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06 07 04* oldatok és savak, pl. kontaktsav  

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgokj 

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 01 08* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)  

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok  

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok  

07 02 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)  

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok  

07 02 16* veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok  

07 03 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok  

07 03 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)  

07 03 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)  

07 04 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok  

07 04 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok  

07 05 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok  

07 05 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok  

07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok  

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)  

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)  

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 06 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

07 06 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok  

07 06 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

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

07 06 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok  

07 07 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

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

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)  

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 

08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldatok 

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 

tömítőanyagok hulladékai 

08 04 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó, 

tömítőanyagok iszapjai 

08 04 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 

tömítőanyagok vizes iszapjai 

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

tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 

08 04 17* fenyőgyanta olaj  

08 05 01* hulladék izocianátok 
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10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 

10 01 09* kénsav 

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 

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

kazán por 

10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 

10 01 18* gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

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

10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 

hulladékok 

10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 

szűrőpogácsák 

10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 

10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 

10 03 15* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő 

fölözékek és salakok 

10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok 

10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por 

10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a 

golyósmalmok porát is) 

10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 

hulladékok 

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

szűrőpogácsák 

10 04 01* elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 

10 04 03* kalciumarzenát 

10 04 04* füstgáz por 

10 04 05* egyéb részecskék és por 

10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

10 04 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 05 03* füstgáz por  

10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

10 05 06* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 05 10* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő 

fölözékek és salakok 

10 06 03* füstgáz por 

10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

10 06 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 07 07* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 

10 08 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok 

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 

10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és 

formák 

10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák 

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 
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10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok 

10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok 

10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

10 12 09* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

10 13 12* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

10 14 01* füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok 

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok  

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítőés mosóvizek 

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok 

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták  

11 02 02* cinkhidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) 

11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó rézhidrometallurgiai hulladékok 

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 

11 03 01* cianid tartalmú hulladékok 

11 03 02* egyéb hulladékok  

11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladékok  

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök 

13 04 02* kikötői olaj és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok 

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 

13 07 02* benzin  

13 08 01* sótalanítási iszapok, illetve emulziók 

13 08 02* egyéb emulziók  

13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok  

14 06 01* klórfluorszénhidrogének, HCFC, HFC  

16 01 04* termékként tovább nem használható járművek  

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok 

(ideértve a halonokat is)  

16 09 01* permanganátok pl. káliumpermanganát  

16 09 02* kromátok, pl. káliumkromát, káliumvagy nátriumdikromát 

16 09 03* peroxidok, pl. hidrogénperoxid  

16 09 04* közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok  

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok  

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok  

16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú 

bélésés tűzállóanyagok  

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

bélésés 

tűzállóanyagok  

16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó 

bélésés 

tűzállóanyagok  

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

azok keveréke 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek  

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya  

17 09 01* higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok  
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17 09 02* PCBket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCBket tartalmazó 

szigetelőanyag, PCBket tartalmazó gyantaalapú padozat, PCBket tartalmazó 

leszigetelt ablak, PCBket tartalmazó kondenzátorok) 

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok 

(ideértve a kevert hulladékokat is) 

18 02 02* egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa  

19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladékok, és egyéb vizes 

folyékony hulladékok  

19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén  

19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak  

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye  

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por  

19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok  

19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok  

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok  

19 04 02* pernyeés egyéb füstgázkezelési hulladékok  

19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok  

19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membránrendszerek hulladékai  

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

iszapok  

19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por  

19 10 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladékok  

 


