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Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület! 

 

A hatóságomhoz 2022. február 4. napján érkezett – Budapest XIV. kerület, Kerepesi út 24. számú ingatlan előtt 

található illegálisan lerakott hulladékkal kapcsolatos – 00095652. számú beadványban foglaltakra hivatkozva a 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adom. 

 

Beadványát hatóságom a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 

Főosztályához, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság részére áttette. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján azt a 

természetes személyt, jogi személyt, egyéni vállalkozót továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, 

aki vagy amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó jogi aktus, vagy 

hatósági határozat előírásait megsérti, a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint 

hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A Kormány 2021. március 16. napjától hatályos, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 

12.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.  

A Kr. 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró területi 

hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. A Kr. (2) bekezdése szerint a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest 

Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki. 

 

A Ht. 31. § (1) bekezdés szerint a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. 

A Ht. 61. § (1)-(3) bekezdése szerint a hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy 

arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék 

birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve a tulajdonában lévő 

hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg. Az ingatlan tulajdonosát 

felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért. Az ingatlanon más által, az 
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ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a továbbiakban: elhagyott hulladék felszámolása) - a 

hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntésének 

véglegessé válásától számított tizenöt napon belül - a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a 

(2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának 

kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot 

elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható 

intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság 

eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét.  

 

A Ht. 2. § 34. pontja szerint ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a 

társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és 

akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll.  

 

Kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 
 

Budapest, 2022. február 7. 

 

Dr. Tiba Zsolt jegyző 

nevében és megbízásából 

 

 

 

Magyar Szilvia 

környezetvédelmi ügyintéző 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Magyar Szilvia


Egyedi azonosítója: magyar.szilvia


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Általános Hatósági Osztály


Szervezet megnevezése: Bp. Főv. XIV. Ker. Zuglói Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-02-08T12:23:27+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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