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Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) 

Általános szabályok 

- A Nemzeti Környezetvédelmi Program része 

- Készíti: környezet védelméért felelős tárca 
(VM) 

- Elfogadja: Országgyűlés (határozati formában) 

- Az OHT részeként Országos Megelőzési 
Programot (OMP) kell készíteni (készíti: 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség)  

- Társadalmi részvétel: SKV szabályok szerint 

 



(Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) 

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 

16. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (19.§-22.§) 

- Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ) a hulladékká vált 
termékdíjköteles termékek hasznosításának az érdekében a környezetvédelemért felelős miniszter által alapított, a magyar állam 
kizárólagos tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. 

- Az OHÜ felett a szakmai felügyeletet, valamint a magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a 
környezetvédelemért felelős miniszter gyakorolja. Az OHÜ felügyelő bizottsága legfeljebb öt tagból áll. 

- Az OHÜ - a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kivételével - kizárólagosan jogosult a termékdíjköteles 
termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatkör ellátására. A veszélyes hulladéknak minősülő 
csomagolási hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatok ellátásának rendjét - az egyes veszélyes hulladékfajtákra 
vonatkozó eltérő szabályozásra figyelemmel - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben a Kormány határozza meg. 

Az OHÜ 

a) közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását; 

b) előkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGyHT) és gondoskodik a jóváhagyott OGyHT 
végrehajtásáról; 

c) nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás - tevékenységi körébe tartozó - folyamatait; 

d) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését; 

e) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában; 

f) ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettek által a 
termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét; 

g) közreműködik - a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint - a kötelezettek, ellenőrzésében; 

h) innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése 
érdekében. 

  





Területi hulladékgazdálkodási tervek 

Általános szabályok 
- Lépték: a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 

követelményeiről szóló Korm. rendeletben megjelölt területre 
(126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet)  

- Készíti: OHÜ  
- Kihirdetés: a környezetvédelemért felelős miniszter (rendeletben)  
- A területi tervek részeként területi megelőzési program készül. 
- A tervekben és programokban foglaltak végrehajtásáról az OHÜ 3 

évente beszámolót készít. 
- A beszámolókat, területi terveket és megelőzési programokat az 

OHÜ összesíti és ennek eredményéről a nyilvánosságot tájékoztatja. 
- A területi tervekben és megelőzési programokban foglaltakat a 

terület-és településrendezési tervek jóváhagyása, valamint az 
önkormányzati hatósági döntések meghozatala során érvényesíteni 
kell.  



Területi hulladékgazdálkodási tervek 
Társadalmi részvétel: 

- Az OHÜ a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok készítésébe 
a tervezési területen működő helyi önkormányzatokat, érdek-képviseleti és 
környezetvédelmi civil szervezeteket, továbbá a területen illetékességgel rendelkező 
hatóságokat bevonja. 

 
- A területi hulladékgazdálkodási tervek, valamint a területi megelőzési programok 

előkészítésének megkezdéséről - a részvétel biztosítása érdekében - az OHÜ írásban értesíti 
az érintett helyi önkormányzatokat és a tervezési területen illetékességgel rendelkező 
hatóságokat. Az OHÜ kérésére a helyi önkormányzat, valamint a tervezési területen 
illetékességgel rendelkező hatóság a feladat- és hatáskörével érintett, és a területi 
hulladékgazdálkodási terv, továbbá a területi megelőzési program előkészítéséhez szükséges 
adatokat és információkat az OHÜ-nek megküldi. 

 
- A környezetvédelmi civil szervezetek és az érdek-képviseleti szervezetek bevonása 

érdekében az OHÜ a honlapján és legalább egy regionális napilapban hirdetményt tesz közzé 
a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok előkészítő 
eljárásának megkezdéséről. A hirdetményben az OHÜ felhívja az érintettek figyelmét a 
tervezés megkezdésére, és a megjelenést követő 15 napon belül jelentkező civil szervezetek 
által együttesen delegált legfeljebb 5 személyt bevon a tervezésbe. 

 
- A tervezési területen működő gazdálkodó szervezetek érdek-képviseleti szervezeteik útján 

vehetnek részt a területi hulladékgazdálkodási tervek és a területi megelőzési programok 
előkészítésében.  



OHT - területi hulladékgazdálkodási tervek – közös 
szabályok 

- 6 évre készülnek 
- a környezetvédelemért felelős miniszter terjeszti a Kormány 

elé 
- kötelező és opcionális tartalmi elemek 
- 6 évenként és minden felülvizsgálatkor a 

környezetvédelemért felelős miniszter közzéteszi a 
minisztérium honlapján és folyamatosan biztosítja a tervek 
és a megelőzési programok elérhetőségét 

- a tervek és programok kidolgozói gondoskodnak a 
végrehajtásról és a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
továbbá figyelemmel kísérik  a tervekben és programokban 
foglalt feladatok teljesülését 

- érintett nyilvánosság részvétele: SKV szabályok alapján 
 



OHT - területi hulladékgazdálkodási tervek – kötelező 
tartalmi elemek 

Az OHT-nek, valamint a területi hulladékgazdálkodási terveknek legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

 

a) a hulladékképződés, illetve a hulladék káros hatásainak megelőzése, a gazdasági növekedés, illetve az abból fakadó környezeti hatások 
megszüntetésének érdekében a tervezési területen elérendő célokat, továbbá az intézkedések és az eredmények nyomon követését, 
értékelését szolgáló minőségi és mennyiségi referenciaszinteket és mutatókat; 

b) a tervezési területen képződő, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladék típusait, mennyiségét és eredetét; 

c) a tervezési területről kiszállítandó vagy oda várhatóan beszállításra kerülő hulladék mennyiségét; 

d) a hulladékáramok jövőbeni alakulásának becslését; 

e) az elérendő hulladékgazdálkodási célokat; 

f) a kezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket; 

g) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; 

h) a meglévő hulladékgyűjtési rendszerek, valamint a hulladékkezelő létesítmények és üzemeltetőik bemutatását, figyelemmel a csomagolási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól, az elhasználódott gépjárművekről, az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladék átvételéről és kezeléséről, az elem- és akkumulátorhulladék átvételéről és kezeléséről, a hulladékolajok kezelésének részletes 
szabályairól, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabályban előírtakra; 

i) az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetésére vagy a kezelési kapacitások fejlesztésére vonatkozó igények felmérését, továbbá a tervezési 
időszak során bezárásra kerülő hulladékkezelő létesítményeket, valamint a hulladékkezelési infrastruktúra továbbfejlesztésének 
lehetőségét; 

j) a jövőbeni ártalmatlanító és kiemelt jelentőségű hasznosító létesítmények területének kiválasztására és kapacitásának tervezésére 
vonatkozó kritériumrendszert; 

k) a hulladékgazdálkodással járó különös gazdálkodási feladatok megoldásához szükséges, tervezett hulladékgazdálkodási technológiákat, 
módszereket, célkitűzéseket; 

l) az e) pont szerinti célok megvalósítását szolgáló cselekvési programot, ennek keretében a hulladékgazdálkodás, valamint az újrahasználatra 
előkészítés, az újrafeldolgozás, a hasznosítás és az ártalmatlanítás racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását, végrehajtásuk 
sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek 
becsült költségeit; 

m) annak értékelését, hogy a hulladékgazdálkodási tervek hogyan járulnak hozzá a törvényben foglalt célkitűzések megvalósításához. 

  



OHT - területi hulladékgazdálkodási tervek – lehetséges 
tartalmi elemek 

Az OHT, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervek a tervezési 
terület földrajzi sajátosságaira tekintettel tartalmazhatják az 
alábbiakat: 
 
a) a hulladékgazdálkodási feladatoknak az állam és az 

ingatlantulajdonos közötti megosztását, 
b) a hulladékgazdálkodási feladatok megoldását elősegítő gazdasági 

és egyéb eszközök értékelését, 
c) a nyilvánosság és a fogyasztói csoportok felvilágosítását segítő, a 

környezeti tudatosságot fejlesztő intézkedéseket, valamint 
d) a felhagyott és környezetszennyezéssel, illetve 

környezetkárosítással érintett hulladékártalmatlanító 
létesítményeket, továbbá ezek rekultivációjára, utógondozására, 
továbbá monitoringjára vonatkozó intézkedéseket. 

   



Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek 

- Cél: a hulladékgazdálkodási tervekben, a megelőzési programokban, 
valamint a törvényben foglalt megelőzési, hasznosítási és 
ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása 

- Készíti: közszolgáltató, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet  

- Időtartam: legalább 3 évente 
- Tartalom: a közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladék átvételével, elszállításával és kezelésével, 
valamint a törvényben meghatározott - hasznosításra, illetve 
ártalmatlanításra vonatkozó - célkitűzésekkel kapcsolatban milyen 
intézkedéseket tervez megtenni, azokat milyen módon, illetve 
eszközökkel kívánja végrehajtani. 

- Elfogadás: a települési önkormányzattal való egyeztetést követően 
az OHÜ-nek, illetve jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak 
kell megküldeni.   



Országos, területi tervezés – társadalmi részvétel 
lehetőségei 

Általános szabályok 
 
Hgt. 75.§ (2) Az érintett nyilvánosság és a hatóságok az OHT és a területi hulladékgazdálkodási tervek 
kidolgozásában az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály szerint vesznek 
részt. 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
 
Környezeti vizsgálat: a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, jogszabályban meghatározott tervekre, 
programokra vonatkozóan kell elkészíteni. 
 
Kvt. 43.§ (6) bekezdés: A környezeti vizsgálat kiterjed 
a) a környezeti értékelés készítésére, a környezet védelméért felelős közigazgatási szervektől vélemény, 

továbbá az érintett nyilvánosságtól észrevétel kérésére, illetve országhatáron átterjedő jelentős hatás 
esetén az érintett országgal való konzultációra, valamint ezek eredményeinek a terv, illetve program 
kidolgozása során történő figyelembevételére, 

b) az a) pont szerinti környezeti értékelés, vélemény, észrevétel, konzultáció figyelembevételére a terv, 
illetve program vagy az Országgyűlés elé terjesztendő javaslat elfogadásakor, továbbá a terv, illetve 
program elfogadásáról való tájékoztatásra. 

Az a) pontban foglaltak elvégzéséért a terv, illetve program kidolgozója, a b) pontban foglaltak elvégzéséért a 
terv, illetve program elfogadója felelős. 
 
(7) A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő 
ésszerű változatai megvalósításának várható jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli. 
 
 
 
 
  
  



Országos, területi tervezés – társadalmi részvétel 
lehetőségei 

Különös szabályok 
 
Az OHT és a területi tervek kidolgozása kapcsán a stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező 
[Korm.rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pont alapján] 

 
Érintett nyilvánosság fogalma: 
Az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
a) amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés - különösen 

környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint 
b) amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, 

amelynek tevékenységi körét a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való 
döntés érinti, továbbá 

c) amelyet jogszabály vagy a terv, illetve program kidolgozása során a kidolgozó egyébként 
érintettnek minősít. 

 
A tervekben, programokban szereplő adatok közérdekű adatnak minősülnek. [Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés 
alapján]. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
 

 
  
 
 
  
  



Országos, területi tervezés – társadalmi részvétel 
lehetőségei 

A környezeti vizsgálat a terv, illetve program kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának része.  
 
1. Előkészítés folyamata:  
- környezeti értékelés tartalmának és részletezettségének (tematika) megállapítása (környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérése) 
- tematika eldöntése  
- környezeti értékelés tematikájának, ütemezésének, a nyilvánosság tájékoztatásának, észrevételei kérésének tervezett módjának nyilvánosságra 

hozatala  
 
2. Kidolgozás szakasza 
- A környezeti értékelés elkészítése. A környezeti értékelés a terv-, illetve programdokumentáció önálló része, munkarésze. A környezeti értékelés a 

terv, program, továbbá ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai  megvalósításának várható jelentős környezeti hatásait 
azonosítja, írja le és értékeli.  

- Környezeti értékelés és a terv/program tervezetének véleményezése 
 
A kidolgozó 
a) megküldi a terv, illetve program egyeztetési dokumentációját a környezeti értékeléssel a környezet védelméért felelős szerveknek és az Országos 

Környezetvédelmi Tanácsnak; 
b) nyilvánosságra hozza a következőket: 

- a terv, illetve program célja, 
- a terv, illetve program környezeti értékelést is tartalmazó egyeztetési dokumentációja hol és mikor tekinthető meg, 
- milyen módon és időpontig lehet észrevételeket tenni, 
- a terv, illetve program szempontjából releváns és rendelkezésre álló környezeti információk, valamint azok megismerhetősége. 

 
A vélemények és az észrevételek megadására a véleménykérés kézhezvétele vagy nyilvánosságra hozatala időpontjától számítva legalább 30 napos 
határidőt kell biztosítani. A kidolgozó az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket és észrevételeket veszi figyelembe. 
 
A nyilvánosságra hozatal, ha a terv, illetve program kidolgozását előíró jogszabály vagy határozat erről nem rendelkezik, legalább egy országos napi vagy 
helyi lapban való tájékoztatással történik. Ha az érintett nyilvánosság csak egy településrészre korlátozódik, ott elégséges a helyben szokásos 
nyilvánosságra hozatal is.  
 
Ha a kidolgozónak van honlapja, a tájékoztatást azon is nyilvánosságra kell hozni. Az érintett nyilvánosság észrevételeinek kikéréséhez a nyilvánosságra 
hozatalon kívül más tájékoztatási mód is alkalmazható. 
 
Ha a környezet védelméért felelős szervek nem tartják megfelelőnek a környezeti értékelést vagy véleményük szerint a terv, illetve program nem 
egyeztethető össze a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal [Kvt. 40. § (4) bekezdés], a kidolgozó megbeszélést tart a környezet védelméért felelős 
szervekkel a szükséges módosításokról. A fennmaradt véleményeltérést a 10. § szerint benyújtott tervezethez csatolva ismertetni kell. 

  
 
 
 
  
  



Országos, területi tervezés – társadalmi részvétel 
lehetőségei 

3. Elfogadás szakasza 
- A kidolgozónak a terv, illetve program tervezetét a környezeti értékeléssel, valamint legalább a környezeti 

vizsgálat során kapott vélemények és észrevételek összegzésével együtt kell benyújtania az elfogadó 
közigazgatási szerv, illetőleg ha az elfogadó az Országgyűlés, akkor a Kormány elé.  

- A terv, illetve program vagy az Országgyűlés elé terjesztendő javaslat elfogadásakor, illetőleg előterjesztésekor 
figyelembe kell venni a környezeti értékelést, valamint a környezeti vizsgálat során kapott véleményeket és 
észrevételeket. 

 
4. Tájékoztatás a döntésről 
- A terv, illetve program elfogadása után az elfogadó közigazgatási szerv, illetőleg országgyűlési elfogadása esetén a 

terv, illetve program tervezetét a Kormány elé terjesztő közigazgatási szerv 
 
a) biztosítja a tervhez, illetve programhoz való nyilvános hozzáférést; 
b) összefoglaló ismertetőt készít a terv, illetve program elfogadásáról, az elfogadás indokairól, az indoklásban 

kitérve arra is, hogy a vizsgált más ésszerű terv-, illetve programváltozatokkal szemben miért ezt a változatot 
választották, továbbá a környezeti szempontok, a környezeti értékelés, a megkapott vélemények és 
észrevételek figyelembevételéről, a monitorozási intézkedésekről; 

c) az összefoglaló ismertetőt megküldi a környezeti vizsgálatba bevont környezet védelméért felelős szerveknek, 
az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak és annak az országnak, amellyel a 9. § (2) bekezdés szerint konzultációt 
folytattak a terv, illetve program elfogadásáról, illetve nyilvánosságra hozza a 8. § (5) bekezdése szerinti 
valamely formában. 

  
 
 
  
  


