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1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény – továbbiakban Hgt – a 
hulladék kezelésről szóló III. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik:  

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

- gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre 
történő elszállítás érdekében; 

 
- begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék 

birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, 
hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében 
történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; 

 
- szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást 

és a fuvarozást is; 
 

- előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg 
ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést 
csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai 
tulajdonságainak megváltoztatásával jár; 

 
- tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon 

végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése; 
 

- hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a 
szolgáltatásban - a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének 
alkalmazásával - történő felhasználása; 

 
- ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 

veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a 
környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének 
megváltoztatásával -, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének 
alkalmazásával; 

 
14. § (2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri 
rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság 
engedélyével végezhető. 
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2. A HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
FELTÉTELEI 
- Hulladékkezelést az az egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet vagy külföldi 

vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe végezhet, amely 
érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói engedéllyel rendelkezik, amelyben 
a hulladékkezelésre vonatkozó tevékenységi kör is be van jegyezve. 

- A hulladékkezelési tevékenység jellege által meghatározott körben telephellyel, 
valamint a tevékenységre vonatkozóan érvényes telepengedéllyel rendelkezik. 

- Rendelkezik az adott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó 
környezetvédelmi és más hatósági engedélyekkel. 

- Biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek 
garantálják a környezetvédelmi, közegészségügyi előírásoknak eleget tevő 
hulladékkezelést. 

- Külön jogszabályban meghatározottak szerint megfelelő mértékű biztosíték, 
pénzügyi garancia meglétét igazolja. 

- Kérelmet nyújt be a hatáskörrel rendelkező, illetékes környezetvédelmi 
hatósághoz. 

- Lerótta az igazgatási szolgáltatási díjat. 
 

mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól (I. számú melléklet) 
 

 
s.sz. A hatósági eljárás 

megnevezése 
Díj  

nem-veszélyes 
hulladékra 

Díj 
veszélyes 

hulladékokra 
3. Hulladék begyűjtés engedélyezése [Hgt. 

15. § (3) bekezdés] 72 000      108 000 

4. Hulladék szállítás engedélyezése a  
9. pont kivételével [Hgt. 16. § (3) bek.] 96 000 144 000 

5. Hulladék előkezelés engedélyezése [Hgt. 
14. § (2) bekezdés] 120 000 180 000 

6. Hulladék tárolás engedélyezése  
[Hgt. 14. § (2) bekezdés] 144 000 216 000 

7. Hulladék hasznosítás engedélyezése [Hgt. 
18. § (4) bekezdés] 318 000 477 000 

8. Hulladék ártalmatlanítás engedélye-zése 
[Hgt. 19. § (2) bekezdés] 318 000 477 000 

9. Hulladék behozatalának, kivitelének, az 
ország területén való átszállítá-sának 
engedélyezése [Hgt. 17. §, 120/2004. (IV. 
29.) Korm. rendelet] 

128 000 192 000 

10. Egyedi hulladékgazdálkodási terv 
jóváhagyása [Hgt. 37. §, 126/2003. (VIII. 
15.) Korm. rendelet 12. § (3) bek 25 000 

11. Veszélyes hulladék kezelésével 
kapcsolatos tevékenység engedé-lyezése  
[98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. §] 

A 3-9. pontban megállapított díjtétel 
150% 

(vastagon szedett díjtételek) 
 
Amennyiben egy engedélyeztetni kívánt eljárás keretében több kezelési tevékenység is 
előfordul, úgy az egyes díjtételek összeadódnak. 
 

. 
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3. HATÓSÁGI HATÁSKÖRÖK 
 
3.1. VESZÉLYES HULLADÉKOK 
 

1. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján a veszélyes hulladékok kezelését a 
kezelés helye szerint területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi felügyelőség engedélyezi. 

 
Kivéve a rendelet 8. §-a szerint:  
a) veszélyes hulladékoknak a termelő telephelyén (létesítményen) belüli gyűjtését 

(munkahelyi gyűjtőhelyen, üzemi gyűjtőhelyen) és mozgatását, valamint a 
termelő által végzett előkezelését,  

b) a veszélyes áruk szállítására is jogosult termelőnek, az előírásoknak megfelelő 
járművével saját veszélyes hulladékának saját telephelyei közötti vagy a 
kezelőhöz átadásra történő szállítását,  

c) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak a speciális gyűjtőhelyre, 
hulladékgyűjtő udvarra vagy átvételre jogosult kezelőhöz saját járművel történő 
szállítását,  

d) egyes veszélyes hulladékoknak a lakosságtól való begyűjtése céljából speciális 
gyűjtőhelyeken [2. § e) pont; lejárt szavatosságú gyógyszerek esetében 
gyógyszertárakban, elemek és akkumulátorok esetében elárusítóhelyeken, 
hulladékká vált kenőolajok esetében üzemanyagtöltő állomásoknál stb.] történő 
gyűjtését.  

 
2. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység több felügyelőség illetékességi 

területét érinti (de nem az ország egész területét), akkor az érintett 
felügyelőségek bármelyikére beadható a kérelem, és a hatóság a Ket. 21.§ (5) 
bekezdés figyelembevételével jár el. 

 
3. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység az ország egész területét érinti, 

akkor az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség jár el I. fokú hatóságként. 

 
4. A veszélyes hulladékok begyűjtése és szállítása tekintetében a 347/2006.  

(XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. január 1-től az engedélyező hatóság a 
kezelés helye szerint területileg illetékes felügyelőség. Az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség csak abban 
az esetben jár el I. fokú hatóságként, ha az engedély megszerzése iránti 
kérelem az ország teljes területére kiterjedő tevékenységre irányul. 

 
5. A veszélyes hulladéknak minősülő állati tetemek, vagy állati hulladékok  

(pl. vágóhídi hulladékok) kezelésének (komposztálásának, felfőzésének stb.) 
engedélyezése során a felügyelőség az eljárásban csak szakhatóságként vesz 
részt, az engedélyező hatóság a területileg illetékes állategészségügyi 
hatóság. (Jelenleg: Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok 
Élelmiszerlánc–Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága) 

 
 

. 
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3.2. NEM-VESZÉLYES HULLADÉKOK 
 

1. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 
213/2001. (XI.14.) Korm rendelet alapján a települési ill.  
egyéb nem-veszélyes hulladékok kezelését a kezelés helye szerint területileg 
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
engedélyezi. 

 
Kivéve: 
− A háztartásban keletkező települési szilárd hulladékot a hulladék 

termelője, birtokosa külön engedély nélkül – a környezetszennyezés 
kizárása mellett – saját maga is elszállíthatja a kezelést végző 
szervezethez. 

 
2. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység több felügyelőség illetékességi 

területét érinti (de nem az ország egész területét), akkor az érintett 
felügyelőségek bármelyikére beadható a kérelem, és a hatóság a Ket. 21.§ (5) 
bekezdés figyelembevételével jár el. 

 
3. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység az ország egész területét érinti, 

akkor az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség jár el I. fokú hatóságként. 

 
4. A nem-veszélyes hulladékok begyűjtése és szállítása tekintetében a 347/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet szerint amennyiben az az ország egész területét érinti, 
úgy az engedélyező hatóság az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, minden más esetben a kérelem 
benyújtási helye szerint területileg illetékes felügyelőség az engedélyező 
hatóság (a Ket. 21.§ (5) bekezdés figyelembevételével).  

 
5. A nem-veszélyes hulladékok (így különösen szennyvíziszap) termőföldi 

hasznosításnak engedélyezése során a felügyelőség az eljárásban csak 
szakhatóságként vesz részt, az engedélyező hatóság a területileg illetékes 
talajvédelmi hatóság (jelenleg: Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága) 

 
 
 

. 
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3.3. HULLADÉKIMPORT 
 

Az ország területére hulladékot 
− csak hasznosítás céljára, 
− a környezet állapotát nem veszélyeztető, nem szennyező módon, 
− a környezet károsodásának kizárásával, 
− a környezetvédelmi hatóság - külön jogszabályban meghatározott - 

engedélyével 
lehet behozni. 

 
Bármely, külföldről behozni tervezett veszélyes vagy nem-veszélyes hulladék 
hasznosítása akkor engedélyezhető, ha 
− a hasznosító létesítmény a veszélyes hulladék teljes mennyiségének 

hasznosításához szükséges időtartamot meghaladó érvényességű működési 
engedéllyel rendelkezik, 

− a hasznosítás környezetvédelmi és közegészségügyi érdeket nem sért, 
− az ország területén keletkező és/vagy tárolt azonos, az adott létesítményben 

kezelhető veszélyes hulladék hasznosítása elsődlegességének biztosítása 
mellett a létesítménynek a behozatalra tervezett hulladék hasznosítására 
bizonyítottan szabad kapacitása van, 

− a hulladékimportra alapozott hasznosítás - az importált hulladék 
összetételének figyelembevételével - környezeti és hulladékgazdálkodási 
szempontból az ország számára bizonyíthatóan legalább egyenértékű az 
elsődleges nyersanyag ill. az alapanyagból előállított termékkel egyenértékű 
termék azonos célú felhasználásával.  

− Ha a hasznosítás során olyan veszélyes hulladék keletkezik, amelynek 
ártalmatlanítása az országban nem megoldott, akkor a veszélyes hulladék 
hasznosítása csak akkor engedélyezhető, ha a keletkező veszélyes 
hulladéknak az exportálóhoz való visszaszállítására az exportáló rendelkezik 
a küldő állam illetékes hatóságától megfelelő engedéllyel. 

− Külföldről nem hozható be veszélyes hulladék kísérlet, illetve próbaüzem 
céljára. 

 
Az eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség jár el I. fokú hatóságként. 
 
 

4. A HULLADÉK KEZELÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKAT MEGELŐZŐ 
EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

 
A hulladék kezelési engedély kérelmek összeállítása során vizsgálni szükséges, hogy az 
adott kezelési tevékenység jellegénél vagy volumenénél fogva nem tartozik-e a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá. 
A rendelet hatálya annak az 1-3. számú mellékletben meghatározott tevékenységekre, 
létesítményekre, valamint azok jelentős módosításaira, változtatásaira (a továbbiakban 
együtt: tevékenység) terjed ki. Ezekben az esetekben előzetes vizsgálat készítése 
szükséges, melynek elbírálását követően dönt a Felügyelőség a további eljárásokról attól 
függően, hogy a végezni kívánt tevékenység környezeti hatásai jelentősek-e vagy sem, 
azaz az eljárás lezárható vagy a hatások teljes körű megítéléséhez további vizsgálatok – 

. 
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környezeti hatásvizsgálat és/vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
lefolytatása - szükségesek.  
 
A hulladékgazdálkodás körébe tartozó tevékenységeket az alábbi táblázatba foglaltuk 
össze: 
 
1. számú melléklet 
 

 49.  Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel ártalmatlanító 
létesítmény 100 t/nap kapacitástól 

 50.  Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék 
lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól 

 51.  Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai 
kezelés) létesítmény 

 
2. számú melléklet 
 

 5.1.  Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző 
telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül. 

 5.2.  Kommunális hulladékégető berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül. 
 5.3.  Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek

50 tonna/nap kapacitáson felül. 
 5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna

teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.
 
3. számú melléklet 
 

 110.  Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól 
 111.  Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól;  

védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti 
vízbázis hidrogeológiai védőövezetén méretmegkötés nélkül 

 116.  Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása  
- égetéssel 3 t/óra kapacitástól  
- kémiai kezeléssel 10 t/nap kapacitástól  
- lerakással napi 10 t hulladék lerakásától vagy 25 000 tonna teljes 
befogadó kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe) 

 117.  Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól 
 118.  Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncs telepeket) 

fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap 
gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól 

 119.  Veszélyes hulladék tároló telep 2 ezer t/év kapacitástól 
 120.  Veszélyes hulladék hasznosító 2 ezer t/év kapacitástól 
 121.  Állatihulladék-temető 

 

. 


	A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény – továbbiakban Hgt – a hulladék kezelésről szóló III. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik: 
	14. § (1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.
	- gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;
	- begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
	- szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;
	- előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;
	- tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;
	- hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban - a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával - történő felhasználása;
	- ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
	14. § (2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
	Az ország területére hulladékot
	 csak hasznosítás céljára,
	 a környezet állapotát nem veszélyeztető, nem szennyező módon,
	 a környezet károsodásának kizárásával,
	 a környezetvédelmi hatóság - külön jogszabályban meghatározott - engedélyével
	Bármely, külföldről behozni tervezett veszélyes vagy nem-veszélyes hulladék hasznosítása akkor engedélyezhető, ha
	 a hasznosító létesítmény a veszélyes hulladék teljes mennyiségének hasznosításához szükséges időtartamot meghaladó érvényességű működési engedéllyel rendelkezik,
	 a hasznosítás környezetvédelmi és közegészségügyi érdeket nem sért,
	 az ország területén keletkező és/vagy tárolt azonos, az adott létesítményben kezelhető veszélyes hulladék hasznosítása elsődlegességének biztosítása mellett a létesítménynek a behozatalra tervezett hulladék hasznosítására bizonyítottan szabad kapacitása van,
	 a hulladékimportra alapozott hasznosítás - az importált hulladék összetételének figyelembevételével - környezeti és hulladékgazdálkodási szempontból az ország számára bizonyíthatóan legalább egyenértékű az elsődleges nyersanyag ill. az alapanyagból előállított termékkel egyenértékű termék azonos célú felhasználásával. 
	 Ha a hasznosítás során olyan veszélyes hulladék keletkezik, amelynek ártalmatlanítása az országban nem megoldott, akkor a veszélyes hulladék hasznosítása csak akkor engedélyezhető, ha a keletkező veszélyes hulladéknak az exportálóhoz való visszaszállítására az exportáló rendelkezik a küldő állam illetékes hatóságától megfelelő engedéllyel.
	 Külföldről nem hozható be veszélyes hulladék kísérlet, illetve próbaüzem céljára.
	A hulladék kezelési engedély kérelmek összeállítása során vizsgálni szükséges, hogy az adott kezelési tevékenység jellegénél vagy volumenénél fogva nem tartozik-e a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

	A rendelet hatálya annak az 1-3. számú mellékletben meghatározott tevékenységekre, létesítményekre, valamint azok jelentős módosításaira, változtatásaira (a továbbiakban együtt: tevékenység) terjed ki. Ezekben az esetekben előzetes vizsgálat készítése szükséges, melynek elbírálását követően dönt a Felügyelőség a további eljárásokról attól függően, hogy a végezni kívánt tevékenység környezeti hatásai jelentősek-e vagy sem, azaz az eljárás lezárható vagy a hatások teljes körű megítéléséhez további vizsgálatok – környezeti hatásvizsgálat és/vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása - szükségesek. 
	 Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek  50 tonna/nap kapacitáson felül.
	Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

