
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/15366/8.

Benyújtás dátuma: 2017-05-25 13:28

Parlex azonosító: 1JEM90TI0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Gulyás Gergely, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15366.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  25-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 25-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló
T/15366. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/15366/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Ht.: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A [hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ]Ht.  2. § (1) bekezdése a következő 43a.
ponttal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) A [hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ]Ht.  2. § (1) bekezdése a következő 46a.
ponttal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 9. §
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

A Ht. a következő 37/C. §-sal egészül ki:

„  37/C. §

A települési önkormányzat ingyenes közterület-használatot köteles biztosítani, ha a 12. § (2a) és
(2b) bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg. A
közterületen  történő  átvétel  szabályait,  az  átvételi  hely  kialakításának  módját  kormányrendelet
határozza meg.”

T/15366/4/3., 11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Ht. 39. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A Ht. 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  Az  ingatlanhasználó  az  általa  használt  ingatlan  területén  képződő  települési  hulladékot
elkülönítetten  gyűjti,  és  azt  –  [a  (2)  és  (3)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  ]e  törvényben
meghatározott kivételekkel – a közszolgáltatónak átadja.

(2)  Az ingatlanhasználó  a  települési  hulladék részét  képező elkülönítetten gyűjtött  hulladékot  –
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi
önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint – [a közszolgáltató által üzemeltett ]
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hulladékgyűjtő  pontra,  hulladékgyűjtő  udvarba,  átvételi  helyre  vagy  a  közszolgáltatás  körébe
tartozó hulladékot kezelő  hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja
vagy  gyűjtőedényben  elhelyezheti.  E  jogot  az  ingatlanhasználó  csak  úgy  gyakorolhatja,  ha  a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - Ht. 42. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) A Ht. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében:
g)  a  37/B.  §  szerinti,  valamint  a  Koordináló  szerv,  mint  vagyonkezelő  által  a  részére
üzemeltetésre  átadott  létesítményeket,  eszközöket,  vagyonelemeket,  valamint  a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  egyéb  hulladékgazdálkodási  létesítményt
üzemelteti, és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ht. 43. § (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Ht. 43. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hulladékon túli hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó  hulladék  a  közszolgáltató,  vagy  az  alvállalkozója  által  történő  birtokbavétellel  kerül  a
Koordináló szerv tulajdonába.

(2b)  A Koordináló  szerv  tulajdonjogára  tekintettel  a  feladatainak  teljesítése  során,  továbbá  a

4



közszolgáltató  a  Koordináló szerv részére nyújtott adatszolgáltatása helyességének megállapítása
érdekében, jogosult a Koordináló szerv tulajdonába kerülő hulladékkal kapcsolatos tevékenységet
végző  közszolgáltató,  a  Koordináló  szerv  tulajdonában  álló  hulladékot  kezelő,  valamint  ezek
közreműködője tevékenységének a Koordináló szerv feladataival való összhangjának ellenőrzésére,
ideértve a helyszíni ellenőrzést is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Ht. 52. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Ht. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b)
bekezdéssel egészül ki:

„(2)  [Az  adók  módjára  behajtandó]A behajtás  kezdeményezéséhez  szükséges mértéket  elérő
díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a
továbbiakban együtt:  a  követelés  jogosultja)  felhívja  az  ingatlanhasználó  figyelmét  a  díjfizetési
kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(2a) A (2) bekezdés szerinti felszólításnak tartalmaznia kell:
a) a Koordináló szerv nevét, címét,
b) az ingatlanhasználó nevét, címét,
c) a tartozás jogcímét,
d) a lejárt tartozás esedékességét,
e) a számla végösszegét (a végösszeg elkülönítve tartalmazza a lejárt idejű tartozás összegét, a
késedelmi kamat összegét, a behajtás egyéb költségeinek összegét),
f) a számla kiegyenlítésének határidejét, valamint
g) tájékoztatást a részletfizetés lehetőségéről és a nemfizetés következményeiről.

(2b) A (2) bekezdés szerinti felszólítás postai úton, vagy elektronikus úton történik. Természetes
személy ingatlanhasználó  esetén  az  elektronikus  úton  történő felszólításhoz az  ingatlanhasználó
előzetes  hozzájárulása  szükséges.  A cégjegyzékbe  bejegyzett  ingatlanhasználó  esetén,  valamint
azon  nem  természetes  személy  ingatlanhasználó  esetében,  amely  számára  az  elektronikus
kézbesítési  cím közhiteles hatósági nyilvántartásban történő szerepeltetése kötelező, a felszólítás
elektronikus  úton  az  ingatlanhasználó  elektronikus  kézbesítési  címén  keresztül  történik.  A
felszólítás  megtörténtének  igazolása  elektronikus  úton  történt  felszólítás  esetén  az  elektronikus
üzenettel,  postai  megküldés  esetén  az  ajánlott  szolgáltatás  igénybevételével  történt  felszólítás
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igazolásával, vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés - Ht. 53. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

(1) A Ht. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal, valamint a közszolgáltató az
ingatlanhasználó  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladattal  kapcsolatos  bejelentéseinek
intézése,  panaszainak  kivizsgálása,  orvoslása  és  az  önkormányzati  hulladékgazdálkodási
közfeladattal  kapcsolatos  általános  tájékoztatásnyújtás  biztosítása  érdekében  ügyfélszolgálatot
működtet. A Koordináló szerv ügyfélszolgálati feladatai teljesítése érdekében a közszolgáltató által
működtetett ügyfélszolgálatokat is igénybe veheti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 21. §
Módosítás jellege: kiegészítés

21. §

A Ht. 93. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)

„  h) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1)  [E törvény ]Ez  a  [belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006. december 12-i  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.]törvény

a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2)  A 2.  [§-nak]§ és  a  11.  [§-nak ]§ tervezetének  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló, 2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.

(3) A 2. §-nak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 2. §, 9. § és a 11. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

T/15366/4/3., 11. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Fenntartható fejlődés bizottsága
Módosítópont: T/15366/4/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1. 5. § - Ht. 32/A. § (4) bekezdés … kezelheti, és…

2.
12. § (1) bekezdés - Ht. 42. § (1) 
bekezdés e) pont

… elhagyott[,] vagy… 
… elhagyott[,] vagy… 
…ha [ezekre]erre a…

3.
12. § (1) bekezdés - Ht. 42. § (1) 
bekezdés g) pont

… szerv[,] mint…

4.
12. § (1) bekezdés - Ht. 42. § (2) 
bekezdés

… létesítménnyel[,] vagy… 
… létesítményt[,] vagy…

5.
12. § (2) bekezdés - Ht. 42. § (5) 
bekezdés

[Közszolgáltató ]A közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási … 
… engedélyhez[,] vagy…

6. 13. § - Ht. 43. § (2a) bekezdés … közszolgáltató[,] vagy…

7. 17. § - Ht. 52. § (2b) bekezdés … úton[,] vagy…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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