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07 02 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 03 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 04 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 04 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok  

07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok  

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok  

07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)  

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok  

07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

07 07 11* a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes 

anyagokat tartalmazó iszapok 

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festékvagy 

lakkhulladékok 

08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festékvagy 

lakkiszapok 

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festékvagy 

lakk tartalmú vizes iszapok  

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

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

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

tartalmú vizes szuszpenziók 

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner  

08 03 19* diszpergált olaj 

09 01 01* vizes alapú előhívóés aktiváló oldatok 

09 01 02* vizes alapú offszetlemez előhívó oldatok  

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldatok 

09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok  

09 01 05* halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok  

09 01 06* fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből 

származó ezüsttartalmú hulladék 

09 01 11* egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 
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06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak 

09 01 13* keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony 

hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06tól  

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok 

10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok  

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak 

10 03 25* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 

szűrőpogácsák  

10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok  

10 04 01* elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 

10 04 02* elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és 

fölözékek  

10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor 

hulladék 

10 13 09* azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd hulladékok 

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok  

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák 

11 01 15* membránés ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai 

és iszapjai 

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok  

11 05 04* elhasznált folyósítószer  

12 01 06* ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtőkenő folyadékok (kivéve az emulziókat 

és az oldatokat)  

12 01 07* halogénmentes, ásványolaj alapú hűtőkenő folyadékok (kivéve az emulziókat 

és az oldatokat) 

12 01 08* halogéntartalmú hűtőkenő emulziók és oldatok 

12 01 09* halogénmentes hűtőkenő emulziók és oldatok 

12 01 10* szintetikus hűtőkenő olajok 

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok 

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok 

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 

12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj  

12 03 01* vizes mosófolyadékok  

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai 

13 01 01* PCBket tartalmazó hidraulika olajok 

13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók 

13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók 

13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok 

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika 

olajok 

13 01 11* szintetikus hidraulika olajok  

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok 

13 01 13* egyéb hidraulika olajok 
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13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor, hajtóműés kenőolajok 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtóműés kenőolajok 

13 02 06* szintetikus motor, hajtóműés kenőolajok 

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor, hajtóműés kenőolajok 

13 02 08* egyéb motor, hajtóműés kenőolajok 

13 03 01* PCBket tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajokk 

13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós 

olajok, amelyek különböznek a 13 03 01től 

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

olajok 

13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok 

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olajok 

13 03 10* egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok 

13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezet fenékvíz  

13 04 02* kikötői olajés homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok 

13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz  

13 05 01* homokfogóból és olajvíz szeparátorokból származó szilárd anyagok 

13 05 02* olajvíz szeparátorokból származó iszapok 

13 05 03* bűzelzáróból származó iszapok  

13 05 06* olajvíz szeparátorokból származó olaj 

13 05 07* olajvíz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 

13 05 08* homokfogóból és olajvíz szeparátorokból származó hulladék keverékek 

14 06 02* egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek 

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek 

14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 

14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 

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

csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

16 01 07* olajszűrők  

16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrészek 

16 01 09* PCBket tartalmazó alkatrészek 

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek  

16 01 13* fékfolyadékok  

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok  

16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07től 16 01 11ig tartó, 

valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól 

16 02 09* PCBket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 

16 02 10* PCBket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, 

amelyek különböznek a 16 02 09tól  
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16 02 11* klórfluorszénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont 

berendezések 

16 02 12* azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések  

16 02 13* veszélyes anyagokat64 tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek 

különböznek 16 02 09től 16 02 12ig felsorolt tételektől 

16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok 

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, 

ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 

16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 

szervetlen vegyszerek 

16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 

szerves vegyszerek 

16 06 01* olomakkumulátorok  

16 06 02* nikkelkadmium elemek 

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek  

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit  

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok 

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok  

16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket75 vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 

tartalmazó elhasznált katalizátorok 

16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 

16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok  

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek 

17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek 

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok 

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek 

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok 

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

tartalmazzák 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok 

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipszalapú építőanyagok 

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 

18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék 

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok 

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 

19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével 

nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

20 01 13* oldószerek 
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20 01 14* savak 

20 01 15* lúgok 

20 01 17* fényképészeti vegyszerek 

20 01 19* növényvédő szerek 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 

20 01 23* klórfluorszénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések 

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25től 

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

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 

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

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

hulladékoktól13 

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 

 


