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2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról

Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a termé
az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképz
megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahas
termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történ
forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A TÖRVÉNY HATÁLYA
1. §

(1)

(2)

(3)

A törvény hatálya kiterjed
a)
minden hulladékra, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel,
b)
azokra az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott term
szánt állati eredetű melléktermékekről szóló jogszabályok alapján lerakásra szánna
c)
a hulladékképződés megelőzését szolgáló tevékenységekre, valamint
d)
a hulladékgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodási létesítményekre.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában e törvény hatálya kiterjed
a)
a szennyvízre,
b)
az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásá
c)
az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeke
komposztáló üzemben történő hasznosításra szánják, valamint
a nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülő állatokra, id
d)
érdekében leölt állatok tetemeit is.
Nem terjed ki a törvény hatálya
a)
a levegőbe kibocsátott légnemű anyagokra,
b)
a radioaktív hulladékra,
c)
a hatástalanított robbanóanyagokra,
d)
a természetes állapotában meglévő ki nem termelt földre, beleértve a ki nem term
jelleggel rögzített építményeket, beleértve a használaton kívüli, elhagyott, romos ép
e)
a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, a
és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez haszná
f)
a fekáliára - ha arra a (2) bekezdés c) pontja nem terjed ki -, a trágyá
termelőtevékenység vagy erdőgazdálkodás, illetve fafeldolgozás során képz
amelyet a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia el
egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel,
g)
a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (
vizekben áthelyezett üledékre, iszapra, amely az 1. mellékletben meghatáro
rendelkezik.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2. §

(1)
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