
 

A hulladék elhelyezésével kapcsolatos kérdések 

Tisztelt Képviselők! 

A Mézeshegybe vezető út melletti ingatlanon elhelyezett hulladék több lakónál is problémát 

vetett fel. Ezért szeretnénk áttekintést adni a témára vonatkozó jogszabályokról, 

lehetőségekről. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. § (1) bekezdése 

mondja ki, hogy a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.  A Htv. 2. § (1) 

bekezdés 24. pontja alapján hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, 

akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van. 

A Htv. 31. § (2) bekezdése alapján a hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről 
a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett 

előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, 
b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, 
c) a hulladék szállítónak történő átadása, 
d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, 
e) a hulladék közvetítőnek történő átadása, 
f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, 
g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása - ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton 

vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is -, vagy 
h) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján 

gondoskodik. 
 

A Htv. 32. § (1) A hulladékgazdálkodás költségeit - a szennyező fizet elvvel összhangban - az 

eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék tényleges vagy korábbi birtokosa fizeti meg. 

Fontos kitérni a Htv. 61. §-ára. 

Ennek (1) bekezdése kimondja, hogy hulladéktól, csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a 

környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.  A (2) bekezdés kimondja, hogy az 

ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát 

terheli. 

Nagyon fontos, hogy a (3) bekezdés rögzíti, hogy ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi 

birtokosa a fenti kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, 

illetve annak személye, aki a hulladéktól a Htv. 61. §  (1) bekezdésben foglaltak megsértésével 

vált meg, akkor a hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, 

akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. 
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Vagyis, jelen esetben, mivel az önkormányzatnak és más hatóságnak sincs információja arról, 

hogy ki(k) helyezte(k) hulladékot az ingatlanra – vagyis az ingatlan elhelyezője nem vonható 

felelősségre – így az ingatlan tulajdonosának kell eleget tenni a hulladék kezelési 

kötelezettségének. 

E szakasz (6) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett 

vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e § 

rendelkezéseire figyelemmel a 31. § (1) bekezdésében megállapított kötelezettségének 

önként nem tesz eleget. 

 

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hr.)  szabályozza a 

hulladékgazdálkodási bírság mértékét. Itt az alapbírságot kell figyelembe venni, mely több 

féle. A Környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kt. 4. § a rögzíti a környezetveszélyeztetés és a környezetkárosítás fogalmát. A 

10. pont alapján környezetveszélyeztetés: a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen 

veszélye, míg a 12. pont alapján környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, 

amelynek hatására környezetkárosodás következik be. Ezek bekövetkezése esetén magasabb 

az alapbírság összege. A H. 2. §-a alapján a bírság kiszabására illetékes egyrészt a 

környezetvédelmi hatóság (mely most a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalához 

tartozik), másrészt a jegyző. Ezzel kapcsolatban pontosítás történt a Járási Hivatallal, és az a 

megállapítás, hogy ebben az esetben a jegyző az illetékes. 

Abban az esetben, ha felvállalnák személyek, hogy bejelentik az egyes hulladék lerakóit, abban 

az esetben az adott hulladékot lerakó személy lenne megbírságolható. Ezen bírság összege 

50.000,- Ft-ig terjedhet, azonban több feltételnek kell teljesülnie. Így, hogy a szemét 

elhelyezése nem jár környezetveszélyeztetéssel, környezetszennyezéssel vagy 

környezetkárosítással; a jogsértést nem ismételten követték el – vagyis a szemét elhelyezője 

először követi el ezt a cselekményt – és az elhelyezett hulladék mennyisége mennyisége nem 

haladja meg az adott településen a háztartási hulladék átlagos havi mennyiségét. 

Valószínűsíthető, hogy egy-egy szemételhelyezésnél ezen feltételek fenn is állnak, így 

alkalmazható lenne a bírság. 

Addig azonban, amíg senki nem vállalja fel azt, hogy bejelenti a hulladék elhelyezőjét, ez az 

eljárás nem alkalmazható.  

 

Megemlítendő még a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) nevesített 
köztisztasági szabálysértés 

Az Sztv 196. § (1) bekezdése alapján aki 
a) a közterületen szemetel, beszennyezi, 
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b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el. Nyilván ez a rendelkezés erre az 
esete nem vonatkozik. 
Ezen paragrafus (2) bekezdése kimondja, hogy aki települési hulladékot a közterületen 
engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, 
szabálysértést követ el. 
A szabálysértési ügyekben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala jár el. 

A Htv. 84. § (1)bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint 

más jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében a hulladékbirtokost, a 

hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi 

a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, 

illetve a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék 

birtokosa, tulajdonosa, illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja.  

A Htv. 86. § (1) bekezdése alapján az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, 
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) 

 a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály vagy hatósági határozat előírásait 
megsérti, 
azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes 
szabályokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére 
kötelezi. 
 

Javasolnék egy felhívást közzétenni: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szemetet mindenkinek a rendelkezésre álló 

szemetesedényében kell elhelyezni, melyet rendszeresen ürítenek. Közterületen, más 

ingatlanán szemét nem helyezhető el! A vaszari lakosoknak hulladékelhelyezésre a 

hulladékudvar is rendelkezésre áll, mely minden pénteken 10,00 órától 18,00 óráig van 

nyitva. Hulladékok szelektív gyűjtésére a szelektív gyűjtő edények állnak rendelkezésre. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon személy, aki hulladékot helyez el  

• más ingatlanán, 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető, 

• közterületen, szabálysértést követ el, ennek megfelelően büntethető. 

Egyben kérjük azokat, akik látják, hogy kik helyezik el a hulladékot, bizonyítható módon 

jelezzék az önkormányzat illetve szabálysértés esetén a járási hivatal felé, hogy a 

szemételhelyezők megbírságolhatók legyenek. 

Vaszar, 2017. május 3. 

 

 Pfilfné Bagics Judit jegyző  
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