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1. számú melléklet a BO/32/06589-13/2022. számú határozathoz

Hulladéktípusok és – mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító

kód
Megnevezés

Mennyiség

(tonna/év)

02 01
mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, 

vadászat és halászat hulladékai

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap 8500

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 8500

02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett 

szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén 

kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

8500

02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 8500

02 02
hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek 

előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszapok 8500

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 8500

02 02 04
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő 

kezeléséből származó iszapok
8500

02 03

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és

dohány előkészítéséből és feldolgozásából, 

konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, 

melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó 

hulladék

02 03 01
mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és 

más szétválasztásokból származó iszap
8500

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 8500

02 03 05
folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap
8500

02 04 cukorgyártási hulladék

02 04 02 nem szabványos kalcium-karbonát 8500

02 04 03
folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap
8500

02 05 tejipari hulladék

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 8500

02 05 02
folyékony hulladéknak a keletkezésük helyén történő 

kezeléséből származó iszap
8500



02 06 sütő- és cukrászipari hulladék

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 8500

02 06 03
folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap
8500

02 07
alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből 

származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

02 07 01
A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus 

aprításából származó hulladék
8500

02 07 02 szeszfőzés hulladékai 8500

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 8500

02 07 05
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap
8500

03 01
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó 

hulladék

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 8500

03 01 05
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és 

furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
8500

03 03
cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, 

feldolgozási hulladék

03 03 01 fakéreg és fahulladék 8500

03 03 07
hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél 

mechanikai úton elválasztott maradék
8500

03 03 08
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából 

származó hulladék
8500

03 03 09 hulladék mésziszap 8500

03 03 10
mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, 

töltőanyag- és fedőanyag-iszap
8500

03 03 11

folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-

től

8500

04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék

04 01 07
folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap
8500

04 02 textilipari hulladékok

04 02 20

folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-

től

8500

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 8500

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 8500

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékot)

15 01 03 fa csomagolási hulladék 8500

19 06 hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék

19 06 04
települési hulladék anaerob kezeléséből származó 

kirothasztott anyag
8500

19 06 06
állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó 

kirothasztott anyag
8500

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg 



nem határozott hulladék

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 8500

19 08 12
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, 

amely különbözik a 19 08 11-től
8500

19 08 14
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 13-tól
8500

19 09 ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék 8500

19 09 02 víz derítéséből származó iszap 8500

19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap 8500

20 01
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók

(kivéve a 15 01)

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 8500

20 01 25 étolaj és zsír 8500

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 8500

20 02
Kerti és parkokból származó hulladékok

(a termelői hulladékot is beleértve)

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 8500

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 02 piacokon képződő hulladék 8500

20 03 04 oldómedencéből származó iszap 8500

A  komposztáló  telepen  hasznosításra  átvehető  nem  veszélyes  hulladékok  összes  mennyisége:

8 500 t/év.
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