
HAK Megnevezés Veszélyes

01 Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék

0101 Ásványok bányászatból származó hulladék nem

010101 Fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék nem

010102 Nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék nem

0103 Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

010304 Szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő igen

010305 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő igen

010306 Meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től nem

010307 Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék igen

010308 Hulladékpor, amelyek különbözik a 01 03 07-től nem

010309 Timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től nem

010399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0104 Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

010407 Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

010408 Kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től nem

010409 Hulladékhomok és hulladékagyag nem

010410 Hulladékpor, amelyek különbözik a 01 04 07-től nem

010411 Kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től nem

010412 Ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től nem

010413 Kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től nem

010499 Közelebbről nem meghatározott hulladék nem

0105 Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék

010504 Édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék nem

010505 Olajtartalmú fúróiszap és hulladék igen

010506 Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék igen

010507 Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól nem

010508 Klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól nem

010599 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok

0201 Mezőgazdaság, kertészet, aqvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka nem

020101 Mosásból és tisztításból származó iszap nem

020102 Hulladékká vált állati szövetek nem

020103 Hulladékká vált növényi szövetek nem

020104 Műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) nem

020106 Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) nem

020107 Erdőgazdálkodás hulladéka nem

020108 Veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék igen

020109 Agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól nem

020110 Fémhulladék nem

020199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0202 Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék

020201 Mosásból és tisztításból származó iszap nem

020202 Hulladékká vált állati szövetek nem

020203 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag nem

020204 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap nem

020299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0203
Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat 
készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék

020301 Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap nem

020302 Tartósítószer-hulladék nem

020303 Oldószeres kivonatolásból származó hulladék nem

020304 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag nem

020305 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap nem

020399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0204 Cukorgyártási hulladék

020401 Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld nem

020402 Nem szabványos kalcium-karbonát nem

020403 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap nem

020499 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0205 Tejipari hulladék

020501 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag nem

020502 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap nem

020599 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0206 sütő- és cukrászipari hulladék

020601 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag nem

020602 Tartósítószer hulladék nem

020603 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap nem

020699 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0207 Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

020701 A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék nem

020702 Szeszfőzés hulladéka nem

020703 Kémiai kezelésből származó hulladék nem

020704 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag nem

020705 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap nem

020799 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék

0301 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

030101 Fakéreg és parafahulladék nem



030104 Veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér igen

030105  fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től nem

030199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0302 Faanyagvédőszer-hulladék

030201 Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer igen

030202 Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer igen

030203 Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer igen

030204 Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek igen

030205 Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer igen

030299 Közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer nem

0303 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék

030301 Fakéreg és fahulladék nem

030302 Zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki nem

030305 Papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap nem

030307 Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék nem

030308 Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék nem

030309 Hulladék mésziszap nem

030310 Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap nem

030311 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik 03 03 10-től nem

030399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék

0401 Bőr- és szőrmeipari hulladék

040101 Húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka nem

040102 Meszezési hulladék nem

040103 Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék igen

040104 Krómtartalmú cserzőlé nem

040105 Krómot nem tartalmazó cserzőlé nem

040106 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap nem

040107 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap nem

040108 Krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) nem

040109 kidolgozási és kikészítési hulladék nem

040199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0402 Textilipari hulladék

040209 Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) nem

040210 Természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz) nem

040214 Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék igen

040215 Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től nem

040216 Veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment igen

040217 Színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól nem

040219 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

040220 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től nem

040221 Feldolgozatlan textilszál hulladék nem

040222 Feldolgozott textilszál hulladék nem

040299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

05 Kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék

0501 Kőolaj finomításból származó hulladék

050102 Sótalanító berendezésből származó iszap igen

050103 Tartályfenék iszap igen

050104 Alkil-savas iszap igen

050105 Kiömlött olaj igen

050106 Üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap igen

050107 Savas kátrány igen

050108 Egyéb kátrány igen

050109 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

050110 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től nem

050111 Tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék igen

050112 Savas olaj igen

050113 Kazántápvíz iszapja nem

050114 Hűtőtornyok hulladéka nem

050115 Elhasznált derítőföld igen

050116 Kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék nem

050117 Bitumen nem

050199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0506 Kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék

050601 Savas kátrány igen

050603 Egyéb kátrányféle igen

050604 Hűtőtornyok hulladéka nem

050699 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0507 Földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék

050701 Higanyt tartalmazó hulladék igen

050702 Ként tartalmazó hulladék nem

050799 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék

0601 Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

060101 Kénsav és kénessav igen

060102 Sósav igen

060103 Folysav (hidrogén-fluorid) igen

060104 Foszforsav és foszforossav igen

060105 Salétromsav és salétromossav igen



060106 Egyéb savak igen

060199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0602 Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

060201 Kalcium-hidroxid igen

060203 Ammónium-hidroxid igen

060204 Nátrium- és kálium-hidroxid igen

060205 Egyéb lúgok igen

060299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0603 Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

060311 Cianidtartalmú szilárd sók és oldatok igen

060313 Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik igen

060314 Szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól nem

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxid igen

060316 Fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től nem

060399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0604 Fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól

060403 Arzéntartalmú hulladék igen

060404 Higanytartalmú hulladék igen

060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladék igen

060499 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0605 A szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap nem

060502 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

060503 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től nem

0606
Kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó 
hulladékok

060602 Veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék igen

060603 Szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től nem

060699 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0607 Halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladék

060701 Elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék igen

060702 Klórgyártásból származó aktív szén igen

060703 Higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap igen

060704 Oldat és sav, pl. kontakt-sav igen

060799 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0608 Szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

060802 Veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék igen

060899 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0609 Foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletekből származó hulladék

060902 Foszforvegyületet tartalmazó salak nem

060903 Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka igen

060904 Kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól nem

060999 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0610
Nitrogén vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett műveletekből és 
műtrágyagyártásból származó hulladék

061002 Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

061099 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0611 Szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék

061101 Titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka nem

061199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0613 Közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék nem

061301 Szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok igen

061302 Kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) igen

061303 Műkorom nem

061304 Azbeszt feldolgozásának hulladéka igen

061305 Korom igen

061399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladék

0701 Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

070101 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070103 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070104 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070107 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070108 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070109 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070110 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070111 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070112 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től nem

070199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0702 Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásból, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

070201 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070203 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070204 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070207 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070208 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070209 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070210 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070211 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070212 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től nem

070213 Hulladék műanyag nem

070214 Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék igen



070215 Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től nem

070216 Veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladék igen

070217 Szerves szilícium vegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól nem

070299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0703 Szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve 06 11)

070301 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070303 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070304 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070307 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070308 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070309 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070310 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070311 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070312 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től nem

070399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0704
Szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék

070401 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070403 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070404 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070407 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070408 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070409 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070410 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070411 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070412 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től nem

070413 Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

070499 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0705 Gyógyszerek gyártásból, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

070501 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070503 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070504 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070507 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070508 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070509 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070510 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070511 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070512 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től nem

070513 Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

070514 Szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól nem

070599 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0706
Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék

070601 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070603 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070604 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070607 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070608 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070609 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070610 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070611 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070612 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től nem

070699 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0707 Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladék

070701 Vizes mosófolyadék és anyalúg igen

070703 Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070704 Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg igen

070707 Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék igen

070708 Egyéb üstmaradék és reakciómaradék igen

070709 Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070710 Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) igen

070711 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

070712 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től nem

070799 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

08
Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladék

0801 Festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

080111 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék igen

080112 Festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től nem

080113 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap igen

080114 Festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól nem

080115 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap igen

080116 Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től nem

080117 Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

080118 Festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től nem

080119 Szerves oldószereket,, valamint más, veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók igen

080120 Festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től nem

080121 Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok igen

080199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0802 Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék



080201 Por alapú bevonatok hulladéka nem

080202 Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap nem

080203 Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió nem

080299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0803 Nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

080307 Nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap nem

080308 Nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék nem

080312 Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék igen

080313 Nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től nem

080314 Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap igen

080315 Nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től nem

080316 Hulladékká vált gravírozó oldat igen

080317 Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner igen

080318 Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től nem

080319 Diszpergált olaj igen

080399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0804 Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

080409 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka igen

080410 Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai amely különbözik a 08 04 09-től nem

080411 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja igen

080412 Ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től nem

080413 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja igen

080414 Ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól nem

080415 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék igen

080416 Ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től nem

080417 gyantaolaj igen

080499 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

0805 A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladék

080501 Hulladék izocianátok igen

09 Fényképészeti ipar hulladéka

0901 Fényképészeti ipar hulladéka

090101 Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat igen

090102 Vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat igen

090103 Oldószer alapú előhívó oldat igen

090104 Rögzítő (fixír) oldat igen

090105 Halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat igen

090106 Fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék igen

090107 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír nem

090108 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír nem

090110 Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül nem

090111 Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt  tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz igen

090112 Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től nem

090113 Képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól igen

090199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

10 Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék

1001 Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19 főcsoportban meghatározott hulladék)

100101 Hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04) nem

100102 Széntüzelés pernyéje nem

100103 Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye nem

100104 Olajtüzelés pernyéje és kazánpora igen

100105 Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék nem

100107 Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka nem

100109 Kénsav igen

100113 Tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje igen

100114 Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor igen

100115 Együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től nem

100116 Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye igen

100117 Együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól nem

100118 Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

100119 Gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18-tól nem

100120 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok igen

100121 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól nem

100122 Kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap igen

100123 Kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től nem

100124 Fluid-ágyból származó homok nem

100125 Széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék nem

100126 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék nem

100199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1002 Vas- és acéliparból származó hulladék

100201 Salak kezeléséből származó hulladék nem

100202 Kezeletlen salak nem

100207 Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

100208 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től nem

100210 Hengerlési reve nem

100211 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen

100212 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től nem

100213 Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa igen

100214 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól nem

100215 Egyéb iszap és szűrőpogácsa nem



100299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1003 Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék

100302 Hulladékká vált anód törmelékek nem

100304 Elsődleges termelésből származó salak igen

100305 Hulladék timföld nem

100308 Másodlagos termelésből származó sósalak igen

100309 Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) igen

100315 Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak igen

100316 Fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től nem

100317 Anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék igen

100318 Anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től nem

100319 Füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por igen

100320 Füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től nem

100321 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) igen

100322 Egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től nem

100323 Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

100324 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól nem

100325 Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa igen

100326 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től nem

100327 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen

100328 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től nem

100329 Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

100330 Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től nem

100399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1004 Ólom termikus kohászatából származó hulladék

100401 Elsőleges és másodlagos termelésből származó salak igen

100402 Elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék igen

100403 Kalcium-arzenát igen

100404 Füstgázpor igen

100405 Egyéb részecskék és por igen

100406 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék igen

100407 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa igen

100409 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen

100410 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től nem

100499 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1005 Cink termikus kohászatából származó hulladék

100501 Elsőleges és másodlagos termelésből származó salak nem

100503 Füstgázpor igen

100504 Egyéb részecskék és por nem

100505 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék igen

100506 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa igen

100508 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen

100509 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól nem

100510 Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak igen

100511 Fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től nem

100599 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1006 A réz termikus kohászatából származó hulladék

100601 Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak nem

100602 Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék nem

100603 Füstgázpor igen

100604 Egyéb részecskék és por nem

100606 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék igen

100607 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa igen

100609 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen

100610 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től nem

100699 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1007 Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék

100701 Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak nem

100702 Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék nem

100703 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék nem

100704 Egyéb részecskék és por nem

100705 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa nem

100707 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen

100708 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től nem

100799 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1008 Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék

100804 Szilárd részecskék és por nem

100808 Elsődleges és másodlagos termelés sósalakja igen

100809 Egyéb salakok nem

100810 Kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt igen

100811 Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től nem

100812 Anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék igen

100813 Anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től nem

100814 Anód törmelékek nem

100815 Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor igen

100816 Füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től nem

100817 Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa igen

100818 Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től nem

100819 Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék igen



100820 Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től nem

100899 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1009 Vasöntvények készítéséből származó hulladék

100903 Kemencesalak nem

100905 Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma igen

100906 Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től nem

100907 Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma igen

100908 Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től nem

100909 Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor igen

100910 Füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től nem

100911 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék igen

100912 Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től nem

100913 Veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék igen

100914 Kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól nem

100915 Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag igen

100916 Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től nem

100999 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1010 Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék

101003 Kemencesalak nem

101005 Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma igen

101006 Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től nem

101007 Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma igen

101008 Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től nem

101009 Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor igen

101010 Füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től nem

101011 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék igen

101012 Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től nem

101013 Veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék igen

101014 Kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól nem

101015 Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag igen

101016 Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től nem

101099 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1011 Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

101103 Üveg alapú, szálas anyagok hulladéka nem

101105 Egyéb részecskék és por nem

101109 Feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka igen

101110 Feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től nem

101111 Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka igen

101112 Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től nem

101113 Veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap igen

101114 Üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól nem

101115 Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

101116 Füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től nem

101117 Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa igen

101118 Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től nem

101119 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

101120 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től nem

101199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1012 Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék

101201 Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék nem

101203 Szilárd részecskék és por nem

101205 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa nem

101206 Kiselejtezett öntőforma nem

101208 Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka nem

101209 Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

101210 Gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től nem

101211 Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék igen

101212 Zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től nem

101213 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja nem

101299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1013 Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék

101301 Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek nem

101304 A mész égetéséből és oltásából származó hulladék nem

101306 Szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13) nem

101307 Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa nem

101309 Azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék igen

101310 Azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től nem

101311 Cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09 és a 10 13 10-től nem

101312 Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

101313 Gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től nem

101314 Hulladék beton és betonkészítési iszap nem

101399 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1014 Krematóriumokból származó hulladék

101401 Füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék igen

11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka

1101
Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, 
foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)

110105 Reve eltávolítására használt sav igen

110106 Közelebbről nem meghatározott sav igen

110107 Pácolásra használt lúg igen



110108 Foszfátozásból származó iszap igen

110109 Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa igen

110110 Iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től nem

110111 Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz igen

110112 Öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től nem

110113 Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék igen

110114 Zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól nem

110115 Membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja igen

110116 Kimerült vagy telített ioncserélő gyanta igen

110198 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék igen

110199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1102 Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

110202 Cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) igen

110203 Vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék nem

110205 Veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék igen

110206 Réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től nem

110207 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék igen

110299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1103 Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék

110301 Cianid tartalmú hulladék igen

110302 Egyéb hulladék igen

1105 Tűzi horganyzási eljárások hulladéka nem

110501 Kemény cink nem

110502 Cinkhamu nem

110503 Gázkezeléséből származó szilárd hulladék igen

110504 Elhasznált folyósítószer igen

110599 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

1201 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

120101 Vasfém részek és esztergaforgács nem

120102 Vasfém részek és por nem

120103 Nemvas fém reszelék és esztergaforgács nem

120104 Nemvas fém részek és por nem

120105 Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács nem

120106 Ásványolaj alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) igen

120107 Halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) igen

120108 Halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat igen

120109 Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat igen

120110 Szintetikus gépolaj igen

120112 Elhasznált viasz és zsír igen

120113 Hegesztési hulladék nem

120114 Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap igen

120115 Gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től nem

120116 Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék igen

120117 Homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól nem

120118 Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) igen

120119 Biológiailag lebomló gépolaj igen

120120 Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz igen

120121 Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól nem

120199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1203 Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve 11 főcsoportban meghatározott hulladék)

120301 Vizes mosófolyadék igen

120302 Gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka igen

13 Olajhulladék és folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)

1301 Hidraulika olaj hulladéka

130101 PCB-t tartalmazó hidraulika olaj igen

130104 Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió igen

130105 Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió igen

130109 Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj igen

130110 Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj igen

130111 Szintetikus hidraulikaolaj igen

130112 Biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj igen

130113 Egyéb hidraulikaolaj igen

1302 Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

130204 Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj igen

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj igen

130206 Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj igen

130207 Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj igen

130208 Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj igen

1303 Szigetelő és hő-transzmissziós olaj

130301 PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj igen

130306 Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amelyek különbözik a 13 03 01-től igen

130307 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj igen

130308 Szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj igen

130309 Biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj igen

130310 Egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj igen

1304 hajófenéki olajhulladék

130401 Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz igen

130402 Kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék igen



130403 Egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz igen

1305 Olaj-víz szeparátorokból származó hulladék

130501 Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag igen

130502 Olaj-víz szeparátorokból származó iszap igen

130503 Bűzelzáróból származó iszap igen

130506 Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz igen

130507 Olaj-víz szeparátorokból származó olaj igen

130508 Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke igen

1307 Folyékony üzemanyagok hulladéka

130701 Tüzelőolaj és dízelolaj igen

130702 Benzin igen

130703 Egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) igen

1308 Közelebbről  meg nem határozott olajhulladék

130801 Sótalanítási iszapok, emulziók igen

130802 Egyéb emulziók igen

130899 Közelebbről nem meghatározott hulladékok igen

14 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve 07 és 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)

1406 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék

140601 Klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC igen

140602 Egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék igen

140603 Egyéb oldószer és oldószer keverék igen

140604 Halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék igen

140605 Egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék igen

15 csomagolási hulladék; közelebbről nem meghatározott felitatóanyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

1501 Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

150101 Papír és karton csomagolási hulladék nem

150102 Műanyag csomagolási hulladék nem

150103 Fa csomagolási hulladék nem

150104 Fém csomagolási hulladék nem

150105 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék nem

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladék nem

150107 Üveg csomagolási hulladék nem

150109 Textil csomagolási hulladék nem

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék igen

150111 Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat igen

1502 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

150202 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat igen

150203 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től nem

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

1601
A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjárműv (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, 
valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14, főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

160103 hulladékká vált gumiabroncsok nem

160104 hulladékká vált  gépjármű igen

160106 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt nem

160107 Olajszűrő igen

160108 Higanyt tartalmazó alkatrész igen

160109 PCB-t tartalmazó alkatrész igen

160110 Robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) igen

160111 Azbesztet tartalmazó súrlódóbetét igen

160112 Súrlódóbetét, amely különbözik a 16 01 11-től nem

160113 Fékfolyadék igen

160114 Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék igen

160115 Fagyálló folyadék, amelyik különbözik a 16 01 14-től nem

160116 Cseppfolyósított gázok tartályai nem

160117 Vasfémek nem

160118 Nemvas fémek nem

160119 Műanyagok nem

160120 Üveg nem

160121 Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól igen

160122 Közelebbről meg nem határozott alkatrész nem

160199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1602 Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

160209 PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok igen

160210 PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től igen

160211 Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés igen

160212 Azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés igen

160213 Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól igen

160214 kiselejtezett berendezés, amely különbözik 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól nem

160215 kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag igen

160216 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től nem

1603 Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

160303 Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék igen

160304 Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól nem

160305 Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék igen

160306 Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től nem

1604 Robbanóanyag-hulladék

160401 Hulladék lőszer igen

160402 Tűzijáték hulladék igen

160403 Egyéb robbanóanyag hulladék igen

1605 Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek



160504 Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) igen

160505 Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től nem

160506 Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is igen

160507 Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek igen

160508 Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek igen

160509 Használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy 16 05 08-tól nem

1606 Elemek és akkumulátorok

160601 Ólomakkumulátorok igen

160602 Nikkel-kadmium elemek igen

160603 Higanyt tartalmazó elemek igen

160604 Lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) nem

160605 Egyéb elemek és akkumulátorok nem

160606 Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit igen

1607 Szállítótartályok, tárolótartályok és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)

160708 Olajat tartalmazó hulladék igen

160709 Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék igen

160799 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1608 Kimerült katalizátorok

160801 Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07) nem

160802 Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok igen

160803 Egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től nem

160804 Fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07) nem

160805 Foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor igen

160806 Elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak igen

160807 Veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok igen

1609 Oxidáló anyag

160901 Permanganátok pl. kálium-permanganát igen

160902 Kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát igen

160903 Peroxidok, pl. hidrogén-peroxid igen

160904 Közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag igen

1610 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék nem

161001 Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék igen

161002 Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től nem

161003 Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok igen

161004 Vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól nem

1611 Bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka

161101 Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok igen

161102 Kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től nem

161103 Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok igen

161104 Kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól nem

161105 Kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok igen

161106 Kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től nem

17 Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

1701 Beton, tégla, cserép és kerámia

170101 Beton nem

170102 Tégla nem

170103 Cserép és kerámia nem

170106 Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke igen

170107 Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól nem

1702 Fa, üveg és műanyag

170201 Fa nem

170202 Üveg nem

170203 Műanyag nem

170204 Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa igen

1703 Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

170301 Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék igen

170302 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től nem

170303 Szénkátrány és kátránytermék igen

1704 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

170401 Vörösréz, bronz, sárgaréz nem

170402 Alumínium nem

170403 Ólom nem

170404 Cink nem

170405 Vas és acél nem

170406 Ón nem

170407 Fémkeverék nem

170409 Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék igen

170410 Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel igen

170411 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től nem

1705 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

170503 Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek igen

170504 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól nem

170505 Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő igen

170506 Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től nem

170507 Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya igen

170508 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től nem

1706 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag

170601 Azbeszttartalmú szigetelőanyag igen

170603 Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz igen



170604 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17 06 03-tól nem

170605 Azbesztet tartalmazó építőanyag igen

1708 Gipsz-alapú építőanyag

170801 Veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag igen

170802 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től nem

1709 Egyéb építési-bontási hulladék

170901 Higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék igen

170902
PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-
t tartalmazó kondenzátorok) igen

170903 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) igen

170904 Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól nem

18
Emberek vagy állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladék (kivéve  a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem 
közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)

1801 Szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék nem

180101 Éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) nem

180102 Testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03) nem

180103 Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében igen

180104
Hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, 
eldobható ruházat, pelenkák) nem

180106 Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer igen

180107 Vegyszer, amely különbözik 18 01 06-tól nem

180108 Citotoxikus és citosztatikus gyógyszer igen

180109 Gyógyszer, amely különbözik 18 01 08-tól nem

180110 Fogászati célokra használt amalgám hulladék igen

1802 Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék nem

180201 Éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) nem

180202 Egyéb hulladék, amely gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében igen

180203 Hulladék, amely gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében nem

180205 Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer igen

180206 Vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től nem

180207 Citotoxikus és citosztatikus gyógyszer igen

180208 Gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től nem

19
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó 
hulladék

1901 Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék

190102 Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) nem

190105 Gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa igen

190106 Gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék és egyéb vizes folyékony hulladék igen

190107 Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék igen

190110 Füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén igen

190111 Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak igen

190112 Kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től nem

190113 Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye igen

190114 Pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól nem

190115 Veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por igen

190116 Kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től nem

190117 Veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék igen

190118 Pirolízis hulladék, amelyek különbözik 19 01 17-től nem

190119 Fluid-ágy homokja nem

190199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1902 Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék

190203 előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz nem

190204 előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz igen

190205 Fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

190206 Fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től nem

190207 Elválasztásból származó olaj és koncentrátum igen

190208 Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék igen

190209 Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék igen

190210 Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től nem

190211 Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék igen

190299 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1903 Stabilizált/megszilárdított hulladék

190304 Csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék igen

190305 Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től nem

190306 Megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék igen

190307 Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól nem

1904 Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék

190401 Üvegesített (vitrifikált) hulladék nem

190402 Pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék igen

190403 Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis igen

190404 Üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék nem

1905 Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék

190501 Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója nem

190502 Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója nem

190503 Előírástól eltérő minőségű komposzt nem

190599 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1906 Hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék

190603 Települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék nem

190604 Települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag nem

190605 Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék nem

190606 Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag nem



190699 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1907 Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

190702 Hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz igen

190703 Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től nem

1908 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladék

190801 Rácsszemét nem

190802 Homokfogóból származó hulladék nem

190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap nem

190806 Telített vagy kimerült ioncserélő gyanták igen

190807 Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap igen

190808 Nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka igen

190809 Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék nem

190810 Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től igen

190811 Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

190812 Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től nem

190813 Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

190814 Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól nem

190899 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1909 Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladék

190901 Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék nem

190902 Víz derítéséből származó iszap nem

190903 Karbonát sók eltávolításából származó iszap nem

190904 Kimerült aktív szén nem

190905 Telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták nem

190906 Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap nem

190999 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1910 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

191001 Vas- és acélhulladék nem

191002 Nemvas fém hulladék nem

191003 Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por igen

191004 Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól nem

191005 Veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók igen

191006 Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től nem

1911 Olaj regenerálásából származó hulladék

191101 Elhasznált agyagszűrők igen

191102 Savas kátrány igen

191103 Vizes folyékony hulladék igen

191104 Fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék igen

191105 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

191106 A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től nem

191107 Füstgáztisztításból származó hulladék igen

191199 Közelebbről meg nem határozott hulladék nem

1912 Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

191201 Papír és karton nem

191202 Fém vas nem

191203 Nemvas fémek nem

191204 Műanyag és gumi nem

191205 Üveg nem

191206 Veszélyes anyagokat tartalmazó fa igen

191207 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól nem

191208 Textíliák nem

191209 Ásványi anyagok (pl. homok, kövek) nem

191210 Éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) nem

191211 Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) igen

191212 Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) nem

1913 Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

191301 Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék igen

191302 Szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től nem

191303 Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

191304 Szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól nem

191305 Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap igen

191306 Szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től nem

191307 Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok igen

191308 Szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től nem

20
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót 
is

2001 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

200101 Papír és karton nem

200102 Üveg nem

200108 Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék nem

200110 Ruhanemű nem

200111 Textíliák nem

200113 Oldószerek igen

200114 Savak igen

200115 Lúgok igen

200117 Fényképészeti vegyszer igen

200119 Növényvédő szer igen

200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen

200123 Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés igen

200125 Étolaj és zsír nem



200126 Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től igen

200127 Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták igen

200128 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től nem

200129 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer igen

200130 Mosószer, amely különbözik a 20 01 29-től nem

200131 Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek igen

200132 Gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től nem

200133 Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók igen

200134 Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól nem

200135 Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 2-től1 és 20 01 23-tól igen

200136 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től nem

200137 Veszélyes anyagokat tartalmazó fa igen

200138 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től nem

200139 Műanyagok nem

200140 Fémek nem

200141 Kéménysöprésből származó hulladék nem

200199 Közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók nem

2002 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

200201 Biológiailag lebomló hulladék nem

200202 Talaj és kövek nem

200203 Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék nem

2003 Egyéb települési hulladék

200301 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is nem

200302 Piacokon képződő hullad nem

200303 Úttisztításból származó maradék hulladék nem

200304 oldómedencéből származó iszap nem

200306 Szennyvíztisztításból származó hulladék nem

200307 Lomhulladék nem

200399 Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék nem


