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Hulladékgy őjtés- fert ızıveszélyes hulladékok kezelése, 
teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén  

elıadás vázlata.

• Legfontosabb környezetvédelmi törvények és jogszabályok

• Belsı szabályzatok, utasítások, protokolok ismertetése.

• A HULLADÉK FOGALMA, A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS CÉLJAI, ALAPELVEI,

• A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS STRATÉGIAI ELEMEI, HULLADÉKH ASZNOSÍTÁS,

• Hulladékok csoportosítása környezeti hatás szerint

• Veszélyes hulladékok meghatározása• Veszélyes hulladékok meghatározása

• Munkahelyi hulladékkezelés

• A szelektív hulladékgyőjtés rendszerei. Hulladékudvar, győjtısziget, válogatómő

• Egészségügyi Veszélyes Hulladékok

• Az egészségügyben keletkezı hulladékok fajtái

• Veszélyes hulladékok fogalma

• Különleges kezelést igénylı (fertızı) hulladékok:18 01 03* EWC kódszámú

• Balesetek

• Szúrásos – vágásos balesetek megelızése, teendı elıfordulásuk esetén
• 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl
• 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet fıcsoportjai
• ADR veszélyes hulladék szállítási elıírások, környezetvédelem 



Legfontosabb környezetvédelmi 
törvények és jogszabályok

� 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
� 2012. évi CLXXXV. Törvény, a hulladékról
� 98/2001. (VI.15.) Korm. Rend. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeirıl
� 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékérıl
� 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék

kezelésérıl
� A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történı egyéni védıeszköz

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl
� 2011. évi LXXIX. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai

Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérıl

� 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

� 71/2011. (XII.08.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009.
(VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról



Belsı szabályzatok, utasítások, protokolok 
ismertetése.

• Munkavédelmi szabályzat
• Veszélyes hulladékok gy őjtési szabályzata
• Hulladékgazdálkodási Terv
• Környezetvédelmi Szabályzat
• Védıeszköz jutatási szabályzat
• Kollektív szerz ıdés
• Orvosi vizsgálatok rendje, Véd ıoltási szabályzat
• A higiénés folyamat szabályozása
• Munkautasítások

– Ajánlott fertıtlenítıszerek listája
– Kéztisztasági mintavételi munkautasítása
– Szúrásos – vágásos balesetek megelızése, teendı elıfordulásuk esetén
– Aerosolos fertıtlenítés MU 002.KL

• Protokolok
– Higiénés kézfertıtlenítés és kesztyőhasználat protokollja
– Bırfertıtlenítés protokollja

• Oktatási tematikák
– Munkavédelmi oktatási tematika
– Tematika infekciókontroll oktatáshoz



A HULLADÉK FOGALMA

A hulladék az ember élete, termelı- és fogyasztó tevékenysége során
képzıdı anyag, amely

- közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a környezet védelem alatt
álló tárgyait, és amely

- keletkezési helyén felesleges, ott fel nem használható és további
kezeléstigényel.kezeléstigényel.

A talaj, a víz, a levegı sohasem minısül hulladéknak. (Ezt az elvet
kivételesen a talaj esetében meg lehet változtatni, ha szennyezettsége
miatt termelték ki.)

A hulladék nem más, mint nyersanyag a nem megfelelı helyen (
Keller 1977).



Általános értelemben hulladéknak tekintendı az ember: 

• mindennapi élete, 

• munkája, 

• gazdasági tevékenysége során keletkezı, 

• a keletkezés helyén feleslegessé vált,

A HULLADÉK FOGALMA

• a keletkezés helyén feleslegessé vált,

• ott közvetlen fel nem használható,

különbözı minıségő és halmazállapotú anyag, anyag-
együttes, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyezı
anyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet a tulajdonosuk
sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud és
amelynek kezelésérıl külön kell gondoskodni.



–Környezetvédelmi törvény:
Hulladék: anyagok, termékek, amelyeket tulajdonosa eredeti
rendeltetésének megfelelıen nem tud, vagy nem kíván felhasználni,
illetve amely azok használata során keletkezik.
–Hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák
valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytıl birtokosa

A HULLADÉK FOGALMA

valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytıl birtokosa
megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.(2012. évi
CLXXXV. Törvény, a hulladékról

–A hulladékok tételes jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet
tartalmazza. (Az Európai Hulladék Katalógus – European Waste
Catalogue, EWC – alapján készült hulladékjegyzék.)



A HULLADÉK FOGALMA

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2012. évi CLXXXV. Törvény, a hulladékról

Hulladékkategóriák (Q1 – Q16)

Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási 
vagy fogyasztási maradékok

Q2 Elıírásoknak meg nem felelı, selejt termékek

Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek

Q4 Kiömlött, veszendıbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, Q4 Kiömlött, veszendıbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, 
beleértve a baleset következtében szennyezıdött anyagokat, eszközöket stb. 
is

Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyezıdött anyagok (tisztítási 
mőveletek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.)

Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, 
kimerült katalizátorok stb.)

Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyezıdött savak, 
oldószerek, kimerült edzısók stb.)



A HULLADÉK FOGALMA

Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.)

Q9 Szennyezéscsökkentı eljárások maradékai (gázmosók iszapja, 
porleválasztók pora, elhasznált szőrık, szennyvíziszapok stb.)

Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, 
reve stb.)

Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai 
(pl. ércbányászati meddı, olajkitermelés hulladékai stb.)(pl. ércbányászati meddı, olajkitermelés hulladékai stb.)

Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.)

Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja

Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok 
(mezıgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.)

Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok

Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik 
a fenti kategóriákba 



A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS CÉLJAI

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY CÉLKIT ŐZÉSEI ÉS
ALAPELVEI

2012. évi CLXXXV. Törvény, a hulladékról(a továbbiakban: Hgtv.),
amelynek céljai:

- az emberi egészség védelme, a természeti és az épített
környezet megóvása, afenntartható fejlıdés biztosítása és a
környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodáskörnyezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás
eszközeivel,

- a természeti erıforrásokkal való takarékoskodás, a környezet
hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének
elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelızése, a képzıdı
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése,a keletkezı
hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a termelés-fogyasztás
körforgásában tartása, továbbá a nem hasznosuló, vissza nem forgatható
hulladék környezetkímélı ártalmatlanítása.



A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI I.

A megelızés, ezen belül az integrált szennyezés-megelızés elve

Az elıvigyázatosságelve: a veszély, illetve a kockázat valós mértékének ismerete
hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének

A gyártói felelısségelve érvényesüljön a következıkben:
A termék és a technológia jellemzıi
Az alapanyagokmegválasztásaAz alapanyagokmegválasztása
A termék jellemzıi és élettartama
A újrahasznosíthatósága
A termékbıl keletkezı hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása
A kezelés költségei

A megosztott felelısség elve: a termék és az abból származó hulladék teljes
életciklusában érintett szereplıknek együtt kell mőködniük;



A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI II.

Az elvárható felelıs gondosságelve: A hulladék birtokosa köteles a lehetıségeinek
megfelelıen mindent megtenni a hulladék környezetterhelı hatásának redukálása
érdekében

1.Az elérhetı legjobb eljárás elve: Az adott mőszaki és gazdasági körülmények
között megvalósítható leghatékonyabb megoldás

2. A szennyezı fizet elve: A hulladéktermelıje, birtokosavagy a hulladékkávált2. A szennyezı fizet elve: A hulladéktermelıje, birtokosavagy a hulladékkávált
termék gyártója köteles a hulladék kezelési költségeit megfizetni,
A szennyezés okozója, elıidézıje felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés
megszőntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár
megtérítéséért

3. A közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a -
környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembe vételévelkiválasztott - lehetı
legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor



A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI III.

4. A regionalitáselve:
•A fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontok érvényesülése
• a kezelési igényeknek megfelelı területi győjtıkörő létesítmények hálózatának
létrehozása

5. Az önellátáselve:országos szinten a hulladékok teljes körő ártalmatlanítására
kell törekedni,

fokozatosság6. A fokozatosság elve: A hulladékgazdálkodási célokat az érintettek
lehetıségeinek és teherviselı képességeinek figyelembe vételével kell elérni

7. A példamutatáselvétkell érvényesíteni (állam és az önkormányzat)

8. Költséghatékonyság elve: A hulladékgazdálkodásban érintettek
költségeinek a lehetı legnagyobb környezeti eredményessége.



A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS STRATÉGIAI ELEMEI

A környezetkímélı hulladékgazdálkodás az alábbi, egymásra
épülı stratégiai elemekbıl áll:

• A hulladékkeletkezés megelızése, a keletkezı hulladékok
mennyiségének és veszélyességének csökkentése

• A keletkezı hulladékok másodnyersanyagként vagy
energiahordozóként történı hasznosítása

• A nem hasznosítható hulladékok környezetvédelmi
követelményeket kielégítı ártalmatlanítása

• A hulladékok által elszennyezett területek rehabilitációja.



A hulladékhasznosítás az a tevékenység, amelynek során az eredeti rendeltetésük
szerint tovább nem használható anyagokat, termékeket közvetlenül (átalakítás
nélkül, eredeti állapotban) vagy közvetve (átalakítást követıen) a termelési vagy
szolgáltatási folyamatba visszavezetik.

A hulladékok hasznosításának célja lehet a keletkezett hulladék vagy összetevıi
minél nagyobb arányú feldolgozása félkész- vagy késztermékké, illetve
energiahordozóvá.

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS

A hasznosítást követıen a hulladék mint másodnyersanyag, illetve energiahordozó
vagy mint félkész-, illetve késztermék kerül vissza a termelési folyamatba, esetleg
közvetlen felhasználásra.

A 2012. évi CLXXXV. Törvény, a hulladékrólmelléklete tartalmazza a
szóba jöhetı hasznosítási eljárások megnevezését, azonosító kódját.



Hulladékok csoportosítása környezeti 
hatás szerint

• Környezetre nem veszélyes hulladékok
• Környezetre veszélyes hulladékok 

– Mérgezı (toxikus)
– Fertızı
– Tőz- és robbanásveszélyes
– Mutagén (mutációt okozó)
– Korrozív
– Radioaktív



Veszélyes hulladékok 
meghatározása

• Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az
emberi egészségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki. A
veszélyes hulladékok meghatározása nem egységes,
országonként változó. A veszélyesnek minısülı hulladékok
kezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételétkezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételét
és származási helyét dokumentálni kell. Magyarországon a
veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm.
Rend. szabályozza. A veszélyes hulladékokat összetételük és a
környezetre való veszélyességük alapján három osztályba
sorolhatjuk:

• I. Különösen veszélyes
• II. Fokozottan veszélyes
• III. Mérsékelten veszélyes



Veszélyes hulladékok

• Régebben a veszélyes hulladékok elhelyezése még nem
volt szabályozva, így minden szervezet úgy szabadult meg
veszélyes hulladékától, ahogy tudott. Csupán a XX. század
vége felé kezdték el a veszélyes hulladékkal szennyezett
területek felmérését. Az Amerikai Egyesült Államok
területén 1994-re közel 40 ezer ilyen területet fedeztek fel,
ezek közül 1296 hely került „elsıbbségi listára”. Ez azt
jelenti, hogy ezeket a területeket környezeti és
egészségügyi kockázatuk miatt meg kell tisztítani a
szennyezıanyagoktól, és emberi beavatkozás szükséges a
környezet helyreállításához.



Veszélyes hulladékok

• A hazánkban évente keletkezı 3,5 millió tonna veszélyes hulladék egy
része hasznosítható, más része ártalmatlanítható, és csupán a maradék
szakszerő elhelyezésérıl kell gondoskodni, azonban meg kell oldani az
elmúlt évtizedekben keletkezı, és napjainkig az üzemekben tárolt 70-80
millió tonna veszélyesnek minısülı hulladék feldolgozását és
ártalmatlanítását is.ártalmatlanítását is.

• A veszélyes hulladékok elhelyezésére szánt lerakónak számos
kritériumnak kell megfelelnie. Elıször is gondosan kell kiválasztani a
legjobb helyet, megvizsgálják a talaj szerkezetét és összetételét, az
elhelyezendı hulladék várható összetételét, a bomláskor lejátszódó
folyamatokat.

• Elemzik azokat a természeti jelenségeket és folyamatokat, amelyek
hatására a veszélyes hulladék, vagy valamely bomlásterméke a
környezetbe juthat. A lerakót megépülte után is folyamatosan ellenırzik,
a csurgalékvizet összegyőjtik és tisztítják.



Veszélyes hulladékok

• Magyarországon ilyen veszélyes hulladék-tároló egyedül
Aszódon üzemel.

• Hazánkban az évente termelt veszélyes hulladékok közel
25-35 százaléka az alumíniumgyártás melléktermékeként25-35 százaléka az alumíniumgyártás melléktermékeként
keletkezı, fokozottan veszélyes hulladékok osztályába
tartozó vörösiszap. Bár az alumíniumgyártás, így a
vörösiszap mennyisége is egyre inkább visszaesik, de még
mindig nem tudni, mit kezdenek az eddig felhalmozott
veszélyes hulladékkal, ami nemcsak nehézfémeket
tartalmaz, de radioaktív sugárzást is kibocsát



Munkahelyi hulladékkezelés
(1) A termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális)

szilárd hulladékot (szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell
győjteni és tárolni.

(2) A nem veszélyes, bomló, szerves anyagot tartalmazó,
valamint a bőzös termelési hulladékot fedett, résmentes,
mosható, fertıtleníthetı, pormentes ürítést biztosító

�

mosható, fertıtleníthetı, pormentes ürítést biztosító
tartályban vagy konténerben kell győjteni.

(3) A győjtıtartályokat a munkahelyrıl az erre a célra
kijelölt tárolóhelyre naponta be kell győjteni, és onnan
rendszeresen, de legalább hetente kétszer el kell szállítani.



4) A tárolóhelyen a hulladék nem szennyezheti a
környezetet. A tárolóhely legyen tisztán tartható,
rendelkezzen vízvételi és szennyvízkiöntı

lehetıséggel, illetve szállító jármővel történı
megközelítési lehetıséggel.

(5) A hulladék győjtésére szolgáló tartályokat
naponta, a tárolóhelyeket, illetve környezetüket

�

naponta, a tárolóhelyeket, illetve környezetüket
rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal
kell tisztítani és fertıtleníteni, illetve szükség szerint
gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról.

(6) A munkahelyen keletkezett veszélyes hulladékot,
külön jogszabály elıírásai szerint kell kezelni.



A szelektív hulladékgyőjtés 
rendszerei. Hulladékudvar, 
győjtısziget, válogatómőgyőjtısziget, válogatómő



Hulladékudvar

Általános elıírások

• A hulladékgyőjtı udvar: a háztartásokban keletkezı települési
szilárd, - és a külön jogszabályban megállapított veszélyes -
hulladék átvételére, az elszállításig elkülönített módon történı
tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevıhely.

• Hulladékudvart helyi önkormányzat - a közszolgáltatással együtt
szabályozott módon- vagy az erre szakosodott vállalkozásszabályozott módon- vagy az erre szakosodott vállalkozás
létesíthet.

• A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes
mőszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
meghatározza a telepítés szempontjait, a győjthetı hulladékok
körét, illetve a hulladékudvarral szemben támasztott minimális
mőszaki követelményeket.



Egészségügyi Veszélyes Hulladékok

�



Egészségügyi Veszélyes Hulladékok
költség csökkentésére tervezett kormányzati intézkedések

• A kórházak, rendelık becslések szerint évente átlagosan nagyjából 25-30 millió forintot,
összesen 2,5-3 milliárd forintot költenek az egészségügyiintézményekben keletkezı évi
mintegy 9-10 ezer tonna veszélyes, illetve fertızı hulladék megsemmisítésére. E tetemes
költségen is központosított közbeszerzéssel faragnának.

• Nagyjából 12 ezer tonna hulladék, ebbıl 9-10 ezer tonna fertızı (szennyezett eszközök,
vér- és vérkészítmények, szövetek és szervek) és veszélyes(vegyszer, gyógyszer) szemét
keletkezik évente a magyar kórházakban, rendelıkben. A kórházak a hulladékot szelektíven
győjtik, majd egy erre szakosodott céggel elszállíttatják és megsemmisíttetik. Ez az
intézménynagyságátólfüggıen 15-50, a több mint százintézménnyelszámolvaátlagosan
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intézménynagyságátólfüggıen 15-50, a több mint százintézménnyelszámolvaátlagosan
25-30millió forintjukba kerül, ami az összes kórházra vetítve évi 2,5-3 milliárd forint
összkiadást jelent a magyar egészségügy számára.

• Az egészségügyi hulladék legnagyobb részét fertızésveszély miatt égetéssel
ártalmatlanítják. A károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében ugyanakkor világszerte
terjednek az alternatív eljárások. Szlovéniában a kilencvenes évektıl az összes fertızı
hulladékot gızsterilizáláson alapuló technológiával ártalmatlanítják, és ilyen elven mőködı
autoklávokban végzi a portugál és ír kórházakban keletkezı fertızı és veszélyes hulladék
is. Hazánkban nagyjából az ilyen hulladék 30-40 százalékátfertıtlenítik úgynevezett direkt
gızbevezetéssel. Az ártalmatlanított hulladék ez után már kommunális szeméttel azonos
módon kezelhetı.



Egészségügyi Veszélyes Hulladékok

• Az égetéssel alternatív ártalmatlanítási módszerek elterjedését a szigorú környezetvédelmi
elıírások segíthetik. Amikor a 90-es években elıször az USA-ban, majd a 2000-es éveken
az Európai Unióban is a korábbinál szigorúbb szabályozást vezetettek az égetımővekre,
számos égetıt bezártak, és megnıtt a fertızı egészségügyi hulladékokat nem égetéssel
ártalmatlanító létesítmények száma.

• Azonban az alternatív ártalmatlanítási módszerek bevezetésének üteme jóval lassabb, mint
az USA-ban és Európában továbbra is az égetés maradt a legelterjedtebb módszer az
egészségügyihulladékokártalmatlanítására.
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egészségügyihulladékokártalmatlanítására.

• Az egészségügyi hulladékkal kapcsolatban azonban ez csakaz egyik probléma. Az is
gondot jelent, hogy miközben közegészségügyi szempontbólaz a kívánatos, ha minél
szélesebb körben használnak egyszer használatos eszközöket, ez szembe megy azzal a
másik elvárással, hogy világszerte lehetıleg minimálisra szorítsák a keletkezı hulladék
mennyiségét.

• A szakemberek ezért most azt szorgalmazzák, hogy ha egyszer használatos eszközökkel
dolgoznak, azt valóban csak indokolt esetben tegyék az orvosok és a nıvérek is.



EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉK

A kórházakban és a rendelıkben évente összesen 8500 tonna fertızı
hulladék, 1000 t egyéb veszélyes hulladék, valamint közel 400 ezer
m3 nem-veszélyes, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
képzıdik. Az egyszer használatos eszközök felhasználásának a
növekedése a potenciálisan fertızı hulladék mennyiségének 1-2%-
os növekedését eredményezi. A hulladékká vált gyógyszereka
települési hulladéknak mintegy 0,1%-át adják.
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A kórházak döntı többsége, mintegy 95%-a megvalósította a
veszélyes hulladék szelektív győjtését. Az összegyőjtött veszélyes
hulladékot a kórházak 84%-a külsı hulladékkezelınél oldja meg,
égetéssel vagy fertıtlenítés utáni települési hulladékként történı
kezeléssel. A lerakási irányelvek szerinti bomló-szervesanyag
tartalom csökkentése miatt csökkenteni kell ez utóbbi
ártalmatlanítási mód alkalmazását.



EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉK

Az egészségügyi hulladékok esetén a
hasznosítható hányad nagyon alacsony,
lényegében a röntgen elıhívó és fixáló
oldatokból lehetséges ezüst visszanyerés. A
hulladék kisebb hányadát a fertızésveszély
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elkerülése érdekében - égetéssel kell
ártalmatlanítani.



Klinika hulladékok alakulása 2013. év

Egészségügyi fertızı hulladék /EWC 18 01 03/: 599.074 kg

• ebbıl sterilizálásra került: 530.583 kg (88,5%)

• ebbıl égetésre került: 68.491 kg(11,5%)

Egyéb veszélyes hulladék: 20.361 kg 

Települési szilárd hulladék:780 t

Hasznosításra kerülı ipari hulladék: 338.247 kg = 338 t

• papír hulladék: 43.547 kg

• üveg hulladék 11.444: kg Rendelıben betegforgalom:esetszám 2013 év: 1 098 613 fı

�

• üveg hulladék 11.444: kg

• fém hulladék: 18.076kg

• lomb hulladék: 265.180 kg

Klímaberendezések szőrıbetétei, abszorbensek: 2.348 kg

Szennyvíz: 421.395 m3

Klinika összes:

• Veszélyes hulladék: 620,1 t

• Kommunális hulladék:792 t

• Ipari hulladék: 2,3 t

• Hasznosításra kerülı ipari hulladék: 338t

• Szennyvíz:  433.235 m3

DE összes

• Veszélyes hulladék: 639,555t

• Kommunális hulladék: 2.867,553t

• Ipari hulladék: 28.630t

• Állati tetem:2.932 t

• Hasznosításra kerülı ipari hulladék: 449,680t

• Szennyvíz: 639.178 m3 

Rendelıben betegforgalom:esetszám 2013 év: 1 098 613 fı
Ágyszám:1 694 db



Az egészségügyben keletkezı hulladékok fajtái:

• a települési hulladéknak megfelelı (kommunális) hulladékok:

• Összetételében, állományában megfelel a háztartási hulladéknak.

• A hulladékot a keletkezés helyén az egészségügyben is szelektíven kell
győjteni, így

• papírt és karton hulladék;

• kiselejtezett akkumulátorok és szárazelemek (amelyek veszélyes
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• kiselejtezett akkumulátorok és szárazelemek (amelyek veszélyes
hulladékok), kiselejtezett elektromos berendezések, kábelek, e-
hulladékok (ez utóbbiakat lehetıleg újra kell hasznosítani);

• fémeszközök;

• biológiailag lebomló (konyhai) hulladékok;

• irodaszerek (veszélyes hulladékok is akadnak köztük, pl.: másolók
festékpatronjai, elemek, de nem veszélyes hulladék a tintasugaras
nyomtatók patronja);



Veszélyes hulladékok fogalma: amelyek rendelkezik a veszélyességi jellemzık közül eggyel
vagy többel, illetve ilyen anyagokat, vagy összetevıket tartalmaz. A veszélyes hulladékok
eredetük, összetételük vagy koncentrációjuk miatt kockázatot jelentenek az egészségre,
a környezetre.

A veszélyességi jellemzıket a hulladékgazdálkodásról szóló törvény H betővel és egy
sorszámmal jelöli:

• robbanó;
• oxidáló;
• tőzveszélyes;
• kevésbé tőzveszélyes;
• irritáló vagy izgató;
• ártalmas;
• mérgezı;
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• mérgezı;
• rákkeltı (karcinogén);
• maró (korrozív);
• fertızı;
• reprodukciót és az utódok fejlıdését károsító (teratogén);
• genetikai károsodást okozó (mutagén);anyagok és készítmények, amelyek vízzel,

levegıvel vagy savval érintkezve mérgezı, vagy nagyon mérgezı gázokat
fejlesztenek;

• anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belılük a lerakást
követıen valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok
bármelyikével rendelkezı anyag keletkezzék;

• környezetre veszélyes (anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a
környezet egy, vagy több elemét azonnal, vagy meghatározott idı elteltével
károsítják, illetve a környezet állapotát,
természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják);



�



• Minden olyan esetben, ha egy hulladékról 
nem tudjuk, hogy az veszélyesnek minısül-e 
vagy sem, ennek megállapításáig az adott 
hulladékot veszélyesnek kell tekinteni.

�



Különleges kezelést igénylı (fertızı) 

hulladékok:18 01 03* EWC kódszámú 
� a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágottsérülést okozhatnak, fertızı

mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetıen szennyezettek, (injekciós tık,
injekciós fecskendık tővel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök,
ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök);

� vér és vérkészítmények, mőtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel nem
ismerhetı emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani
vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai;
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� a fertızı egységek és elkülönítık összes hulladéka, továbbá a járványügyi szempontból
különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetıen
szennyezett hulladékok, amelyek a külön jogszabályban meghatározott fertızı betegségek
ellátása során keletkeztek. A vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések,
egyszer használatos ruhanemőés lepedı, tampon, katéter, vizeletgyőjtı tasak, protézis,
inkontinencia betét, pelenka (kivéve az egészséges csecsemık pelenkái, illetıleg az átmenetileg
inkontinenssé vált, vagy idıs koruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia betétei, - ezek
települési hulladékként kezelhetık -) és egyéb hasonló betegellátási hulladékok;

� légszőrı berendezések mikrobiológiai szőrıbetétjei;

� génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok;

� citostatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemő, ruhanemő, kötszer, kesztyő, vizeletgyőjtı
tasak, infúziós üveg, egyéb eszközök);



A hulladékgyőjtésre vonatkozó általános szabályok:
Minden olyan tevékenységet, amelynek során veszélyes hulladékok
keletkeznek, a győjtést úgy kell megtervezni, megszervezni és
végezni, hogy:

• a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyességea lehetı
legkisebb legyen;

• esetleges hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elı;
• keletkezésének ellenırzése és mennyisége meghatározható legyen;
• a munkaegészségügyiés munkabiztonsági elıírások betarthatók
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• a munkaegészségügyiés munkabiztonsági elıírások betarthatók
legyenek;

• a környezetre, és élıvilágra veszélyt ne jelentsen;
• teljesülhessenek az ADR (=Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti

Szállításáról szóló Európai Megállapodás) jogszabály elıírásai;



• A veszélyes hulladékok győjtésével foglalkozó dolgozók megfelelı
tisztálkodási lehetıségét kell biztosítani!

• A hulladékok tulajdonságainak megfelelı védıfelszerelések
használata kötelezı. Azokat elhasználódás után veszélyes
hulladékként kell kezelni. A több alkalommal használható
védıfelszerelést a szennyezıdéstıl rendszeresen meg kell tisztítani ez
a munkáltató feladata, nem a dolgozóké, a munkahelyrıl kivinni
szigorúan tilos!

• A veszélyeshulladékok csomagolásasorán figyelembe kell venni az

�

• A veszélyeshulladékok csomagolásasorán figyelembe kell venni az
ADR elıírásait is, és csak az elıírások szerinti csomagolóeszközöket
lehet használni;

• veszélyes anyagot tartalmazó csomagolóeszközt kitisztítani, kimosni -
a megfelelı technológiai háttér hiánya miatt - szigorúan tilos!



• A veszélyes hulladékok ideiglenes (munkahelyi) győjt ıhelyeit jól látható méretben és tartós 
kivitelben a "VESZÉLYES HULLADÉK - MUNKAHELYI GY ŐJTİHELY" felirattal kell 
megjelölni. Az ettıl eltérı jelölés szabálytalan

�
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- Keményfalú mőanyag edények
- mőanyaggal bélelt papírdobozok
- veszélyes hulladékgyőjt ı zsák
- veszélyes hulladékgyőjt ı mőanyag badellák

�



�



Sérülést okozó, szúró-vágó - fertızı (potenciálisan fertızı) és/vagy 
kismennyiségben keletkezı, toxikusságuk miatt veszélyes hulladékok 

győjtése

Ezek az ez eszközök/anyagok pl.:

� injekciós tők és fecskendık (tővel együtt vagy a nélkül);

� infúziós, transzfúziós, perfúziós szerelékek;

� szárnyas tők;

� branül, kanül;

� a szúró részeket tartalmazó hulladékokat - munkavédelmi szempontok 
figyelembevételével - egy egységként, védıkupak visszahúzása nélkül 
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figyelembevételével - egy egységként, védıkupak visszahúzása nélkül 
célszerő eldobni!

� egyszer használatos szikepenge;

� Egyszer használatos borotva;

� haemodializálo szerelékek;

� laboratóriumi tárgylemezek;

� törött üvegedények (bakteriológiai klinikai laborok);

� oldatmaradékot tartalmazó ampullák, stb.



• a győjtésre alkalmas edényzet:
• szilárd falú, szúrásálló edényzet;
• mőanyag fóliával-, és szúrás gátló betéttel 

ellátott papírdobozok;
• mőanyaggal bélelt papírdobozok;
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Nem szúró-, vágó-, potenciálisan fertızés veszélyes hulladékok kezelése
A győjtésre alkalmas:

veszélyes hulladékgyőjt ı zsákok

Ezek az ez eszközök/anyagok pl.:

• a bırfertıtlenítésre használt vegyszerrel átitatatott tamponok, vatták, papírvatták,
vegyszer vagy gyógyszer-maradékot tartalmazó mőanyag vagy papírhulladék;

• vérrel vagy váladékkal szennyezett tamponok, kötszerek, drainek, szondák,
varratdarabok, tupferek;

• véres rögzítı gipszkötés;
• váladékkal szennyezett gézcsíkok;
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• a vérrel, váladékkal kismértékben szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések,
tamponok, katéterek és egyéb hasonló betegellátási hulladékok esetén, amennyiben
a hulladék nedvességtartalma maximum 10%

• használt gumi, fóliakesztyők, gumiujj;
• kiürített katéter zacskók;
• összekötı vezetékek;
• katéterek;
• Egyszer használatos mőtısruhák, stb;



Speciális tevékenységek során keletkezı egészségügyi 
veszélyes hulladékok kezelésére

Ezek az ez eszközök/anyagok pl.:

• a mőtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó fel nem ismerhetı
szervmaradványok;

• váladékok;
• laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai;
• vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, tamponok;
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• katéterek;
• egyéb nagy nedvesség tartalommal bíró betegellátási hulladékok győjtésére

választható a különbözı mérető, folyadék megtartó mőanyag badellák
• a győjtésre alkalmas edényzet:
• kizárólag keményfalú mőanyag (fekete) edények, badellák



Az egészségügyben keletkezı veszélyes hulladékok 
győjt ı edényzetének jelölése:

• a hulladék tulajdonosának nevét, címét;
• a veszélyes hulladék keletkezésének pontos helyét, a szervezeti egység 

egyértelmően azonosítható nevét (például öntapadós címkén stb.);
• a bioveszély nemzetközi jelét;
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adatai (példa) A bioveszély jele alatt az UN szám (példa) Az ADR szerinti 6.2. sz. bárca



Az egészségügyben keletkezı veszélyes hulladékok 
győjtési szabályai

Az egészségügyben keletkezı veszélyes hulladékok győjt ı edényzet zárása:

• a lezárást követıen a tároló eszközök már csak erıszakkal (roncsolással) legyenek
nyithatóak;

Az egészségügyben keletkezı veszélyes hulladékok győjtési és kezelési szabályok:

• a győjtés idejére a dobozokat az egészségügyi személyzet számára könnyen hozzáférhetı
helyre, de illetéktelennek (betegek, látogatók, stb.) számára azonban hozzáférhetetlen
módon kell elhelyezni;

• a győjt ıdobozokat méretét úgy kell megválasztani, hogy lehetıség szerint, 24 – 48 óra
alatt teljenek meg és a munkahelyi győjt ı (osztályos tárolóból) helyrıl elszállításra
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alatt teljenek meg és a munkahelyi győjt ı (osztályos tárolóból) helyrıl elszállításra
kerüljenek;

• a dobozokat tömöríteni veszélyes;

• telítıdés után a záró fedelével véglegesen le kell zárni;

• a papírdobozokat lezárás után sárga színkóddal ellátott egészségügyi veszélyes
hulladékgyőjt ı zsákba kell helyezni, majd a munkahelyi győjt ıhelyen (osztályos
tárolóban) vagy az intézet üzemi győjt ıhelyén javasolt a végleges elszállításig tárolni;

• a munkahelyi győjt ıhelynek zárhatónak kell lenni, padlózatuk, falazatuk
fertıtleníthetınek, a, szellıztethetınek szükséges kialakítani;

• a helységeket az egészségügyi veszélyes hulladékok elszállítása után javasolt fertıtlenítı
takarítással dezinficiálni;



Az egészségügyben keletkezı veszélyes hulladékok győjtési szabályai

Célszerő, ha az intézetben erre mód van -az osztályos tárolás kiiktatása céljából-
jól mőködı szállító szolgálat kialakítása:

• mely az osztály kérésére a győjtés során keletkezı egészségügyi veszélyes
hulladékot azonnal elszállítja, s a szükséges cseredobozokat (kívánság szerint lap
vagy összehajtogatott állapotban), zsákokat átadja;

• a szállító szolgálat részére javasolt mély rakterő (nem platós) fertıtleníthetı,
tisztíthatószállítókocsit,valamint csak erre a célra használtvédıruhát-köpeny,
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tisztíthatószállítókocsit,valamint csak erre a célra használtvédıruhát-köpeny,
vastag védıkesztyő biztosítani;

• a belsı szállításra használt kocsi fertıtlenítését, szállítások után célszerő

elvégezni

Az egészségügyben keletkezı veszélyes hulladékok tárolása:

• a fertızı hulladékok hőtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló
hőtıkészülékben 0-5 °C-on pedig legfeljebb 30 napig tárolhatók



A veszélyes anyagokat szállítása

• A veszélyes anyagokat veszélyességi bárcákkal és UN 
számmal jelölik, és a szállító jármővekre is veszélyt jelzı 
narancssárga tábla kerül;

• telephelyen kívül az üzemi mennyiségő veszélyes 
hulladékot csak hatósági engedéllyel rendelkezı 

�

hulladékot csak hatósági engedéllyel rendelkezı 
szakcégek szállíthatják speciális zárt és jól fertıtleníthetı 
járm őveken;

• a szállítás során 4 példányos "Sz" kísérıjegy kiállítása 
kötelezı, amit 10 évig meg kell ırizni



�



�



Balesetek

�

Balesetek



Fogalmak
• A baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsı hatás, amely a sérült akaratától függetlenül

hirtelen, vagy aránylag rövid idı alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást,

illetıleg halált okoz. /Mvt. 87. § 1/A /

• Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétıl és idıpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétıl függetlenül.
Munkavégzéssel összefüggésben következi be a baleset, ha munkavállalót a foglalkozása
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett
üzemi étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb
szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során
bármely munkáltatónál következett be (Mvt. 87. § 3. pont) - súlyos az a munkabaleset amely: a)
a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétıl

Üzemi, úti baleset: Nem tekinthetı munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezı
balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról)
a munkahelyére, illetve a munkahelyrıl a lakásra (szállásra) menet közben éri,
kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérlet jármővével történt
Kvázi balesetek (majdnem balesetek): olyan eseménysor, amelynek során egy
potenciálisan súlyos következményeket elıidézni képes eseménylánc valamilyen
okból nem fut le teljesen és így a lehetséges súlyos következmények végül is nem
következnek be. Tehát a majdnem baleset lehetett volna valóban baleset.



Fogalmak
• Súlyos az a munkabaleset, amely:

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétıl számított
egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gá tló maradandó
károsodását ;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékel ıképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését,
illetve jelent ıs mérték ő károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást ;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több uj ja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélıképesség elvesztését vagy felt őnı eltorzulást, bénulást, illet ıleg elmezavart
okozott.okozott.

• Csonkolásos munkabaleset az a munkabaleset, amely bármely ujj elsı percének az
elvesztését eredményezi, továbbá az ennél súlyosabb esetek.

• Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett
olyan heveny idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követıen megjelenı vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés,
a munkafolyamat során elıforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális-, és ergonómiai
kóroki tényezıkre vezethetı vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb
vagy kisebb igénybevételének a következménye.[1]

• Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás
gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben meghatározott biológiai határértékeket
meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsök-
kenés bármely fülön (27/1996.(VIII. 28.) NM rendelet 2. § b)

•
[1] 27/1996. (VIII. 28) NM rendelet, 2. §



Munkabaleset nyilvántartása 
• Minden munkabalesetet
• Ha szabadságra küldi a sérültet a munkáltató
• Formai kötöttség nélküli a nyilvántartás, de megfelelı 

adattartalommal:
• Sorszám (minden évben 1-el kezdıdik).
• Sérült személyi adatai (név, születési hely, idıpont, 

anyja neve).
• Munkakör.• Munkakör.
• Sérülés idıpontja, helyszíne, jellege.
• Sérült ellátására tett intézkedés.
• Annak ténye, hogy a sérült folytatta-e a munkát.

• Összesített nyilvántartás: A munkáltató székhelyén kell egy 
összesített nyilvántartás is, amibe minden telephelyen történt 
baleset bekerül.

• A munkabaleseti jegyzıkönyvön a központi nyilvántartásban 
lévı sorszámnak kell szerepelni.



Munkabalesetek bejelentése 

• 1-3 napi munkaképtelenség: irattár (5 évig 
megırzendı), sérült (hozzátartozó), TB-i 
kifizetıhely.

• 3 napon túli ugyanaz + területileg illetékes 
munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet 
(bányászbalesetnél bányakapitányság).

• Súlyos ugyanaz + azonnali bejelentés.

• Kivizsgálás 
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Baleseti adatok, és elemzése
gyakorlati példa alapján

Összesen:176 db
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Szúrásos – vágásos balesetek megelızése, 
teendı elıfordulásuk esetén

• Az inokulációs fertızések, az egyik leggyakoribb nosocomiális fertızések közé
tartoznak. (Inokulációs fertızés: a kórokozó mikroba, valamilyen, a bırt vagy a
nyálkahártyát átszúró orvosi eszközön, vagy annak lumenében, illetve azon adagolt
folyadékkal hatol be a beteg vagy egészséges egyén szervezetébe, rendszerint
közvetlenül az intravasculáris térbe vagy a szövetekbe.)

Megelızés
• Magyarországon a 61/1999 (XI.1.) EüM r. szerint a munkáltató köteles a munkavállalók

egészségétés biztonságátveszélyeztetı biológiai kockázatokat,a munkahelyiexpozíciót

�

egészségétés biztonságátveszélyeztetı biológiai kockázatokat,a munkahelyiexpozíciót
felmérni. Ennek érdekében biztosítani kell, az adott veszélyeztetı munkakörben
foglalkoztatott dolgozók védıoltását. (Aktív-passzív immunizálás HBV prevencióban;
hastífusz elleni védıoltás – mikrobiológiai laboratóriumi dolgozóknál)

• Minden beteg potenciális fertızıforrásnak tekintendı, ezért minden invazív
beavatkozásnál az aszepszis szabályait szigorúan be kell tartani. (Higiénés kézfertıtlenítés
a beavatkozás elıtt és után; gumikesztyő használata; szükség szerint védıöltözet;
szájmaszk)

• Egészségügyi dolgozók és egyéb klinikai dolgozók felvilágosítása és munkavédelmi
szabályok betartása, illetve annak ellenırzése (Pl.: speciális tőgyőjtı dobozok
alkalmazása!)

• Az egészségügyi ellátásban egyszer használatos orvosi eszközök széles körő használata,
egyéb eszközök, mőszerek megfelelı tisztítása, fertıtlenítése és sterilizálása.



Teendık, szúrásos-vágásos baleset esetén

• A sérült terület kivéreztetése, nyálkahártya érintettség esetén folyóvízzel alapos
kiöblítés;

• A sérült bırfelület fertıtlenítése, bır-és nyálkahártya fertıtlenítıszerrel;

• Steril fedıkötés alkalmazása, szükség estén nyomókötés biztosítása;

• Baleseti jegyzıkönyv felvétele a helyszínen. (A jegyzıkönyv felvétele, a
baleseti helyszín vezetıjének a feladata!);

• A sérültet tovább kell irányítani, a sérülésjellegénekmegfelelıen azonnal,

�

• A sérültet tovább kell irányítani, a sérülésjellegénekmegfelelıen azonnal,
vagy 48 órán belül szakorvos vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos felé

• Abban az esetben, ha a foglalkozás- egészségügyi orvos mégnem értesült a
balesetrıl, akkor jelenteni kell lehetıség szerint azonnal, de legalább 48 órán
belül.



Teendık, szúrásos-vágásos baleset esetén

• Bizonyítottan HIV pozitív személy vérével, szövetnedveivel kontaminált
eszközzel, tővel történt sérülés esetén minél hamarabb, lehetıleg 2 órán
belül a Fıvárosi Szent László Kórház AIDS Osztályával (Fıvárosi Szent
László Kórház központi telefonszáma: 06-1 455-8100, HIV-osztály
közvetlen telefonszáma: 06-1 455-8263, éjjel-nappal hívható) vagy az
Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének
epidemiológiai osztályával (telefonszám: 52/ 420-017) folytatott

�

epidemiológiai osztályával (telefonszám: 52/ 420-017) folytatott
konzultáció alapján antiretrovirális kezelést kell kezdeni.

• Bizonyítottan HBV pozitív személy vérével, szövetnedveivel
kontaminálódott eszközzel, tővel történt bır, vagy nyálkahártya sérülés
esetén, postexpozíciós speciális védelem biztosítása céljából passzív-aktív
kombinált immunizálás szükséges az OEK évente kiadásra kerülı
védıoltási Módszertani Levelében foglaltak szerint;



Jelentés a szúrásos - vágásos baleset esetén

• A baleset helye, pontos ideje:

• A balesetben érintett: fı; (Név, Szül.idı, TAJ szám, elérhetıség)

• Milyen tevékenység során szerezte sérülését? (Pl: betegellátás, kötözés,
mőtét, invazív beavatkozás, sectio)

• Milyen típusú váladékkal volt szennyezett az eszköz? (Pl:vér, genny)

• Amennyiben ismert a balesetet okozó eszköz szennyezettségének
eredete, ezt is kérjük jelenteni. (Beteg neve, szerológiaistátusza)

• Használt-evédıeszköztadolgozóabalesetbekövetkezésekor?

�

• Használt-evédıeszköztadolgozóabalesetbekövetkezésekor?

• A sérült helyszínen történı ellátása (ellátást végzı személy, tanúk neve)

• A balesetet szenvedett személyt az elsı ellátás után hová irányították?
(Pl: Otthonába, Háziorvoshoz, Baleseti sebészetre)

• Foglalkozás Eü.-nek jelentették-e? Igen, ennek idıpontja:

• Nem, ennek indoka:

• Baleseti naplóba rögzíteni

• Munkanap kiesés esetén kell munkavédelmi szempontból
jegyzıkönyvezni.



1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi 
intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl

�



1. §(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes személyre, jogi
személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre - ideértve a
kutató, megelızı intézményeket is - (a továbbiakban együtt: egészségügyi
intézmény),

b) azon hulladékkezelıre, aki az egészségügyi hulladékot gazdasági
tevékenysége körében a hulladék termelıjétıl kezelésre átveszi,

c) az a) pont szerinti egészségügyi intézményben keletkezı valamennyi
hulladékra, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a halva született és elvetélt
magzatokra,csonkolttestrészekre,emberiszervekre,szervmaradványokra.
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magzatokra,csonkolttestrészekre,emberiszervekre,szervmaradványokra.
Ezekkel kapcsolatban a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi
XLIII. törvényben és ennek végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók. Nem terjed ki továbbá arendelet
hatálya a kábítószernek, illetve pszichotróp anyagnak minısülı
gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári
forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történı felhasználásának és
nyilvántartásának és tárolásának rendjérıl szóló jogszabály hatálya alá
tartozó ellenırzött szerekre.



a) egészségügyi hulladék:az egészségügyi ellátásban keletkezı humán biológiai
anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelı hulladékok;

b) veszélyes hulladék:az egészségügyi ellátásban keletkezı veszélyes hulladékok a 18
01 06 kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek, a18
01 08 kódszámú citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek és a 18 01 10 kódszámú
fogászati célokra használt amalgám hulladékai;

c) különleges kezelést igénylı (fertızı) 18 01 03 kódszámú veszélyes hulladékok:

ca) azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést
okozhatnak, fertızı mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetıen
szennyezettek (injekciós tők, injekciós fecskendık tővel, infúziós és transzfúziós
szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök),

cb) vér és vérkészítmények, mőtéti és más orvosi beavatkozások során

�

cb) vér és vérkészítmények, mőtéti és más orvosi beavatkozások során
visszamaradó, fel nem ismerhetı emberi testrészek és
szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati
anyagok, illetve azok maradványai,

cc) a fertızı egységek és elkülönítık összes hulladékára, továbbá a járványügyi
szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal
szennyezett vagy feltételezhetıen szennyezett hulladékok, amelyek a külön
jogszabályban meghatározott fertızı betegségek ellátása során keletkeztek. A
vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszerhasználatos
ruhanemő és lepedı, tampon, katéter, vizeletgyőjtı tasak, protézis, inkontinencia
betét, pelenka (kivéve az egészséges csecsemık pelenkái; illetıleg az átmenetileg
inkontinenssé vált, vagy idıs koruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia
betétei)ésegyébhasonlóbetegellátásihulladékok,



cd) légszőrı berendezések mikrobiológiai szőrıbetétjei,

ce) fertızı kórokozókat tartalmazó kísérleti állatok
tetemei, testrészei, ezek trágyája és alomja,

cf) génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok,

cg) citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök
(ágynemő, ruhanemő, kötszer, kesztyő, vizeletgyőjtı tasak, infúziós
üveg, egyéb eszközök);

d) elsıdleges csomagolás:a fertızı hulladékok győjtésére a keletkezés
helyénalkalmazottdoboz,zsák,tartály, amelynekbelsı felületévela
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helyénalkalmazottdoboz,zsák,tartály, amelynekbelsı felületévela
fertızı hulladék érintkezik;

e) másodlagos csomagolás:az elsıdleges csomagolásban lévı hulladékok
győjtéséhez, belsı mozgatásához vagy szállításához alkalmazott
konténer, doboz, láda, egyéb eszköz;

f) újrahasznált edényzet:kiürített, tisztított és fertıtlenített rendszerint
másodlagos csomagolás.



4. § (1) A települési hulladéknak minısülı hulladékot a külön jogszabályban foglaltak
szerint kell kezelni.

(2) A 2. § b) pontjában megjelölt hulladékok kezelésénél a külön jogszabályban
foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A 2. §c) pontjában megjelölt hulladékok kezelésénél:

a) az éles, hegyes eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben,más hulladékot
folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezártés már ki
nem nyitható eszközökben kell győjteni,

b) a győjt ıeszközön a sárga (fertızésveszély) színkódot és a2. számú melléklet
szerinti nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni,

c) kizárólag a 6. § szerinti hulladékgyőjtı berendezések és eszközök forgalmazhatók és
alkalmazhatók,

�

alkalmazhatók,

d) a fertızı hulladékok hőtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló
hőtıkészülékben 0-5şC-on pedig legfeljebb 30 napig tárolhatók,

e) lezárt elsıdleges győjt ıeszközöket kinyitni nem szabad,
f) fertızı hulladékok égetéssel vagy fertıtlenítéssel ártalmatlaníthatók, és ezen

mőveletek elıtt a hulladék nem tömöríthetı,
g) fertızı hulladékot lerakóhelyre vinni nem szabad,

h) fertıtlenítı berendezés alkalmazásakor a hulladékot aprítani kell,

i) ha a hulladékfertıtlenítı berendezés különleges edény használatát kívánja meg, a fertıtlenítési
ciklus befejezése után a kiürített, tisztított elsıdleges csomagolóeszköz ismételten
használható,



j) fertızött kísérleti állatok tetemei, váladékai és az alom csak olyan 
hulladékégetıben ártalmatlanítható, amely rendelkezik az ilyen típusú 
hulladékok kezelésére vonatkozó engedéllyel,

k) fertızı hulladék szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló
jogszabályok szerint kell eljárni.

(4) A 18 01 01 kódszámú hulladékká vált nem használt éles, hegyes
eszközöket elkülönítetten, eredeti bontatlan csomagolásban, illetve szilárd
falú, szúrásálló edényzetben kell győjteni, és azt megfelelı engedéllyel
rendelkezı szervezetnek hasznosításra kell átadni.

(5) Az egészségügyi intézménynek, ha saját ártalmatlanítóberendezéssel nem
rendelkezik, a fertızı hulladék folyamatos elszállítására és
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rendelkezik, a fertızı hulladék folyamatos elszállítására és
ártalmatlanítására - erre a tevékenységre engedéllyel rendelkezı
hulladékkezelıvel szerzıdést kell kötnie.



7. §(1) Hulladékgazdálkodási felelıst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül

a) kutató intézménynél, ha a keletkezı hulladék az 1000 kg/év mennyiséget meghaladja,

b) három vagy ennél több munkahellyel rendelkezı járóbeteg-ellátást, illetve alapellátást nyújtó 
szolgáltatónál,

c) fekvıbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál.

(2) A hulladékgazdálkodási felelıs feladatai:

a) a hulladék kezelésének megszervezése, ezen belül az egyes keletkezési helyekre a győjtési 
módok, helyek meghatározása, a belsı tárolási pontok kijelölése, a szállítási 
gyakoriság, szállítási útvonal meghatározása,

b) a szelektív hulladékgyőjtéshez szükséges edények, eszközök, szállítási feltételek biztosítása,

c) a veszélyes hulladékok átadás/átvétel elsı bizonylatolási rendszerének kialakítása, ellenırzése,

d) a hulladékkezeléshez szükséges egyéni védıeszközök meglétének és használatának 
ellenırzése,
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ellenırzése,

e) éves szinten a hulladékkezelési utasításnak megfelelı költségvetési terv elkészítésében és 
annak egészségügyi intézmény költségvetési tervének részeként való elfogadtatásában 
közremőködés,

f) az intézményi hulladékok kezelésével kapcsolatos munkavédelmi oktatások megtartása,

g) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jelentés és adatszolgáltatás elkészítése.

8. §(1) A 7. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézmény vezetıje az 5. számú mellékletben 
foglalt szempontok szerint hulladékkezelési utasítást ad ki.

(2) A hulladékkezelési utasítás a betegellátási technológia részét képezi.

(3) A hulladékkezelésnek a betegeket, illetve a látogatókat érintı szabályait az egészségügyi 
intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(4) A hulladékkezelési utasításban foglaltak végrehajtását a környezetvédelmi hatóság és az 
ÁNTSZ illetékes intézete ellenırzi.



�



16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 
fıcsoportjai

�

fıcsoportjai



A hulladékjegyzék fıcsoportjai és az EWC kódok 

01 Ásványok kutatásából, bányászatából, kıfejtésbıl, fizikai és kémiai 
kezelésébıl származó hulladékok

02 Mezıgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésbıl, erdıgazdaságból, 
vadászatból, halászatból, élelmiszer elıállításból és feldolgozásból származó 
hulladékok

03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és 
kartongyártásból származó hulladékok

04 Bır-, szırme- és textilipari hulladékok

05 Kıolaj finomításából, földgáz tisztításából és kıszén pirolitikus kezelésébıl 
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05 Kıolaj finomításából, földgáz tisztításából és kıszén pirolitikus kezelésébıl 
származó hulladékok

06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok

07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok

08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítıanyagok és 
nyomdafestékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok

09 Fényképészeti ipar hulladékai

10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok



11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezelésébıl és bevonásából származó 
hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai

12 Fémek, mőanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésébıl származó 
hulladékok

13 Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint 
a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

14 Szerves oldószer-, hőtıanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08)

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbrıl nem meghatározott abszorbensek, 
törl ıkendık, szőrıanyagok és védıruházat

16 A jegyzékben közelebbrıl nem meghatározott hulladékok
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17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekr ıl kitermelt földet is)

18 Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos 
kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, 
amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)

19 Hulladékkezelı létesítményekbıl, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelı 
szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok

20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, 
ipari, intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten győjtött hulladékokat is



ADR veszélyes hulladék szállítási elıírások, 
környezetvédelem.
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környezetvédelem.



DE Gazdasági Fıigazgatóság DE Gazdasági Fıigazgatóság 
Munkabiztonsági Önálló Osztály, OEC 2. Munkabiztonsági Önálló Osztály, OEC 2. 

számú telep III. apartman szálló számú telep III. apartman szálló 
alagsor, munkavédelemmel kapcsolatos alagsor, munkavédelemmel kapcsolatos 

információkinformációk
http://www.munkavedelem.unideb.huhttp://www.munkavedelem.unideb.hu

4012 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. 
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Köszönöm a figyelmüket!

4012 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. 
Tel.: +36-52/413-598 Fax: +36-52/347-595 


