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A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZERVEZÉSE 

Hulladékgazdálkodási terv 

33. § Az Országgyűlés a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, továbbá az e törvényben megállapított 
célok elérésének és az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: országos terv) fogad 
el. 

34. § (1) Az országos terv alapján a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (a továbbiakban: igazgatóság) a 
külön jogszabályban megjelölt területre a vonatkozó területrendezési és területfejlesztési tervekben foglaltakkal 
összhangban területi hulladékgazdálkodási tervet készítenek a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, 
érintett más hatóságok, érdek-képviseleti és környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
alapján területi hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni. A terv előkészítése jelenleg a felügyelőségek 
feladatkörébe tartozik. 2005. január 1. napjától e szervezetek kizárólag első fokú hatósági feladatokat, és az 
azok megalapozásához szükséges tevékenységeket látnak el. A nem hatósági állami környezetvédelmi 
feladatok ellátása pedig a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok feladat- és hatáskörébe tartozik. Ezért a 
nem hatósági állami feladatnak minősülő területi hulladékgazdálkodási terv előkészítését indokolt a 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokhoz telepíteni. 

(2) A területi hulladékgazdálkodási terv előkészítésének megkezdéséről az (1) bekezdés szerinti részvétel 
biztosítása érdekében az igazgatóság írásban értesíti az érintett helyi önkormányzatokat, hatóságokat és érdek-
képviseleti szervezeteket. 

(3) A környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonása érdekében az igazgatóság hivatalos helyiségeiben és 
legalább egy regionális napilapban hirdetményt tesz közzé a területi hulladékgazdálkodási terv előkészítő eljárásának 
megkezdéséről. A hirdetményben felhívja az érintettek figyelmét a tervezés megkezdésére és a megjelenést követő 
15 napon belül jelentkező társadalmi szervezetek által együttesen delegált legfeljebb 5 személyt bevon a tervezésbe. 

(4) A tervezési területen működő gazdálkodó szervezetek érdek-képviseletei szervezeteik útján vehetnek részt a 
terv előkészítésében. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint elkészült területi hulladékgazdálkodási tervet az igazgatóság előterjesztése alapján 
a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben hirdeti ki. 

(6) A megyei önkormányzat az országos és a területi tervvel összhangban, a területén lévő települési 
önkormányzatokkal egyeztetetten önálló megyei hulladékgazdálkodási tervet készíthet. 

35. § (1) Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település 
rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet 
dolgoz ki. 

(2) A települési hulladékgazdálkodási terv előkészítésére a 34. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A 
Fővárosi Önkormányzat az előkészítésbe köteles a kerületi önkormányzatokat is bevonni és véleményüket kikérni. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat rendeletben 
hirdeti ki. 

 



 
 

36. § (1) Az egy körjegyzőséghez tartozó vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon 
közösen ellátó települési önkormányzatok a 35. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségüket közös hulladékgazdálkodási 
terv kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik. 

(2) Az országos, a területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek megvalósíthatóságának biztosítása érdekében 
egyes, a hulladékgazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásoló gazdálkodó szervezetek kötelesek egyedi 
hulladékgazdálkodási tervet készíteni, azt a települési önkormányzattal egyeztetni, és jóváhagyásra a 
felügyelőségnek megküldeni. A tervkészítésre kötelezett gazdálkodó szervezetek körét - a képződő vagy kezelt 
hulladékok mennyisége, minősége és az esetleges különleges kezelési kötelezettségek figyelembevételével - külön 
jogszabály állapítja meg. Az országos, a területi és a helyi tervek előkészítésébe e szervezetek vagy érdek-képviseleti 
szerveik bevonása kötelező. 

 
37. § (1) A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente 

beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, 
a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és 
településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. 

(2) A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek jóváhagyása, illetve 
más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell. 

(3) A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, 
illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megoldását. A 
tervet az (1) bekezdés szerinti beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás 
tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot. 

(4) A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen: 
a) a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét; 
b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket; 
c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; 
d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott 

vállalkozásokat; 
e) az elérendő hulladékgazdálkodási célokat; 
f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok kezelésének 

(begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő 
intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, 
megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, valamint 
ezek becsült költségeit. 

(5) A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a (4) bekezdés szerinti 
tartalommal a hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell meghatározni. 

(6) A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg. 
A hulladékgazdálkodás szervezési kérdéseiről rendelkeznek a törvény e szakaszai. Az országos 

hulladékgazdálkodási terv elkészítésével, közzétételével, és az ország területi egységeire történő lebontásával 
az egyes térségekben kialakításra kerülő kezelő berendezések és létesítmények meghatározhatóakká válnak; a 
tervezést és forrásbiztosítást követően üzembe helyezhetőek. Kiemelkedően fontos jelentőségű a 
hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó szabályok bevezetése, egyfelől azért, mert a helyi, területi és országos 
tervek kialakításával lehetőség nyílik az átfogó, egységes hulladékgazdálkodási politika végrehajtására, és 
egyben a közösségi jogszabályok a Keretirányelv által előírt kötelezettségek teljesítésére is. A fenti 
rendelkezések bevezetése módot ad arra is, hogy országos szinten átláthatóvá és tervezhetővé váljanak a 
hulladék-feldolgozó háttéripar szükséges kapacitásai. 

A törvény háromszintű tervkészítést ír elő: az országos tervet, mely a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programhoz kapcsolódik és melynek készítése az Országgyűlés feladata, a területi tervet, amelyet a 
felügyelőségek-, és a helyi tervet, melyet a települési önkormányzatok készítenek. A törvény meghatározza a 
hulladékgazdálkodási terv tartalmának alapvető szabályait, illetve előírja, hogy milyen időközönként kell az 
egyes terveket elkészíteni. 

 


