
VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK 

TOVÁBBKÉPZÉSE

Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és 

gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen



VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI 

SZABÁLYZATA

� Jelenleg a DE-n három különálló Szabályzat 
részletezi: 

- a Klinikai Központra
- az Egyetem téri Campusra és - az Egyetem téri Campusra és 

- a Böszörményi úti Campusra vonatkozóan
a veszélyes hulladék gyűjtésének folyamatát.

A Szabályzatok megtalálhatók az 
unideb.hu/szabalyzatok illetve a 

munkavedelem.unideb.hu honlapon is.



VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI 

SZABÁLYZATA

A Szabályzatok tartalma:
- a gyűjtés folyamata, helye, ideje
- a gyűjtőhelyekre vonatkozó előírások- a gyűjtőhelyekre vonatkozó előírások
- csomagolás, feliratozás
- feladat- és jogkörök
- veszélyes hulladék jegyzék táblázata
- veszélyességi bárcák mintái



VESZÉLYES HULLADÉK 

Veszélyes hulladék minden olyan anyag és eszköz, 
amelyet a Szabályzatban mellékletként szereplő 
Veszélyes hulladékok jegyzéke tartalmaz, valamint 
a gyógyszerek és csomagolásuk hulladékai. Az ide a gyógyszerek és csomagolásuk hulladékai. Az ide 
tartozó hulladékok EWC kód szerinti pontos 
megnevezését, részletes felsorolását a hulladékok 
jegyzékében (1. sz. melléklet) felsorolt 
kétszámjegyű főcsoportok tartalmazzák.



MUNKAHELYI GYŰJTŐHELYEK

� A szervezeti egységeknél a veszélyes hulladékok
ideiglenes (munkahelyi) gyűjtőhelyeit jól látható
méretben és tartós kivitelben a „VESZÉLYES
HULLADÉK - MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY” felirattalHULLADÉK - MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY” felirattal
kell megjelölni.

� A veszélyes hulladékok feliratozásáról itt is 
gondoskodni kell.

� A megfelelő kialakítását a szabályzatok részletezik 
(zárható, kármentő, zárt kialakítás)



A GYŰJTÉS FOLYAMATA A DE KK TERÜLETÉN



A GYŰJTÉS FOLYAMATA A DE KK TERÜLETÉN

� A DE KK területén a szervezeti egységek önállóan, 
saját munkahelyi gyűjtőhelyeiken gyűjtik a 
veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék 
megbízott felügyelete alatt. 
Az egységek önállóan juttatják el a már � Az egységek önállóan juttatják el a már 
előkészített, becsomagolt, feladásra váró 
veszélyes hulladékot a Központi Veszélyes 
Hulladékok Üzemi Gyűjtőhelyre. 
� A központi gyűjtőhelyen átcsomagolásra nincs 

lehetőség!



A GYŰJTÉS FOLYAMATA A DE KK TERÜLETÉN

� Hulladékok csoportosítása:

- fertőző (badellás betegellátási hulladék)

- egyéb nem fertőző veszélyes hulladékok



FERTŐZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK 

GYŰJTÉSÉNEK MENETE

� A fertőző veszélyes hulladékok begyűjtését 
minden nap délutáni kezdési időponttal a 
Mediprofil Kft. munkatársai végzik és juttatják 
el a központi gyűjtőhelyre. 
A hulladékok elszállítását a következő nap � A hulladékok elszállítását a következő nap 
reggeli óráiban az MBO munkatársa által 
végzett pontos mérlegelése után a Kristály 99’ 
Kft. Munkatársai szállítják el ártalmatlanításra 
a telephelyükre.



NEM FERTŐZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK

� Ide tartoznak pl: fénycső, toner, használt vegyszer, 
elektronikai hulladékok, szűrőbetétek, előhívó oldatok, 
elemek.

� Ezeket a hulladékokat a szervezeti egységek a központi 
gyűjtőhelyre minden kedden 9-11 óra között adhatja át 
az MBO munkatársa részére.az MBO munkatársa részére.

� Az átvevő az MBO részéről:

Lajtos László ügyintéző

�: 56851 (raktár), vagy 55939 (MBO iroda) vagy 06-
30/22-70-934

�: lajtos.laszlo@med.unideb.hu



PÉLDA A SZABÁLYSZERŰ SZÁLLÍTÁSRA



A GYŰJTÉS FOLYAMATA AZ EGYETEM TÉRI 

CAMPUS TERÜLETÉN

Az üzemi gyűjtő három helyisége az Egyetem téren a volt központi raktár 
épületében található. 



A GYŰJTÉS FOLYAMATA AZ EGYETEM TÉRI 

CAMPUS TERÜLETÉN

- Az egyetem téri Campuson a szállításhoz egy 
kézikocsit biztosítunk. A kézikocsi a Kémiai 
épület "E" földszintjén van lakattal kikötve. A 
kulcsa a kémia portáról kérhető el. A használat 
után kérjük ide vissza lakatolni a kocsit.után kérjük ide vissza lakatolni a kocsit.

- Ha más telephelyről szükséges a szállítás, 
elsősorban Fehérvári Jánosnét kell keresni a  

73791-es telefon számon, vagy a Mediprofil Kft 
–től lehet azt megrendelni. 



A GYŰJTÉS FOLYAMATA AZ EGYETEM TÉRI 

CAMPUS TERÜLETÉN

� Az Egyetem téri Campus központi üzemi gyűjtőhelyén az 
anyagok átvétele a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
havi egy alkalommal, a minden hónap első hétfőjén 9-
11 óra közötti időben történik. 

� Az átvevő a MBO részéről : 

Bene Gábor főelőadó Bene Gábor főelőadó 

�: 56510 vagy +36-30-349-149-5

�: beneg@delfin.unideb.hu

� Rendkívüli alkalommal, különösen rövid idő alatt 
keletkezett nagyobb mennyiségű hulladék átvételére 
egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is van 
lehetőség. 



A GYŰJTÉS FOLYAMATA A DE ATK ÉS A 

BÖSZÖRMÉNYI ÚTI CAMPUS TERÜLETÉN 

Az Üzemi gyűjtő a Böszörményi úti Campus területén a két műfüves pálya mögötti kis 
fehér lapos épületben található.



A GYŰJTÉS FOLYAMATA A DE ATK ÉS A 

BÖSZÖRMÉNYI ÚTI CAMPUS TERÜLETÉN 

� Különböző a folyamat a külső telephelyeken és a 
Böszörményi úti Campus területén
� A külső telephelyek: 

- Pallagi Kísérleti Telep
- Kismacsi Növénytermesztő és Állattartó Telep- Kismacsi Növénytermesztő és Állattartó Telep

- Látóképi Kísérleti Telep
- Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium
- Karcagi Kutatóintézet

- Nyíregyházi Kutatóintézet



KUTATÓINTÉZETEK

� A Karcagi és Nyíregyházi Kutatóintézet
esetében a veszélyes hulladék elszállítását az
MBO munkatársának közreműködésével a
Kristály 99’ Kft végzi általában évente kétszer.Kristály 99’ Kft végzi általában évente kétszer.

� Az elszállított veszélyes hulladékról készült
szállítójegyeket az MBO munkatársa részére el
kell juttatni (a számlázás végett).



A BÖSZÖRMÉNYI ÚTI CAMPUS TERÜLETÉN

� Minden szervezeti egység önállóan gyűjti a veszélyes 
hulladékot a területén, ahonnan havonta egy 
alkalommal, minden hónap első keddjén 9-11 óra 
között a szervezeti egység veszélyes hulladék felelőse 
a Böszörményi úti Campus területén található a Böszörményi úti Campus területén található 
központi munkahelyi hulladék-gyűjtőhelyre szállíttatja. 

� Az átvevő a MBO részéről : 

Bodnárné Erdélyi Tímea ügyintéző

�: 56510 vagy +36-30-407-23-03

�: erdelyi.timea@fin.unideb.hu



A TOVÁBBI KÜLSŐ TELEPHELYEK

�Munkahelyi gyűjtőhelyeken történik a veszélyes
hulladékok tárolása és megfelelő
rendszerességgel általában évente 2
alkalommal a veszélyes hulladék szállításáraalkalommal a veszélyes hulladék szállítására
érvényes szerződéssel rendelkező cég végzi a
szállítást a DE GF MBO közreműködésével.



BELSŐ SZÁLLÍTÁS

� Telephelyen belüli szállítás történhet saját 
gépjárművel, gyalogosan, kézi kocsival, vagy 
belső szállítócég igénybevételével.

� Telephelyek közötti szállítás kizárólag ADR � Telephelyek közötti szállítás kizárólag ADR 
vizsgával rendelkező gépjárművel és sofőrrel 
szabályos 

�Mediprofil Kft. 54427 mellék

� Egység saját költségén történő szállítás



VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK FELADATAI

� A szervezeti egység vezetőjének kötelessége
kinevezni a megbízottat.
� A megbízott feladatai:
- Irányítja és ellenőrzi a veszélyes hulladék gyűjtését

,,
- Ellenőrzést tart a szervezeti egységben
- Az oktatásokat szervezi és végzi
- A veszélyes hulladék csomagolásának

szabályszerűségéért és az átvételi bizonylatok
helyes kitöltéséért felel



CSOMAGOLÁS

� A központi üzemi, munkahelyi gyűjtőhelyeken veszélyes 
hulladék csomagolás, és átcsomagolás szabálytalan és 
TILOS!
� A csomagolás a szervezeti egység feladata, melyhez a 

veszélyes hulladék felelősök megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek.rendelkeznek.
� Speciális esetekben a DE GF MBO munkatársai segítséget 

tudnak nyújtani.
� Átvételre kérjük a szabályosan becsomagolt, feliratozott 

hulladékon túl, kérjük hozza magával a  pontosan kitöltött 
átvételi bizonylatot. Ennek hiányában a veszélyes hulladékot 
az üzemi gyűjtőhely nem veszi át. Az átvétel során a hulladék 
súlyát az MBO munkatársai mérik le.



NYILVÁNTARTÁS

� A veszélyes hulladékok tekintetében a DE-nek
naprakész nyilvántartási kötelezettsége van a 
beszállított és elszállított hulladékokról. Ezt a 
központi nyilvántartást az MBO munkatársai központi nyilvántartást az MBO munkatársai 
vezetik  a gyűjtőhelyeken kiállított átvételi lapok 
és a szállítójegyek alapján. 



A VESZÉLYES HULLADÉKOK HATÓSÁGI 

JELENTÉSEI

� A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részére 
minden év január 10-ig az előző évben az 
egészségügyi intézményekben keletkezett 
hulladék adatainak jelentése.hulladék adatainak jelentése.
� A Környezetvédelmi Felügyelőség részére 

jelentést kell készíteni az előző évben 
keletkezett hulladék (kommunális és veszélyes) 
mennyiségéről.



A VESZÉLYES HULLADÉKOK HATÓSÁGI 

JELENTÉSEI

� A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részére a 
Debreceni Egyetemnek jelentési kötelezettsége 
van az előző évi környezetvédelmi ráfordítások 
tekintetében (műszaki beruházások, hulladék tekintetében (műszaki beruházások, hulladék 
kezelés és szolgáltatási díj, hulladék 
csomagolási eszközök – hordó, badella, doboz, 
tűgyűjtő, zsák)



VÉGE

� És akkor átadnám a szót……


