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2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról definíciói

Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa

megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles

Veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott

veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező

hulladék

Pl. tűzveszélyes, oxidáló, mérgező, maró, fertőző, környezetre

veszélyes… stb.



1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 

az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 

egészségügyi hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező
humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési
hulladéknak megfelelő hulladékokhulladéknak megfelelő hulladékok

veszélyes hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező
veszélyes hulladékok a 18 01 06 kódszámú veszélyes
anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek, a 18 01 08
kódszámú citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek és a
18 01 10 kódszámú fogászati célokra használt amalgám
hulladékai



különleges kezelést igénylő (fertőző) 18 01 03 kódszámú 

veszélyes hulladékok:

Pl.

• használt éles, hegyes eszközök

• vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások • vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások 

során visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és 

szervmaradványok, váladékok

• vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, 

egyszerhasználatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, 

vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, pelenka 



Fertőző hulladékok csomagolása és telephelyi tárolása:

• az éles, hegyes eszközöket szilárd falú, szúrásálló 
edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai 
sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki 
nem nyitható eszközökben kell gyűjteni
sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki 
nem nyitható eszközökben kell gyűjteni

• a gyűjtőeszközön a sárga (fertőzésveszély) színkódot és 
bioveszély jelet kell alkalmazni

• a fertőző hulladékok hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az 
erre a célra szolgáló hűtőkészülékben 0-5 C-on pedig 
legfeljebb 30 napig tárolhatók

• lezárt elsődleges gyűjtőeszközöket kinyitni nem szabad 



Szállítás az ADR alapján történik, 

így a csomagolásnak az erre vonatkozó így a csomagolásnak az erre vonatkozó 

előírásoknak is meg kell felelniük.





Fertőző hulladékok égetéssel vagy 

fertőtlenítéssel ártalmatlaníthatók, és ezen 

műveletek előtt a hulladék nem tömöríthető



Sterilizálás folyamata:

- Betöltés (max. 1 m3)

- Darálás (méret: 2 x 2 cm, idő: 10 -20 perc)- Darálás (méret: 2 x 2 cm, idő: 10 -20 perc)

- Fertőtlenítés (3,8 bar, 138 oC, 10 + 10 perc)

- Lehűtés

- Vákumozás (víztartalom csökkentés)













Folyamat ellenőrzése:

• Számítógépes vezérlés

• Sterilizációs érték kétszeres meghatározása• Sterilizációs érték kétszeres meghatározása

• Folyamatos adatrögzítés és visszaellenőrzés 

• Bioindikátorok alkalmazása



1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 

az egészségügyi az egészségügyi 

intézményekben keletkező 

hulladék kezeléséről 



Elérhetőségeink:

Web: www.kristaly99.hu

E-mail: kristaly99@kristaly99.hu                                   
sveda.eniko@kristaly99.hu

Tel.: 52/432-298

Mob.: 30/824-7031



Köszönöm 

megtisztelő megtisztelő 

figyelmüket!


