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A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
működési területén elindult a szemétgyűjtési akció, 
a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében 

 
 

Elindult Baranya, Somogy és Tolna megyében is a „Tisztítsuk 

meg az országot!”  program, amelyet egyebek mellett az 
illegális hulladéklerakók felszámolására hozott létre 

Magyarország kormánya 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium előterjesztése és koordinációja 

alapján 2020. július 30-án került meghirdetésre „Tisztítsuk meg az 

országot!” elnevezéssel egy országos program, melynek célja, hogy az 

elmúlt évtizedekben felhalmozódott, a közterületeken fellelhető, illegálisan 

lerakott, elhagyott hulladék felszámolását elősegítsék, valamint keletkezését 

megelőzzék. A projekt négy ütemből tevődik össze, és 2022-ig fog tartani. 

Az első szakaszban az erdőkben, a nemzeti parkokban, a folyók, a vasúti és 

közúti létesítmények mentén, valamint az önkormányzati közterületen 

fellelhető, jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása a cél. A projektben 

közreműködő szervezetként a MÁV Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a települési önkormányzatok mellett 

az állami erdészeti társaságok és a nemzeti parki igazgatóságok is részt 

vesznek. 
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A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság összesen 15 szektorban gyűjt 

szemetet a Duna, a Dráva és a kisvízfolyások meghatározott 

szakaszán.  

 

Az Igazgatóság a szemét átmeneti tárolására és szelektív válogatására 4 

helyszínen épített depót. A létesített depóniákból ezt követően kerül a 

hivatalos hulladék-lerakó helyre a már szelektíven válogatott szemét.  

 
A kiemelt helyszín Mohács, ahol nagy mennyiségű hulladék található 

a Duna töltése és a DDVIZIG Mohácsi Felügyelősége között.  
 

A sajtó képviselőit 2020. november 13-án (pénteken) 10 órától 
várjuk helyszíni szemlére Mohácson, a Mohácsi Felügyelőségünkre.  

(7700 Mohács, Réti dűlő utca 24.) 

 

Valamennyi résztvevő szervezet alapvető – de nem kizárólagos – feladata, 

hogy feltérképezze és dokumentálja az illegálisan elhelyezett hulladék 

helyét, beazonosítsa az elszállítandó hulladék összetételét és szükség esetén 

lefolytassa a kapcsolódó hatósági eljárásokat; a központi projekt irányító 

bizottsága által jóváhagyott előzetes munkaterv és intézkedési terv szerint 

összegyűjtse a felügyelete alá tartozó területeken az illegálisan elhelyezett 

hulladékot,gondoskodjon a hulladék elszállításáról, kezeléséről és az azokhoz 

kapcsolódó díjak megfizetéséről, hogy kialakítsa a megtisztított területek 

felügyeletének, ellenőrzésének rendszerét. A projekt kapcsán mindenki 

segítségére számítanak, aki tenni kíván azért, hogy tisztább országban 

élhessünk. Így például a HulladékRadar applikáción keresztül bárki 

könnyedén bejelentheti, ha illegálisan lerakott hulladékot lát. A bejelentések 

helyszíneit azonosítják, ezután a közreműködő szervezetek gondoskodnak 

majd a hulladék felszámolásáról.  

 

Sajtómegkereséseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk: 

Sajtókapcsolat: Jusztinger Brigitta PR munkatárs 

Telefon: 30/ 985-4495 

E-mail: jusztinger.brigitta@ddvizig.hu 


