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1. sz. melléklet 
 

SZERZŐDÉS KERETÉBEN ÁTVÉTELRE KERÜLŐ HULLADÉKOK 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet csoportosításában 

18 01-es csoport: szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, 

illetve megelőzéséből származó hulladékok 
 

18 01 03*/ UN 3291 egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében. 

a) injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, 

szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök 

b) 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, 

c) a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladéka (vérrel, váladékkal szennyezett 

anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszerhasználatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, 

vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, pelenka, és egyéb hasonló betegellátási 
hulladékok 

d) légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei 
 
18 01 04 egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 

követelményekhez (pl. kötszerek, gipszkötés, gipsz, gipszpor és -massza, 

rongyok, eldobható ruházat, pelenka) 
 

18 02 02* / UN 3291 egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében. 

• injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, 

szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök 

• műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó szervmaradványok, 

váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai, 

• vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, tampon, katéter és egyéb 

hasonló betegellátási hulladékok 

 
 
Gyógyszer hulladék (lejárt és selejt): 
 
07 05 13* / UN 3249 veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok  

16 03 03* / UN 1851  veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 

16 03 05* / UN 1851 veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 

18 01 08* / UN 1851 vagy UN 3249 citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

18 02 07* / UN 1851 vagy UN 3249 citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 
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Egyéb hulladékok: 
 
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 
 
16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, 

ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 

 
18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék 
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék (amalgám szeparátor szűrővel) 
 
18 01 06* veszélyes anyagot tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 
18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 

 
 

Egyéb veszélyes hulladékok további azonosítása - melyek a Megrendelő tevékenysége során 

keletkeznek - UN szám, azaz ADR szerinti megnevezése, illetve a jellemző veszélyességi 

összetevők pontosítása a későbbiekben, az ártalmatlanításra átadandó anyag fizikai-, kémiai 

tulajdonságainak ismeretében lehetséges. 

 

A veszélyes hulladékokat közúton szállítani kizárólag ADR minősített csomagolás engedélyezett. 
 
(A veszélyes hulladékok elszállításra történő feladásának módját a 3.sz. melléklet tartalmazza.) 

 

 


