
Tisztelt Erdőjáró!

Ön  a  legmagasabb  rendű  életközösség,  az  ERDŐ  látogatója.  Az  ERDŐ  közös 
kincsünk, kérjük járuljon hozzá Ön is az erdei életközösség védelméhez és tartsa be az alábbi 
magatartási szabályokat:

 
• Az  erdőben  (is)   tilos  szemetelni,  zajongani,  tüzet  rakni,  vagy  az 

élővilágot bármely módon zavarni, károsítani!

• Kutyát póráz nélkül elengedni vagy kóborolni hagyni, erdőben kutyát és 
egyéb háziállatot futtatni, szabadon engedni, legeltetni a vadállomány és 
az erdő védelme érdekében, továbbá állat-egészségügyi okokból is tilos! A 
vadat  űző  kutyát  a  vadász  a  vad  épségének  védelme  érdekében 
elpusztíthatja.

• Az erdőben kerékpározni,  motoros sporteszközt (quad,  motorkerékpár) 
használni, gépjárművel közlekedni és táborozni csak az arra kijelölt úton, 
illetve  területen  szabad.  (Balatonszepezden  nincsenek  ilyenek  kijelölve, 
tehát tilos!)

• Napnyugta előtti  és napkelte  utáni két-két órában a területen vadászat folyik,  mely 
balesetveszélyes ezért ilyenkor, illetve éjszaka tilos az erdő látogatása!

• Erdei  terméket (kidőlt  fák,  felszíni  kő,  virág,  vadgyümölcs,  díszítőlomb,  hullott 
agancs,  moha,  makk)  az  erdőgazdálkodó  előzetes  írásos engedélye  birtokában 
szabad  csak  gyűjteni.  Gombát  napi  fél  kiló  mértékig  szabadon  gyűjthet  a 
Balatonszepezdi EBT. kezelésében levő erdőterületeken. Az erdő látogatója motoros 
vagy kézifűrészt és fejszét erdőben való tartózkodása során nem tarthat magánál! 

Amennyiben  az  erdő  látogatója  az  erdő  védelmére,  valamint  az  erdő  látogatására 
továbbá a külterületek rendjére vonatkozó előírásokat  megszegi  szabálysértést  követ  el.  A 
szabálysértéseket  elkövető  személyek  cselekménye  a  szabálysértésekről  szóló  1999.  évi 
LXIX. törvény 149. §-a, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 3. §, 6. §, 19. §, 20. §, 60. §, 120-122. §-a alapján bírsággal szankcionálható!

    Szabálysértési hatóság: 
    Balatonszepezd Önkormányzat Jegyzője,
    8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

    Erdészeti szakirányító:
    Naturerdő Kft., tel: 87/568-100, 

    Készült Balatonszepezd Önkormányzata megbízásából 
      az SF Alapítvány támogatásával. 

    www.balatonszepezd.hu, www.naturerdo.info, www.sfalapitvany.org

http://www.balatonszepezd.hu/
http://www.sfalapitvany.org/
http://www.naturerdo.info/


HULLADÉK-
KONTÉNEREK

HASZNÁLATI REND

Belterületen az egyedi hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 

A konténerudvar a Balatonszepezd község külterületén 
élők kommunális hulladékának elhelyezésére szolgál! 

A konténerekbe csak kommunális hulladék helyezhető. 

Tilos a konténerekbe rakni különösen:
− építési törmeléket,
− komposztálható zöldhulladékot (vágott fű, hullott lomblevél, egyéb kerti nyesedék)
− veszélyes hulladékot ( elektromos háztartási eszközök, használt elem, stb.)
− bármely egyéb olyan anyagot, mely mérete, vagy állaga révén a konténereket, vagy 

környezetüket károsíthatja, tüzet okozhat, bomlásával a környező lakók felé bűzt vagy 
fertőzést terjeszthet. (állati tetemek, forró hamu, festék, stb.)

Különösen  tilos  a  konténerek  mellé  a  szemetet  elhelyezni,  vagy  nem  Balatonszepezden 
keletkezett hulladékot a konténerekbe rakni!

Komposztálható zöldhulladékok 
lerakására az SF Alapítvány biztosít lehetőséget a Zánka, Fő u. 3-7. (Gyopár Fatelep) 
telephelyen. Telefon: 87/568-100, internetcím: www.sfalapitvany.org

A  hulladékkezelés  rendjét  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
10/2006.  (V.  30.)  önkormányzati  rendelete  szabályozza.  A  fenti  szabályok  megsértése 
szabálysértésnek minősül, melynek elkövetője 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A  konténertároló  üzemeltetése  jelentős  terhet  ró  az  önkormányzatra,  rajta  keresztül 
Balatonszepezd lakóira, nyaralóira.  Különösen akkor, ha a fenti szabályok figyelmen kívül 
hagyása  miatt  a  több konténert  és  gyakrabban  kell  üríteni.  Egy konténer  egyszeri  ürítése 
4.541.- Ft. Kérjük tartsák be a fenti szabályokat!

Szabálysértési hatóság: 
Balatonszepezd Önkormányzat Jegyzője, 8252 Balatonszepezd Árpád u. 27.

http://www.sfalapitvany.org/

