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A Koordináló szerv álláspontja a közszolgáltatók részéről, a gazdálkodó szervezetek számára 

nyújtott lomhulladék kezeléssel kapcsolatban 

 

A Koordináló szerv álláspontja szerint a gazdálkodó szervezetek, illetve költségvetési szervek a 

közterületi lomtalanításban részvételre, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó házhoz menő 

lomtalanítás igénybevételére nem jogosultak. 

 

A gazdálkodó szervezetek és a költségvetési szervek a közszolgáltatóval, hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás keretében egyedi megrendelés alapján gondoskodnak a lomhulladék, azaz a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 20 03 07 azonosító kódú hulladék 

elszállításról, kezelésről, amelynek díja a közszolgáltatás körében keletkező többlethulladék díjával 

arányosan állapítandó meg. 

 

Jogszabályi háttér az álláspont alátámasztásához:  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 39. pontja 

értelmében lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan 

háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit 

meghaladja.  

 

A Ht. 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerint a háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, 

elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 

területein képződő hulladékot. 

 

A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól való összegyűjtése, átvétele 

és elszállítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kötelezettsége a Ht. 

42. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

 

A Ht. hivatkozott előírásai alapján megállapítható, hogy a Ht. a természetes személy 

ingatlanhasználók vonatkozásában teszi kötelezővé a közszolgáltató részére a lomtalanítás, mint 

speciális hulladékgyűjtési program megszervezését, ennek megfelelően a lomtalanítás 

közszolgáltatás keretében való igénybevételére is csak a természetes személy ingatlanhasználók 

jogosultak. A gazdálkodó szervezetek, illetve a költségvetési szervek nem minősülnek háztartásoknak, 

így háztartási hulladék náluk nem keletkezik.  

 

A Ht. a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek esetében a háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladék fogalmát használja, amely nem azonos a háztartási hulladék fogalmával. Az előzőekből 

következően a gazdálkodó szervezetek, illetve költségvetési szervek a közterületi lomtalanításban 

részvételre, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó házhoz menő lomtalanítás igénybevételére nem 

jogosultak. 
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A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi rendelkezésekre 

tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk figyelmét, hogy a Koordináló szerv 

nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás, útmutató kiadására nem 

rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben és a jelen válaszban foglaltak 

értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek saját felelőssége.   

 


