
TISZTELT DEVECSERI LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Devecser 
közigazgatási területén belül a jelenleg 
hatályos törvények és helyi rendeletek 
alapján:

TILOS a hulladékot
– felhalmozni,
– a gyűjtés, a szállítás, a kezelés szabályaitól 
eltérő módon elhagyni
– ellenőrizetlen körülmények között 
elhelyezni és kezelni.
– A hulladékgazdálkodási hatóság intéz
kedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy 
figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá 
vont személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet vagy természetes 
személyt.

– Bűncselekménynek minősül az illegális 
hulladék lerakása, ha az alkalmas az emberi 
élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a 
levegő vagy azok összetevői, illetve élő 
szervezet egyedének veszélyeztetésére, 
vagy annak mennyisége meghaladja az 
1000 kgot vagy a 10 köbmétert. (Büntetési 
tétel: 3 évig terjedő szabadságvesztés)
– Szabálysértést követ el az, aki a 
közterületet, a közforgalom céljait szolgáló 
épületet, vagy a közforgalmú közlekedési 
eszközt beszennyezi. (Büntetési tétel: 
pénzbírság 5.000 Fttól 150.000 Ftig)
– A hulladék illegális elhelyezése 
közigazgatási szankcióval sújtandó 
magatartási körbe sorolható a továbbiakban.
– Hulladék tulajdonjogával felhagyni nem 
lehet. Hulladék tulajdonjogát másra átruházni 
jogszabály szerinti feltételekkel lehet.

TISZTÍTSUK MEG
AZ ORSZÁGOT!

Lakossági tájékoztató
az illegális hulladékról és annak környezeti hatásairól



– Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli 
az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás 
megelőzéséért. Az ingatlanon más által, 
az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
vagy elhagyott hulladék elszállításának 
és kezelésének kötelezettsége a hulladék 
tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. 
Ha a hulladéktulajdonos vagy a korábbi 
birtokos ismeretlen, az ingatlan tulajdonosát 
terheli az elhagyott hulladék felszámolásának 
kötelezettsége. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy az illegális hulladék elhelyezés 
megakadályozása érdekében megtett minden 
tőle elvárható intézkedést, és bizonyítja 
a hulladék korábbi birtokosának vagy az 
ingatlan tényleges használójának személyét.

2021. március 1-től az illegális hulladékkal 
kapcsolatos hatósági eljárások a 
Kormányhivatal hatáskörébe tartoznak. 

A helyileg illetékes kormányhivatal:
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A nem megfelelő hulladékkezelés károsan 
hat a környezetre. Az illegálisan lerakott 
hulladék hosszú távon ártalmas a felszíni 
vizekre, levegőre, talajra, növény és 
állatvilágra és ezeken keresztül a lakosság 
egészségi állapotát is negatívan befolyásolja.
A különböző típusú lévő káros- vagy 
méreganyagok idővel leszivárognak a talajba, 
talajvízbe, bomlásuk a levegőbe káros 
anyagokat juttathat, így a mezőgazdaság 
és ipar által feldolgozott élelmiszer 
alapanyagokban, valamint a fogyasztókkal 
közvetlenül érintkező élelmiszerek és 
termékek tartalmazhatnak az egészségi 
állapotra rossz hatással lévő anyagokat.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a saját 
és a jövő nemzedékek egészségének 
érdekében fokozottan figyeljenek a szemét 
és hulladék megfelelő elszállítására. Ebben 
a www. devecser.hu oldalon letölthető, 
facebook oldalunkon és az önkormányzati 
intézményekben elérhető kiadvány is 
segítséget nyújt.

Devecser Város Önkormányzata
8460 Devecser, Deák tér 1.

+36 88 512 638
hivatal@devecser.hu
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