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Hulladék ABC
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2. Értelmez? rendelkezések
2. § (1) E törvény alkalmazásában
1. anyagában történ? hasznosítás: bármilyen hasznosítási m?velet az energetikai hasznosítás kivételével;
2. ártalmatlanítás: minden olyan kezelési m?velet, amely nem hasznosítás; a m?velet abban az esetben is
ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási
m?veletek nem kimerít? listáját a 2. melléklet tartalmazza;
3. biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben,
étkeztet?kben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képz?d? élelmiszer- és konyhai
hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képz?d? hulladék;
4. biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton
biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;
5. elkülönített gy?jtés: olyan gy?jtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott
esetben típusa – szerint elkülönítik, lehet?vé téve annak egyedi módon történ? kezelését;
6. elkülönítetten gy?jtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a
képz?dés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jelleg? vagy típusú hulladéktól elkülönítve gy?jtenek;
7. el?kezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megel?z? el?készít? m?velet;
8. energetikai hasznosítás: hasznosítási m?velet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve
a biológiailag lebomló hulladékból történ? energia-el?állítást, valamint az olyan anyaggá történ? feldolgozást,
amelyet üzemanyagként, illetve tüzel?anyagként használnak fel;
9. életciklus-szemlélet: olyan összehasonlító megközelítési mód, amely a megel?zés, valamint a
hulladékgazdálkodás során az el?vigyázatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó általános környezetvédelmi
elvekre, a m?szaki megvalósíthatóságra, továbbá az er?források védelmére és a gazdasági életképességre
vonatkozó szempontokra figyelemmel, az általános környezeti és gazdasági hasznok, költségek, valamint az
emberi, egészségügyi és társadalmi hatások felmérésére irányul;
10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelmér?l szóló törvény szerinti építési
tevékenységb?l származó hulladék;
11. ésszer? nyereség: az Európai Unió m?ködésér?l szóló szerz?dés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdek? szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti nyereség;
12. feltöltés: olyan hasznosítási m?velet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék
felhasználásával hulladéknak nem min?sül? anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek
helyreállításakor vagy tájrendezéskor;
13. fogyasztó: aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy
megvásárolja;

14. forgalmazó: terméket viszonteladónak, illetve fogyasztónak átadó, értékesít? gazdálkodó szervezet;
15. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, ide
nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására
hoztak létre;
16. gyártó: termék el?állítója, továbbá – ha a terméket nem Magyarország területén állítják el? – az, aki a
terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén els?ként forgalomba hozza;
17. gy?jtés: a hulladék összegy?jtése hulladékkezel? létesítménybe történ? elszállítás céljából; a gy?jtés
magában foglalja a hulladék el?zetes válogatását és el?zetes tárolását is;
17a. gy?jt?: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási
létesítményekb?l összegy?jti, átveszi;
18. gy?jt?edény: szabványos mérettel rendelkez? hulladékgy?jt? edényzet, hulladékgy?jt? zsák, valamint az
elkülönített hulladékgy?jtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;
19. gy?jt?hely: az átvételi hely, a hulladékgy?jt? pont, a hulladékgy?jt? udvar, valamint a munkahelyi gy?jt?hely
és az üzemi gy?jt?hely;
20. hasznosítás: bármely kezelési m?velet, amelynek f? eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál
annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére
használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik el?, hogy ezt a funkciót akár az
üzemben, akár a szélesebb kör? gazdaságban betölthesse; a hasznosítási m?veletek nem kimerít? listáját a 3.
melléklet tartalmazza;
21. háztartási hulladék: a háztartásokban képz?d? vegyes, elkülönítetten gy?jtött, valamint lomhulladék, ideértve
a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös
használatú helyiségeiben és területein képz?d? hulladékot;
22. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gy?jtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képz?dik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;
23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelyt?l birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni
köteles;
24. hulladékbirtokos: a hulladéktermel?, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a
birtokában van;
25. hulladékfajta: az az anyagfajta – így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, m?anyag, biológiailag lebomló
–, amelyb?l az adott hulladék képz?dik;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gy?jtése, szállítása, kezelése, az ilyen m?veletek felügyelete, a
keresked?ként, közvetít?ként vagy közvetít? szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási
létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezel? létesítmények utógondozása;
27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gy?jtését,
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelez? jelleggel igénybe veend? szolgáltatás;
28. hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely,
ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában
foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát
szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gy?jt?helyeket, valamint a hulladékkezel? létesítményeket;
29. hulladékjelleg: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemz?je;
30. hulladékolaj: bármely ásványi vagy szintetikus ken?olaj vagy ipari olaj, amely az eredeti rendeltetési célra

tovább nem használható, így különösen a használt motorolaj és sebességváltó-olaj, ken?olaj, turbinaolaj és
hidraulikaolaj;
31. hulladékolaj regenerálása: olyan újrafeldolgozási m?velet, amely által alapolajat állítanak el? a hulladékolaj
finomításával, így különösen az abban található szennyez?anyagok, oxidációs termékek és adalékanyagok
eltávolításával;
32. hulladéktermel?: akinek tevékenységeib?l hulladék képz?dik (eredeti hulladéktermel?), vagy bárki, aki
el?kezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési m?veletet végez, amely a hulladék jellegében vagy
összetételében változást eredményez;
33. hulladéktípus: a hulladékjegyzékr?l szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti
azonosító kóddal jelölt hulladék;
34. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezel?je, valamint a társasház és a
lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerz?déses jogviszony
keretében kötelez? jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres id?közönként
rendelkezésére áll;
35. keresked?: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt
követ?en eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a keresked? nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási m?veletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megel?z?
el?készítést is;
36a. közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelm?en
behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
ugyanaz a közszolgáltató végzi;
37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység min?sítésér?l szóló törvény szerint
min?sített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz?dés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
38. közvetít?: olyan gazdálkodó szervezet – az egyéni vállalkozót, valamint az egyéni céget ide nem értve –,
amely más nevében szervezi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a
közvetít? nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
38a. közvetít? szervezet: olyan nonprofit gazdasági társaságként m?köd? közvetít? – a környezetvédelmi
termékdíjról szóló törvény szerinti, a termékdíjköteles termékekb?l keletkez? hulladékok gy?jtését és
hasznosítását közvetít?, valamint az egyes gy?jtési és hasznosítási célok elérését szolgáló szervezetet kivéve –,
amely a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását nyilvántartásba vétel alapján szervezi;
39. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási
hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gy?jt?edény méreteit meghaladja;
40.megel?zés: az anyag vagy termék hulladékká válását megel?z?en hozott olyan intézkedés, amely csökkenti
a) a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának
meghosszabbítása révén,
b) a képz?dött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy
c) az anyagok és a termékek veszélyesanyag-tartalmát;
41. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;
42. tárolás: a hulladéknak a gy?jt?, a keresked?, illetve a hulladékkezel? telephelyén történ?, valamint
telephelyén kívüli átvételét, összegy?jtését, majd telephelyre történ? szállítását követ? ideiglenes elhelyezése a
további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezel? létesítményben

képz?dött hulladék ugyanazon hulladékkezel? létesítményben történ? elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti
D12 ártalmatlanítási m?veletet;
43. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;
44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási m?velet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják
annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem
tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történ? feldolgozást, amelyet feltöltési m?veletek
során használnak fel;
45. újrahasználat: olyan m?velet, amelynek révén a hulladéknak nem min?sül? terméket vagy alkatrészét
újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált;
46. újrahasználatra el?készítés: tisztítással, javítással, valamint ellen?rzéssel végzett hasznosítási m?velet,
amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét el?készítik arra, hogy bármilyen egyéb el?kezelés
nélkül újrahasználható legyen;
47. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböz? fajtájú és
összetétel? hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gy?jtött hulladéktól eltér? külön gy?jt?edényben
gy?jtenek;
48. veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemz?k legalább egyikével
rendelkez? hulladék;
49. veszélyes-hulladékéget? m?: olyan hulladékkezel? létesítmény, amelyben a hulladékok égetésének
m?szaki követelményeir?l, m?ködési feltételeir?l és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeir?l
szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek;
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