelejtett”, építkezésből, felújításból, lomtalanításból származó hulladékkal. Az 
illegálisan lerakott hulladék a tájképromboló hatás és termő/zöldterület – foglalás mellett, 
összetételétől függően okozhat talaj-, vízszennyezést, bűzt, fertőzésveszélyt is. 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs környékén több lakossági hulladékudvart üzemeltet, ezek 
nyitvatartásáról, átvehető hulladékok fajtájáról, éves mennyiségéről, az átvételi szabályokról 
az alábbi elérhetőségen tájékozódhatunk: https://new.delkom.hu/hulladekudvarok/.  
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, éljenek a hulladékudvarok nyújtotta lehetőségekkel!  
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