
Hulladékgazdálkodási eljárás 

Ügyleírás 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) értelmében: 

A hulladéktól 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 tulajdonában lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott 
kötelezettségek teljesítésével válik meg. Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
vagy elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék 
tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa 
kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki 
a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével  vált meg, akkor a 
hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a 
hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlanhasználó, illetve gazdálkodó szervezet, vagy 
közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve 
közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra 
alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.  

A fentiek be nem tartása esetén – annak kikényszerítése érdekében – az önkormányzat jegyzője a Ht. 
által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik. 

Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt a hulladékgazdálkodás hatályos jogszabályi 
betartásának. 

Illetékesség 

Dorog közigazgatási területe 

Szükséges okiratok 

Közérdekű bejelentés/panasz, mely tartalmazza a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését, 
hulladék körülbelüli mennyiségét, összetételét, a hulladék birtokosának, termelőjének nevét 

továbbá postai úton (DMJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), 
illetve személyesen (DMJV Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) Igazgatási Osztály 
Ügyfélszolgálatának földszint 14-es ablakánál az alábbi ügyfélfogadási időben. 

Ügyintézés határideje és díja 

A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap.  

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap.  

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének időtartama. 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: 

A lakossági panasz, közérdekű bejelentés illetékmentes. 

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról rendelkező határozat elleni fellebbezés illetéke 15.000.- 
Ft, melyet illetékbélyegben a fellebbezésen, vagy átutalással lehet megfizetni a Dorog Önkormányzat 
számlájára  

Az alkalmazott jogszabályok 



– a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

– a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

– a 73/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről  

– a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.rendelet; 

– a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény   


