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Az Országgy űlés a környezet és az emberi egészség védelme, a kö rnyezetterhelés mérsék lése, a természeti er
az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékon yságának javítása, továbbá a  hulladékképz
megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése , továbbá a használt terméke k újrahasználata, a fog
termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamin t a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történ
forgatható hulladék környezetkímél ő ártalmatlanítása érdekében a következ ő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A TÖRVÉNY HATÁLYA

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed
a) minden hulladékra, a (3) bekezdésben foglalt kivé telekkel,
b) azokra az állati melléktermékekre, ideértve a bel őlük származó feldolgozott termékeke

szánt állati eredet ű melléktermékekr ől szóló jogszabályok alapján lerakásra szánnak,
c) a hulladékképz ődés megel őzését szolgáló tevékenységekre, valamint
d) a hulladékgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodási  létesítményekre.

(2) Jogszabály eltér ő rendelkezése hiányában e törvény hatálya kiterjed
a) a szennyvízre,
b) az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséb ől, feldolgozásából és tárolásából s
c) az  állati melléktermékekre,  ideértve  a  bel őlük  származó  feldolgozott  termékeket,  ha  a

komposztáló üzemben történ ő hasznosításra szánják, valamint
d) a  nem vágás  következtében  elpusztult  és  ártalmatlan ításra  kerül ő  állatokra,  ideértve  

érdekében leölt állatok tetemeit is.
(3) Nem terjed ki a törvény hatálya

a) a levegőbe kibocsátott légnem ű anyagokra,
b) a radioaktív hulladékra,
c) a hatástalanított robbanóanyagokra,
d) a természetes állapotában meglév ő ki nem termelt földre, beleértve a ki nem termelt s

jelleggel rögzített építményeket, beleértve a haszn álaton kívüli, elhagyott, romos ép
e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapot ában meglév ő olyan anyagra, amelye

és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják 
f) a  fekáliára  -  ha  arra  a  (2)  bekezdés  c)  pontja  nem  terjed  ki  -,  a  trágyára,  a  szalmá

termel őtevékenység vagy erd őgazdálkodás,  illetve  fafeldolgozás  során képz
amelyet a mez őgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként ener gia el
egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel,

g) a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, víz kárelhárítás vagy talajfeltöltés (
vizekben  áthelyezett  üledékre,  iszapra,  amely  az  1.  mellékletben  meghatározott  veszél
rendelkezik.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § (1) E törvény alkalmazásában
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