
2000. évi XLIII. törvény 

a hulladékgazdálkodásról 

 

III. Fejezet 

HULLADÉKKEZELÉS ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÁS 

Hulladékkezelés 

14. § (1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 

(2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem 
rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 

(3) A hulladékkezelésből származó hulladékokra a hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére 
megállapított kötelezettségeket. 

(4) A hulladékkezelő köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartás és adatszolgáltatás elvégzésén túl a 
birtokába került, átvett hulladékokra és az általa végzett kezelésre vonatkozó adatokat is külön jogszabályban 
meghatározott módon nyilvántartani és a hatóságoknak adatot szolgáltatni. 

(5) A hulladékkezeléshez használt technológia, berendezés, eszköz, anyag alkalmazását, forgalmazását jogszabály 
engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, illetőleg minősítéshez kötheti. 

(6) Az egyes hulladékfajtákra, illetve kezelési tevékenységekre vonatkozó átfogó szakmai szabályokat 
a) törvényi szabályozást nem igénylő esetekben a Kormány rendeletben, 
b) törvényi vagy kormányrendelet szintű szabályozást nem igénylő esetekben a környezetvédelemért felelős 

miniszter, illetőleg a tevékenység szabályozásáért felelős miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

(7) A technológiákból származó, a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag, valamint a már 
használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká. 

A hulladékkezelés és hasznosítás során betartandó szabályokat fogalmazzák meg jelen paragrafusok, 
kitérve valamennyi műveletre, így a hulladék begyűjtés-, szállítás-, előkezelés-, tárolás-, ártalmatlanítás és 
hasznosítás előírásaira. Alapvető szabály, hogy hulladékkezelés csak a környezetvédelmi hatóság 
engedélyével végezhető és a szabályok betartására vonatkozó felelősség mindaddig fennáll, amíg a kezelést 
végző birtokában van a hulladék, a hulladékbirtokosra vonatkozó általános szabályokkal összhangban. A 
hulladék átadása során a hulladék birtokosának az elvárható gondosság szerint kell eljárnia abban az 
esetben, amikor a hulladékot továbbadja. A törvény felhatalmazást ad további rendeletek megalkotására az 
egyes hulladékfajtákra, illetve kezelési tevékenységekre vonatkozó átfogó szabályok vonatkozásában. 

Hulladékgyűjtés és begyűjtés 

15. § (1) A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy 
birtokosának kötelezettsége. A hulladék telephelyen belüli - a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő - 
gyűjtése a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatósági engedély nélkül 
végezhető. 

(2) A begyűjtés során a hulladékkezelő a hulladékot a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól rendszeresen 
összeszedi és elszállítja a begyűjtőhelyre, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére, illetőleg a hulladékot átveszi a 
hulladékok birtokosaitól a begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon. 

(3) A hulladékbegyűjtési tevékenység végzése környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött. 
(4) Gazdálkodó szervezet tevékenységi körében nem veszélyes hulladék forgalmazását - amennyiben azt 

változatlan formában értékesíti (a továbbiakban: hulladékkereskedő) - a kereskedelmi jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően végezheti. 



(5) A hulladékkezelő begyűjtőhelyet önálló telephelyként vagy telephelyen belüli gyűjtőhelyként hatósági 
engedély birtokában létesíthet és üzemeltethet, ahol a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőzően a hulladékot 
elszállításig tárolják, esetenként előkezelik, illetve további kezelésre, hasznosításra előkészítik. 

(6) A (3) és (5) bekezdés szerinti engedélyezés feltételeit külön jogszabály tartalmazza. 



 

Hulladékszállítás 

16. § (1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő 
szennyeződés esetén a szállító - a 13. § (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 

(2) A szállító (1) bekezdés szerinti kötelezettsége nem érinti az e törvény, valamint külön jogszabály alapján a 
hulladék termelőjének, birtokosának felelősségét, valamint a költségviselés áthárításának lehetőségét. 

(3) Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön 
jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. 

A törvény általános szabályként írja elő, hogy hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy a környezet ne 
szennyeződjék. A fenti előírás mellett rendelkezik arról is, hogy gazdálkodó szervezet üzletszerűen és 
rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel 
végezhet (egyebek mellett a veszélyes áruk fuvarozási előírásait is be kell tartania) és erre a tevékenységre a 
környezetvédelmi hatóságtól előzetesen engedélyt kell szereznie. 

A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása 

17. § (1) Az ország területére - beleértve a vámszabad területeket is - hulladékot 
a) csak hasznosítás céljára, 
b) a környezet állapotát nem veszélyeztető, nem szennyező módon, 
c) a környezet károsodásának kizárásával, 
d) a környezetvédelmi hatóság - külön jogszabályban meghatározott - engedélyével 

lehet behozni. 
(2) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyt annak a hasznosítást végző, vagy a 

hasznosító megbízásából a hulladék behozatalára vele szerződésben álló hulladékkereskedő, szállító gazdálkodó 
szervezetnek adhat, amely az (1) bekezdésben, illetve a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. 

(3) A vámszabad területre történő hulladékbehozatal esetében az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. Nem minősül hulladékbehozatalnak a vámszabad területen keletkezett hulladék országon 
belüli kezelése céljából történő szállítása. 

(4) Hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása csak a nemzetközi szerződésekkel 
összhangban és a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén lehetséges. 

A törvény szerint hulladék behozatala, kivitele, átszállítása, a Magyar Köztársaság területén történő 
hasznosítása, illetve ártalmatlanítása csak a környezet állapotát nem veszélyeztető, szennyezését, károsítását 
kizáró módon történhet, összhangban a vonatkozó nemzetközi kötelezettségekkel. A vonatkozó részletes 
szabályok megalkotására is adott felhatalmazás célja az, hogy az ország területén eredendően keletkező 
hulladékok mennyisége ne növekedjen a külföldről behozott hulladékok miatt. Fontos, hogy az Európai 
Unióhoz történő csatlakozás pillanatában a Tanács e kérdéskört szabályozó 259/93/EGK rendelete 
automatikusan hatályba fog lépni, így a hulladék kivitelére, behozatalára vonatkozó szabályok a fenti 
rendeletben meghatározottak alapján lesznek kötelezőek. 



 

Hulladékhasznosítás 

18. § (1) A hulladék hasznosítása történhet 
a) a hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történő ismételt felhasználásával (újrafeldolgozás); 
b) a hulladék valamely újrafeldolgozható összetevőjének leválasztásával és alapanyaggá alakításával 

(visszanyerés); 
c) a hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítás). 
(2) A biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá 

tétele hasznosításnak minősül. A tevékenység végzésének és a keletkező termékek felhasználásának feltételeit külön 
jogszabály tartalmazza. 

(3) A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges 
alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. 

(4) Hulladékhasznosító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és a környezetvédelmi 
hatóság engedélyével létesíthető. 

(5) A hulladék hasznosítása esetén a gyártóra, a hulladék birtokosára és a hulladékkezelőre vonatkozó előírásokat 
kell alkalmazni. 

A törvény 18. §-ában szabályozott hulladékhasznosítás a kezelési folyamatok legfontosabb lépése, mivel 
ennek segítségével valósítható meg leginkább a környezetkímélő termelés. A törvény meghatározza a 
hulladékhasznosítás fajtáit, megkülönböztetve az újrafeldolgozás, a visszanyerés és az energetikai hasznosítás 
eseteit; valamint azt a kötelezettséget rója a hulladékhasznosítást végzőre, hogy a hasznosítással előállított 
termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. 

Hulladékártalmatlanítás 

19. § (1) A hulladékártalmatlanítás a környezetvédelmi hatóság engedélyében megfogalmazottak szerint történhet 
a) hulladéklerakóban történő lerakással; 
b) termikus ártalmatlanítással; 
c) más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással. 
(2) Hulladékártalmatlanító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és a 

környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthető. 
(3) Az ártalmatlanító létesítmények kialakítására és üzemeltetésére, valamint a már működő és betelt lerakókra 

vonatkozó előírásokat külön jogszabály állapítja meg. 
(4) Új, települési hulladék lerakására szolgáló létesítmény kizárólag térségi célokra építhető. 
(5) Hulladéklerakóban előkezelés nélkül - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet másként nem 

rendelkezik - hulladék nem ártalmatlanítható. A lerakással ártalmatlanítható hulladékok körét és a lerakás feltételeit 
külön jogszabály határozza meg. 

A törvény a 19. §-ában meghatározza a hulladékártalmatlanítás esetköreit (lerakás, termikus 
ártalmatlanítás, más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárás), előírva azt, hogy ártalmatlanítás csak a 
környezetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint történhet. A hulladékok ártalmatlanítása a törvény 
szerint lerakás keretében a jövőben csak külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, regionális célokat 
szolgáló lerakóhelyen valósulhat meg. A lerakókra, a lerakható hulladékok körére és összetételére vonatkozó 
részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg, a Tanács hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
Irányelvével összhangban. 

 
 


