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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján –  a  hulladékról  szóló 2012.  évi
CLXXXV. törvény módosításáról szóló  T/18313. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

A Ht. 12. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„  (2c)  A  lakosságnál  képződő,  17  06  05*  azonosító  kódú,  azbesztet  tartalmazó  építőanyag
megnevezésű veszélyes hulladék az annak gyűjtése céljából üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, az
erre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély nélkül átvehető.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Ht. 14. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A Ht. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján
lehet szállítani, kivéve ha

a)  a  természetes  személy  ingatlanhasználó  az  elkülönítetten  gyűjtött  háztartási  hulladékot
hulladékgyűjtő  pontra,  hulladékgyűjtő  udvarba,  átvételi  helyre  vagy  hulladékkezelő



létesítménybe szállítja,
b)  a  gyártó,  a  forgalmazó  az  átvételi  kötelezettséggel  érintett  hulladékot  hulladékkezelő
létesítménybe szállítja,[ vagy]
c)  a  gazdálkodó szervezet  nem üzletszerűen,  alkalmilag,  az elkülönítetten gyűjtött  hulladékát
saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő
pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja[.], vagy
d)  a  természetes  személy  ingatlantulajdonos  vagy  ingatlanbirtokos  által  használt  ingatlanon
képződő,  elkülönítetten  gyűjtött  17  06  05*  azonosító  kódú,  azbesztet  tartalmazó  építőanyag
megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas gyűjtőedényben,
környezetveszélyeztetést  kizáró  módon  –  nem  üzletszerű  szállítás  keretében  –  az  (5)-(8)
bekezdésben  foglaltak  betartásával  hulladékgyűjtő  pontra  vagy  hulladékkezelő  létesítménybe
szállítja.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Ht. 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Ht. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján
lehet szállítani, kivéve, ha”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Ht. 14. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„  (5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállításról az átadó
a) elektronikus tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt közvetlenül,
b) papíralapú tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt 48 órával

igazolható módon tájékoztatja az átvevőt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a hulladékbirtokos vagy -tulajdonos természetes személy 65. § (2) bekezdés szerinti adatait,
b)  a  hulladék  képződése  szerinti  ingatlan  azonosításához  szükséges  adatokat,  a  képződött
hulladék becsült mennyiségét,
c) a szállításhoz felhasználni tervezett gyűjtőedény megnevezését, méretét, darabszámát,
d) a szállítás várható időpontját,
e) a gépjármű rendszámát, és
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f) amennyiben van, az építési (bontási) engedély számát.

(7) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítás ellenőrzése során a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás
megtörténtét az átadónak – elektronikusan vagy papíralapon – kétséget kizáróan bizonyítani kell
tudni.

(8) Az (1) bekezdés d) pontja  szerinti  szállítás esetén a hulladék átvevője az átvett  hulladékról
igazolást ad.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ht. 32/A. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Ht. 32/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló szerv – és az
ügyfélszolgálati,  elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai  [ellátásban]ellátásában
igénybevett gazdálkodó szervezet, – az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében
kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az elszámolási, számlázási,
és kintlevőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok
körére is kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a  [személyi adat- ]személyiadat-  és
lakcímnyilvántartás  szerveitől.  Az  átvett  személyes  adatokat  a  Koordináló  szerv  és  az
ügyfélszolgálati,  elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai  [ellátásban]ellátásában
igénybevett  gazdálkodó  szervezet  az  érintettnek  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó
kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig
(behajtásáig) vagy törléséig kezelheti.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ht. 53. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Ht. 53. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően)

„f)  a  közszolgáltatói  alvállalkozóra  vonatkozó  közérdekű  adatokat  –  ha  a  közszolgáltató
közszolgáltatói alvállalkozót alkalmaz –,”

(az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.)

Módosítópont sorszáma: 7.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Ht. 75. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Ht. 75. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  A környezetvédelmi  igazgatási  szerv  az  OHT és  az  OMP készítésébe  az  önkormányzati
szövetségeket,  [érdek-képviseleti]érdekképviseleti és  környezetvédelmi  civil  szervezeteket,
továbbá az érintett hatóságokat, valamint környezetvédelmi igazgatási szerveket bevonja.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A Ht.
1.  2.  §  (1)  bekezdés  49.  pontjában  az  „a  hulladékok  égetésének”  szövegrész  helyébe  az  „a
hulladékégetés” szöveg,
2.  10.  § (2) bekezdésében a „kormányrendelet”  szövegrész helyébe a „kormányrendelet  vagy
miniszteri rendelet” szöveg,
3.  10.  §  (4)  bekezdésében  a  „szervezet  negyedévente”  szövegrész  helyébe  a  „szervezet  –
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában – negyedévente” szöveg,
4.  12.  §  (2)  bekezdésében  a  „(2a)  bekezdésben  és”  szövegrész  helyébe  a  „(2a)  és  (2c)
bekezdésben, valamint” szöveg,
4. 32/A. § (1) bekezdés i) pontjában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj” szövegrész
helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj” szöveg,
5.  37/A.  §-ában  az  „a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló törvény” szövegrész helyébe, az „az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az
ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény” szöveg,
6. 38. § (3) bekezdésében az „utónevét, lakóhelyének” szövegrész helyébe az „utónevét, születési
nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének” szöveg,
7.  63.  §  (3)  bekezdésében,  valamint  a  76.  §  (1)  bekezdés  h)  pontjában  a  „kapcsolatos
tevékenységek” szövegrész helyébe a „kapcsolatos egyes tevékenységek” szöveg,
8. 33. alcíme címében az „OHT-re, az OMP-re, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervekre
és a területi megelőzési programokra” szövegrész helyébe az „OHT-re és az OMP-re” szöveg,
9. 75. § (4) bekezdésében az „OHT-t, az OMP-t, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveket
és a területi megelőzési programokat” szövegrész helyébe az „OHT-t és az OMP-t” szöveg,
10.  76.  §  (1)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „tartalmazniuk”  szövegrész  helyébe  a
„tartalmaznia” szöveg,
11. 76. § (1) bekezdés a) pontjában az „a tervezési területen” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
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12. 76. § (1) bekezdés m) pontjában az „a hulladékgazdálkodási tervek hogyan járulnak hozzá”
szövegrész helyébe az „az OHT hogyan járul hozzá” szöveg,
13.  76.  §  (2)  bekezdésének  nyitó  szövegrészében  az  „OHT,  valamint  a  területi
hulladékgazdálkodási  tervek  a  tervezési  terület  földrajzi  sajátosságaira  tekintettel
tartalmazhatják” szövegrész helyébe az „OHT tartalmazhatja” szöveg,
14.  76.  §  (3)  bekezdésében  az  „OHT-t,  az  OMP-t,  valamint  a  területi  hulladékgazdálkodási
terveket és a területi megelőzési programokat a 92. § (2) és (3)” szövegrész helyébe az „OHT-t és
az OMP-t a 92. § (1)-(3)” szöveg,
15.  77.  §  (1)  bekezdésében  az  „OHT-t,  az  OMP-t,  valamint  a  területi  hulladékgazdálkodási
terveket  és  a  területi  megelőzési  programokat”  szövegrész  helyébe  az  „OHT-t  és  az  OMP-t”
szöveg,
16. 77. § (3) bekezdésében az „OHT-ben, az OMP-ben, valamint a területi hulladékgazdálkodási
tervekben és a területi megelőzési programokban” szövegrész helyébe az „OHT-ben és az OMP-
ben” szöveg,
17. 86. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos
részletes  szabályokról”  szövegrész  helyébe  az  „a  hulladékgazdálkodási  bírság  mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról” szöveg,
18. 87. § (2) bekezdés g) pontjában az „OHT-ról, a területi hulladékgazdálkodási tervekről, az
OMP-ről, a területi hulladékgazdálkodási programokról,” szövegrész helyébe az „OHT-ról és az
OMP-ről,” szöveg,
19. 88. § (3) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében a „miniszterrel” szövegrész helyébe a
„miniszterrel  és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  és  szolgáltatási  díj  megállapításáért
felelős miniszterrel” szöveg,
20. 88. § (3) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a „közszolgáltatási  díj” szövegrész
helyébe a „közszolgáltatási és szolgáltatási díj” szöveg,
21. 93. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendelet és” szövegrész helyébe a „rendelet,” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1) Ez a törvény – a [(2)-(4)](3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével – [a kihirdetését követő 8.
napon ]2018. január 1-jén lép hatályba.

[(2) Az 1. § (2) bekezdése, az 5-6. §, a 8. § és a 17. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép
hatályba.]

(3) A 2. §, a 2. §, a 9. § és a 17. § (1) bekezdés 4. pontja 2018. március 1-jén lép hatályba.
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(4) A 15. §, a 16. § és a 18. § (2) bekezdése 2018. július 5-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A Ht. 1. mellékletének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. HP 14 »környezetre veszélyes (ökotoxikus)«: olyan hulladék, amely azonnal vagy késleltetve
veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.
Az alábbi feltételek bármelyikének megfelelő hulladékot a HP 14 veszélyességi kategóriába kell
sorolni:
14.1. a hulladék »ózonkárosító« besorolású anyagot tartalmaz, amelyhez az anyagok és keverékek
osztályozásáról,  címkézéséről  és  csomagolásáról,  a  67/548/EGK  és  az  1999/45/EK  irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről,  valamint az 1907/2006/EK rendelet  módosításáról
szóló 2008. december 16-i  1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (a továbbiakban:
1272/2008/EK rendelet)  értelmében  a  H420  figyelmeztető  mondat  van  hozzárendelve,  és  ezen
anyag koncentrációja eléri vagy túllépi a 0,1 %-os koncentrációs határértéket.
[c(H420) ≥ 0,1 %];
14.2.  a  hulladék  egy  vagy  több  »vízi,  akut«  besorolású  anyagot  tartalmaz,  amelyhez  az
1272/2008/EK rendelet értelmében a H400 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és ezen anyag
koncentrációja eléri vagy túllépi a 25 %-os koncentrációs határértéket. Az ilyen anyagokra 0,1 %-os
küszöbértéket kell figyelembe venni.
[Σ c (H400) ≥ 25 %];
14.3.  a  hulladék egy vagy több »vízi,  krónikus  1«,  »vízi,  krónikus  2« vagy »vízi,  krónikus 3«
besorolású anyagot tartalmaz, amelyekhez az 1272/2008/EK rendelet értelmében a H410, H411,
illetve  H412 figyelmeztető  mondat  van  hozzárendelve,  és  az  összes  »vízi,  krónikus  1« (H410)
besorolású anyag koncentrációjának összegét százzal szorozva, hozzáadva az összes »vízi, krónikus
2« (H411) besorolású anyag koncentrációjának tízzel szorzott összegét, valamint az összes »vízi,
krónikus 3« (H412) besorolású anyag koncentrációjának összegét, az eredmény eléri vagy túllépi a
25 %-os koncentrációs határértéket. A H410 besorolású anyagokra 0,1 %-os küszöbértéket, a H411
vagy H412 besorolású anyagokra pedig 1 %-os küszöbértéket kell figyelembe venni.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %];
14.4. a hulladék egy vagy több »vízi, krónikus 1«, »vízi, krónikus 2«, »vízi, krónikus 3« vagy »vízi,
krónikus  4«  besorolású  anyagot  tartalmaz,  amelyekhez  az  1272/2008/EK rendelet  értelmében a
H410,  H411,  H412,  illetve  H413 figyelmeztető  mondat  van  hozzárendelve,  és  az  összes  »vízi,
krónikus« besorolású anyag koncentrációjának összege eléri vagy túllépi a 25 %-os koncentrációs
határértéket. A H410 besorolású anyagokra 0,1 %-os küszöbértéket, a H411, H412, illetve H413
besorolású anyagokra pedig 1 %-os küszöbértéket kell figyelembe venni.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %].
ahol: Σ = az összeg és c = az anyagok koncentrációja.”
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Indokolás

1. A módosító javaslat azt segíti elő, hogy a lakosságnál képződő azbesztet tartalmazó veszélyes
építési-bontási  hulladék  átvétele  engedély  nélkül  történhessen.  Abban  az  esetben,  ha  egyes
hulladékgyűjtő  udvarok  is  kapcsolódnának  a  programhoz,  a  javaslat  szerint  nincs  szükség  a
meglévő  engedélyük  módosítására.  A  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakítására  és
üzemeltetésére vonatkozó meglévő, valamint a nyomon-követhetőséget előíró további garanciális
szabályok biztosítani fogják, hogy a módosítás elfogadását követően a környezet jogszabályokkal
biztosított  védelmi  szintje  ne  csökkenjen.  A  módosító  javaslat  összefüggésben  áll  a  Ht.
hulladékszállításra vonatkozó rendelkezéseivel (törvényjavaslat  2.  §) és a törvényjavaslat  10.  §-
ával.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2., 4., 8-9.

2. A módosító javaslat arra irányul, hogy a természetes személy ingatlantulajdonos az ingatlanán
képződő, a bontást végző szakember által környezetveszélyeztetést kizáró módon történő szállításra
előkészített,  azbesztet  tartalmazó  veszélyes  építési-bontási  hulladékot  a  saját  költségén
hulladékgazdálkodási engedély nélkül maga is elszállíthassa a bontási  tevékenység helyszínéhez
legközelebb  lévő  speciális  hulladékgyűjtő  pontra  vagy  közvetlenül  az  azbesztet  tartalmazó
veszélyes  hulladék  lerakására  alkalmas  hulladéklerakók  valamelyikébe.  A  módosító  javaslat
összefüggésben áll a törvényjavaslat 10. §-ával.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2., 4., 8-9.

3. Helyesírási pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. A módosító javaslatban szereplő nyomon-követhetőséget előíró garanciális szabályok biztosítani
fogják,  hogy a módosítás  elfogadását  követően a  környezet  jogszabályokkal  biztosított  védelmi
szintje  ne  csökkenjen.  A nyomon-követés  rendszere  a  szabályozás  tárgyához  igazodva  úgy lett
kialakítva hogy az ne eredményezze a bürokrácia növekedését, de mégis biztosítsa az ellenőrzés
feltételeit. A módosító javaslat összefüggésben áll a törvényjavaslat 10. §-ával.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2., 4., 8-9.

5. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. Helyesírási pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.

8. Jogszabály-szerkesztési és kodifikációs pontosító javaslat. A módosító javaslat összefüggésben
áll a törvényjavaslat 10. §-ával.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2., 4., 8-9.

9. A kellő felkészülési időt biztosító, hatálybalépéssel összefüggő kodifikációs pontosítások. 
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2., 4., 8-9.

10. Jogszabály-szerkesztési pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10.
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