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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
 Az 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
 a 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról,
 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 kihirdetéséről
 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
 a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről,
 a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről,
 A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék
kezeléséről, valamint
 a tárgyügyben megjelent irányelvek és állásfoglalások
alapján a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának (a
továbbiakban DEOEC) a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos feladatait a
következők szerint szabályozom.
Figyelem!
Az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet hatálya nem terjed ki a halva született és elvetélt magzatokra,
felismerhető csonkolt testrészekre, emberi szervekre, szervmaradványokra. Ezekkel
kapcsolatban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvényben és ennek
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

E szabályzat alkalmazásában veszélyes hulladékok gyűjtése: a veszélyes
hulladékok rendezett összeszedése, válogatása, csomagolása a további kezelésre,
ártalmatlanításra, megsemmisítésre történő elszállításhoz.

1.2.

A veszélyes hulladékok felsorolásának jegyzékében (1. sz. melléklet) felsorolt
hulladékok, hulladékfajták főcsoportonként más-más EWC kóddal vannak
ellátva, ezért azokat minden más hulladéktól fizikailag is elkülönítve kell
gyűjteni, csomagolni (lásd [2.2 - 2.3.] fejezetben előírtakat).
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1.3.

Szabályzat

A szabályzat hatálya kiterjed:
a) a DEOEC valamennyi szervezeti egységére, telephelyeire, intézményeire,
illetve tevékenységére, amelyből veszélyes hulladék keletkezik.
b) a közalkalmazotti jogviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
egyéb megbízás alapján, továbbá a szervezett társadalmi munka keretében
valamennyi munkával összefüggő tevékenységet végző személyre (a
továbbiakban: dolgozó),
c) a DEOEC-nél továbbképzésen lévő, munka melletti képzésben résztvevő,
szakmai gyakorlatát töltő, másutt munkaviszonyban álló személyre,
d) szabályozott feltételek mellett a munkavégzés közelében tartózkodó, de
munkaviszonyban nem álló személyekre,
e) a DEOEC hallgatóira,
f) a DEOEC-nél gyakorlati oktatás, kötelező szakmai gyakorlat, szünidei
munkavégzés keretében foglalkoztatott felső- és középfokú oktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatóira, valamint a szakmunkás tanulókra,
g) minden veszélyes hulladékra.

1.4.

A szabályzat hatálya nem terjed ki:
a) a radioaktív hulladékokra,
b) a levegőbe kibocsátott anyagokra.
c) a halva született és elvetélt magzatokra, felismerhető csonkolt testrészekre,
emberi szervekre, szervmaradványokra

1.5.

Ha a DEOEC területén vállalkozók olyan tevékenységet folytatnak, amelynek
során veszélyes hulladék keletkezik, a hulladék gyűjtésére vonatkozó feladatokat
a vállalkozási szerződésben e szabályzattal összhangban kell megállapítani.
Kizárólag a vállalkozásból (műhelymunka, berendezés üzemeltetése stb.)
keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a vállalkozók a jogszabályi
előírásoknak megfelelően tartoznak eljárni.

1.6.

A jelen Szabályzatban illusztrációként megjelenő fényképek zöld színű keretezése
a szabályos, míg piros színű keretezése a szabálytalan eljárásokra utal.

1.7.

Jelen Szabályzat előírásainak teljesítése valamennyi szervezeti egység részére
kötelező.
A nem megfelelően előkészített veszélyes hulladékok átvételét a szállító
(begyűjtő) köteles megtagadni.

2.

A VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

2.1.

Általános szabályok



Minden olyan tevékenységet, amelynek során veszélyes hulladékok keletkeznek, úgy kell
megtervezni, megszervezni és végezni, hogy:
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a) a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,
b) esetleges hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,
c) keletkezésének ellenőrzése és mennyisége meghatározható legyen,
d) a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírások betarthatók legyenek,
e) a környezetre, és élővilágra veszélyt ne jelentsen,
f) teljesülhessenek az ADR jogszabály előírásai.


A veszélyes hulladékok gyűjtésével foglalkozó dolgozók megfelelő tisztálkodási
lehetőségét biztosítani kell.



A hulladékok veszélyes tulajdonságainak megfelelő védőfelszerelések használata a
gyűjtés teljes munkafolyamata során kiemelten kötelező. Azokat elhasználódás után
veszélyes hulladékként kell kezelni. A több alkalommal használható védőfelszerelést a
szennyeződéstől rendszeresen meg kell tisztítani.



A veszélyes hulladékok csomagolása során figyelembe kell venni az ADR (egyben jelen
Szabályzat) előírásait is, és csak az előírások szerinti csomagolóeszközöket lehet
használni.



Veszélyes anyagot tartalmazó csomagolóeszközt kitisztítani, kimosni - a megfelelő
technológiai háttér hiánya miatt - szigorúan tilos!



A szervezeti egységeknél a veszélyes hulladékok ideiglenes (munkahelyi) gyűjtőhelyeit
jól látható méretben és tartós kivitelben a „VESZÉLYES HULLADÉK MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY” felirattal kell megjelölni. Ettől eltérő jelölés
szabálytalan.

2.2.

Humán egészségügyi ellátásból és/vagy azzal kapcsolatos kutatásból,
oktatásból származó veszélyes hulladékok gyűjtése

A 18 EWC kód /lásd 1. sz. melléklet: Veszélyes hulladékok jegyzéke/ főcsoportjához
besorolt, különleges kezelést igénylő (fertőző) 18 01 03* kódszámú veszélyes
hulladékokra vonatkozóan.
2.2.1.


A veszélyes hulladékok fajtái

Minden olyan anyag és egyszer-használatos eszköz, amely az egészségügyi ellátás vagy
kutatás (kísérlet) során az ellátott személy vagy a kísérleti állat testnedvével,
váladékával, ürülékével érintkezett, illetve a kísérleti állat teteme, azaz
- azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak,
fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek
(injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó,
szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök),
- vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel
nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és
kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai.
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- a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi
szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal
szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok. A vérrel, váladékkal
szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhanemű és lepedő,
tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, és egyéb hasonló betegellátási
hulladékok,
- génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok,
- elhasznált, eredetileg kábítószert tartalmazó tapaszok
- citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer,
kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, infúziós tasak, egyéb eszközök),
- infúziós üvegek, amennyiben gyógyszert is tartalmaztak,
- légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei,
- kísérleti állatok tetemei, testrészei, azok trágyája és alomja.


A hulladékok EWC kód szerinti pontos megnevezését, részletes felsorolását a hulladékok
jegyzékében (1. sz. melléklet) a 18-as főcsoport tartalmazza.



Nem tartoznak ebbe a csoportba a tűz-, és robbanásveszélyes, vagy azzal szennyezett
hulladékok, valamint hajtógázos palackok.

2.2.2.

A gyűjtés általános feltételei

Az OEC szervezeti egységeiben keletkező és ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő
/ különleges kezelést igénylő (fertőző) 18 01 03* kódszámú/ veszélyes hulladékok
speciális gyűjtése.


A hulladékok égetéses ártalmatlanítási technológiája mellett bevezetésre került a
keletkezett hulladékok nagyobb mennyiségének új ártalmatlanítási technológiával (hővel
végzett fertőtlenítés - sterilizálás) történő kezelése. A szigorú jogszabályi előírások, és az
ártalmatlanítási technológia megköveteli, hogy az alábbi hulladékokat a jövőben a többi
hulladéktól elkülönítetten, megfelelően jelölt és feliratozott gyűjtő edényzetben gyűjtsék.
Az edényzet lehet 30 – 60 l-es badella (1. ábra), illetve egyes esetekben – a
Munkabiztonsági Önálló Osztállyal (továbbiakban MBO) történt egyeztetést követően speciális, megfelelően feliratozott sárga zsák.
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1. ábra – Példa a badellákra (balra 60 l-es, jobbra 30 l-es)

Figyelem!
A hővel
ő
történő
ő fertőtlenítés
őőtlenítés megkezdése előtt
elő
őtt a hulladékokat az ártalmatlanítás
hatásfokának növelése érdekében zárt technológiájú rendszerben aprítják a
gyűjtőedényzettel együtt, függetlenül attól, hogy abban üveg, fém vagy más kemény
tárgy van–e.
Az aprítóberendezés úgy van méretezve, hogy az kizárólagosan csak a betegellátásban
használatos anyagokat, egyszer használatos eszközöket képes meghibásodás nélkül
felaprítani. Azz aprítóberendezés meghibásodásának megelőzése
megelőőzése érdekében minden más,
más a
betegellátásban nem használatos hulladék,
hulladék kemény tárgy vagy anyag gyűjtő
gyű ő edényzetekbe
történő elhelyezése tilos!
Az alábbi, kizárólag égetéssel ártalmatlanításra kerülőő hulladékokat a keletkezésük
k
helyén elkülönítetten kell gyűjteni:
gyű
- a műtéti,
űtéti, boncolási, és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel nem
ismerhetőő emberi testrészek szervek, és szerv maradványok,
- különbözőő anyagú, és méretű implantátumok, (protézisek)
- kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai,
- kísérleti állatok tetemei, testrészei, ezek trágyája és alomja,
- citosztatikumok vagy azzal szennyezett anyagok és eszközök.
- 2x20x200 mm-nél
nél nagyobb méretű fémtárgyak


A szervezeti egységek a központi
közpon raktárból jelölt és feliratozott badellákat és/vagy
zsákokat vételezhetnek, de átvétel előtt
előőtt jelen szabályzatban meghatározott feliratok
meglétét ellenőrizni
őrizni kötelesek.



A fertőző
ő ő veszélyes hulladékot tömöríteni munkabiztonsági és munkaegészségügyi
okok miatt szigorúan tilos!
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Az injekciós tűket
űket a sérülések megelőzése
megelő
érdekében az erre a célra rendszeresített
műanyag gyűjtőedényekbe
be (2. ábra) kell helyezni, melyek bedobó nyílásai
nyílása a tű lehúzására
is alkalmasan vannak kiképezve (3. ábra).





2. ábra – A tűgyűjtő edények lehetséges kivitelei (példa)





3 ábra – A tű lehúzására alkalmas kiképzések
3.

A központilag biztosított tűgyűjtő
tű ű ő edényzeten kívül – a MBO-al és a Kórházhigiénés
Osztállyal történt egyeztetést követően
követő – bármilyen, jelen szabályzat szerint használható,
merevfalú, zárható, funkciójának egyértelműű azonosításával ellátott műanyag
mű
ű
edényzet
felhasználható.
Ugyanebben az edényben helyezhetőő el a méreténél fogva arra alkalmas éles, szúró
eszköz (varrótű,
ű, szikepenge stb.), továbbá kizárólag ebben helyezhető el az elhasznált,
előzetesen
őzetesen kábítószert (pl. fentanyl) tartalmazó tapasz! A megtelt és gondosan lezárt
gyűjtőedényeket
ű ő
a műanyag
űanyag badellákba kell helyezni!


Belső gyűjtés a szervezeti egységek által termelt hulladékok összeszedése
öss
a
telephelyekről.
A lezárt (nem sérült) műanyag
mű
badellákat a munkanapon, szombatonként, és
ünnepnapokon történőő elszállításig a szervezeti egységeknek az épületen belül kialakított
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zárható munkahelyi gyűjtő
űjtőhelyre kell szállítani és átmenetileg tárolni.
rolni. A megfelelően
megfelelő
kialakított, központosított munkahelyi gyűjtő
gyűű ő lehet több intézet hulladékának gyűjtőhelye.
gyű
ű ő
A badellákat épületen kívül elhelyezni még átmenetileg is TILOS!
A szállító vállalat munkatársai az épületekben kötelesek átvenni a badellákat,
badellákat
amelyeknek az üzemi gyűjtőbe
gyűű ő történő
ő szállítása szervezeti egységekkel közvetlenül
egyeztetett időpontban
őpontban történik.
A betegellátásból kikerülőő textília veszélyes hulladékként kezelendő.
ő Annak minősítését
ő.
minő
ő
követőő elszállításra alkalmas csomagolása a selejtezési
selejtezési bizottság feladata. A szakszerűen
szakszerű
csomagolt és feliratozott zsákok elszállítatásáról a centrum veszélyes hulladék előadója
elő
gondoskodik.


Az összegyűjtött
űűjtött hulladék hűtés
hű
űtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló
hűtőtérben 0 és +5 oC hőmérséklet
hő
között legfeljebb 30 napig tárolható!
tárolható Felirat nélküli
zsákok
sákok szállítása csak merev falú, a vonatkozó előírásoknak,
előőírásoknak, jogszabályoknak megfelelő
ő
edényzetben (badellákban) történhet!

2.2.3.

A gyűjtőedényzet
edényzet kivitele



A veszélyes hulladékok keletkezési helyein sárga színű, műanyag zsákkal bélelt fedeles
pedálos (4. ábra), illetve állványos hulladékgyűjtőket
hulladékgyű ő kell elhelyezni.



A hulladékot tartalmazó műanyag
műűanyag zsákokat az erre a célra rendszeresített maximum 60
literes légmentes, folyadékzáró, lezárást követően
követő roncsolás
csolás nélkül nem nyitható műanyag
mű
badellákba kell rakni.



4. ábra – Példa a pedálos hulladékgyűjtőre



Speciális műanyag
űanyag zsákok
A speciális, feliratozott műanyag
mű
zsák használata – badella kiváltására - kizárólagosan a
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet állatháza számára engedélyezett, az
ott alkalmazott sajátos technológia miatt.
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A zsák olyan alomhulladék gyűjtésére
gyűűjtésére szolgál, amely nem tartalmaz hegyes, szúró, vágó,
éles eszközöket, hulladékokat. Az 1/2002. (I. 11.) EüM. rendelet és az ADR előírásainak
megfelelő,
őő, az engedélyező
ő vagy regisztrációs szervezet által minősített
ősített
ő
mű
műanyag
ű
(nem
PVC) zsákok is használhatók! A zsákok olyanok legyenek, amelyek a bennük elhelyezett
hulladék súlyának biztonságosan (sérülés, szakadás mentesen) ellenállnak.
ellenáll
Szabályos,
előírásoknak
ő
megfelelő
ő szállítás esetén semmilyen módon nem veszélyeztethetik a
szállítást végzők
ők egészségét, testi épségét. Az említett zsákos munkahelyi gyűjtésre,
gyű
tárolásra jelen szabályzat vonatkozó előírásai
elő
érvényesek.
A kizárólag égetéssel
téssel ártalmatlanításra kerülő hulladékok gyűjtésére
űjtésére (30-60
(30
l. badella,
sárga zsák) a sárga öntapadós jelzőszalagon
jelzőő
piros színű
ű felirattal /FERTŐZŐ
/
HULLADÉK - KIZÁRÓLAG ÉGETÉSRE/
ÉGETÉSRE ellátott gyűjtő
ű ő edényzetet, zsákot szabad
használni.
A gyűjtőedényeket
ű őedényeket más célra
célra használni, azokba a meghatározott veszélyes hulladékokon
kívül más hulladékot bele helyezni szigorúan tilos.
A betegellátásból kikerülő textília csomagolása feliratozott műanyag
űanyag zsák, a fólia
vastagsága legalább 60 mikron, térfogata maximum 60 liter éss a zsákban lévő hulladék
nettó tömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot.
kg

2.2.4.


A gyűjtőedényzet jelölése

A badellákon fel kell tüntetni:
- a hulladék tulajdonosának (DEOEC) nevét, címét (5. ábra),
- a veszélyes hulladék keletkezésének pontos helyét, a szervezeti egység egyértelműen
egyértelmű
azonosítható nevét (például öntapadós cimkén stb.),
stb.)
- a bioveszély nemzetközi jelét
jelé (5. sz. melléklet és 6. ábra),
- a csomagolóeszköz UN – minősítésének jelölését (8. ábra),
- a veszélyes hulladék ADR szerinti UN számát (6. ábra),
- az ADR szerinti 6.2 sz. veszélyességi bárcát (7. ábra).



5. ábra – A DEOEC adatai (példa)

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.



6. ábra – A bioveszély jele alatt az UN szám
(példa)



7.. ábra – Az ADR szerinti 6.2. sz. bárca
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8. ábra – Az UN – minősítő
ősítő jelölés badellán (példa)



A speciális, feliratozott, sárga zsákokon az alábbiakat kell feltüntetni:
fel


a hulladék tulajdonosának (DEOEC) nevét, címét,
címét



a veszélyes hulladék keletkezésének pontos helyét, a szervezeti
egyértelműen
űen azonosítható nevét (például öntapadós cimkén stb.),



a bioveszély nemzetközi jelét (5. sz. melléklet) és



a csomagolóeszköz UN – minősítésének jelölését (9. ábra)

egység


9. ábra – Az UN – minősítő
ő ő jelölés speciális, feliratozott zsákon - Példa



A badellák színe általában fekete, a speciális, jelölt zsákok színe sárga. Az előírt
elő
jelöléseken, és feliratozásokon túl az állatházi zsákokon piros színű /FERTŐZŐ
HULLADÉK - KIZÁRÓLAG ÉGETÉSRE/
ÉGETÉSRE/ feliratot kell elhelyezni.

 A badellák (30-60
60 literes) további jelölése
a fentieken kívül körbefutó sárga színű
öntapadós jelzőszalag,
őszalag, melyen a felirat
fekete színű (FERTŐZŐ
Ő Ő HULLADÉK –
10. ábra)) vagy körbefutó sárga színű
öntapadós jelzőszalag,, melyen piros színű
/FERTŐZŐ
Ő Ő
HULLADÉK
KIZÁRÓLAG ÉGETÉSRE/
ÉGETÉSRE a felirat.

10. ábra – A „FERTŐZŐ
Ő Ő HULLADÉK” felirat - Példa



A badellákra és zsákokra
ra a központilag biztosított és finanszírozott „szervezeti egység
azonosító címkét” a szervezeti egység vezetője
vezetőője által megbízott munkatárs helyezi fel!



A megfelelőő jelölésekkel nem rendelkező
ő csomagoló edényeket (badella, zsák) a szállító
nem veheti át.



A betegellátásból kikerülőő textília csomagolásának (zsák) színe sárga, jelölése,
feliratozása jelen szabályzatban előírtaknak kell, hogy megfeleljen.
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2.2.5.


A gyűjtőedényzet
dényzet zárása

A badellákat úgy kell lezárni, hogy azok teljes kerületükön zártak legyenek, fedeleik
teljesen a helyükre kerüljenek (11.
(
ábra). A zárás nem lehet részleges, a badellából a
benne lévőő veszélyes hulladék nem lóghat ki (12.
(
ábra).



11. ábra – Helyes zárás

12. ábra – Szabálytalan zárás (bal oldalon félig zárt fedél, jobb oldalon kilógó hulladék)

Lezárást követően a badellák már csak erőszakkal
erőőszakkal (roncsolással) legyenek nyithatóak.
 A zsákokat gyorskötöző szalagokkal kell lezárni (13. ábra), mely folytán végleges
zárásuk megakadályozza a bennük lévőő hulladék kiszóródását és esetleges gázképződés
gázképzőő
esetén a zsák megnyílását.
megnyílását
Más zárási mód (pl. a zsákok szájának önmagával történőő elkötése) nem megengedett
(14. ábra).



13. ábra – Helyes zárás gyorskötöző szalaggal - Példa

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

14. ábra – Szabálytalan zárás elkötéssel - Példa
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A fentiek szerint nem megfelelően,
megfelelő
gondatlanul lezárt csomagolóeszközöket (badella,
zsák) a szállító nem veheti át.

2.2.6.

A gyűjtőedényzet
edényzet tisztasága



A gyűjtőedényzet
ű ő
külső
ő felületének tisztának kell lenni, nem szennyeződhet
szennyező
a benne lévő
veszélyes hulladéktól.



A benne lévő,
őő, vagy egyéb veszélyes hulladékokkal kívülről
kívülrőől szennyezett edényzetet (15.
ábra) hulladék gyűjtésére
űjtésére használni szigorúan tilos.

15. ábra – Fertőző veszélyes hulladékkal szennyezett
felületű műanyag zsák

2.2.7.

A gyűjtőedényzet
edényzet állapota



A badelláknak, zsákoknak épnek, sértetlennek kell lenniük.



Sérült hulladékgyűjtő
ű ő edényzetet (16. ábra) hulladék gyűjtésére
ésére használni,
használni ezen kívül
elszállításra átadni szigorúan tilos.
tilos Az esetlegesen sérült csomagolóeszközöket
eszközöket (badella,
zsák) a szállító nem veheti át.

16. ábra – Példák sérült,, szabálytalan csomagolóeszközökre (balra szakadt zsák, középen elrepedt badella hulladékelfolyással,
jobbra horpadt badella)
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2.3.

Egyéb veszélyes hulladékok (ide tartoznak
tevékenységből
ől keletkezett veszélyes hulladékok)

a

kutatási
kutatási-oktatási

2.3.1.

Az egyéb, vegyi és/vagy fizikai tulajdonságaik következtében veszélyes
hulladékok fajtái



Egyéb veszélyes hulladék minden olyan anyag és eszköz, amelyet a mellékelt Veszélyes
hulladékok jegyzéke tartalmaz, valamint a gyógyszerek és csomagolásuk hulladékai,
kivéve a 2.2. pontban tárgyalt hulladékokat. Az ide tartozó hulladékok EWC kód szerinti
pontos
ontos megnevezését, részletes felsorolását a hulladékok jegyzékében (1. sz. melléklet)
felsorolt kétszámjegyűű főcsoportok tartalmazzák.



Nem tekintendőő veszélyes hulladéknak az újrahasznosításra
szakvállalatnak átadott nyomtató patron és kazetta (toner).

2.3.2.


(töltésre)

A gyűjtés
űjtés általános feltételei

A veszélyes hulladékok gyűjtése
gyűűjtése és elszállítása önálló, vagy kombinált csomagolásban
történhet.
Önálló csomagolás:

1 db önálló gyűjtőedény
ű őedény (csomagolóeszköz), melyben
veszélyes hulladékot továbbítanak szállításra. (17. ábra)

17. ábra – Példák önálló
nálló csomagolóeszközökre (balra acélhordó, középen műanyag
űanyag
kanna, jobbra műanyagfólia zsák)

Kombinált csomagolás:

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

Csomagolóeszköz - kombináció, amely egy, vagy több belső
csomagolóeszközből áll, ami(ke)t külső csomagolóeszközbe
helyeztek el továbbszállítás céljából. (18. ábra)
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18. ábra – Példák kombinált csomagolásokra
(üvegtartályok papírlemez ládában)



Ha csak lehetséges, a veszélyes hulladékokat úgynevezett korlátozott mennyiségű,
mennyiségű
kombinált csomagolásokban kell elhelyezni belsőő és külső
ő csomagolóeszközök
együttes használata mellett.
mellett (Ez alól kivételt képez, ha a veszélyes hulladékot az üzemi
üze
gyűjtőhelyen
ű őhelyen további csomagolóeszközökbe töltik (helyezik) át,
át, valamint a kiürült, de
tisztítatlan, előzőleg
ő őleg veszélyes anyagot tartalmazó csomagolóeszközök.)
csomagolóeszközök
Példa belső és külső
csomagolóeszközökből
álló kombinált
csomagolásra:

Küldeménydarab

A kiürült, de tisztítatlan, előzőleg
előő őleg
ő
veszélyes anyagot tartalmazó csomagolóeszközöket
nem kell külön becsomagolni.

Belső csomagolás



Ez azt jelenti, hogy
- a belső csomagolásokbaa maximálisan az 1. sz. melléklet „LQ” oszlopában megadott
mennyiséget lehet tölteni és
- ezekből
ő a belső
ő csomagolásokból is csak annyit lehet egy külső csomagolásban
elhelyezni, hogy az így kapott küldeménydarab bruttó tömege ne haladja
haladj meg a 30 kgot.


A veszélyes hulladékokat,
hulladékokat vagy a veszélyes hulladékot képezőő kiürült, tisztítatlan
csomagolóeszközöket a lehető legpontosabban be kell azonosítani.. Ez az ADR és a
veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok szerinti lehetőő legpontosabb besorolást
jelenti, melynek során az egyes veszélyes hulladékokat UN szám és EWC kód alá kell
sorolni.
Az egyes hulladékfajták EWC kódjait és UN számait az 1. sz.. melléklet „EWC kód” és
„UN szám” oszlopai tartalmazzák.
tartalmazz

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 15/82

DEBRECENI EGYETEM
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Szabályzat



A gyűjtött és csomagolt veszélyes hulladékokat a szervezeti egység felelős megbízottja
által aláírt, két példányos átvételi bizonylattal (3. sz. melléklet) a központi üzemi
hulladék-gyűjtőhelyre szállíttatja a veszélyes hulladék termelője. A pontosan kitöltött
bizonylat hiányában a veszélyes hulladékot az üzemi gyűjtőhely nem veszi át.



A hulladék szállítására munkaterápiás személy nem vehető igénybe. A hulladék
átvételét a centrum felelős előadója igazolja.



A központi üzemi gyűjtőhely az igényeknek megfelelően heti egy alkalommal, a MBO
által – az érintettekkel történt előzetes egyeztetést követően - meghatározott időpontban
fogadja a hulladékokat. Rendkívüli alkalommal, különösen rövid idő alatt keletkezett
nagyobb mennyiségű hulladék átvételére egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is van
lehetőség.



A központi üzemi gyűjtőben a leadott hulladékokon kívül egyéb anyag, eszköz nem
tárolható.



A higanyt tartalmazó nagyobb mennyiségű lecserélt fényforrásokat a bontás, leszerelés
helyszínéről egyeztetett időpontban kell az üzemi gyűjtőbe szállítani.



Különös gondossággal kell eljárni a selejtezésre kerülő eszközök szokásos bontásánál,
darabolásánál, ha azok veszélyes hulladékot tartalmazhatnak. Ebben az esetben az ott
fellelhető veszélyes hulladékot is e szabályzat előírásai szerint kell a helyszínről történő
elszállításra előkészíteni.



A gyűjtés során gondoskodni kell róla, hogy a veszélyes hulladék ne kerülhessen a talajba
(pl. kiszóródás, elfolyás esetén), illetve, hogy a csapadékvíz ne juthasson a gyűjtőhelyre
és ne keveredhessen a veszélyes hulladékkal. Ezért veszélyes hulladék csak alkalmas
lejtésű, folyadékzáró padlózatú, tetővel és megfelelő küszöbbel rendelkező helyen
gyűjthető.



A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyeit kulccsal zárva kell tartani az
illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása céljából.



A munkahelyi gyűjtőhelyeknek, különösen azok padlózatának tisztának, szabadba jutott
veszélyes hulladékoktól mentesnek kell lenni.



A munkahelyi gyűjtőhelyeken nem veszélyes hulladékokat, egyéb anyagokat, tárgyakat
tárolni szigorúan tilos.



Az egyes EWC kódokhoz tartozó veszélyes hulladékokat egyazon csoportban kell
gyűjteni. A csoportokat egymástól jól észrevehetően el kell különíteni.



A gyűjtött hulladékok mindenkori szabad hozzáférését folyamatosan biztosítani kell a
megfelelő közlekedési útvonalak kialakítása és fenntartása által.

2.3.3.


A gyűjtőedényzet kivitele

Kombinált csomagolások használata során, ha azokban törékeny (pl. üveg) belső
csomagolóeszközök vannak, a belső csomagolóeszközök között a szállítás során
normálisan várható rezgések, ütődések tompítása céljából tömítőanyagot kell elhelyezni.
(19. ábra)
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A tömítőanyag
őanyag lehet pl. megfelelően
megfelelő vastag papír hullám-, vagy kartonlemez,
kartonlemez műanyag
habforgács, gyűrt
űrt papírlapok stb.

19. ábra – Tömítőanyag kombinált csomagolásban (balra kartonpapír lemez, jobbra polisztirol hab) - Példa



A kiürült, de ki nem tisztított
csomagolóeszközök (20. ábra) részére
csak akkor kell külön gyűjtőedényzetet
gyű ő
biztosítani, ha azok sérültek, töröttek,
vagy lezáratlanok és nem zárható ki a
bennük lévőő veszélyes maradékok
szabadba jutása.

20. ábra – Példa üres,, tisztítatlan csomagolóeszközökre



A veszélyes hulladékokat
lladékokat a keletkezés helyén a fizikai, kémiai tulajdonságainak
megfelelőő gyűjtőedényzetben
ű őőedényzetben kell gyűjteni,
gyű
űjteni, különös tekintettel a tűztű
ű
és
robbanásveszélyes hulladékokra, azok feleljenek meg a tűzvédelmi
tűűzvédelmi előírásoknak.
ő



A gyűjtésnél
űjtésnél és csomagolásnál figyelembe
figyelembe kell venni a hulladékok fizikai, kémiai
tulajdonságait annak érdekében, hogy azok egymással történőő érintkezése során veszélyes
reakció ne történhessen meg.

2.3.4.


A gyűjtőedényzet
ű őedényzet jelölése

A gyűjtőedényzetet (és a kiürült, de tisztítatlan csomagolóeszközöket)
csomagolóeszközöket az alábbi
jelölésekkel, feliratokkal kell ellátni:
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a) a „Veszélyes hulladék” felirat
b) a szervezeti egység neve
c) a hulladék EWC kódszáma, mely előtt
az „EWC” betűknek kell szerepelni
(21. ábra).
21. ábra – EWC kód megadása a
csomagoláson (példa)

d) UN szám
A
gyűjtőedényzeten
(csomagolóeszközön)
elszállítás előtt tartós módon és legalább 12 mmes betűnagysággal fel kell tüntetni a benne lévő
veszélyes hulladék UN számát, melyet az „UN”
betűk előznek meg (22. ábra).
Alkalmas módszer az UN számok kinyomtatása
és átlátszó ragasztószalaggal való rögzítése a
csomagoláson. Szintén megfelelő módszer
például az UN szám tartós (alkoholos) filctollal,
megfelelő, jól látható méretben történő megadása
az edényzeten.

22. ábra – UN szám megadása a
csomagoláson (példa)

 A hulladékok UN számait az 1. sz. melléklet „UN szám” oszlopa tartalmazza.
 Kombinált csomagolás használata esetén a
belső és a külső csomagolóeszközöket is el
kell látni UN számmal. (23. ábra)
UN 3082
UN 3082

UN 3082

23. ábra – Kombinált csomagolás jelölése (példa)

 Ha az alkalmazott csomagolóeszközökön szerepel eltérő UN szám, azt el kell
távolítani, vagy tartósan le kell takarni.
 Kiürült, de tisztítatlan csomagolóeszközökön UN számot nem szükséges megadni, ha
azok épek, sértetlenek és rendelkeznek
rendeltetésszerűen elhelyezett
zárószerkezeteikkel (kupakjaikkal stb.)
 Tilos megadni az UN számot a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes
hulladékok belső és külső csomagolóeszközein. Ha szerepel a felhasznált
csomagolóeszközökön, le kell takarni, vagy el kell távolítani.
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e) Az ADR által előírt veszélyességi bárca (vagy bárcák)
 A csomagolóeszközökön el kell helyezni a
bennük lévő hulladékokra az ADR által
előírt veszélyességi bárcát. (24. ábra)

24. ábra – Példa papírzsák jelölésére
(jobb oldalon a bárca)

 Ha több bárca is előírt, a főveszély bárcájától
jobbra a járulékos veszély(ek) bárcáját (vagy
bárcáit) is fel kell tüntetni. (25. ábra)
25. ábra – Példa papírlemez láda jelölésére (bal oldalon
a fő-, jobb oldalon a járulékos veszély bárcája)

 A hulladékokra előírt bárcák számát az 1. sz. melléklet „Bárca” oszlopa tartalmazza.
Ilyenkor a táblázatban bal oldalon a főveszély, jobb oldalon a járulékos veszély
bárcájának száma található meg.
 A bárcaszámokhoz rendelt bárcákat a 6. sz. melléklet mutatja.
 A bárcák kereskedelmi forgalomban kaphatók öntapadós kivitelben. Méretük min.
10 cm x 10 cm, mely csak abban az esetben csökkenthető, ha a
csomagolóeszközökön ez nem férne el, de ebben az esetben is jól látható méretűnek
kell maradniuk.
 Szintén megfelelő megoldás a bárcák kinyomtatása és elhelyezése a
csomagolásokon. Ebben az esetben a 6. sz. mellékletben található bárcákat lehet
használni 1:1 méretarányú nyomtatással.
 Kombinált csomagolás használata esetén a
belső és a külső csomagolóeszközöket is el
kell látni ezzel a jelöléssel. (26. ábra)

26. ábra – Példa kombinált csomagolás jelölésére
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 Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön veszélyességi bárca megléte nem előírt,
elő
ha azok épek, sértetlenek és rendelkeznek
rendeltetésszerű
rendeltetésszerűen
elhelyezett
zárószerkezeteikkel (kupakjaikkal stb.)
f) A korlátozott mennyiségben (LQ) csomagolt veszélyes hulladékok jelölése
 korlátozott
orlátozott mennyiségben (LQ) csomagolt veszélyes
hulladékokon UN számokat és veszélyességi bárcákat
tilos
alkalmazni
(a
külső
és
belső
csomagolóeszközökön egyaránt.) E helyett a
kombinált csomagolás külső csomagolóeszközén a
korlátozott mennyiség jelölését kell feltüntetni (27.
ábra):
A jelölés mérete min. 10 cm x 10 cm.

27. ábra – A korlátozott mennyiségek
jelölése

A jelölés megfelelőő módszere, ha kinyomtatják és alkalmazzák a 7. sz. mellékletben
lévő jelölést.
g) Az üzemi gyűjtőhelyen
ű őhelyen átcsomagolandó veszélyes hulladékok gyűjtőedényeinek
gyű ő
jelölése
Ha az alkalmazott gyűjtőedényzetben
gyű ő
nem történik közúti szállítás, hanem az üzemi
gyűjtőhelyen
ű őhelyen az adott hulladékot átcsomagolják (más csomagolóeszközbe töltik), a
fentiek közül csak az alábbi pontok betartása szükséges:
a), b), c)
h) UN – minősítő jelölés
 Veszélyes hulladék elszállítása általános esetben csak UN – minősítő jelöléssel
rendelkezőő csomagolóeszközben történhet.
történhet A jelölés a csomagolóeszköz külső
felületén található. (228. ábra)

28. ábra – A jelölés példái különböző
ő csomagolásokon (bal oldalon felül papírlemez láda, jobb oldalon felül acélhordó,
acélhordó bal
oldalon alul műanyag
mű
zsákon, jobb oldalon alul műanyag
ű
hordón)
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 A jelölésben található „X”, „Y”, vagy „Z” betűktől (a 28. ábrán pirossal keretezve)
függően az adott csomagolásba I, II, vagy III ADR szerinti csomagolási csoportú
veszélyes hulladék csomagolható az alábbiak szerint:
Jelölés

Betölthető hulladék csomagolási csoportja

„X”:

I, II, III

„Y”:

csak II, III

„Z”:

csak III

A veszélyes hulladékok csomagolási csoportjait az 1. sz. melléklet „Csom. csop.”
oszlopa tartalmazza.
 Műanyag csomagolóeszközök érvényessége
Műanyag csomagolóeszközök (kannák, hordók stb.) csak a gyártásuktól számítva
csak 5 évig használhatók veszélyes hulladékok csomagolására. A gyártási évet
szintén az UN – minősítő kód tartalmazza (a 27. ábrán kékkel keretezve).
 A korlátozott mennyiségben (LQ) csomagolt és a veszélyes hulladék üzemi
gyűjtőhelyen átcsomagolt (áttöltött) veszélyes hulladékok csomagolóeszközein a
minősítő jelölés megléte nem előírt.
 Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön a jelölés megléte szintén nem előírt.
i) A környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése
 Az UN 3077 és az UN 3082 tételek alá sorolt veszélyes hulladékok
csomagolóeszközein az UN szám közvetlen közelében el kell helyezni a 8. sz.
melléklet szerinti jelölést is.
FIGYELEM! A hatályát vesztett „Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata” 8. sz.
melléklete szerinti jelölés (hátuszonyos hallal) a továbbiakban már
nem használható. Helyette a jelen szabályzat 8. sz. mellékletében lévő
(hátuszony nélküli) jelölés használható.
 A jelölés mérete 10 cm x 10 cm, mely csak akkor csökkenthető, ha a
csomagolóeszköz mérete nem teszi lehetővé az ilyen méretű jelölés elhelyezését, de
ebben az esetben is jól láthatónak kell maradnia.
 A jelölés elhelyezése nem előírt, ha az önálló csomagolóeszközben, vagy a
kombinált csomagolások esetén belső csomagolóeszközönként a veszélyes
hulladékok mennyisége nem haladja meg az 5 l-t (folyékony hulladék esetén), vagy
az 5 kg-ot (szilárd hulladék esetén).
 A jelölés megléte a korlátozott mennyiségben (LQ) csomagolt és a veszélyes
hulladék üzemi gyűjtőhelyen átcsomagolt (áttöltött) veszélyes hulladékok
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csomagolóeszközein, valamint az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön szintén
nem előírt.
j) Álló helyzetet jelölő nyilak
 Azokat a kombinált csomagolásokat, amelyekben a belső csomagolásban folyékony
anyag van, a 9. sz. melléklet szerinti, vagy ahhoz hasonló, álló helyzetet jelölő nyíllal
kell ellátni egymással szemközti, két, függőleges oldalukon úgy, hogy a nyilak
függőlegesen, a helyes irányba mutassanak.
 A jelölésnek négyszögletes alakúnak és a küldeménydarab méretéhez képest jól
látható nagyságúnak kell lennie. A nyilak körüli négyszögletes keret feltüntetése
tetszőleges.
 A jelölést nem kell feltüntetni az alábbi esetekben:
-

a hulladékká vált nyomástartó tartályokon (pl. gázpalackokon),

-

azokon a küldeménydarabokon, amelyekben legfeljebb 120 ml-es belső
csomagolás (ok)ban van a veszélyes áru, és a belső és a külső csomagolóeszköz
között a teljes folyékony anyag mennyiség felszívására elegendő felszívóképes
anyag van,

-

azokon a küldeménydarabokon, amelyekben olyan tárgyak vannak, amelyek
bármely irányban elhelyezve szivárgásmentesek (pl. betegellátásba be nem
került alkoholos, vagy higanyos hőmérő, aeroszol stb.),

-

az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökön.

 Amikor ezen nyilakat alkalmazni kell, a küldeménydarabokon más nyilak nem
lehetnek, vagy, ha vannak, azokat tartósan le kell takarni.
 A jelölés megoldható a 9. sz. mellékletben lévő nyilak valamelyikének
kinyomtatásával és a csomagolóeszközökön, tartós módon való elhelyezésével.
 A nyilak elhelyezése a fentiek szerinti gyűjtőedényzeten nem előírt, ha a veszélyes
hulladékokat a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen további csomagolóeszközbe
töltik (helyezik) át.

2.3.5.


A gyűjtőedényzet zárása

A veszélyes hulladékok gyűjtőedényeit, csomagolóeszközeit kielégítő módon le kell zárni
a központi üzemi gyűjtőhelyre való szállítás előtt.
A zárás módjának olyannak kell lenni, hogy a veszélyes hulladékok a csomagolásban
jelentősen el ne mozdulhassanak, illetve abból ki ne juthassanak. Ehhez használható erős
ragasztószalag, tűzőkapcsok (pl. papírlemez ládák esetén), kötél, gyorskötöző szalag, erős
ragasztószalag (zsákok esetén) stb. (29. ábra) Alkalmazni kell a csomagolóeszközök saját
zárószerkezeteit (kupakjait stb.)
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29. ábra – Példák zsák zárásár
ára (bal oldalon szabályosan, gyorskötözővel,
ővel, jobb oldalon szabálytalanul, saját
anyagával)

Zsákokat saját anyagukkal „elkötni” tilos!



Szintén ügyelni kell rá, hogy a kiürült, de tisztítatlan csomagolóeszközökön ugyanúgy
rajta kell lenni a zárószerkezetnek (kupak, csavaros fedél stb.), mintha veszélyes
hulladékot tartalmaznának (30.
( ábra)



30. ábra – Bal oldalon szabályosan lezárt, jobb oldalon szabálytalan zárású üres, tisztítatlan csomagolóeszközök



A zárást követően
ően a kombinált
csomagolás külső
csomagolóeszközében a belső
csomagolóeszközök teljesen el kell,
hogy férjenek a nélkül, hogy a külső
csomagolásból kilógnának, azt
kinyomnák, vagy deformálnák (31.
(
ábra)



31. ábra – Kombinált csomagolás zárási
zárás példái (bal oldalon szabályosan, jobb oldalon
oldalo szabálytalanul)



A gondatlanul, vagy nem megfelelően
megfelelő lezárt csomagolóeszközöket a szállító nem veheti
át.

2.3.6.


A gyűjtőedényzet
ű őedényzet tisztasága

A veszélyes
es hulladékok csomagolóeszközei és az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök
nem lehetnek szennyezettek
szennyezett sem a bennük lévő,
ő, sem egyéb veszélyes hulladékokkal (32.
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ábra). Különösen nem megengedett olyan jellegű szennyeződés,
ő
amely gyengítheti a
csomagolóeszközt. (33.. ábra)

32. ábra – Veszélyes hulladékkal szennyezett, szabálytalan
csomagolóeszközök példái

2.3.7.

33 ábra – A szennyeződés
ődés gyengíti a papírládát, mely
átázott - Példa

A gyűjtőedényzet
ű őedényzet állapota



Veszélyes hulladékok csomagolására csak ép, sérülésmentes csomagolás használható.



Sérült csomagolóeszközben
ben veszélyes
hulladékot (34. ábra) a központi üzemi
gyűjtőhelyre
ű őhelyre szállítani tilos.

34. ábra – Példák sérült
s
csomagolóeszközökre

3.

VESZÉLYES HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA

A DEOEC Fogorvostudományi Karon keletkezőő amalgámhulladék hasznosítására az intézet
saját hatáskörben engedélyes vállalkozókkal szerződést
ődést köthet, amelyet a centrum gazdasági
igazgatója ellenjegyez.
4.

OKTATÁS

A veszélyes hulladék gyűjtésének
űjtésének rendjét, e szabályzat tartalmát minden dolgozónak, aki a
veszélyes hulladékkal kapcsolatba kerül, vagy kerülhet ismernie, kell, különös
ülönös tekintettel a
veszélyes hulladék gyűjtésével
űjtésével foglalkozókra, beleértve a külső vállalkozók, szolgáltatók stb.
(pl. takarítást végzők)
ők) dolgozóit is.
Az új dolgozók oktatását, illetve az ismétlődő
ismétlőő ő oktatást a munkavédelmi oktatás keretén belül
kell megtartani
artani a Munkavédelmi Szabályzat előírásai
elő
szerint.
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A veszélyes hulladék felelősök részére a MBO évenként továbbképzést tart, melyeken az
érintetteknek dokumentáltan részt kell venniük. A dokumentált képzés hiányában az érintettek
veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos feladatot nem láthatnak el, csak a képzésben
már részesült munkatársuk közvetlen felügyelete mellett.
5.

FELADAT- ÉS JOGKÖRÖK

5.1.

Centrumelnök feladat- és jogköre

Szabályzatot ad ki a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum területére
vonatkozóan a veszélyes hulladékok gyűjtéséről.
Évenként beszámoltatja a gazdasági igazgatót a szabályzatban foglaltak végrehajtásáról.
5.2.

Gazdasági igazgató feladat- és jogköre

Központi fedezetet biztosít az éves költségvetésben az egyéb veszélyes hulladékok (2. 3.)
gyűjtésére és ártalmatlanítására.
Irányítja a centrum e szabályzatban leírt tevékenységét. Elkészítteti a környezetvédelmi
hatóság részére a jogszabályi előírások szerinti bejelentéseket és adatszolgáltatásokat.
Biztosítja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által évente elkészítendő Éves
Jelentés összeállításához szükséges adatokat a tárgyév során keletkezett veszélyes hulladékok
kapcsán.
5.3.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladat- és jogköre

A MBO munkatársaival, valamint a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely – felelőssel közösen
folyamatos tanácsadói felügyeleti tevékenységet lát el a centrum valamennyi szervezeti
egységénél, a 2/2002. (I.11.) kormány rendelet előírásai szerint. Ezen belül különösképpen:
 Figyelemmel kíséri a centrum szervezeti egységeinek veszélyes hulladék – gyűjtéssel és elszállítással kapcsolatos tevékenysége jogszabályok szerinti megfelelőségét. Ennek
megfelelően a szervezeti egységeknél a tárgyban rendszeres ellenőrzéseket tart, azok
tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, illetve haladéktalanul javaslatot tesz a tapasztalt
hiányosságok megszüntetésére a MBO vezetője felé.
 Rendszeresen elvégzi a veszélyes hulladékok csomagolásában, továbbszállításra történő
előkészítésében érintett veszélyes hulladék felelősök ADR szerinti képzését.
 Ellenőrzi a szervezeti egységek veszélyes hulladékok csomagolásában, továbbszállításra
történő előkészítésében érintett munkatársai részére rendelkezésre álló munkaköri
dokumentációkat, szükség esetén javaslatot tesz annak kiegészítésére, módosítására a
MBO vezetője felé.
 Felügyeli a veszélyes hulladékok központi gyűjtőhelyének működését.
 Tevékenységét a MBO írásos megbízása alapján végzi.
 Utasítási jogkörrel nem rendelkezik.
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5.4.

Szervezeti egység vezetőjének faladat- és jogköre

Illetékessége területén végrehajtatja e szabályzatban előírt feladatokat.
Személyes felelőssége érintetlenül hagyása mellett megbízottat (veszélyes hulladék felelős, 4.
sz. melléklet) köteles kinevezni a szervezeti egység e szabályzatban leírt tevékenységének
irányítására. A kinevezésről másolati példányt küld a MBO-nak.
Saját hatáskörben fedezetet biztosít az egészségügyi veszélyes hulladék (2. 2.) gyűjtésének,
ártalmatlanításának költségére.
5.5.

Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre



Irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység veszélyes hulladékainak gyűjtésével kapcsolatos
tevékenységét, különös tekintettel jelen Szabályzat előírásaira.



Havonta ellenőrzést tart a szervezeti egységben, az ellenőrzésbe bevonja az ellenőrzött
terület, osztály stb. felelős vezetőjét is. Az ellenőrzés keretén belül meggyőződik arról,
hogy e szabályzatban előírtak szerint kezelik (gyűjtik) e a hulladékokat. Ennek során
kiemelt figyelemmel ellenőrzi a kijelölt munkahelyi gyűjtőt, annak zárva tartását, az
elszállításra váró gyűjtő edényzet (badella) épségét, szakszerű lezárását, az előírt
időközönkénti elszállítását.
Az ellenőrzés tényét, idejét és az ott tapasztaltakat köteles az erre rendszeresített naplóba
(„Ellenőrzési Napló) bejegyezni.



Szervezi és végzi a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos ismétlődő oktatást a
veszélyes hulladékok gyűjtésében érintettek részére a munkavédelmi oktatás keretén
belül. A tartós távollétből visszajött dolgozók, valamint az újonnan belépő dolgozók
részére a munkába álláskor elméleti, és gyakorlati oktatást tart. Az oktatás tényét
megfelelően dokumentálja.
Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken, oktatásokon.



Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló badellák
készletezését, felhasználását, és az egyéb veszélyes hulladékok központi üzemi
gyűjtőhelyre való rendszeres beszállítását, különös figyelemmel azok előírásszerű
csomagolására.



Folyamatosan figyelemmel kíséri az e szabályzatban beállt változásokat, azoknak
megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszi!



Felelősséggel tartozik az üzemi gyűjtőhelyre beszállítandó veszélyes hulladékok átvételi
bizonylatainak helyes kitöltéséért. A bizonylatot minden egyes beszállításnál aláírásával
látja el és annak másodpéldányát megőrzi.



Ha környezetvédelmi hiányosság vagy, környezetszennyezés tudomására jut intézkedni
vagy intézkedést kezdeményezni köteles.



Munkakapcsolatot tart az OEC veszélyes hulladék gyűjtőhely – felelősével:
Lajtos László ügyintéző
DEOEC belső telefon:
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Veszélyes hulladékok központi üzemi gyűjtőhelye:

56 851

Mobiltelefon:

(30) 227-0934

E-mail:

lajtos.laszlo@med.unideb.hu



A gyűjtőhely – felelős javaslatára felveszi a kapcsolatot az OEC veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadójával.



Részt vesz, és aktívan közreműködik a belső, és szakhatóságok által kezdeményezett
környezetvédelmi ellenőrzéseken.



A veszélyes hulladék felelősök kinevezése a 4. sz. mellékletben lévő Megbízás által
történik.

5.6.

A veszélyes hulladék előadó feladat- és jogköre

Gondoskodik teljes felelősségével a központi gyűjtőhelyre beszállított veszélyes hulladékok
szakszerű tárolásáról, kezeléséről, azok és a kapcsolódó feladatok dokumentálásáról. A
készletről az átvételi bizonylatok alapján hulladék fajtánként összesített nyilvántartást készít.
Az összegyűjtött hulladékok elszállítását a szükségletnek (mennyiség és veszélyesség)
megfelelően szervezi és előkészíti.
Kiállítja a veszélyes hulladék elszállításához, átadásához szükséges jogszabályi előírás
szerinti bizonylatokat.
Ellenőrzi, hogy a szállításra megérkezett vállalat gépkocsivezetője és gépjárműve a szükséges
engedélyekkel rendelkezik-e, illetve a jogszabályi előírások az adott esetben teljesülnek-e.
Hiányosság esetén veszélyes hulladékot nem ad át szállításra, illetve annak szakszerű
elszállíttatásáról gondoskodik.
A területen (telephelyeken), szervezeti egységeknél rendszeresen ellenőrzi a veszélyes
hulladékok gyűjtését, kezelését. Hiányosság észlelése esetén – amennyiben szükséges, írásban
- azokról a szervezeti egység felelős munkatársait (hulladék felelősét), illetőleg a MBO
vezetőjén keresztül a szervezeti egység vezetőjét tájékoztatja.
Elkészíti a jogszabályi előírások szerint e szabályzat módosításait, illetve a környezetvédelmi
és egészségügyi hatóságok részére a bejelentéseket és adatszolgáltatásokat. Hatósági
ellenőrzéseknél közreműködik.
Ha szükséges, a veszélyes hulladékok szállításával, gyűjtésével kapcsolatos észrevételeiről, az
esetlegesen felmerült problémákról tájékoztatja munkahelyi vezetőjét és/vagy a veszélyes
bevonja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót.
6.

BÍRSÁGOLÁS, KÁRTÉRÍTÉS

Amennyiben a hatósági ellenőrzéseket esetleg bírságolás követi, akkor azt az a szervezeti
egység tartozik viselni, amely szervezeti egységnél a szabályszegés felmerült.
Ha egy esetleges károkozás a veszélyes hulladékok előírásoknak nem megfelelő gyűjtésére,
csomagolására vezethető vissza, akkor az okozott kárért az a szervezeti egység (személy)
felel, amely (aki) az előírást, előírásokat megszegte.
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7.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A szervezeti egységek vezetői, dolgozói kötelesek a veszélyes hulladékok gyűjtésének
szabályzatát megismerni, munkájuk során alkalmazni. A terület vezetőjének kötelessége
továbbá gondoskodni arról, hogy a szabályzatot a vezetése alatt álló munkavállalók, illetve a
szervezeti egységben munkát végző szolgáltatók (takarítás, karbantartás stb.) dolgozói a
szükséges mértékben megismerjék, munkavégzésük során azt alkalmazzák.
8.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

A veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatának 9.
adtam ki. Rendelkezéseit a kiadás napjától kell alkalmazni.

kiadását

a

mai

napon

Egyidejűleg hatályát veszti a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatának 8. kiadása, továbbá valamennyi, a jelen
szabályzattal ellentétes, saját hatáskörben kiadott egyéb intézkedés.
Debrecen, 2013. július hó 2. napján

Prof. Dr. Fülesdi Béla
centrumelnök
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9.

Mellékletek

1. sz. melléklet

- Veszélyes hulladékok jegyzéke

2. sz. melléklet

- Tájékoztató

3. sz. melléklet

- Átvételi bizonylat

4. sz. melléklet

- Megbízás veszélyes hulladék felelős részére

5. sz. melléklet

- A bioveszély nemzetközi jele

6. sz. melléklet

- Az ADR szerinti veszélyességi bárcák

7. sz. melléklet

- A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes hulladékok
csomagolóeszközeinek jelölése

8. sz. melléklet

- A környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése

9. sz. melléklet

- Az álló helyzetet jelölő nyilak
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1. sz. melléklet 1/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MEGNEVEZÉS
ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó
hulladékok
mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból,
halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok
fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból
származó hulladékok
bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok
kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó
hulladékok
szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok
bevonatok (festékek. lakkok és zománcok), ragasztók, fomítóanyagok és nyomdafestékek
termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
fényképészeti ipar hulladékai
termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok
fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok;
nem vas fémek hidrometallurgiai hulladékai
fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó
hulladékok
olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05,
12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)
szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08)
hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek,
törlőkezdők, szűrőanyagok és védőruházat
a jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is
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MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca
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-
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-

-
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-
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1. sz. melléklet 2/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
18
19
20
6
06 01

MEGNEVEZÉS
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)
hulladékkezelő létesítményekből szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő
szennyvíztisztítőkból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok
települési hulladékok (háztart.hull. és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hull. is
SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
savak felhasználásából származó hulladékok

06 01 01

kénsav és kénessav

06 01 01
06 01 01

kénsav és kénessav
kénsav és kénessav

06 01 01

kénsav és kénessav

06 01 02

Sósav

06 01 03

folsav (hidrogén-fluorid)

06 01 03

folsav (hidrogén-fluorid)

06 01 03

folsav (hidrogén-fluorid)

06 01 04
06 01 04
06 01 04

foszforsav és foszforossav
foszforsav és foszforossav
foszforsav és foszforossav
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MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca

Csom.
csop.

LQ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kénsavra 51%-nál nagyobb
savtartalom esetén, valamint
kénessavra
Füstölgő kénsavra (óleum)
Hulladék kénsavra
Kénsavra legfeljebb 51%
savtartalom esetén, vagy savas
akkumulátorfolyadékra
A csomagolási csoportra és az
LQ-ra lásd az ADR 2.2.8
szakaszának előírásait!
Vízmentes
60%-nál nagyobb hidrogénfluorid - tartalommal
Legfeljebb 60% hidrogén-fluorid
- tartalommal
Foszforossav
Foszforossav oldat
Szilárd

-

-

-

-

1830

8

II

1l

1831
1906

8+6.1
8

I
II

0
1l

2796

8

II

1l

1789

8

II/III

1l/5l

1052

8 + 6.1

I

0

1791

8

I

1l

1791

8

II

5l

2834
1805
3453

8
8
8

III
III
III

5 kg
5l
5 kg
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1. sz. melléklet 3/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód

MEGNEVEZÉS

06 01 05

salétromsav és salétromossav

06 01 05

salétromsav és salétromossav

06 01 05

salétromsav és salétromossav

06 01 05
06 01 06
06 01 06
06 02
06 02 01
06 02 03

salétromsav és salétromossav
egyéb savak
egyéb savak
lúgok felhasználásából származó hulladékok
kalcium-hidroxid
ammónium-hidroxid

06 02 04

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 04

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 04

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 04
06 02 05
06 02 05
06 03
06 03 11
06 03 13
06 03 15

nátrium- és kálium-hidroxid
egyéb lúgok
egyéb lúgok
sók és azok oldatai, valamint fémoxidok felhaszn. származó hulladékok
cianidtartalmú szilárd sók és oldatok
nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
nehézfémeket tartalmazó fémoxidok

Kiadás: 9.
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MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca

70% savtartalom fölött
65 és 70% közötti
savtartalommal
65%-nál alacsonyabb
savtartalommal
Vörösen füstölgő salétromsav
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
Kálium-hidroxid oldatokra! A
csomagolási csoportra és az LQra lásd az ADR 2.2.8 szakaszát!
Szilárd kálium - hidroxidra!
Nátrium – hidroxid oldatokra! A
csomagolási csoportra és az LQra lásd az ADR 2.2.8 szakaszát!
Szilárd nátrium – hidroxidra!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

2031

8+5.1

Csom.
csop.
I

2031

8+5.1

II

1l

2031

8

II

1l

2032
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

8+5.1+6.1
9
9
9
9

I
III
III
III
III

0
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

1814

8

II/III

1 /5l

1813

8

II

1 kg

1824

8

II/III

1 l/5 l

1823
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

8
9
9
9
9
9

II
III
III
III
III
III

1 kg
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

LQ
0
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1. sz. melléklet 4/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
06 04
06 04 03
06 04 04
06 04 05
06 06
06 06 02

MEGNEVEZÉS

06 13 01
06 13 02

fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól
arzéntartalmú hulladékok
higanytartalmú hulladékok
más nehézfémeket tartalmazó hulladékok
kén-vegyületek felhasználásából, származó hulladékok
veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok
halogének felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett műveletekből
származó hulladékok
higanyt tartalmazó báriumszulfát iszapja
oldatok és savak, pl. kontakt-sav
foszforvegyületek felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett
műveletekből származó hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók
hulladékai
nitrogén vegyületek felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett
műveletekből származó hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó
hulladékok
szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
kimerült aktív szén

06 13 05

korom

7
07 01
07 01 01

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
szerves alapanyagok felhasználásából származó hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok

06 07
06 07 03
06 07 04
06 09
06 09 03
06 10
06 10 02
06 13

Kiadás: 9.
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MEGJEGYZÉS
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
A csomagolási csoportra lásd az
ADR 2.2.42 szakaszát!
*1 megjegyzés a táblázat után!

9
9
9
9

Csom.
csop.
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082

9
9

III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
1362

9
4.2

III
II

5 kg/5 l
0

1361

4.2

II/III

0

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

UN szám

Bárca

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

LQ

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 33/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 5/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
07 01 03
07 01 04
07 01 07
07 01 08
07 01 09
07 01 10
07 02
07 02 01
07 02 03
07 02 04
07 02 07
07 02 08
07 02 09
07 02 10
07 02 14
07 03
07 03 01
07 03 03
07 03 04
07 03 07
07 03 08
07 03 09
07 03 10

MEGNEVEZÉS
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
műanyagok, műgumi és műszálak felhasználásából származó hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok
szerves festékek, pigmentek és színezékek felhasználásból származó hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

MEGJEGYZÉS
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

UN szám

Bárca

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Csom.
csop.
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

LQ
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 34/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 6/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
07 04
07 04 01
07 04 03
07 04 04
07 04 07
07 04 08
07 04 09
07 04 10
07 04 13
07 05
07 05 01
07 05 03
07 05 04
07 05 07
07 05 08
07 05 09
07 05 10
07 05 13
07 06
07 06 01
07 06 03
07 06 04

MEGNEVEZÉS
szerves növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és biocidok felhasználásából származó
hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok s anyalúgok
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
gyógyszerek előállításából, kiszereléséből, és felhasználásából származó hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok
felhasználásából származó hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca

Csom.
csop.

LQ

-

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9

III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 35/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 7/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
07 06 07
07 06 08
07 06 09
07 06 10
07 07
07 07 01
07 07 03
07 07 04
07 07 07
07 07 08
07 07 09
07 07 10
8
08 01
08 01 11
08 01 13
08 01 15
08 01 17
08 01 19

MEGNEVEZÉS
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
finom vegyszerek és vegyipari termékek felhasználásából származó, közelebbről nem
meghatározott hulladékok
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
halogéntartalmú reakciómaradékok
egyéb reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
egyéb szűrők, felitató anyagok (abszorbensek)
BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK,
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK FELHASZNÁLÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
festékek és lakkok felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó
hulladékok
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú
vizes iszapok
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes
anyagokat tartalmazó hulladékok
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes
szuszpenziók

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

9
9
9
9

Csom.
csop.
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9

III
III
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

MEGJEGYZÉS
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

UN szám

Bárca

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

LQ

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 36/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 8/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
08 01 21
08 03
08 03 17
08 04
08 04 09
08 04 15

MEGNEVEZÉS
festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
nyomdafestékek felhasználásából származó hulladékok
hulladékká vált nyomtatók és írógépek kazettái, festékszalagjai
ragasztók és tömítőanyagok felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító
termékeket is beleértve)
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok
hulladékai
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat,
tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 04 17

fenyőgyanta olaj

08 05
08 05 01
9
09 01 01
09 01 04
09 01 05

a 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok
hulladék izocianátok
FÉNYKÉPÉSZETI HULLADÉKOK
vizes alapú előhívó – és aktiváló oldatok
rögzítő (fixír) oldatok
halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok
fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó
ezüsttartalmú hulladék
egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03
kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak
keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek
különböznek a 09 01 06-tól
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felület kezeléséből származó
hulladékok

09 01 06
09 01 11
09 01 13
12
12 01

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

MEGJEGYZÉS
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
-

9
9

Csom.
csop.
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

3082

9

III

5l

UN szám

Bárca

3077/3082
3077/3082

LQ

A csomagolási csoportra és az
LQ-ra lásd az ADR 2.2.3
szakaszát!
*2
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

1993

3

I/II/III

0 / 1l /
5l

*2
3077/3082
3077/3082
3077/3082

*2
9
9
9

*2
III
III
III

*2
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 37/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 9/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
12 01 06
12 01 07
12 01 08
12 01 09
12 01 10
12 01 12
12 01 14
12 01 18
12 01 19
12 01 20
13
13 01
13 01 01
13 01 04
13 01 05
13 01 09
13 01 10
13 01 11
13 01 12
13 01 13
13 02
13 02 04

MEGNEVEZÉS
ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az
oldatokat)
halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az
oldatokat)
halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok
halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok
szintetikus hűtő-kenő olajok
elhasznált viaszok és zsírok
veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj
veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök
OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI
(kivéve az étolajokat)
hidraulika olaj hulladékok
PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok
klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók
klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
szintetikus hidraulika olajok
biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok
egyéb hidraulika olajok
motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok
ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenő-olajok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

UN szám

Bárca

Csom.
csop.

LQ

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9
9

III
III
III
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9
9
9

III
III
III
III
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

MEGJEGYZÉS

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 38/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 10/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
13 02 05
13 02 06
13 02 07
13 02 08
13 03
13 03 01
13 03 06
13 03 07
13 03 08
13 03 09
13 03 10
13 07
13 07 01
13 07 02
13 07 03
14
14 06
14 06 01
14 06 02
14 06 03
14 06 04
14 06 05

MEGNEVEZÉS
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, ajtómű- és kenőolajok
szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok
egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
szigetelő és hő-transzmissziós olajok
PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok
ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok, amelyek
különböznek a 13 03 01-tôl
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok
biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olajok
egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok
folyékony üzemanyagok hulladékai
tüzelőolaj és dízelolaj
benzin
egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve
07 és 08)
szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok
klór-fluorszénhidrogének, HCFC, HFC
egyéb halogénezett oldószerek és oldószer-keverékek
egyéb oldószerek és oldószer-keverékek
halogénezett oldószereket tartalmazó szilárd hulladékok
egyéb oldószereket tartalmazó szilárd hulladékok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

MEGJEGYZÉS

9
9
9
9
9

Csom.
csop.
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
1202
1203
3077/3082

9
9
9
9
3
3
9

III
III
III
III
III
II
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5l
1l
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9

III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

UN szám

Bárca

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

LQ

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 39/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

1. sz. melléklet 11/15

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
15
15 01
15 01 10
15 01 11
15 02
15 02 02
16
16 01
16 01 07
16 01 08
16 01 09
16 01 10
16 01 11
16 01 13
16 01 14
16 01 21

MEGNEVEZÉS
HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM
MEGHATÁROZOTT, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK
ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási
hulladékokat)
veszélyes anyagokat ( a 18 01 08 is) maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok, palackok
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat is
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
a közlekedés különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a
terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából
származó hulladékok (kivéve 13, 14, és 16 08)
olajszűrők
higanyt tartalmazó alkatrészek
PCB-ket tartalmazó alkatrészek
robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, kép-, vákuumcsövek )
azbesztet tartalmazó súrlódó betétek
Fékfolyadékok
veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16
01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca

Csom.
csop.

LQ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3077

9

III

5 kg

-

3077

9

III

5 kg

-

-

-

-

-

-

3077

9

III

5 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9

III
III
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 40/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
16 02
16 02 09
16 02 10
16 02 11
16 02 12
16 02 13
16 02 15
16 03
16 03 03
16 03 05
16 05
16 05 04
16 05 06
16 05 07
16 05 08
16 06

MEGNEVEZÉS
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek
különböznek a 16 02 09-tôl
klór-fluorszénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések
azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések
veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16
02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől
használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok
az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek
veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat
is)
veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a
laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen
vegyszerek
használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves
vegyszerek
elemek és akkumulátorok

16 06 01

ólomakkumulátorok

16 06 01

ólomakkumulátorok

16 06 02

nikkel-kadmium elemek

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

1. sz. melléklet 12/15

9

Csom.
csop.
III

5 kg/5 l

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082
3077/3082

9
9

III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
Az UN számra, a bárcaszámra és
az LQ-ra lásd az ADR 2.2.2
szakaszát!

3077/3082
3077/3082
3077/3082
-

9
9
9
-

III
III
III
-

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
-

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

nedves, lúgos
akkumulátortelepek
nedves, savas
akkumulátortelepek
*1 megjegyzés a táblázat után!

-

-

-

-

2795

8

-

1l

2794

8

-

1l

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

*1 megjegyzés a táblázat után!

LQ

-

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 41/82
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Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
16 06 03
16 06 06
16 07
16 07 08
16 07 09
16 08

MEGNEVEZÉS

16 08 05
16 08 06
16 08 07
16 09

higanyt tartalmazó elemek
elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit
szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok kivéve a 13-at
olajat tartalmazó hulladékok
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
kimerült katalizátorok
veszélyes átmeneti fémeket, vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó
elhasznált katalizátorok
foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
oxidáló anyagok

16 09 01

permanganátok pl. kálium-permanganát

16 09 01

permanganátok pl. kálium-permanganát

16 09 02
16 09 03
16 09 04
16 10
16 10 01
16 10 03

kromátok, pl. káliumkromát, kálium- vagy nátriumdikromát
peroxidok, pl. hidrogénperoxid
közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok
keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

16 08 02

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.
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MEGJEGYZÉS

9
9
9
9
-

Csom.
csop.
III
III
III
III
-

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
-

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

3077/3082
3077/3082
3077/3082
-

9
9
9
-

III
III
III
-

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
-

1482

5.1

II/III

1kg /
5kg

3214

5.1

II

1l

3077/3082
*2
*2
3077/3082
3077/3082

9
*2
*2
9
9

III
*2
*2
III
III

5 kg/5 l
*2
*2
5 kg/5 l
5 kg/5 l

UN szám

Bárca

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
-

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
-

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
Szervetlen permanganátok. A
csomagolási csoportra és az LQra lásd az ADR 2.2.51 szakaszát!
szervetlen permanganátok vizes
oldata
*1 megjegyzés a táblázat után!
*2
*2
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

LQ

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 42/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód
17
17 01 06
17 02 04
17 03
17 03 01
17 03 03
17 04
17 04 09
17 04 10
17 05
17 05 03
17 06
17 06 01
17 06 03
17 08
17 08 01
17 09
17 09 01
17 09 02
17 09 03

MEGNEVEZÉS
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek
szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek
szénkátrány és kátránytermékek
fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek
veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok
azbeszttartalmú szigetelőanyagok
egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák
gipszalapú építőanyagok
veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok
egyéb építkezési és bontási hulladékok
higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok
PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó
szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt
ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)
veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert
hulladékokat is)

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.

1. sz. melléklet 14/15
MEGJEGYZÉS

UN szám

Bárca

Csom.
csop.

LQ

-

-

-

-

-

*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!
*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082
3077/3082

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l
5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

*1 megjegyzés a táblázat után!

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

Azonosító: SZ 010.C
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Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

VESZÉLYES HULLADÉKOK JEGYZÉKE
EWC kód

18

18 01
18 01 03
18 01 06
18 01 08
18 01 10
20
20 01
20 01 21
20 01 23
EWC kód
20 01 35

MEGNEVEZÉS

1. sz. melléklet 15/15
MEGJEGYZÉS

EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZZAL
KAPCSOLATOS KUTATÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a
konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból
származnak)
szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve
megelőzéséből származó hulladékok, textília
egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a
fertőzések elkerülése érdekében
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek, kivéve tűz- és
robbanásveszélyes anyagok, hajtógázos bármilyen állapotú palackok
citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
fogászati célokra használt amalgám hulladék
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOKHOZ HASONLÓ INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK
BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladékok (kivéve 15 01)
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
*1 megjegyzés a táblázat után!
klór-fluor szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
*1 megjegyzés a táblázat után!
MEGNEVEZÉS
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21 és kódszámú hulladékoktól

MEGJEGYZÉS
*1 megjegyzés a táblázat után!

UN szám

Bárca

Csom.
csop.

LQ

-

-

-

-

-

-

-

-

3291

6.2

II

0

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

3291
3077/3082

6.2
9

II
III

0
5 kg/5 l

-

-

-

-

3077/3082
3077/3082

9
9

5 kg/5 l
5 kg/5 l

UN szám

Bárca

III
III
Csom.
csop.

3077/3082

9

III

5 kg/5 l

LQ

Megjegyzés:
*1

Szilárd anyagokra UN szám: UN 3077 és LQ: 5 kg, folyékony anyagokra UN szám: UN 3082 és LQ: 5 l

*2

A csomagolást és továbbszállítást a biztonsági tanácsadó instrukciói alapján kell elvégezni.

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2012.07.02.
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Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

2. sz. melléklet 1/5
Tájékoztató

A veszélyes hulladékok jegyzéke alapján nem azonosítható, illetve nem jelölt hulladékok esetében a
hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzők valamelyikével és a H3-H8, H10 és H11
tulajdonságok tekintetében az alábbi egy vagy több jellemzővel rendelkezik:
a) zárttéri lobbanáspont <55C,
b) egy vagy több, nagyon toxikusnak besorolt anyag összkoncentrációja >0,1%,
c) egy vagy több, toxikusnak besorolt anyag összkoncentrációja >3%,
d) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja >25%,
e) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 35-tel jellemezve) összkoncentrációja >1%,
f) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 34-gyel jellemezve) összkoncentrációja >5%,
g) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 41-gyel jellemezve) összkoncentrációja >10%,
h) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 36-tal, R 37-tel és R 38-cal jellemezve)
összkoncentrációja >20%,
i) legalább egy 1. vagy 2. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >0,1%,
j) legalább egy 3. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >1%,
k) legalább egy 1.vagy 2.osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 60-nal és R 61-gyel jellemezve)
koncentrációja >0,5%,
l) legalább egy 3. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 62-vel és R 63-mal jellemezve)
koncentrációja >5%,
m) legalább egy 1. vagy 2. osztályú mutagén anyag (R 46-tal jellemezve) koncentrációja >0,1%,
n) legalább egy 3. osztályú mutagén anyag (R 40-nel jellemezve) koncentrációja >1%.
Az előzőek nem alkalmazhatók fémötvözetek hulladékaira, ha azok nincsenek szennyezve
felületükhöz tapadt veszélyes anyagokkal.
Az említett R mondatok értelmezését A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások,illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.) EüM
rendelet tartalmazza (mellékelve).
Hulladék csak a keletkezési tevékenység szerinti főcsoportba és ezen belül a megfelelő alcsoportba
sorolható be a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.
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A veszélyességi jellemzők jegyzéke
(2000. évi XLIII. törvény 2. számú melléklete)
H1

"Robbanó": folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, amelyek a
légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek
meghatározott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak

H2

"Oxidáló": anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve
erősen hőtermelő reakcióba lépnek

H3-A "Tűzveszélyes":
- folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek
(beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és készítményeket is)
- anyagok és készítmények, amelyek a levegőn, normál hőmérsékleten öngyulladásra képesek
- szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen
meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak
- gáz halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a
levegővel érintkezve tűzveszélyesek
- anyagok és készítmények, amelyek vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázt
fejlesztenek veszélyes mennyiségben
H3-B

"Kevésbé tűzveszélyes": folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal
rendelkeznek

H4

"Irritáló vagy izgató": nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy nyálkahártyával
történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okozhatnak

H5

"Ártalmas": anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő
felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak

H6

"Mérgező": anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és készítményeket is),
amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is
halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak
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H7

"Karcinogén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön vagy a
nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának
gyakoriságát megnövelik

H8

"Maró" (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását
okozzák

H9

"Fertőző": életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok, amelyek ismert
módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő
szervezetben

H10

"Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel,
szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják,
általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást
okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik

H11

"Mutagén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán
keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a
genetikai károsodások gyakoriságát

H12

Anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve mérgező vagy nagyon
mérgező gázokat fejlesztenek

H13

Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően valamely
formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék

H14

"Környezetre veszélyes": anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy
vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát,
természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják
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Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok
(a 44/2000.(XII. 27.)EüM rendelet szerint)

R1
R2

Száraz állapotban robbanásveszélyes
Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat

R3

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez
Hő hatására robbanhat
Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes
Tüzet okozhat
Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat
Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes
Kevésbé tűzveszélyes
Tűzveszélyes
Fokozottan tűzveszélyes
Vízzel hevesen reagál
Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes
Levegőn öngyulladó
A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet
Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet
Belélegezve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas
Lenyelve ártalmas
Belélegezve mérgező (toxikus)
Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)
Lenyelve mérgező (toxikus)
Belélegezve nagyon mérgező (toxikus)
Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus)
Lenyelve nagyon mérgező (toxikus)
Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek
A használat során tűzveszélyessé válik
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek
A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes
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R 34
R 35
R 36
R 37
R 38
R 39
R 40
R 41
R 42
R 43
R 44
R 45
R 46
R 48
R 49
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 65
R 66
R 67

Szabályzat

Égési sérülést okoz
Súlyos égési sérülést okoz
Szemizgató hatású
Izgatja a légutakat
Bőrizgató hatású
Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat
Maradandó egészségkárosodást okozhat
Súlyos szemkárosodást okozhat
Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
Zárt térben hő hatására robbanhat
Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)
Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat
Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
Mérgező a vízi szervezetekre
Ártalmas a vízi szervezetekre
A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
Mérgező a növényvilágra
Mérgező az állatvilágra
Mérgező a talaj szervezeteire
Mérgező a méhekre
A környezetben hosszantartó károsodást okozhat
Veszélyes az ózonrétegre
A fertilitást (fogamzó képességet vagy nemzőképességet) károsíthatja
A születendő gyermekre ártalmas lehet
A fertilitásra (fogamzó képességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet
A születendő gyermeket károsíthatja
Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja
Lenyelve ártalmas, idegen anyagnak a légutakba beszívása esetén tüdőkárosodást okozhat
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
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(címoldal)
ÁTVÉTELI BIZONYLAT
az üzemi gyűjtőhelyre beszállított veszélyes hulladékokról

Szervezeti egység: ………………………………………………………
Veszélyes hulladékok
1.

2.

3.

4.

Megnevezése
EWC kódszáma
Halmazállapot
Csomagolás módja
Csomagolás (ADR szerint)
Csomagolóeszközök száma
UN szám
Csomagolási csoport
LQ
Üres, tisztítatlan

kg/lit.

Mennyiség

kg/lit.

kg/lit.

Megjegyzés: - 2 példányban töltendő ki!

Debrecen, 20…. év ………………..hó …. napján

átadó

átvevő

veszélyes hulladék
felelős
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Megnevezés
Ebbe a mezőbe a hulladék megnevezése (elhasznált toner, kimerült szárazelem stb.) írandó.
EWC kódszám
A keletkezett veszélyes hulladékok EWC kódjait jelen szabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza.
Halmazállapot
A halmazállapot mezőbe a hulladék 20o C hőmérsékleten mutatott állapotának megfelelő
jelzőszámot kell beírni.
Halmazállapot
Szilárd
Folyékony
Légnemű

Jele
1
2
3

Csomagolás módja
A csomagolás módja mezőbe az elsődleges (a veszélyes hulladékkal közvetlenül érintkező)
csomagolásnak megfelelő jelzőszámot kell beírni.
A csomagolás módja
Fémhordó
Fémkanna, -doboz, -tartály, -palack
Műanyagballon, -kanna, -flakon
Üveg
Karton-, papírdoboz,
Juta-, műanyag-, papírzsák

Jele
1
2
3
4
5
6

Csomagolás (ADR szerint)
A csomagolás ADR szerinti
megnevezései jellemzően a
lehetnek
következők
(kérdéses esetben kérjük
kapcsolatba
lépni
a
biztonsági tanácsadóval!):

Példák hordókra (balra acél,
jobbra műanyag hordó)
Kör alapú csomagolóeszközök
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Pédák kannákra (balra műanyag, jobbra acélkanna)
Négyszög, vagy sokszög alapú csomagolóeszközök

Példák zsákokra (balra műanyag
fólia, jobbra műanyagszövet zsák)

Példa kombinált csomagolásra
(Külső papírlemez láda + Belső
csomagolóeszközök)

Példa ládára (jellemzően
papírból, belső
csomagolóeszközök nélkül)

Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök esetén ezek maguk képezik a veszélyes hulladékot, így
külön csomagolóeszköz nem értelmezhető. Ebben az esetben a rubrikába „ - ” jelet kell tenni.
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A csomagolóeszközök ADR szerinti megnevezésének meghatározásához, ha fel vannak
tüntetve, segítséget nyújtanak a rajtuk lévő UN – minősítő jelölések első elemei, melyek
jellemzően az alábbiak:
JEL

Csomagolóeszköz ADR szerinti típusa

1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1, 1H2

Hordó

3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2

Kanna

4C, 4G

Láda

5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5L1, 5L2, 5L3, 5M1, 5M2

Zsák

Példák:

5H4 – Zsák

3H1 - Kanna

1A1 – Hordó

4G – Láda

5H3 - Zsák

Csomagolóeszközök száma
Az üzemi gyűjtőhelyre beszállított önálló, vagy kombinált csomagolóeszközök számát kell
feltüntetni.
UN szám
Az adott veszélyes hulladékok ADR szerinti UN számait kell beírni. (Lásd az 1. sz. melléklet
„UN szám” oszlopát!)
Csomagolási csoport
Az adott veszélyes hulladékok ADR szerinti csomagolási csoportjait kell beírni. (Lásd az 1.
sz. melléklet „Csomagolási csoport” oszlopát!)
Ha nincs megadva csomagolási csoport, a rubrikába „ - ” jelet kell tenni.
LQ
„X”-szel kell jelölni, ha a hulladék a korlátozott mennyiség szabályai szerint van csomagolva.
Ellenkező esetben a rubrikába „ - ” jelet kell tenni.
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Üres, tisztítatlan
„X”-szel kell jelölni, ha a hulladék üres, tisztítatlan csomagolóeszköz.
Ellenkező esetben a rubrikába „ - ” jelet kell tenni.
Mennyiség
A beszállított veszélyes hulladékok l-ben, vagy kg-ban kifejezett mennyiségét kell feltüntetni.

AZ ÁTVÉTELI BIZONYLAT KITÖLTÉSE EGY PÉLDÁN KERESZTÜL:
Veszélyes hulladékok
1.

2.

150110*

090104*

Halmazállapot

1

2

Csomagolás módja

3

3

Csomagolás (ADR
szerint)

-

Kanna

Csomagolóeszközök
száma

7

8

UN 3077

UN 3082

III

III

LQ

-

-

Üres, tisztítatlan

X

-

3,2 kg/lit.

80 kg/lit.

EWC kódszáma

UN szám
Csomagolási csoport

Mennyiség

3.

4.

kg/lit.

kg/lit.

Üres, tisztítatlan csomagolóeszközöket és hulladékká vált fixír oldatot szállítanak az üzemi
gyűjtőhelyre:

Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök
(göngyöleg)
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EWC kódszám
A keletkezett veszélyes hulladékok EWC kódjait az 1. sz. melléklet tartalmazza:
15 01 10 - veszélyes anyagokat (a 18 01 08 is) maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok, palackok,
09 01 04 - rögzítő (fixír) oldatok
Halmazállapot
Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök önmaguk képezik a veszélyes hulladékot, így
halmazállapotuk értelemszerűen szilárd. A jelölés ennek megfelelően „1”.
A hulladékká vált fixír oldatok halmazállapota folyékony. A jelölés „2”.
Csomagolás módja
A csomagolás módja mindkét hulladéknál műanyagkanna. A vonatkozó szám a „3”.
Csomagolás (ADR szerint)
Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközöknek nincsen külön csomagolása. Ezért a rubrikába a „
- ” jelet kell tenni.
A fixír oldat csomagolása műanyag kanna. A megfelelő bejegyzés tehát: „Kanna”.
Csomagolóeszközök száma
A kitöltés értelemszerű. A beszállított üres, tisztítatlan csomagolóeszközök, illetve a fixír
oldathoz használt kannák számát kell feltüntetni.
UN szám
A hulladékok EWC kódjaihoz az 1. sz. melléklet „UN szám” oszlopában rendelt UN
számokat kell feltüntetni az „UN” felirattal együtt, azaz „UN 3077” és „UN 3082”.
Csomagolási csoport
A hulladékok EWC kódjaihoz az 1. sz. melléklet „Csomagolási csoport” oszlopában rendelt
római számokat kell feltüntetni, azaz mindkét esetben: „III”
LQ
Egyik esetben sem kerül alkalmazásra korlátozott mennyiségben történő csomagolás, így a
rubrikába „ - ” jelet kell tenni.
Üres, tisztítatlan
Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök rubrikáját meg kell jelölni („X”). A fixír oldat
esetében nem üres, tisztítatlan, hanem veszélyes hulladékkal töltött csomagolóeszközöket
szállítanak be az üzemi gyűjtőhelyre, így ebben az esetben a rubrikába a „ - ” jelet kell tenni.
Mennyiség
A beszállított veszélyes hulladékok l-ben, vagy kg-ban kifejezett mennyiségét kell feltüntetni,
azaz 3,2 kg (üres, tisztítatlan csomagolóeszközök) és 80 l (fixír oldat).
Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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4. sz. melléklet

MEGBÍZÁS

……………………….
részére

Iktatószám………….

Helyben

Megbízom a….………………..…………………………………………… szervezeti egység
veszélyes hulladék felelős feladatainak ellátásával.
Tájékoztatom, hogy feladatát jelenlegi munkakörének kiegészítéseként - az eddigi
munkakörének és személyi felelősségének érintetlenül hagyása mellett - a hatályos Veszélyes
hulladék gyűjtési szabályzat előírásai szerint kell ellátnia.

Debrecen, 20…. év …………………..hó …napján.

……………………………………
szervezeti egység vezetője

A megbízás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Debrecen, 20…. év …………………..hó ………napján.

……………………………………
Megbízott

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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5. sz. melléklet

A bioveszély nemzetközi jele
1/2002. (I.11.) EüM rendelet 2. számú melléklete

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 1/22

1 sz. bárca
1.1, 1.2 és 1.3 alosztály
A jelkép (felrobbanó bomba): fekete;
a háttér: narancssárga;
'1' számjegy az alsó sarokban

** Az alosztály számának helye - üresen kell hagyni, ha a robbanásveszély járulékos veszély.
* Az összeférhetőség! csoport helye - üresen kell hagyni, ha a robbanásveszély járulékos veszély.

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 2/22

(1.4 sz. bárca)
1.4 alosztály
A háttér: narancssárga; a számok: feketék.
a számjegyek kb. 30 mm magasak és kb. 5 mm vastagságúak (100 x 100 mm-es bárcáknál);
’1' számjegy az alsó sarokban

* Az összeférhetőség! csoport helye - üresen kell hagyni, ha a robbanásveszély járulékos veszély.

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 59/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

6. sz. melléklet 3/22

(1.5 sz. bárca)
1.5 alosztály
A háttér: narancssárga; a számok: feketék: a számjegyek kb. 30 mm magasak és kb. 5 mm vastagságúak (100 x
100 mm-es bárcáknál);
’1' számjegy az alsó sarokban

* Az összeférhetőség! csoport helye - üresen kell hagyni, ha a robbanásveszély járulékos veszély.

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 4/22

(1.6 sz. bárca)
1.6 alosztály
A háttér: narancssárga; a számok: feketék: a számjegyek kb. 30 mm magasak és kb. 5 mm vastagságúak (100 x
100 mm-es bárcáknál);
’1' számjegy az alsó sarokban

* Az összeférhetőség! csoport helye - üresen kell hagyni, ha a robbanásveszély járulékos veszély.

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 5/22

(2.1 sz. bárca, 1. formátum)
Gyúlékony gázok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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Szabályzat

6. sz. melléklet 6/22

(2.1 sz. bárca, 2. formátum)
Gyúlékony gázok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 7/22

(2.2 sz. bárca, 1. formátum)
Nem gyúlékony, nem mérgező gázok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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Szabályzat

6. sz. melléklet 8/22

(2.2 sz. bárca, 2. formátum)
Nem gyúlékony, nem mérgező gázok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 9/22

(2.3 sz. bárca)
Mérgező gázok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

Azonosító: SZ 010.C
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6. sz. melléklet 10/22

(3 sz. bárca, 1. formátum)
Gyúlékony folyékony anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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Szabályzat

6. sz. melléklet 11/22

(3 sz. bárca, 2. formátum)
Gyúlékony folyékony anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 12/22

(4.1 sz. bárca)
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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Szabályzat

6. sz. melléklet 13/22

4.2 sz. bárca
Öngyulladásra hajlamos anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 14/22

(4.3 sz. bárca, 1. formátum)
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

Azonosító: SZ 010.C
Oldalszám: 71/82

DEBRECENI EGYETEM

Szabályzat

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

6. sz. melléklet 15/22

(4.3 sz. bárca, 2. formátum)
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 16/22

(5.1 sz. bárca)
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 17/22

(5.2 sz. bárca, 2. formátum)
Szerves peroxidok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 18/22

(5.2 sz. bárca, 2. formátum)
Szerves peroxidok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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Szabályzat

6. sz. melléklet 19/22

6.1 sz. bárca – Mérgező anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.

Azonosító: SZ 010.C
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Szabályzat

6. sz. melléklet 20/22

6.2 sz. bárca – Fertőző anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 21/22

8 sz. bárca – Maró anyagok

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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6. sz. melléklet 22/22

9 sz. bárca – Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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7. sz. melléklet

 Mérete a küldeménydarabokon min. 100 x 100 mm legyen, kivéve, ha a csomagolás méretei csak
kisebb méretű jelölés elhelyezését teszik lehetővé, de ekkor is jól látható méretűnek kell maradnia.

 A keretező vonal vastagsága min. 2 mm!

Kiadás: 9.
Kiadás dátuma: 2013.07.02.
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8. sz. melléklet

A környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése
 Mérete a küldeménydarabokon min. 100 x 100 mm legyen, kivéve, ha a csomagolás méretei csak
kisebb méretű jelölés elhelyezését teszik lehetővé.
 A jelképnek (fa és hal) olyan színűnek kell lenni, amely kellően elüt a háttértől.
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Szabályzat

9. sz. melléklet

Két, felfelé mutató fekete, vagy vörös nyíl fehér, vagy más, kellően elütő
színű alapon.
A négyszögletes keret feltüntetése tetszőleges.

A jelölés mindkét formátuma használható.
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