I{/V melléklet a KTF: 501-36/2015. számú határozathoz
1.

Gyűjtésre ós biodegradációs kezelésre átvebető \,eszélye§ hulladékok és mennyiségeik
a hulladékjegllékrőI szólő 72/2013. (UII. 27.) lri\tl rendelet szerint

Azonosító
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Megnevezés

iartályfenék iszap
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a folyékony hulladéknak a képződése lre]yén történő

egyéb űstrnaradék és reakciómaradék
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egyéb üstrrraradék és reakciónraradék

egyéb szűrőpogácsák,

felitató arryagok (abszorbensek)
a folyékony lrulladéknak a képződése helyén tOrterrB kdáeE6Bi
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
egyéb üstmaradék és reakciómaradék
veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkáEisom képr6B iszap
|veszélyes anyagokat tartllmazó homokfirvatási hllrddék
gőzzel végzett zskta|anitás iru]ladéka
I
homokfo góbó1 és o]aj-víz szeparát o.okból sár,naZiááidlfr g
olaj-víz szeparátorbó] szánnazó iszap

veszélyes anyagokat tartalnra?ó föld és kövek
veszélyes anyagokat tartahnazó kotrási nreddő
veszélyes anyagokat tartalnrazó vasúti pálya kar"ícság}á
f,zikai-kémiai kezelésbőI származó, vesié5 e.-nyugoÜiláiÜIiuzóEZl
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származó, r,eszélyes anyagokat tartaln aző iszap

IromokfogóbóI és olaj-víz szeparátorokbg! szri,r.rnazó lrulládekokT&er&
veszélyes atryagokkal szenuyezett
a közelebbról nem rneghatárqzott olajszüróket), törlőkendők, védőrul.rázat
olajat taítaknazó hulla dék
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tlev

olajtartalrnú fi:róiszap és lrulladék
veszélyes an},agokat tartalmaá firróíszap és €yéb huliáIék
veszélyes anyagokat tartalmazó fli.észpor, fafofrái{-ááiáEoi6ffiffi
forgács]ap és, lrrnér
a folyékony hulladéknak a képződése lrelyén tort-nBTezáé Eől
számazó, r,eszélyes anyagokat tartalmazó iszap
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tr{ennyisége

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből szarrnazq vesze§esiilagokái
tartabnazó íszap
ipari szennyvíz egyéb kezeléséböl származó, veszélyes anyagokai
tartalrnazó iszap
vizes folyékony lrulladék
veszéIyes anyagokat tarLalmazó ra
étolaj és zsír, anrely kiilönbözik a 20 01 25-tő1
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Osszesen:

65 000 tonna/év

2. Gyűjtésre és hasznosításra áítehető veszélyes hulladék és menuyiségeik a
hulladékjegyzékrű szőIó 72/2013. (I;IíI.27,) \4V[ rendelet szerint

Azonosító
kód
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Megnevezés

i\llennyis ége

veszélyes anyagokat tartalmaző vagy azzal szennyezett üveg, rntt.rrlyug;

a

0sszesen
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5 000 tonna/év

