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02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 

03 0l 04* veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez 

darabolási hulladékok 

03 02 0l* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek  

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 

03 02 03* fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek  

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek  

04 01 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék  

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek  

04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok 

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok 

05 01 03* tartályfenék iszapok 

05 01 04* alkilsavas iszapok 

05 01 05* kiömlött olaj  

05 01 06* üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok  

05 01 07* üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok 

05 01 08* egyéb kátrányok  

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagot tartalmazó iszapok 

05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok  

05 01 12* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok  

05 01 15* elhasznált derítőföld  

05 06 01* savas kátrányok  

05 06 03* egyéb kátrányfélék  

05 07 01* higanyt tartalmazó hulladékok 

06 01 01* kénsav és kénessav  

06 01 02* sósav  

06 01 03* folysav (hidrogénfluorid  

06 01 04* foszforsav és foszforossav  

06 01 05* salétromsav és salétromossav  

06 01 06* egyéb savak  

06 02 01* kalciumhidroxid   

06 02 03* ammóniumhidroxid  

06 02 04* nátriumés káliumhidroxid  

06 02 05* egyéb lúgok  

06 03 11* cianid tartalmú szilárd sók és oldatok  

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik  

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok  

06 04 03* arzéntartalmú hulladékok  

06 04 04* higanytartalmú hulladékok  
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06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok  

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok  

06 06 02* veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok  

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén  

06 07 03* higanyt tartalmazó báriumszulfát iszap 

06 08 02* veszélyes klórszilánokat tartalmazó hulladékok  

06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú 

reakciók hulladékai  

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok  

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok  

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) 

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka  

06 13 05* korom  

19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa  

19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok  

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék  

19 02 04* kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz  

19 02 05* fizikaikémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok  

19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok  

19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó iszapok  

19 11 01* elhasznált agyag szűrők  

19 11 02* savas kátrányok 

19 11 03* vizes folyékony hulladékok 

19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok  

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

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok  

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

szilárd hulladékok  

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

iszapok  

19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó iszapok  

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek  

20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek  

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa  

 


