
Tájékoztató az illegális szemétlerakás jogkövetkezményeiről 

  

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi 

veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe 

az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, 

bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe 

juthatnak, szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, mert 

sokan úgy gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette. 

Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott 

területekre, magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, külterületi 

ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a 

gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezni, kezelni. 

Alsóvadászon - közszolgáltatás keretében - a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és 

végleges elhelyezése, a zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott. Ezzel biztosítható 

a hulladékbirtokos azon kötelezettsége, amellyel a hulladék kezeléséről gondoskodik. 

A hulladékszállítási költséget Alsóvadász Község Önkormányzata átvállalta a lakosságtól, tehát a 

közszolgáltatás költségét az Önkormányzat fizeti meg a Szolgáltató részére! 

Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, Alsóvadászon a biztosított közszolgáltatást 

igénybe véve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Az ingatlanon 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 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 megvált, akkor a kötelezettség azt az 

ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az 

ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy 

közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt 

beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. A 

környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és 

kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget. 

Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a 

jegyző a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 50 000 forint között állapítja meg, amely az 

elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – 

beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem 

egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi 

szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a 

közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez 

el, köztisztasági szabálysértést követ el. 



E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig 

terjedő szabálysértési bírság. 

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény 

akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen 

hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés 

egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. 

Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék 

esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, 

testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének 

veszélyeztetésére. 

Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék 

elszállíttatásáról gondoskodjon, ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni! 

dr. Laczkó Csabáné Bakos Krisztina aljegyző 

  

  

 


