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Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési m?velet, amely nem hasznosítás; a m?velet abban az esetben is
ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez;
Átrakóállomás: olyan hulladékkezel? létesítmény, ahol a hulladékot a gy?jt?járm?b?l konténerbe ürítik, adott
esetben tömörítik, és – ha az azonnali elszállítás nem lehetséges – a konténert további ürítés nélkül a
továbbszállításig tárolják;

Biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben,
étkeztet?kben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képz?d? élelmiszer- és konyhai
hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képz?d? hulladék;
Biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton
biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;
Elkülönített gy?jtés: olyan gy?jtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben
típusa – szerint elkülönítik, lehet?vé téve annak egyedi módon történ? kezelését;
Elkülönítetten gy?jtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a képz?dés
helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jelleg? vagy típusú hulladéktól elkülönítve gy?jtenek;
El?kezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megel?z? el?készít? m?velet;
Építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelmér?l szóló törvény szerinti építési
tevékenységb?l származó hulladék;
Fajlagos mennyiség: háztartások esetében lakosonként, nem háztartások esetében az adott ingatlant használó
természetes személy ingatlanhasználókként évente átlagosan képz?d? települési hulladék kilogrammban vagy
térfogategységben kifejezett mennyisége;

Fogyasztó: aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy
megvásárolja;
Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, ide nem
értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak
létre;
Gy?jtés: a hulladék összegy?jtése hulladékkezel? létesítménybe történ? elszállítás céljából; a gy?jtés magában
foglalja a hulladék el?zetes válogatását és el?zetes tárolását is;
Gy?jt?edény: szabványos mérettel rendelkez? hulladékgy?jt? edényzet, hulladékgy?jt? zsák, valamint az
elkülönített hulladékgy?jtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;
Gy?jt?hely: az átvételi hely, a hulladékgy?jt? pont, a hulladékgy?jt? udvar, valamint a munkahelyi gy?jt?hely és az
üzemi gy?jt?hely;
Hasznosítás: bármely kezelési m?velet, amelynek f? eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak
révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére
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használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik el?, hogy ezt a funkciót akár az
üzemben, akár a szélesebb kör? gazdaságban betölthesse; a hasznosítási m?veletek nem kimerít? listáját a 3.
melléklet tartalmazza;
Havária-terv: a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkez? környezeti káresemény elhárítására vonatkozó
terv;
Háztartási hulladék: a háztartásokban képz?d? vegyes, elkülönítetten gy?jtött, valamint lomhulladék, ideértve a
lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös
használatú helyiségeiben és területein képz?d? hulladékot;
Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gy?jtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képz?dik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;
Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelyt?l birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;
Hulladékbirtokos: a hulladéktermel?, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában
van;
Hulladékfajta: az az anyagfajta – így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, m?anyag, biológiailag lebomló –,
amelyb?l az adott hulladék képz?dik;
Hulladékgazdálkodás: a hulladék gy?jtése, szállítása, kezelése, az ilyen m?veletek felügyelete, a keresked?ként,
közvetít?ként vagy közvetít? szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és
berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezel? létesítmények utógondozása;
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gy?jtését,
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelez? jelleggel igénybe veend? szolgáltatás;
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottak szerint összegy?jtött, átvett, illetve
elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséb?l származó másodlagos hulladékot is;

Hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan,
továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a
hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló
építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gy?jt?helyeket, valamint a hulladékkezel? létesítményeket;
Hulladékgy?jt? pont: a hulladékgy?jt? sziget és a speciális gy?jt?hely;
Hulladékgy?jt? sziget: különböz? fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gy?jtésére és a
közszolgáltatónak történ? átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság
rendelkezésére álló hulladékgy?jt? pont, amelyre gy?jt?edényt telepítettek;
Hulladékgy?jt? udvar: meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történ? tárolására szolgáló,
közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely;
Hulladékkezel? létesítmény: az átrakóállomás, a válogatóm?, a hulladék el?kezelését biztosító telephely,
berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény;
Hulladéktermel?: akinek tevékenységeib?l hulladék képz?dik (eredeti hulladéktermel?), vagy bárki, aki
el?kezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési m?veletet végez, amely a hulladék jellegében vagy
összetételében változást eredményez;
Hulladéktípus: a hulladékjegyzékr?l szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti azonosító
kóddal jelölt hulladék;
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Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezel?je, valamint a társasház és a lakásszövetkezet,
aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerz?déses jogviszony keretében kötelez?
jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres id?közönként rendelkezésére áll;
Keresked?: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt
követ?en eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a keresked? nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
Komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását
végzik;

Konténer: a hulladék mennyiségét?l, illetve min?ségét?l függ? méret? és speciális kialakítású, zárható vagy nyitott
rendszer? tárolóeszköz, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és alkalmas a hulladék gy?jtésére,
tárolására, valamint szállítására, ideértve a présel? rendszerrel ellátott konténert és az áruszállítás céljára gyártott
fémkonténert is;

Közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelm?en behatárolható
terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a
közszolgáltató végzi;
Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkez? és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység min?sítésér?l szóló törvény szerint min?sített nonprofit gazdasági társaság, amely a
települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz?dés alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást lát el;
Közvetít?: olyan gazdálkodó szervezet – az egyéni vállalkozót, valamint az egyéni céget ide nem értve –, amely
más nevében szervezi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetít?
nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
Közvetít? szervezet: olyan nonprofit gazdasági társaságként m?köd? közvetít? – a környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvény szerinti, a termékdíjköteles termékekb?l keletkez? hulladékok gy?jtését és hasznosítását közvetít?,
valamint az egyes gy?jtési és hasznosítási célok elérését szolgáló szervezetet kivéve –, amely a hulladék
hasznosítását vagy ártalmatlanítását nyilvántartásba vétel alapján szervezi;
Lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék,
amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gy?jt?edény méreteit meghaladja;
Másodlagos hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során képz?d?,
további kezelést igényl? maradék hulladék;

Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;
Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;
Vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböz? fajtájú és
összetétel? hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gy?jtött hulladéktól eltér? külön gy?jt?edényben
gy?jtenek;
Veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemz?k legalább egyikével rendelkez?
hulladék;
Válogatóm?: a hulladék el?kezelésére szolgáló hulladékkezel? létesítmény, amelyben a hulladék és a hulladékból
kinyerhet? hasznosítható összetev?k válogatását végzik.
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Zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képz?d? növényi eredet? települési hulladék.
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