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hulladéktörvényben 

 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
1. Bevezetés 
 
A hulladékról, mint kifejezésről sok fajta 
értelemben beszélhetünk.1 A fogalom, jelentés-
tartamát, mindig az adott szövegkörnyezet 
határozza meg. Mint ezt, már több korábbi 
tanulmányban is kifejtettük2 különbséget kell tenni 
a jogi és a műszaki megközelítések között. A 
műszaki megoldások mindig a tényleges használ-
hatóságot vizsgálják. Ha egy tárgy vagy, anyag 
tovább már nem használható, vagy nem 
hasznosítható, akkor hulladéknak minősül. Jogi 
szempontból nincs lehetőség ezt a kérdést 
megvizsgálni. A jogi megközelítés ugyanis sosem a 
használat felől közelít. Ennek alapvetően két oka 
van. Az egyik az EU hulladékirányelvének a 
definíciója. A kihirdetett irányelvi fogalom 
tartalmától ugyanis eltérni nem lehet. Az egyes 
eseteket mindig önállóan kellene vizsgálni. Ez 
jelentősen megnehezítené az alkalmazhatóságot.  
 
Az általunk vizsgált meghatározások a dolog feletti 
tulajdon és ezzel összefüggő birtokviszony 
változásából indulnak ki. Mind a tulajdonlás, mind 
a birtoklás civil jogi kategória. A hulladék törvény 
vonatkozásában ezen kérdésekben a Ptk. háttér 
jogszabálynak minősül. Ez nem változik az új 
hulladéktörvény hatályba lépésével sem majd. Az új 
törvény javaslata, ugyanis megismétli az irányelv 
definícióját: hulladék bármely anyag vagy tárgy, 
amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, 
vagy megválni köteles.3 
 
 
A tanulmány további részében a hulladékot olyan 
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1. Einführung 
 
Über den Abfall kann man aus vieler Sicht 
sprechen.1 Die Bedeutung dieser Begriffe hängt 
immer von dem Kontext ab. Es ist schon 
mehrmals bestätigt worden,2 dass zwischen den 
rechtlichen und den technischen Begriffen 
unterscheiden werden muss. Die technischen 
Definitionen untersuchen immer die faktische 
Nutzbarkeit. Wenn ein Stoff  oder eine Sache nicht 
mehr nutzbar ist, gehört er zu der Kategorie des 
Abfalles. Aus rechtlicher Sicht kann diese Frage 
nicht untersucht werden, da in diesem Fall die 
Nutzbarkeit nie analysiert wird. Es hat zwei 
grundsätzliche Gründe. Einer von den Gründen 
ist die Definition der EU Abfallrichtlinie, denn es 
ist ich möglich von den Begriffen der EU 
Richtlinie abzuweichen. Der Einzelfall sollte 
immer per se untersucht werden. Es würde die 
Anwendbarkeit deutlich erschweren.  
 
Die von uns geprüften Definitionen stammen aus 
der Änderung des Eigentums und aus der 
Änderung des Innehabens im Zusammenhang mit 
dem Eigentum. Sowohl das Eigentum, als auch 
der Besitz sind zivilrechtliche Kategorien. Im 
Bezug auf  das Abfallgesetz gilt das ungarische 
BGB als Hintergrundgesetz. Daran wird auch das 
Inkrafttreten des neuen Abfallgesetzes nicht 
ändern. Denn die neue Gesetzvorlage wiederholt 
den Begriff  der EU Richtlinie: jeden Stoff  oder 
Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, 
entledigen will oder entledigen muss.3 
 
In dieser Arbeit wird der Abfall als rechtliche 
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jogi kategóriakánt fogjuk vizsgálni, hogy milyen 
viszonyban áll a tulajdonhoz, a birtokláshoz, és a 
rendelkezéshez való joggal. A kapcsolatokat 
megvizsgáljuk polgári jogi és hulladékjogi 
vonatkozásban is.  
 
2. Tulajdonlás: birtoklás, használat, 
rendelkezés  
 
A fenti fogalmi hármas jelentősen összekapcsolódik 
egymással, hiszen a birtoklás, a használat és a 
rendelkezési jog, nem csak önállóan értelmezhető, 
hanem a tulajdonjog részjogosítványai ként is.4 
Olyan jogosítványokról beszélünk, melyek 
biztosítják az adott személy szabadságát is. Hiszen a 
tulajdon és a szabadság között kapcsolat van.5 Ha 
valaki tulajdonnal rendelkezik, akkor a tulajdonolt 
dologgal általában szabadon rendelkezik. Saját maga 
határozza meg a tulajdonjoga gyakorlásának 
határait. Maga dönti el, hogy kívánja-e birtokolni, 
használni vagy sem az adott dolgot. Az egyén belső 
elhatározásából erednek azok a megfontolások, 
amelyek a fenti részjogosítványok egyén által 
gyakorolt mértékét befolyásolják. A tulajdonnal 
való rendelkezés lehetnek magán- és közjogi 
korlátai is. A tulajdonjog az ún. teljes dologi jog, 
ezért a tulajdonosnak bármely magatartást jogában 
áll a dologgal tanúsítani.6 A magánjogi korlátozás a 
szomszédjogok tekintetében ölt testet, míg a 
közjogi korlátozások az állami érdekekkel való 
ütközésből erednek. 
 
 
Először azonban a saját elhatározásból történő 
jogkorlátozásról kell beszélnünk. Mind a régi, mind 
a készülő Ptk. hasonlóan szabályozza: „A tulajdonost 
megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy 
hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot 
biztosítékul adja vagy más módon megterhelje, továbbá hogy 
tulajdonjogát másra átruházza vagy azzal felhagyjon” 7 
 
 
 
 
A fent idézett bekezdés utolsó fordulata okán 
tekinthetjük a Ptk.-t mögöttes szabálynak, hiszen a 
polgári jogi jogviszonyokban is szinte bármilyen 
ingóság birtoklásáról beszélhetünk. A hulladék is 
csak ingó dolog lehet, egyrészt azért, mert csak ingó 

Kategorie im Bezug auf das Recht zum Eigentum, 
zum Besitztum und Verfügungsbefugnis geprüft. 
Diese Rechte werden aus zivilrechtlicher und 
abfallrechtlicher Sicht geprüft. 
 
 
2. Eigentum: Besitztum, Benutzung, 
Verfügungsbefugnis 
 
Diese drei Begriffe hängen miteinander 
zusammen, denn das Besitztum, die Benutzung 
und die Verfügungsbefugnis haben nicht nur 
eigenständige Deutungen, sondern sie existieren 
auch als die Teilrechte des Eigentumsrechts.4 Es 
werden Befugnisse dargestellt, die die Freiheit der 
bestimmten Person sichern. Denn es gibt einen 
Zusammenhang zwischen dem Eigentum und der 
Freiheit.5 Wenn man ein Eigentum hat, kann er 
darüber normalerweise frei verfügen. Man kann 
selbst die Grenzen des Eigentums bestimmen. 
Man kann selbst entscheiden, ob er es besitzen, 
benutzen will, oder nicht. Diese Bedachte, die das 
von dem Person geübte Mass der früheren 
Teilrechte beeinflusst, stammen aus der inneren 
Bedachte von der Person. Das Eigentum kann 
privatrechtliche und öffenrechtliche Grenzen 
haben. Das Eigentum ist ein sogenanntes volle 
dingliche Recht, deshalb kann der Eigentümer 
alles tun, was er will. 6 Die privatrechtliche 
Grenzen bedeuten die Nachbarrechte, und die 
öffenrechtliche Grenzen stammen aus der 
Kollision mit den staatlichen Interessen.  
 
Zuerst soll über die aus der Bestimmung des 
Eigentümers stammende Rechtsgrenzen 
gesprochen werden. Sowohl das alte BGB regelt 
diese Frage, als auch das neue BGB wird sie 
regeln: „Der Eigentümer hat das Recht, dass die Rechte 
von dem Besitz und von der Benutzung der Sache, oder von 
der Fruchtlese der Sache  zu werden übergelassen. Der 
Eigentümer kann die Sache als Sicherung stellen, oder er 
kann durch anders belasten, und er übereinigt seine 
Eigentum, oder übt Dereliktion.“ 7  
 
Wir können das BGB wegen des letzten Satzes 
des vorigen Absatzes als Hintergrundgesetz 
betrachten, weil wir über jegliche bewegliche 
Sache des Besitztums im zivilrechtlichen 
Verhältnis sprechen können. Einerseits ist der 
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dolog birtoklásáról lehet lemondani. Ingatlant nem 
lehet hulladékká minősíteni. Persze az, hogy valaki 
lemond egy dolog birtoklásáról, illetve a tulajdon-
jogáról, nem feltétlenül minősít egy dolgot 
hulladékká. Másrészről a hulladékon is lehet 
birtokot, illetve tulajdont szerezni. A törvény-
javaslat szerint a hulladékbirtokos a hulladék-
termelő, illetve az a természetes és jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, akinek a hulladék a birtokában van.8 
 
 
 
 
A hulladék fogalma magában foglalja a birtoklás egy 
másik korlátját. Ez a korlátozás nem a birtokos 
saját elhatározásából fakad, mivel ezekben az 
esetekben a dologtól megválni köteles. Itt a 
személyes mérlegelési jognak semmilyen szerepe 
sincs. Az egyén érdekénél sokkal fontosabb érv 
ebben az esetben, hogy a birtokolt dolog ne legyen 
a birtokos birtokában. A hulladékjog területén a 
közjogi korlátozások közül a birtokláshoz való jog 
korlátozása a jellemző. A birtok korlátozása, vagy 
éppen tiltásának az oka az adott dolog veszélyes 
mivolta. Így a birtok korlátozása más hatósági 
szabályozással is párosulhat, mint az engedélyezési 
eljárások, illetve bejelentési kötelezettség. A 
hulladékjog területén ezek mind megtalálhatóak. A 
fentiek indoka lényegében az, hogy a hulladék mint 
dolog összesség nem pontosan definiálható., hiszen 
hulladéknak minősülhet több ív kartonpapír is, de 
ugyanúgy egy csomag használt elem is.  Nincs gond 
ha ezek külön-külön vannak. A hulladék azonban 
általában kevert formában található meg. Nincs 
elkülönítve az ártalmatlan és veszélyes hulladék, és 
a tágan értelmezett hulladék rengeteg szemetet is 
magában foglal. 
 
 
 
Felmerül azonban kérdésként, hogy a hulladék 
elveszti-e hulladék jellegét csak azáltal, hogy valaki 
más birtokot, illetve tulajdont szerez rajta. Lehet-e a 
hulladékon is tulajdont szerezni? Az EU jog 
szempontjából is érdekes a kérdés: Egyrészt 
felmerül a kérdés, hogy valami olyan anyag vagy 
tárgy-e, amely az I. számú mellékletben szerepel-e. 
Ha igen, akkor a második lépcső az, hogy 

Abfall immer bewegliche Sache, weil man nur das 
Besitztum der beweglichen Sachen loslassen kann. 
Denn es ist ausgeschlossen, die Immobile als 
Abfall zu qualifizieren. Natürlich wird eine 
Bewegliche Sache kein Abfall qualifiziert, wenn 
das Eigentum und das Besitztum einer 
beweglichen Sache losgelassen werden. Anderseits 
kann man auch Eigentum bzw. Besitztum über 
einen Abfall erwerben. Nach der Gesetzvorlage ist 
der Abfallbesitzer der Abfalleigentümer, bzw. die 
natürliche Person, die rechtliche Person und die 
Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, die den 
Abfall besitzen.8 
 
Der Begriff des Abfalles enthält eine weitere 
Rechtsgrenze des Besitztums. Diese Grenzen 
stammen nicht aus der Bestimmung der Person, 
weil sich in diesen Fällen der Eigentümer von den 
Sachen trennen muss. Das persönliche Ermessen 
spielt keine Rolle. In diesen Fällen sind 
Argumente, die wichtiger sind, als die 
persönlichen Interessen. Diese Interessen 
bedeuten, dass der Besitzer das Besitztum nicht 
hat. Die öffenrechtliche Begrenzung von dem 
Besitztum ist bezeichnend auf dem Gebiet dem 
Abfallrecht. Der Grund  der Begrenzung, oder der 
Grund des Verbotes ist für den gefährlichen 
Charakter von der Sache. Die Begrenzung kann 
sich mit anderen verwaltungsrechtlichen Mitteln 
paaren: Approbation, bzw. Meldepflicht. Diese 
Mittel befinden sich im Abfallrecht. Denn der 
Begriff von dem Abfall als Sachinbegriff nicht 
definiert werden kann, da Abfall auch 
Kartonpapier oder gebrauchte Batterie sein kann. 
Es gibt kein Problem, wenn die verschiedene Art 
von Abfällen sortiert ist. Der Abfall ist normaler-
weise in gemischte Bewandtnis befindbar. Der 
gefährliche und ungefährliche Abfall wird nicht 
getrennt, und der Begriff von dem Abfall in 
weiteren Sinnen bezieht sich auch auf den Müll. 
 
Wir müssen fragen, ob der Abfall seine besondere 
Note verliert, wenn andere Besitztum, bzw. 
Eigentum auf  dem Abfall erwerben. Kann man 
auf  dem Abfall Eigentum erwerben? Diese Frage 
ist interessant im Zusammenhang mit der EU-
Ebene. Die Frage ist das, ob die Sache solches 
Material, oder solches Ding ist, was zu dem 
Anhang 1 gehört. Wenn die Frage zu bejahen ist, 
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eldöntsük, hogy ettől az anyagtól vagy tárgytól az 
anyag tulajdonosa megvált-e, illetőleg szándékában 
áll-e megválni tőle, vagy köteles-e rá.9 
 
3. A hulladékstátusz megszűnése 
 
Az előző fejezet végén feltett kérdésre csak akkor 
tudunk pontos választ adni, ha megvizsgáljuk az új 
Hg-t. Ezek teljesen új szabályok. Azon szabályait, 
melyek a hulladék státusz megszűnésével foglal-
koznak. Ilyen jellegű szabályokat nem tartalmaz a 
még jelenleg hatályos jogszabály. A tulajdonjog 
szempontjából pedig felettébb érdekes, hogyan is 
értelmezzük a következőeket: 
 
 
 
 
Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a 
továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a 
következő feltételek együttes teljesülése esetén: (a) 
meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános 
jelleggel használják; (b) rendelkezik piaccal vagy van 
rá kereslet; (c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó 
műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és (d) 
használata összességében nem eredményez a 
környezetre vagy az emberi egészségre káros 
hatást.10 
 
A hulladék a hasznosítási műveletet követően 
visszakerülhet a piaci forgalomba. Ez azt jelenti, 
hogy újra értékesíthető dolog lesz, amelyen tulajdon 
szerezhető. A fenti feltételeknek együttesen kell 
fennállniuk. Mindezeken felül a törvényjavaslat 9. § 
(2) meghatároz egy vélelmet arra nézve, hogy mikor 
minősül hasznosítottnak az említett ingó dolog.  
 
 
 
 
A tulajdonjog változásáról azonban nem szól a 
törvény, az csak a szabályokból olvasható ki. Ha 
ugyanis egy dolog újra bekerül a kereskedelmi 
forgalomba, akkor a felette gyakorolt tulajdoni 
viszonyok is könnyen változtathatóak. A kérdést 
továbbá az is érdekessé teszi, hogy a hulladékon 
nem csak birtokot, de tulajdont is lehet szerezni. A 
hulladékbirtokos ugyanis akkor is eleget tesz a 

müssen wir in der zweiten Phase untersuchen, ob 
der Eigentümer sich von der Sache scheidet, oder 
er sich davon scheiden will, oder scheiden muss.9  
 
3. Ende der Abfalleigenschaft 
 
Wir können auf die am Ende des vorigen 
Abschnitts gestellter Frage eine angemessene 
Antwort geben, wenn wir das neue Abfallgesetz 
unter die Lupe nehmen. Wir ziehen 
Rechtsvorschriften vor, die sich mit der 
Erlöschung des Abfallstatus beschäftigen. Dies 
sind völlig neue Vorschriften. Das alte wirksame 
Gesetz enthält keine Regeln im Bezug auf die 
Erlöschung des Abfallstatus. Aus der Sicht des 
Eigentumsrechts ist es interessant, wie sich die 
folgende Text interpretieren lässt:  
 
Widerverwendete Sachen und das Materialien 
gelten im Weiteren nicht als Abfälle unter den 
folgenden Bedingungen: (a) sie werden 
bestimmungsgemäß, mit Allgemeincharakter für 
einen bestimmten Zweck gebraucht, (b) sie sind 
auf dem Markt, es besteht Nachfrage nach ihnen, 
(c) sie erfüllen die technischen Anforderungen, 
sowie entsprechen den auf sie bezüglichen  
rechtlichen Vorschriften, Normen, (d) ihre 
Verwendung führt im Ganzen nicht zu 
schädlichen Umwelt- oder Gesundheitsfolgen.10 
 
Der Abfall kehrt nach der Reorganisation auf dem 
Markt zurück, d.h., er wird einer 
wiederverwertungsfähigen Sache, auf die man sich 
Eigentum erwerben kann. Die erwähnten 
Bedingungen müssen gemeinsam erfüllt werden. 
Die früheren Bedingungen müssen sich 
gemeinsam erfüllen. Darüber hinaus bestimmt der 
Gesetzvorlage im § 9 (2) einen rechtlichen Schutz 
in Bezug darauf, wann die bewegliche Sache als 
wiederverwertet gilt.  
 
Das Gesetz spricht aber nicht explizit von der 
Veränderung des Eigentumsrechts, dies lässt sich 
aus den Regeln implizit entnehmen. Wenn eine  
Sache wieder in den Handelsverkehr zurückkehrt, 
können ihre Eigentumsverhältnisse leicht 
verändert werden. Der Abfall kann nicht nur in 
jemandens Besitz, sondern auch in jemandens 
Eigentum kommen, was diese Frage noch 
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hulladék-kezelési kötelezettségének, ha a dolgot a 
hulladékkereskedő tulajdonába adja. Ettől azonban 
nem szűnik meg a hulladék, mint minőség. A 
jogszabály szerint a hulladékon való tulajdon-
szerzés lehetséges.11 Meglátásom szerint ebből 
adódik egy kis fogalmi zavar. A hulladék 
fogalmánál éppen azt emeltük ki, hogy az ingó 
tulajdonlás, birtoklásról való lemondással hulladék-
ká válik. Semmilyen más feltételt nem határoz meg 
a javaslat. 
 
 
Meglátásom szerint nem minősül minden ingó 
dolog hulladéknak, aminek a birtoklásával és/vagy 
tulajdonlásával felmondanak. Ilyen esetben egy 
direkt elhagyott pénz is hulladéknak minősülne. 
Másrészt a hulladék, attól, hogy tulajdont 
szereznek, rajta megtartja státuszát.  
 
 
4. A hulladék és tulajdonszerzés módjai 
 
 
A tulajdon szerzésnek két formájáról beszélünk. Az 
egyik az eredeti, a másik a származékos tulajdon-
szerzés.12 
 
Ha ezt a hulladékok esetén vizsgáljuk több 
kérdéssel találkozunk. Az egyszerűbb eset, mikor a 
hulladékbirtokos eladja a hulladékkereskedőnek a 
hulladékot. Ebben az esetben származékos 
tulajdonszerzésről beszélünk. A származékos jelleg, 
vagy eredeti jelleg nem mindig ennyire egyértelmű. 
A korábban idézett kiindulási pontunk a dolog 
elhagyása saját szándékból, illetve, `kényszerből´. A 
dolog ezáltal uratlan dologgá válik-e?  
 
 
 
A jogszabálytervezet ugyanis kimondja, hogy a 
hulladékgyűjtő edényzetbe, eszközbe helyezett 
települési hulladék a hulladéktermelő tulajdonát 
képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába 
kerül.13 Ez alól kivétel, ha a hulladékgyűjtő 
edényzetet, eszközt a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítása céljából közterületen 
helyezték el, és az edényzet, illetve eszköz 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmaz, a 
hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi.14 A 

interessanter macht. Der Abfallbesitzer erfüllt 
nämlich seine Abfallverwertungspflicht, wenn er 
die Sache in das Eigentum des Abfallhändlers gibt.  
Als Folge dieses Umstandes wird sich der 
Abfallstatus aber nicht erlöschen. Laut Gesetzes 
ist der Eigentumserwerb möglich.11 Meiner 
Meinung nach, ergibt sich daraus eine kleine 
Begriffsverwirrung. Bei der Begriffserklärung des 
Abfalls wurde gerade hervorgehoben, dass eine 
bewegliche Sache durch Verzicht auf den Besitz, 
sowie auf das Eigentum zum Abfall wird.  
 
Aus meiner Sicht sind gilt nicht jede bewegliche 
Sache als Abfall, auf dessen Besitz oder/und 
Eigentum verzichtet wird. In diesem Fall würde 
das absichtlich verlassene Geld ebenso als Abfall 
gelten. Anderseits behält der Abfall sein 
Abfallstatus unabhängig davon, dass er in das 
Eigentum von jemandem gekommen ist. 
 
4. Der Abfall und die Art und Weise des 
Eigentumserwerbs 
 
Es gibt zwei Formen zum Eigentumserwerb. Die 
eine ist der originäre Eigentumserwerb, anderseits 
über dem derivativen Eigentumserwerb.12  
 
Wenn die Art und Weise des Eigentumserwerbs 
bei Abfällen untersucht wird, ergeben sich 
mehrere Fragen. Eine einfacher Fall dafür ist, 
wenn der Abfallbesitzer dem Abfallhändler den 
Abfall verkauft. In diesem Fall kann man über 
derivativen Eigentumserwerb sprechen. Das 
Originalcharakter und das derivativer Charakter 
sind aber nicht immer eindeutig erkennbar. Unser 
früherer zitierter Ausgangspunkt war die 
Dereliktion aus freiem Willen, oder unter einem 
Zwang. Wird die Sache dadurch herrenlos? 
 
Die Gesetzvorlage bestimmt, dass der kommunale 
Abfall, der in die Mülltonne hineingeworfen wird, 
bleibt bis zum Eigentumserwerb der Müllabfuhr 
im Eigentum des Abfalleigentümers.13 Es gibt eine 
Ausnahme, wenn die Mülltonne an einem 
öffentlichen Ort angelegt wurde, um die 
kommunalen Dienstleistungen zu sichern und 
wenn die Mülltonne getrennt gesammelte Abfälle 
behält. In diesem Fallgehören Abfälle in das 
Eigentum der Müllabfuhr. Der Abfallhersteller, 
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fentiek kiegészülnek még azzal az általános 
szabállyal, mely szerint: a közszolgáltató a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése 
során elszállításra kerülő hulladék birtokba vételével 
a hulladék tulajdonosává válik. A hulladéktermelő, 
aki egyben a hulladékbirtokosa is mindaddig a 
tulajdonosa a hulladéknak, amíg azt a közszolgálta-
tó el nem szállítja. Ezek szerint az ingó dolog nem 
a hulladékgyűjtő edénybe való elhelyezéssel válik 
hulladékká, hanem azáltal, hogy azt a közszolgáltató 
elszállítja. Ebben az esetben nem beszélhetünk 
uratlan dologról, hiszen a jogszabálytervezet szerint 
a hulladéktermelő a birtokos is. A hulladékkezelő 
cég így szárma-zékosan szerzi meg a hullaék 
tulajdonát. Dogmatikailag ez nem teljesen tiszta. A 
dolog azáltal válik hulladékká, hogy lemondanak a 
birtoklásáról és ezáltal a tulajdonról is. Az ilyen 
dolgokon eredeti módon lehet tulajdont szerezni a 
polgári jog szabályai szerint. Az eredeti tulajdon 
szerzés a közterületen álló hulladékkonténerek 
esetén valósul meg.  
 
A hulladék feletti tulajdonosváltás atipikus módon 
megy végbe. A hulladékbirtokos, az elhagyás 
szándékával helyezi el a hulladékgyűjtő edényben az 
ingó dolgokat, de a tulajdon jog csak későbbi 
időpontban szál át, és a szándéka ellenére nem 
azonnal. Egészen addig az övé marad, amíg a 
közszolgáltató el nem szállítja. A kérdéshez 
kapcsolódik az, hogy a guberálók, vajon szereznek-
e tulajdont a kukából megszerzett ingóságokon. A 
korábbi tulajdonos szándéka az elhagyásra irányult, 
azonban az elszállításig mégse szűnik az meg. A 
korábban leírt szabályok miatt eredeti 
szerzésmódról nem beszélhetünk. A származékos 
szerzés sem jöhet szóba, ugyanis ezt a jogot a 
törvényjavaslat kizárja.  A közszolgáltató tud csak 
ilyen módon tulajdont szerezni. A guberáló így 
tulajdont dogmatikilag nem szerez a dolgon. 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy a guberálással 
lopásnak minősül-e. A hulladékok környezetre 
gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon 
anyagokra, termékekre, amelyeket tulajdonosa ere-
deti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy 
nem kíván felhasználni, illetve. A környezethasz-
náló köteles a hulladék kezeléséről (ártalmat-
lanításáról, hasznosításáról) gondoskodni.15 
 
 

der gleichzeitig der Besitzer des Abfalls ist, bleibt 
bis zum Abtransport von Müll durch die 
kommunale Anstalt der Eigentümer des Abfalls.14 
Die bewegliche Sache wird nicht durch das 
Einwerfen in die Mülltonne, sondern durch das 
Abtransport zum Abfall. In diesem Fall kann man 
nicht über herrenlose Sache sprechen, der 
Abfallhersteller ist nämlich nach der 
Gesetzvorlage auch der Besitzer des Abfalls. Die 
kommunale Anstalt wird durch einen derivativen 
Erwerb Eigentümer des Abfalls. Es scheint 
dogmatisch unklar zu sein. Die Sache wird zum 
Abfall, indem auf den Besitz, sowie auf das 
Eigentum verzichtet wird. Nach den Normen des 
Bürgerlichen Rechts ist bei diesem Sachen der 
Originalerwerb möglich. Der Originaler erwerb 
erfolgt bei Mülltonnen, die an einem öffentlichem 
Ort angelegt werden. 
 
 
 
 
Der Eigentumsübergang kommt in atypischer 
Weise zustande. Der Abfalleigentümer wirft die 
bewegliche Sache mit der Absicht der Dereliktion  
in die Mülltonne, aber das Eigentumsrecht geht 
gegen seinem Vorhaben nicht sofort, sondern erst 
zu einem späteren Zeitpunkt über. Der Abfall 
bleibt bis zum Abtransport durch die kommunale 
Anstalt in seinem Eigentum. Hier taucht eine 
weitere Frage auf.  Kann derjenige, der im 
Sperrmüll nach etwas stöbert zum Eigentümer 
einer gefundenen bewegliche Sache werden? Die 
Absicht  des früheren Eigentümers richtet sich auf 
die Dereliktion, aber er bleibt bis zur Müllabfuhr 
Eigentümer des Abfalls. Auch der derivative 
Eigentumserwerb kommt nicht in Frage, dieses 
Recht ist nach der Gesetzvorlage ausgeschlossen. 
Allein die öffentliche Anstalt kann sich diese Art 
und Weise Eigentum bewerben. Wer Besitzer 
einer im Sperrmüll gefundenen beweglichen  
Sache ist, gilt dogmatisch nicht als Eigentümer der 
Sache. Die Frage ist deshalb wohl begründet, ob 
dieser Fall ein Diebstahl ist. Der Schutz gegen 
Wirkungen des Abfalls auf die Umwelt erstreckt 
sich auf Materialien, Produkte, die von dem 
Eigentümer nicht ordnungsgemäß verwendet 
werden können. Der Umweltbenutzer ist 
verpflichtet, für die Behandlung und Wieder-
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5. Összefoglalás 
 
A tulajdonjog egy alkotmányos jog, mely az élet 
minden területén fontos szerepet kap. Az általános 
szabályait a polgári jog körében találjuk. A különös 
szabályok az egyes speciális jogszabályokban 
vannak. A hulladék az ingó dolgoknak egy különös 
körét adja. A hulladék feletti tulajdon változása így 
eléggé egyedi. Az egyediség nem probléma. A 
problémát a dogmatikai hiányosságokban látom. A 
hulladék esetében a polgári jogügyletek kivételével, 
nem állapítható meg a tulajdon átszállásának a 
módja. Sem eredeti, sem származékos átszállásról 
nem beszélhetünk igazán. A kérdés fontos.  Több 
iparág is épül a hulladékra, és a gazdaág egy jelentős 
szeletét teszi ki. A reorganizáció egy jelentős 
folyamat, melyben a hulladékból újra hasznosítható 
nyersanyagot állítanak elő. Jelentős kérdés, hogy ki 
is a hulladék tulajdonosa és a hulladékbirtokos. Ki 
az, aki rendelkezik az ingó dolgokkal. Az ingó 
dolgok feletti rendelkezést főszabály szerint ipari 
szereplők szerzik meg. Olyan vállalatok, amelyek 
elszállítják, feldolgozzák, hasznosítják, vagy kezelik 
a dolgokat. A közszolgáltatók esetében a sima 
birtokbavétellel tulajdon képződik. Ha ugyanazt a 
hulladékot guberáló veszi birtokba a kukából, akkor 
viszont nem.  
 
A guberáló tulajdonjogát azonban nem kérdőjelezi 
meg senki sem, ha már megszerezte a dolgot. 
Ehhez kell az az indíttatás is, hogy a közvélemény 
nem szívesen ér hozzá ilyen dolgokhoz, amihez a 
guberálók hozzáérnek. A megszerzett dolguk 
birtoklásában szinte senki sem zavarja őket.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwertung des Abfalls zu sorgen.15 
 
5. Zusammenfassung 
 
Das Eigentumsrecht ist in der Verfassung 
garantierten Grundrecht, das eine wichtige Rolle 
im allen Lebensbereichen spielt. Die allgemeinen 
Regeln des Eigentumsrechts befinden sich im 
Zivilrecht. Die besonderen Regelungen sind aber 
in den verschiedenen weiteren  Gesetzen zu 
finden. Der Abfall ist eine besondere Kategorie 
unter den beweglichen Sachen. Der Eigentums-
übergang im Falle des Abfalls ist in rechtlicher 
Hinsicht ein Einzelfall. Es bedeutet aber keine 
Schwierigkeiten, weil das Problem sich durch 
Defizit an den rechtlichen Regelungen erklären 
lässt. Bei dem Abfall kann man, außer dem 
zivilrechtlichen Rechtsgeschäft keine Regelung für 
den Eigentumserwerb. Hier kann man weder von 
Originalerwerb noch von derivativem Erwerb 
sprechen.  Die Frage ist aber wichtig. Mehrere 
Industriezweige bauen sich auf den Abfall, die ein 
wichtiges Segment der Wirtschaft bilden. Die 
Reorganisation ist ein wichtiger Prozess, in dem 
aus dem Abfall wiederverwendbare Rochstoffe 
hergestellt werden. Eine wichtige Frage ist, wer 
der Eigentümer und der Besitzer des Abfalls ist?  
 
 
 
Wer verfügt über die beweglichen Sachen? Das 
Verfügungsrecht steht nach Hauptregel den 
Firmen zu, die sich mit Abfallentsorgung 
beschäftigen. Dies sind Firmen, die den Abfall 
abtransportieren, wiederverwenden oder ihn 
behandeln. Bei den kommunalen Anstalten 
entsteht da Eigentum durch die Besitznahme. 
Wenn dieselbe bewegliche Sache von jemandem 
in Besitz genommen wird, der im Sperrmüllnach 
Sachen stöbert, geht die gefundene Sache nicht in 
sein Eigentum über. Das Recht zum Eigentum 
dieser Personen wird aber von niemand in Frage 
gestellt, wenn sie die gefundene schon besitzen. 
Diese Personen bleiben von der Öffentlichkeit 
fast immer ungestört, weil man sich meisten von 
diesem Sachen ekelt und sich von ihrem fern hält, 
deswegen bleiben die gefundenen Sachen 
ungestört  in ihrem Besitz.16 
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