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H A T Á R O Z A T  
 

I. 

 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint első fokú 

környezetvédelmi hatóság a Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2890 

Tata, Malom utca 2., cégjegyzékszáma: 11-09-000765, stat. számjele: 10378137-3822-113-11, a 

továbbiakban Kft.) részére - kérelmének helyt adva – 

 

e n g e d é l y e z i  

 

veszélyes hulladékok országos szállítását, az alábbiak szerint: 

 
II. 

 
1.) Az engedélyezett tevékenység megnevezése: 

 

Veszélyes hulladékok közúton történő, országos szállítása a hulladék termelőinek, birtokosainak telephelyei 

és a további kezelők (hasznosítók, ártalmatlanítók) telephelyei között. 

 

2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: 

 

A szállítható veszélyes hulladékok megnevezését, EWC kódját és mennyiségét a jelen határozat 

elválaszthatatlan részét képező, 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A szállítható veszélyes hulladékok összes mennyisége 6.740 tonna/év, azonban az egyes szállítható 

hulladékok mennyisége az EWC kódonként megadott mennyiséget nem haladhatja meg. 

 

3.) Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

a) Személyi feltételek: 

 

- 1 fő környezetvédelmi megbízott, aki egyben ADR biztonsági tanácsadó is, 

- 1 fő, ADR bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezető. 
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b) Tárgyi feltételek: 

 

2 db saját tulajdonú tehergépjármű, melyből egyik multifunkcionális, konténerszállításra is alkalmas,  

 

c) Pénzügyi feltételek: 

 

A Kft. pénzügyi fedezettel és környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

4. )Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység leírása: 

 

A veszélyes hulladékok szállítása a hulladékok keletkezési helyéről a megrendelők által meghatározott 

további kezelés - hasznosítás, ártalmatlanítás - helyszínére történik, az ország egész területén. A veszélyes 

hulladékok szállítása zárt hordókban, konténerben, big-bag zsákokban, valamint ömlesztve történik. A 

szállítás során a kiporzás és elszóródás elkerülése érdekében a szállítójárrművet hálózzák, ponyvázzák. A 

szállítmány mérlegelése a hulladéktermelők vagy más közeli vállalkozás mérlegén, előre egyeztetett módon 

történik. 

 

5. )A kezelés (gépjárműtárolás) telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk: 

 

A gépjárművek tárolására szolgáló telephely közlekedési útjai, a konténertároló helye és a gépjárműparkoló 

aszfaltburkolatúak. A telephely rendelkezik fedett csarnokkal is, valamint közművekkel ellátott. A keletkező 

szennyvíz gyűjtésére közmű-pótló tartály áll rendelkezésre. 

 

6. )A hulladékkezelés környezetvédelmi és a kezelési technológia lényeges jellemzői: 

 

Az előírások betartása esetén a felszíni, felszín alatti vizek és a talaj szennyezése nem valószínűsíthető. 

A tehergépjármű forgalom következtében elhanyagolható légszennyező hatással és zajterheléssel lehet 

számolni. 

 

 

III. 
 
 
Környezetvédelmi előírások: 
 

1) A szállított veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a rendelkezésre álló éves szállítási 

kapacitást, azaz 6.740 tonna/év mennyiséget. 

2) Jelen engedély, a mellékletben felsorolt veszélyes hulladéknak, a keletkezés helyéről, a 

hulladéktermelőtől közvetlenül a hulladékkezelőhöz történő szállítására jogosít fel, hulladék 

 begyűjtésére nem.                                   

3) A hulladékok szállítását a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, 

kiszóródást, elfolyást megakadályozó, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A szállításhoz 

használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a hulladékok tulajdonságainak 

megfelelő, környezetszennyezést kizáró módon történő szállításához. 

4) Sérült vagy szivárgó hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket, egységcsomagokat, a szállító gépjárműre 

felrakodni, szállítani tilos. 

5) A hulladékrakományt a szállítójárműveken úgy kell elhelyezni, hogy azok minden körülmény esetén a 

helyükön maradjanak. 

6) A szállítójárművön az egymással reakcióba lépni képes veszélyes hulladék egységcsomagokat egymástól 

elkülönítetten kell elhelyezni. 

7) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-

mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

8) A veszélyes hulladék szállítása során alkalmazott tehergépjárművek, tartályok mosatása vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel vagy közműrákötési engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történhet. 

9) A tehergépjárművek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biztosítani, hogy azokból 

csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.
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10) A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát a -

kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az illetékes képződő veszélyes hulladékokat környezet 

szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésük engedéllyel rendelkező szervezetnek történő 

átadással kell gondoskodni. 

11)  Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől 

 számított 15 napon belül a hatóságnak be kell jelenteni.  

12)  Az egyes szállítmányokra vonatkozó kísérő dokumentációkat 10 évig meg kell őrizni. 

13)  Tilos  a szállított hulladékot elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ha a 

kezelő a szállított veszélyes hulladékot nem veszi át, azt az Engedélyesnek a hulladék termelőjéhez 

vissza kell szállítani. 

14) A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig 

nem mondható fel. 

 

IV. 
 

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:  

 

1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az engedély 

kiadásához-XII-R-067/00285-2/2013. sz. alatt – az alábbi kikötéssel hozzájárult : 

 „ A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) 

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a veszélyes hulladékok szállítását úgy kell végezni, hogy a 

környezetben szennyezést ne idézzen elő és az emberi egészséget ne veszélyeztesse. „ 

2) Tata Város Jegyzője az engedély kiadásához – VII-165-1/2013. sz. alatt – kikötés nélkül hozzájárult, 

mivel  a tervezett tevékenység Tata Város Önkormányzati  Képviselő-testületének  a természeti értékek 

védelméről és a természetvédelmi helyi szabályairól megalkotott 1/2012. (I.30.) ÖR. melléklete alapján 

természetvédelmi területet nem érint, a rendeletben foglalt követelményeknek megfelel. 

  

 

V. 

 

A hatóság felhívja a Kft, figyelmét az alábbiakra: 

 

1) Az engedély meghosszabbítására irányuló kérelem elutasítása illetve a működési engedély 

visszavonása esetén a korábbi engedélyes, illetve tevékenységet folytató köteles a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységet a környezet szennyezését, illetőleg veszélyeztetését kizáró 

módon beszüntetni, és a birtokában levő veszélyes hulladék ártalmatlanításáról gondoskodni. 

2) Amennyiben a veszélyes hulladék birtokosa jogszabályokban vagy hatósági határozatban előírt 

kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő 

módon végzi, akkor -  a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a 

környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő 

előírásával, a körülmények alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett. 

3) Amennyiben a Kft. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági 

határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 

 

VI. 

 

A hatóság a Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot  (székhelye: 2890 Tata, Malom 

utca 2.) mint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt a jelen engedély kiadásával egyidejűleg 

nyilvántartásba veszi. 

 

VII. 

 

Az engedély az ország egész területén hatályos. 
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VIII. 

 

A jelen hulladékkezelési engedély a határozat jogerőre emelkedésétől kezdve, 2019. május 31. napjáig 

hatályos. Amennyiben a Kft. a tevékenységét a hatály lejártát követően is folytatni kívánja, úgy a hatály 

lejárta előtt 1 évvel - új engedély iránti kérelmet kell benyújtania, a vonatkozó jogszabály(ok)ban előirt 

tartalmú dokumentáció melléklésével. 

 

 

IX. 

 

A jelen határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az első fokú hatósághoz 2 példányban 

benyújtandó  fellebbezésnek  van helye.  A fellebbezés igazgatasi szolgáltatási dija 72.000 Ft  

(Hetvenkétezer forint), melyet a Felügyelőség MÁK 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat- 

felhasználási számlájára kell befizetni vagy átutalni. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

A Kommunális Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Malom u. 2., a továbbiakban Kft.) kérelmet nyújtott be 

hatósághoz  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vizügyi Főfelügyelőség (a 

továbbiakban OKTVF)  14/6878-8/2009. sz. határozatával kiadott, veszélyes hulladékok országos 

szállítására vonatkozó engedélye felülvizsgálata érdekében. 

 

A Kft. a kérelme elbírálásáért - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - megfizette a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási dijairól szóló 33/2005. 

(XII.27.) KvVM rendelet (a továbbiakban Szdíjr.) 2. § (1) bekezdése alapján az ezen rendelet 1. számú  

melléklet I. fejezete 4. főszámának megfelelő igazgatási szolgáltatási dijat, 144.000,-Ft-ot, azaz 

Száznegyvennégyezer forintot. 

 

A Felügyelőség  a  közigazgatási  hatósági  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 15. § (5) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló  1995. évi LIII. tv.  98. § (1)  bekezdése alapján az eljárás megindulásáról  és  arról,  hogy  abban 

ügyfélként részt vehetnek, tájékoztatta a társadalmi szervezeteket. Ügyfélként egyetlen civil szervezet 

sem jelentkezett be. 

 

A hatóság a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízügyi  hatósági és igazgatási  feladatokat  ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ktvr.) 32/C. § (1) 

bekezdésének megfelelően az eljárás során közreműködő szakhatóságként megkereste a Komárom- 

Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet (a továbbiakban szakig Szerv) 

és Tata Város Jegyzőjét (a továbbiakban Jegyző), hogy a tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást 

adni szíveskedjenek. 

 

A  Szakig.  Szerv  az  engedély  kiadásához  közegészségügyi  szempontból  - XII-R-067/00285-2/2013. sz. 

alatt - a rendelkező rész IV. fejezet 1) pontjában  foglalt  kikötéssel  hozzájárult.  Az állásfoglalásban a 

Szakig Szerv  - a  megküldött dokumentáció alapján -  megállapította a tevékenységet végző azon 

felelősségét,  hogy a  veszélyes  hulladékok szállítása a dokumentumokban rögzítettek szerin valósul meg. 

Az állásfoglalás a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban Hgt.), a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban Vhr.) rendelkezésein alapul. A Szakig Szerv. Hatáskörét a Ktvr. 32/C. §-a, 

illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. 

(XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és fővárosi és megyei kormányhivatalokról szól 288/2010. 

(XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése állapítja meg.
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A Jegyző az  engedély kiadásához mint helyi természetvédelmi hatóság – VII-165-1/2013. sz. alatt – a 

rendelkező rész IV. fejezet 2) pontjában foglaltak szerint, kikötés nélkül hozzájárult. Állásfoglalásában a 

Jegyző előadta, hogy a dokumentáció áttanulmányozása alapján a beruházás Tata Város Önkormányzat 

képviselő-testületének  a  természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól 

megalkotott 1/2012. (I.30.) ÖR. szerinti helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint és arra 

hatással nincs. A döntés a Ket. 44. §-án, valamint a Ktvr.-en alapul. 

 

A Felügyelőség az engedélykérelem és az eljárás során benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján 

megállapította, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a Hgt. és a Vhr.  

előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint biztosítottak: 

 

- A Kft. 1 fő környezetvédelmi megbízottat – aki egyben ADR biztonsági tanácsadó is - valamint 1 fő 
ADR bizonyítvánnyal rendelkező gépjárművezetőt foglalkoztat. A Kft. a megbízási szerződés, a 
környezetvédelmi megbízott végzettségét ( ADR tanácsadói végzettségét is )  igazoló dokumentum 

valamint a gépjárművezető ADR bizonyítványának  másolatát - a Vhr. 5. § (7) bekezdése és a 25. § (1) 
bekezdés b) pontja értelmében - a kérelemhez csatolta. 

- A Kft. rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel (2 db saját tulajdonú 

tehergépjármű), a járművek forgalmi engedélyeinek másolatát, továbbá a gépjármű tisztítására, 

karbantartására  vonatkozó szerződés másolatát - a Vhr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerint - 

benyújtotta. 

- A pénzügyi garancia meglétét  (környezetvédelmi felelősségbiztosítás és pénzügyi fedezet) a Kft. - a 

Vhr. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján - igazolta. 

- A Kft. az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására - a Vhr. 26. § (1) bekezdés h) pontjának 

megfelelően - tervvel rendelkezik. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a Kft. rendelkezésére álló tehergépjárművek együttes teherbírása 8,64 

tonna, így az éves szállítási kapacitása napi három fordulóval és évi 260 munkanappal számolva 6.740 

tonna/év. 

 

A Hgt. 14.§ (1) bekezdése értelmében hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, 

begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása,  ártalmatlanítása. A Hgt. 14.§ (2) bekezdése 

alapján hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 

 

A fentiekre tekintettel az első fokú környezetvédelmi hatóság - a Vhr. 31. § (1) bekezdés b) pontjában 

biztosított felhatalmazása alapján - a rendelkező rész III. fejezetében foglalt előírásokkal - engedélyezte a 
Kft. részére a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező, 1. sz. mellékletében meghatározott veszélyes 
hulladékok országos szállítását. Tekintettel arra, hogy az OKTVF által kiadott engedély hatálya határozott 
ideig szólt, a hatóság nem a felülvizsgálat tárgyában döntött, hanem a Kft. részére új engedélyt adott ki. 
 

A rendelkező rész III. fejezetében foglalt környezetvédelmi előírások a következő jogszabályhelyeken 

alapulnak: 

 
 

- 1) és 2) pontok a kérelem alapján, a Vhr. 15. § (3) bekezdésén és a 25. § (1) bekezdés b) pontján, 

- 3) pont a Vhr. 25. § (1) bekezdésén és a 15. § (3) bekezdésén 

- 4)-6 pontok a Vhr. 14. § (1) bekezdés c) pontján es a 15. § (3) bekezdésén. 

- 7) pont a Vhr. 14. § (1) bekezdésén, 

- 8)-9) pontok a Vhr. 25. § (1) bekezdés b) pontján, 

- 10) pont a Vhr. 14. § (1) bekezdésén, 

- 11) pont a Vhr. 27. § (5) bekezdésén, 

- 12) pont a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartásáról és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontján es 6. §-án, 

- 13) pont a Vhr. 14. § (6) bekezdésén, 
- 14) pont a Vhr. 25. § (1) bekezdés b) pontján. 
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A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Kft. nyilvántartásba-vételével kapcsolatban a 

Vhr. 28. §-án alapul.  A rendelkező rész V. fejezetében foglalt felhívások a Vhr. 30. §-an es 33. §-an, 

továbbá a Hgt. 49. §-án alapulnak. 

 

Az engedély hatályát a Felügyelőség a Vhr. 27. § (2) bekezdése alapján állapította meg. A Kft.-nek, 

amennyiben a tevékenységét a hatály lejártát követően is folytatni kívánja - a Vhr. 29. §-a értelmében - a 

hatály lejárta előtt 1 évvel hulladékgazdálkodási engedélykérelmet kell benyújtani a vonatkozó 

jogszabály(ok)ban maghatározott tartalmú  dokumentáció  mellékelésével. A kérelem tartalmi 

követelményeit  (kötelezően csatolandó mellékleteit)  a hulladékgazdálkodási  tevékenységek  

nyilvántartásba vételéről, valamint  hatósági  engedélyezéséről  szóló  439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

írja elő. 

 

A hatóság a hulladékokat a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti kód és 

megnevezés szerint jelölte meg. 

 

Az esetlegesen bekövetkező havária bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a Kvt. 50. § (1) bekezdése, 

valamint a Hgt. 16. § (1) bekezdése írja elő. 

 

A hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A 

határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket. 96. §-a, a 98.§ (1) bekezdése és a 99.§ (1) bekezdése 

biztosítja, a fellebbezés szolgáltatási díjáról az Szdíjr. 2. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a Ktvr. 38. § (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen 

jogszabály 10. § (1) bekezdése és az 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza. 

 
Győr, 2013. május 15. 
 
 
 Dr. Buday Zsolt 

 igazgató megbízásából 

 

 

 

 Makra Gábor s. k.  

 igazgató-helyettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. sz. melléklet a 1847-6/2013. sz. határozathoz 

 
 

EWC 
kódszáma 

A hulladék megnevezése Mennyiség 
(tonna/év) 

UN szám Osztály és 

csomagolási csoport 

Csomagolási mód 

01 Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből 

származó hulladékok 

    

01 03 Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó 

hulladékok 

    

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő 20 3077 9,III ömlesztve, konténer 

01 04 Nemfémes ásványok fizikai és kémiái feldolgozásából származó hulladékok     

01 04 07* nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó hulladékok 

150 3077 9, III ömlesztve, konténer 

01 05 Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok     
01 05 05* olajtartalmú furóiszapok és hulladékok 120 3077 9, III ömlesztve, konténer 

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó furóiszapok és egyéb hulladékok 120 3077 9, III ömlesztve, konténer 

02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, 

vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó 

hulladékok 

    

02 01 Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 

hulladékai ), 

    

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 150 3077 9, III konténer 

03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és 

kartongyártásból származó hulladékok 

    

03 01 Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok     
03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez 

darabolási hulladékok 

40 3077 9, III ömlesztve, konténer 

03 02 Faanyagvédő szer hulladékok     
03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek 3 3077 9, III hordó 

04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok     
04 02 Textilipari hulladékok     
04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok 5 3077 9, III hordó 

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek 5 3077 9, III hordó 



 

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

20 3082 9, III hordó 

05 Kőolaj finomításból, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből 

származó hulladékok 

    

05 01 Kőolaj finomításból származó hulladékok     
05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok 10 1993 3, III konténer 

05 01 03* tartályfenék iszapok 30 1993 3, III konténer 

05 01 05* kiömlött olaj 1 1993 3, III hordó 

05 01 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok 10 3082 9, III konténer 

05 01 08* egyéb kátrányok 10 3082 9, III konténer 

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagot tartalmazó iszapok 

50 3082 9, III  konténer 

05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok i 10 1993 3, III hordó, IBC 

05 01 15* elhasznált derítőföld 60 3077 9, III ömlesztve, konténer 

05 06 Kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok     
05 06 01* savas kátrányok 30 1993 3, III hordó, IBC 

05 06 03* egyéb kátrányfélék 10 1993 3, III hordó, IBC 

06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok     
06 01 Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladékok 

    

06 01 01* kénsav és kénessav 10 2796  8, III hordó, IBC 

06 01 02* sósav 20 2796 8, III hordó, IBC 

06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid) 10 2796 8, III hordó, IBC 

06 01 04* foszforsav és foszforossav 30 2796 8, III hordó, IBC 

06 01 05* salétromsav és salétromossav 10 2796 8, III hordó, IBC 

06 01 06* egyéb savak 30 3082 9, III hordó, IBC 

06 02 Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és fclhasználásából 

származó hulladékok 

    

06 02 01* kalcium-hidroxid 20 3082 9, III hordó, IBC 

06 02 03* ammónium-hidroxid 5 3082 9,  III hordó, IBC 

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 20 3082 9, III hordó, IBC 

06 02 05* egyéb lúgok 20 1760 8, III hordó, IBC 

06 03 Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

    

 



 

 

 
06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 40 3287  6.1, III hordó, IBC 

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 50 3287  6.1, III hordó, IBC 

06 04 Fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól      
06 04 04* higanytartalmú hulladékok 2 2025  6.1, III hordó, IBC 

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 50 3077  9, III hordó, IBC 

06 05 Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok       

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

60 
 

3287  6.1, III hordó, IBC 

06 10 Nitrogén vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett műveletekből 

származó hulladékok  

 
 
 

    

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok  20 3082  9, III hordó, IBC 

06 13 Közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó 

hulladékok 

     

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok 10 3082  9, III hordó, IBC 

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) j 2 3077  9, III konténer 

06 13 05* korom 10 3077  9, III konténer 

07 Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok      
07 01 Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából származó 

hulladékok 

 
    

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 20 3082  9, III hordó, IBC 

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 3082  9, III hordó, EBC 

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  20 3082  9, III hordó, IBC 

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 3077  9, III hordó, konténer 

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 80 3077  9, III hordó, konténer 

0701 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok / 

15 3077  9, III hordó, konténer 

07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

     

07 02 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 3266  8, III hordó, konténer 

07 02 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 10 3266  8, III hordó, konténer 

07 02 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

20 3 2 6 6   8, III hordó, konténer 



 

 

 07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 5 3266 9, III hordó, konténer 

 07 03 Szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) 

    

 07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 10 3265 8, III  

 07 03 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 10 3266 9, III hordó, IBC 

 07 03 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 10 3266 9, III hordó, konténer 

 07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

20 3266 9, III hordó, konténer 

 07 04 Szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő 

szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

    

 07 04 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 3266 9, III hordó, konténer 

 07 04 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 3266 9, III hordó, konténer 

 07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 10 3077 9, III hordó, konténer 

 07 05 Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok 

    

 07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 3266 9, III hordó, konténer 

 07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

200 3266 9, III hordó, konténer 

 07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 50 3077 9, III hordó, konténer 

 07 06 Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és 

kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok 

    

 07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 50 3266 8, III hordó, IBC 

 07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 10 3266 9, III hordó, konténer 

 07 06 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100 3266 9, III hordó, konténer 

 07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

100 3266 9, III hordó, konténer 

 07 07 Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, 

fogalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem 

meghatározott hulladékok 

    

 07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 5 3266 8, III hordó, IBC 

 07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 5 3266 8, III hordó, konténer 

 

 



 

 

 
08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és 

nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok 

    

08 01 Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok 

    

0801 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 
lakk-hulladékok 

50 1263 3,III hordó, konténer 

08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 
lakk-iszapok 

50 1263 3, III hordó, konténer 

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 
lakk tartalmú vizes iszapok 

50 1263 3, III hordó, konténer 

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb 

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

5 1263 3,III hordó, konténer 

08 01 19* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk 

tartalmú vizes szuszpenziók 

15 1263 3, III hordó, konténer 

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 10 1263 3,111 hordó, konténer 

08 03 Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok 

    

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 10 1210 3, III hordó, konténer 

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 5 1210 3, III hordó, konténer 

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 1 1210 3,111 hordó, konténer 

08 03 19* diszpergált olaj 5 3082 9, III hordó, IBC 

08 04 Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is 

beleértve) 

    

08 04 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, 

tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 

10 1992 3, III hordó, IBC 

09 Fényképészeti ipar hulladékai      
09 01 Fényképészeti ipar hulladékai     
09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok  1 1992 3, III hordó, IBC 

09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok 1 3287 6.1, III hordó, IBC 

10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok     
10 01 Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)     
10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora V 10 3077 9, III konténer 

 



 

 

10 01 09* kénsav 1 3082 9, III hordó, IBC 

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 20 3077 9, III konténer 

10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és 

kazánpor 

20 3077 9, III konténer 

10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 20 3077 ? 9, III konténer 

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő} kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 3077 9, III konténer 

10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok 20 3077 9, III konténer 

10 02 Vas- és acéliparból származó hulladékok     
1002 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 10 3082 9, III hordó, IBC 

10 03 Alumínium olvadék elektrolízisből származó hulladékok     
10 03 04* elsődleges termelésből származó salak  10 3077 9, III konténer 

10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 10 3077 9, III konténer 

10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)  10 3077 9, III konténer 

10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 10 3082 9, III hordó, IBC 

10 03 29* sósalak és fekete salak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

hulladékok  

10 3077 9, III konténer 

10 05 Cink termikus kohászatából származó hulladékok     
10 05 03* fustgázpor  10 3077 9, III konténer 

10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok  10 3077 9, III konténer 

10 05 06* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 15 3077 9, III konténer 

10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olaj at tartalmazó hulladékok  5 3082 9,III hordó, IBC 

10 05 10* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek 
és salakok  

4 3077 9, III konténer 

10 06 Réz termikus kohászatából származó hulladékok     
10 06 03* fustgázpor  15 3077 9, III konténer 

10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok  10 3077 9, III konténer 

10 06 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák  10 3077 9, III konténer 

10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 5 3082 9, III hordó, IBC 

10 08 Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából szármázó hulladékok     
10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 15 3077 9, III konténer 

10 08 10* kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, .amelyek vízzel érintkezve 
veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek 

20 3077 9, III konténer 

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó fustgázpor 20 3077 9, III konténer 



 

 

10 08 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 

szűrőpogácsák 

5 3077 9, III 
 

konténer 

10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 5 3082 9, III hordó, IBC 

10 09 Vasöntvények készítéséből származó hulladékok     
10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák 100 3077 9, III konténer 

10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák 100 3077 9, III konténer 

1009 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 100 3077  9, III konténer 

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok 20 3077 9, III konténer 

10 10 Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladékok     
10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák 100 3077i 

 
9, III konténer 

10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öritőmagok és formák 100 3077 9, III konténer 

10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 10 3077 9, III konténer 

10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 100 3077 9, III konténer 

10 12 Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó 

hulladékok  

    

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok 40 3082 9, III hordó, IBC 

11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó 

hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai 

    

11 01 Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok 

(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, 

maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)  

    

11 01 05* reve eltávolítására használt savak 10 1760  8, III hordó, IBC 

11 01 06* közelebbről nem meghatározott savak 5 1760  8, III hordó, IBC 

11 01 07* pácolásra használt lúgok 5 1759  8, III hordó, IBC 

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok 40 1759  8, III hordó, IBC 

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák 40 3244 8, III konténer 

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizét 30 3244 8, III hordó, IBC 

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok 50 3244 8, III hordó, IBC 

11 01 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és 

iszapjai  

10 3077 9, III konténer 

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták 5 3077 9, III konténer 



 

 

11 0198* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 5 3077  9,III konténer 

 1102 Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok     
11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) 20 3082  9, III hordó, IBC 

1103 Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok     
11 03 02* egyéb hulladékok 10 3077 9, III konténer 

1105 Tűzi horganyzási eljárások hulladékai     
11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladékok 100 3077 9, III konténer 

11 05 04* elhasznált folyósítószer 5 308 9,III hordó, IBC 

12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladékok 

    

12 01 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből 

származó hulladékok 

    

12 01 06* ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és 

az oldatokat) 

60 1992 3, III hordó, IBC 

12 01 07* halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és 

az oldatokat) 

60 1992 3, III hordó, IBC 

12 01 08* halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok 50 1992 3, III hordó, IBC 

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 100 1992 3, III hordó, IBC 

12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olajok 50 1992 3, III  hordó, IBC 

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok 10 1992 3, III hordó, IBC 

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok 100  3077 9, III konténer 

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfüvatási hulladékok 200 3077 9, III konténer 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 400 3077 9, III  konténer 

12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj 30 3082 9, III hordó, IBC 

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök 50 3077 9, III konténer 

12 03 Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok 

(kivéve 11) 

    

12 03 01* vizes mosófolyadékok 50 1993 3, III hordó, IBC 

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai 10 1993 3, III hordó, IBC 

13 Olaj hulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, 

valamint a 05,12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 

    

13 01 Hidraulika olaj hulladékok     
13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok 5 1993 3, III hordó, IBC 

13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók 20 1993 3,  III hordó, IBC 
 



 

 

 
13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 01 11* szintetikus hidraulika olajok 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok 20 3082 9, III hordó, IBC 

13 01 13* egyéb hidraulika olajok 20 3082 9, III hordó, IBC 

13 02 Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok     
13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 40 1993 3, III hordó, IBC 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok 20 3082 9, III hordó, IBC 

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok 40 3082 9, III hordó, IBC 

13 03 Szigetelő és hő-transzmissziós olajok     
13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok 10 1993 3, III hordó, IBC 

13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok, 

amelyek különböznek a 13 03 01-től 

20 1993 3, III hordó, IBC 

13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós 

olajok 

20 1993 3, III hordó, IBC 

13 03 08* szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok 20 1993 3, III hordó, IBC 

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok 20 3082 9, III hordó, IBC 

13 03 10* egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok 5 3082 9, III hordó, IBC 

13 04 Hajózásban keletkező olajos hulladékok     
13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 50 3082 9, III hordó, IBC 

13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok 5 3082 9, III hordó, IBC 

13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 30 3082 9, III hordó, IBC 

13 05 Olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok     
13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok 200 3077 9, III konténer 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 300 3077 9, m konténer 

13 05 03* bűzelzáróból származó iszapok 10 3082 9, III hordó, IBC 

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj 20 3082 9, III hordó, IBC 

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 300 3082 9, III hordó, IBC 

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 300 3082 9,III hordó, IBC 



 

 

13 07 Folyékony üzemanyagok hulladékai     

13 0701* tüzelőolaj és dízelolaj 10 1202 3, III hordó, IBC 

13 07 02* benzin 10 1272 3, III hordó, IBC 

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 30 1993 3, III hordó, IBC 

13 08 Közelebbről nem meghatározott olaj hulladékok     
13 08 01* sótalanítási iszapok, illetve emulziók 50 1993 3, III hordó, IBC 

13 08 02* egyéb emulziók 80 1993 3, III hordó, IBC 

13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok 40 1993 3, III hordó, IBC 

14 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és szerves hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 

08) 

    

14 06 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok     
14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 5 1993 3, III hordó, IBC 

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott 

abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

    

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

    

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 

300 3077 
 

9, III konténer 

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült 

csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 

10 3077 9, III konténer 

15 02 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat     
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

200 3077 9, III konténer 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok     
16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett 

járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a 

járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 

08) 

    

16 01 07* olajszűrők 40 3077 9, III konténer 

16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek 5 3077 9, III konténer 

16 01 13* fékfolyadékok 1 1993 3, III hordó, IBC 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 5 1153 3, III hordó, IBC 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai     
16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 1 3077 9, III konténer 

 



 

 

 
16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok 5 3077 9,III konténer 

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek     
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 1 3077 9, III konténer 

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 1 3077 9, III konténer 

16 06 Elemek és akkumulátorok     
16 06 01* ólomakkumulátorok  10 2800 8, konténer 

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 1 2795 8, konténer 

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek  1 3077 9, III konténer 

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit 1 3077 9, III konténer 

16 07 Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok 

(kivéve 05 és 13)  

    

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok 100 2026 6.1, III konténer 

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 20 3077 9, III konténer 

16 08 Kimerült katalizátorok     
16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó 

elhasznált katalizátorok 

15 3077 9, III konténer 

16 10 Keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony 

hulladékok 

    

16 1001* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 100 3082 9, III hordó, IBC 

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 2 3082 9, III hordó, IBC 

1611 Bélés- és tűzálló-anyagok hulladékai     
16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-alapú 

bélés- és tűzálló-anyagok 

20 3077 9, III konténer 

16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- 

és tűzálló-anyagok 

50 3077 9, III konténer 

16 1105* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- 

és tűzálló-anyagok 

20 3077 9, III konténer 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt 

földet is) 

    

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia     
17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke 

2000 3077 9, III ömlesztve, konténer 

17 02 Fa, üveg és műanyag     
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 100 3077 9, III konténer 



 

 

Í7 03 Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek     

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek 200 1999 3, III konténer 

17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek 50 1999 3, III konténer 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)     
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 200 3077 9, III konténer 

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek 5 3077 9, III konténer 

17 05 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és 

kotrási meddő 

    

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 700 3077 9, III ömlesztve, konténer 

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 400 3077 9, III ömlesztve, konténer 

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 1000 3077 9, III ömlesztve, konténer 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok     
170601* azbeszttartalmú szigetelőanyagok \ 10 2212 9, III ömlesztve, konténer 

17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat 

tartalmazzák  

10 3077 9, III ömlesztve, konténer 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok 60 2212 9, III ömlesztve, konténer 

17 08 Gipsz-alapú építőanyagok     
170801* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok 200 3077 9, III ömlesztve, konténer 

17 09 Egyéb építkezési és bontási hulladékok     
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a 

kevert hulladékokat is) 

1000 3077 9, III ömlesztve, konténer 

18 Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos 

kutatásából származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi 

hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból 

származnak)  

    

18 02 Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve 

megelőzéséből származó hulladékok 

    

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek  5 3291 6.2, II hordó, IBC 

19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén 

kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóVíz és iparivíz szolgáltatásból 

származó hulladékok 

    

19 01 Hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok     
19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa  20 3077 9, III konténer, hordó 

19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 20 3077 9, III konténer, hordó 

 



 

 

19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén  10 3077  9, III konténer, hordó 

1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak  600 3077  9, III konténer, ömlesztve 

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 1000 3077 9, III konténer, ömlesztve 

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 400 3077 9,111 konténer, ömlesztve 

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 400 3077  9, III konténer, ömlesztve 

19 02 Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, 

semlegesítés) származó hulladékok  

    

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 30 3077 9, III konténer, hordó 

19 07 Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz      
19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz 100 3082 9, III konténer, IBC 

19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott 

hulladékok  

    

19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták  100 307? 9, III konténer, hordó 

19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok 1 3082 9, III konténer, IBC 

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-

től   

20 3082 
 

9, III konténer, IBC 

1908 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
iszapok  

100 3082 \ 
 

9, III  

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszapok  

100 3082 9, III konténer, IBC 

1911 Olaj regenerálásából származó hulladékok      
19 11 01* elhasznált agyag szűrők  200 3077 9, III konténer, hordó 

19 11 02* savas kátrányok  200 1992 3, III hordó, IBC 

19 11 03* vizes folyékony hulladékok 200 3082 9, III hordó, IBC 

19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok 50 3082 9, III hordó, IBC 

19 11 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok  

50 3077 9, III konténer, hordó 

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladékok 5 3077 9, III konténer, hordó 

19 12 Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

    

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 400 3077 9, III konténer, hordó 

19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert 
hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

400 3077 9, III konténer, hordó 

19 13 Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok     



 

 

19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

szilárd hulladékok  

500 3077 9, III konténer, hordó 

19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszapok  

200 3082 9, III hordó, IBC 

19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó', veszélyes anyagokat tartalmazó 
iszapok  

 200 
 

3082 9, III hordó, IBC 

20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), béleértve az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékokat is 

    

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)     
20 01 13* oldószerek 1 3082 9, III hordó, IBC 

20 01 14* savak 1 3082 9, III hordó, IBC 

20 01 15* lúgok 1 3082 9, III hordó, IBC 

20 01 19* növényvédő szerek 10 3082 9, III hordó, IBC 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 5 2025 6.1, III hordó, konténer 

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések 5 3077 9, III hordó, konténer 

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től 200 3082 9, III hordó, IBC 

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 1   hordó, IBC 

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 1 3082 9, III hordó, IBC 

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 
kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

10 2795 8, hordó, konténer 

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

30 3077 9, III hordó, konténer 

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 200 3077 9, III hordó, konténer 

 

 


