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FELHÍVÁS 
 

Sajnos mind hazánkban, mind településünkön is napjaink egyik legnagyobb 

kihívása az illegális hulladékelhelyezés elleni küzdelem. A szántóföldeken, 

erdőkben, erdők mellett, köz-és magánterületeken, utak mentén lerakott hulladék 

mennyisége egyre több. Az azokat odaszállítók egyre gátlástalanabbak és 

előfordul, hogy szinte már üzletszerűen végzik jogellenes tevékenységüket. 

 

2021. március 16. napján lépett hatályba a Kormány 124/2021. (III. 12.) 

számú rendelete a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről, mely alapján 

immáron a területi hulladékgazdálkodási hatóság – Mezőtárkány esetében a 

Heves Megyei Kormányhivatal – folytatja le a jogellenesen elhelyezett 

hulladék ügyében a hatósági eljárásokat. 

 

Ezen jogszabályváltozás okán, ezentúl a települési önkormányzatok nem 

járhatnak el elhagyott hulladék ügyében. 

 

Mezőtárkány Község Önkormányzata természetesen továbbra is igyekszik eleget 

tenni a hulladékmentesítési feladatoknak, de szívesen veszi azon lakossági 

önkéntesek, civil szervezetek, cégek, vállalkozások, oktatási-nevelési 

intézmények segítségét is, akik az Önkormányzathoz hasonlóan ugyanolyan 

elhivatottak a település tisztasága mellett. 

 

Lényeges, hogy aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy 

a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi, szabálysértést követ el. 

Feljelentést a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon, illetve a Körzeti 

Megbízottnál szükséges tenni. 

 

A magánterületen található hulladék – el nem kerített szántókon, mezőkön, 

erdőkben, erdők mellett, réteken stb. – ügyében a jogszabály változása okán a 

Heves Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági eljárás 

keretében kötelezi az ingatlan tulajdonosát, vagy ha beazonosítható a 

hulladék korábbi tulajdonosa, akkor a hulladék korábbi tulajdonosát a 

szemét elszállításra. 

 

Fontos, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 1/A. § (2) bekezdése alapján a hulladék tulajdonjogát másra átruházni 

jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő hulladék 

átadás, átruházás nem eredményez tulajdonváltozást, a hulladék eredeti 

tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen felelős a hulladék kezelésért.  



Ezen bekezdés alapján a lakosok hiába adják át akár költözéskor vagy 

lomtalanításkor a feleslegessé vált lomot, hulladékot, amennyiben az más 

ingatlanán „bukkan fel”, ugyanúgy felelősséggel tartoznak érte. 

 

Amennyiben nem állapítható meg a hulladék elhelyezőjének kiléte, úgy a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően, az érintett ingatlantulajdonos kerül 

eljárás alá, kötelezve őt az ingatlana megtisztítására. A tulajdonjog 

felelősséggel jár, illetve különböző kötelezettségeket, terheket is ró a 

tulajdonosra. Így az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális 

hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért. 

 

Az Önkormányzat a magánterületek (jellemzően külterületi szántók, magánutak, 

erdők, rétek) védelme érdekében nem telepíthet sem sorompót, sem más eszközt, 

tehát a hulladék lerakása, elhagyása esetén a megelőzés költségei is magát az 

ingatlantulajdonost terhelik.  Az 1999. évi LXIII. törvény alapján a települési 

önkormányzatok által telepített térfigyelő kamerák a közterületet figyelhetik, 

illetve rögzíthetik. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság (Heves Megyei Kormányhivatal) nem nyomozó 

hatóság, az ingatlan tulajdonosa akkor mentesül a felelősség alól, ha megtett 

minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását 

megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a 

hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának 

személyét. 

 

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) 2021. március 1-jén hatályba lépett módosításai 

szerint, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen jelentős 

mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő, ami bizonyos további súlyosbító feltételek 

fennállása esetén akár nyolc évig is növekedhet. A Btk. 248. § (2) bekezdése 

alapján a rendőrség eljárásának megindítása már nem függ attól, hogy a 

kihelyezett hulladék veszélyes hulladék-e, a hulladék mennyiségének ténye 

befolyásol.  

 

Amennyiben közterületen hulladékot találnak, kérjük Önöket, tegyék meg 

bejelentésüket az onkormanyzat@mezotarkany.hu e-mail címen, a hulladék 

pontos helyének (GPS koordinátáinak) megadásával. 

 

Magánterületen elhagyott hulladék esetén kérjük, jelezzék azt a Heves Megyei 

Kormányhivatalnak postai úton (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) vagy elektronikus 

formában (ügyfélkapun vagy a hulladekgazdalkodas@heves.gov.hu e-mail 

címen). 
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