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EMLA
• 1992/1994 alapítás

• Közérdekű környezetvédelmi jogi
tanácsadó iroda 600+ peres üggyel
• Tagja a Justice and Environment és a The
Access Initiative hálózatoknak
• EU projektek, jogi szakértés a civil
szférának, a kormányzatnak, környezeti
management cégeknek
• 5 jogász + 1 környezetmérnök
• Dr. Bándi Gyula (ELTE, PPKE)
• Dr. Fülöp Sándor (JNOB)

NUHU: Kinek lehet szerepe?
Mindenkinek!

Jog: Mi a szerepe?
• Magatartási szabályok előírása a
társadalom szereplői számára.
• A hulladékkeletkezés megelőzése
érdekében.
• Az újrahasználat, az újrahasznosítás, a
szelektív gyűjtés és a komposztálás
előmozdítására.
• A hulladékégetés és a hulladéklerakás
minimalizálására.
• Az illegális hulladéklerakástól való
elrettentésre.

MEGELŐZÉS – Törvényi szint
• Környezetvédelmi törvény: környezeti elemek takarékos
használata, hulladékkeletkezés csökkentése,
visszaforgatásra és újrafelhasználásra törekvés.
• Hulladéktörvény:
– Hulladékképződés megelőzése, az újrahasználat és az
újrahasználatra előkészítés elve, a kiterjesztett gyártói felelősség
elve.
– Előnyben kell részesíteni a) az anyag- és energiatakarékos,
hulladékszegény technológiák alkalmazását; b) az anyag termelésifogyasztási körfolyamatban tartását; c) a legkisebb tömegű és
térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot,
illetve kisebb környezetterhelést eredményező termékek
előállítását; d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok
kiváltását.
– Országos Hulladékgazdálkodási Terv (Országos
Megelőzési Program), területi hulladékgazdálkodási
tervek (területi megelőzési programok)

MEGELŐZÉS – Rendeleti szint
• Veszélyes hulladék rendelet:
nincs
• Hulladékká vált gépjárművek rendelet:
nincs
• Elektronikai hulladék rendelet:
nincs
• Elem- és akkumulátor hulladék rendelet:
nincs
• Csomagolási hulladék rendelet:
a csomagolás térfogata és tömege a
minimálisan elégséges mennyiségre
korlátozódjék

ÚJRAHASZNÁLAT – Törvényi szint
• Hulladéktörvény: újrafeldolgozás, újrahasználat
• A hulladékban rejlő anyag, energia
hasznosítása érdekében törekedni kell a
hulladék lehető legnagyobb arányú
újrahasználatra előkészítésére,
újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok
hulladékkal történő helyettesítésére.
• Gyártói kötelezettségek: az elérhető
leghatékonyabb anyag- és
energiafelhasználás.
• Fémkereskedelmi törvény

ÚJRAHASZNÁLAT – Rendeleti szint
• Veszélyes hulladék rendelet:
nincs
• Hulladékká vált gépjárművek rendelet:
újrahasználati szemlélet: tájékoztatás,
nyilvántartás, újrahasználati célszámok
• Elektronikai hulladék rendelet:
újrahasználat, újrafeldolgozás,
ártalmatlanítás,
gyűjtés, szállítás tegye lehetővé az
újrahasználatra előkészítést és az
újrafeldolgozást

ÚJRAHASZNÁLAT – Rendeleti szint
• Elem- és akkumulátor hulladék rendelet:
újrafeldolgozási célú gyűjtés
• Csomagolási hulladék rendelet:
A csomagolást úgy kell megtervezni,
előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé
tegye annak újrahasználatát vagy
hasznosítását (beleértve az anyagában
történő hasznosítást, újrafeldolgozást)
• Hulladékolaj rendelet:
regenerálás
• Biohulladék rendelet:
komposztálás

ÉGETÉS, LERAKÁS
• Hulladéklerakás rendelet:
Lerakással kizárólag előkezelt hulladék
ártalmatlanítható, kivéve olyan kezelési technika
hiányában, amely csökkentené a hulladék
mennyiségét vagy annak az emberi egészségre
vagy a környezetre való veszélyességét.
• Hulladékégetés rendelet:
nincs
• Építési-bontási hulladék rendelet:
nincs

Közszolgáltatási díj: Jogeset 1
• Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet,
amit meghatározott szabályok szerint kell megállapítani és
szabályozni
• A díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben
állapítja meg
• A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított
számlában meghatározott összeg nem haladhatja meg a
2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2
százalékkal megemelt összegének 90 százalékát
• Az önkormányzat 2013. január 1-jét követő időszakra
hatályosan nem alkothatott rendeletet
• A 2013-as évre vonatkozóan már nem is lehetne jogszerűen
hatályban önkormányzati szemétszállítási díjmegállapítás
• A Kúria önkormányzati tanácsa Köf.5.012/2013/4. számú
határozata

Közszolgáltatási díj: Jogeset 2
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Alkotmányjogi panasz az Alkotmánybírósághoz a rezsicsökkentések
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény ellen
Sérelmes a 4,2%-os szabály és a miniszter díjmegállapítási
hatásköre
Mindez sérti az önkormányzatoknak az önkormányzati feladatból,
illetve tulajdonosi jogaikból eredő rendelkezési jogosultságát,
amelynek része a helyi adottságokat figyelembe vevő
közszolgáltatási díj megállapítási jog
A tulajdonos önkormányzatok elveszíthetik tulajdonukat a
veszteségre tekintettel lehetséges felszámolás következtében
Esetlegesen a működőképesség fenntartása érdekében
környezetvédelmi szempontból nem megfelelő szolgáltatást biztosít
Nem vonható a tulajdoni védelem körébe az esetlegesen deficites
gazdálkodás miatti veszteség, illetve az elmaradt haszon
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében nem az
indítványozó jogairól, hanem az általa biztosított szolgáltatást
igénybe vevők helyzetéről van szó
Alkotmánybíróság 3137/2014. (IV. 24.) AB végzése

Illegális hulladéklerakás: Jogeset
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Sajtó-helyreigazítás iránti indított kereset
A felperes 2013. január 19-én a déli órákban 5 db háztartási
hulladékot is tartalmazó zsákot rakott le szabálytalanul a város
belvárosában úgy, hogy azokat a szelektív hulladékgyűjtő
konténerek mellé helyezte
Az eseményekről készült, a térfigyelő kamera által készített felvételt
az alperes a 2013. január 25-i „Lebuktak az illegális szemetelők”
című riportjában és azzal összefüggésben internetes honlapján is
közzétette
A riport szövegében a felperesről nem esett szó, és az őt nem is
nevesítette
A sajtó-helyreigazítási eljárás alapjául szolgáló felvétel valós, így az
önmagában helyreigazítási kérelem alapjául nem szolgálhat
A zsákok tartalmától függetlenül önmagában jogsértő volt az, hogy a
hulladékokat a felperes nem a konténerekbe helyezte el, hanem
azokat zsákban rakta ki
Győri Ítélőtábla GYIT-H-PJ-2013-81. bírósági határozata

Illegális hulladéklerakás: Jogeset
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