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Tisztelt Bizottság! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 61. § (1) bekezdése 

szerint hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését 

kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára 

vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem az e 

törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg. A (2) bekezdés úgy 

rendelkezik, hogy az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott 

hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi 

birtokosát terheli. A (3) bekezdés rögzíti, hogy amennyiben a hulladék tulajdonosa vagy 

korábbi birtokosa a kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a 

személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól jogellenesen vált meg, akkor a 

hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az 

ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az (5) bekezdés szerint az 

ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén 

elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra 

alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. A (6) 

bekezdés pedig felhatalmazza a környezetvédelmi hatóságot arra, hogy a jogellenesen 

elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezze azt a személyt, aki a 

kötelezettségének önként nem tesz eleget. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, 

hogy a Ht. 61. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a jegyző jár el, 

kivéve, ha a hulladék tulajdonosa vagy az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált, vagy az 

ingatlan tulajdonosa az önkormányzat. 

 

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján a 

jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult, amennyiben a kötelezett a jegyző 

által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének 

nem vagy nem megfelelően tesz eleget. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdése szerint, aki a közterületen, a közforgalom 

céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket 

beszennyezi, továbbá a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott 

szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el. 

A (2) bekezdés rendelkezése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély 

nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést 

követ el. 

A (3) bekezdés alapján a fentiekben leírtak szerint meghatározott szabálysértés miatt a 

közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi 

jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az 

önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is szabhat ki 

helyszíni bírságot. 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a nevesíti a 

hulladékgazdálkodás rendjének megsértése tényállását. E § (1) bekezdése szerint aki arra a 

célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, vagy engedély nélkül vagy 

az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más 

jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

A (2) bekezdés alapján a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) 

bekezdésben meghatározott bűncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes 

hulladékra követik el. 

A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség 

miatt az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évig, a (2) bekezdésben meghatározott 

esetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Közterületeken illegálisan elhelyezett hulladék esetében tehát a Ht. 61. § (3) bekezdése 

alapján a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére 

vonatkozó kötelezettség az önkormányzatot, mint a közterület tulajdonosát terheli, mely 

kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele 

szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. 

Az illegális hulladéklerakás esetében az önkormányzat a fentiekben leírtak szerinti valamely 

eljárás lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben a jogellenesség tényét bizonyítani tudja. A 

bizonyítás módjaként pedig csak a tettenérés elfogadott. 

 

Az illegális lerakók elleni küzdelem nagy anyagi terhet jelent az önkormányzatnak, és még ha 

sikerül is felszámolni egy ilyen lerakót, nehéz megakadályozni újabbak megjelenését. Erre 

csak akkor van lehetőség, ha az önkormányzati fellépés mellé lakossági összefogás, 

ellenőrzés is társul, e nélkül tartós eredmény nem érhető el. 

 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásulvételét. 

 

Kecskemét, 2018. május 29. 

 

 

 

 Sipos László 

 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018.(VI. 19.) VVB. számú határozat 

Illegális hulladéklerakással kapcsolatban tehető intézkedések 

 

 

A bizottság Sipos László tanácsnok tárgybeli, 17722-1/2018. számú tájékoztatójában 

foglaltakat tudomásul vette. 

 


