
ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK ÉS LIMITEK 

HAK 
Hulladéktípus 

megnevezése 

Átvehető hulladék 

pontosítása 

Átvehető mennyiségi korlátok 

menny. 

egység 

Napi Éves 

maximum menny. 

(háztartásonként) 

VESZÉLYES HULLADÉK 

08 01 11* 

oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-

hulladék 

oldószer alapú fal festékek, 

zománcok, lakkok, illetve 

azok maradékai becsomagolt 

állapotban 

kg 30 180 

08 03 17* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, hulladékká 

vált toner 

nyomtató készülékben 

található fekete-fehér illetve 

színes festékanyag 

maradékot tartalmazó 

nyomtatókazetta (toner) 

kg 5 10 

09 01 11* 

egyszer használatos 

fényképezőgép, amely a 

16 06 01, a 16 06 02 vagy 

a 16 06 03 azonosító 

kóddal jelölt tételekhez 

tartozó áramforrást is 

tartalmaz** 

olyan egyszer használatos 

fényképező gépek, 

melyekből az áramforrást 

biztosító akkumulátor 

eltávolítása (külön gyűjtése) 

nem lehetséges 

kg 1 5 

13 02 05* 

ásványolaj alapú, 

klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, 

hajtómű- és kenőolaj 

gépjárművekből származó 

fáradt olaj (ásványolaj alapú) 
kg 5 20 

13 02 06* 
szintetikus motor-, 

hajtómű- és kenőolaj** 

gépjárművekből származó 

fáradt olaj (szintetikus alapú) 
kg 5 20 

13 02 07* 

biológiailag könnyen 

lebomló motor-, hajtómű- 

és kenőolaj** 

gépjárművekből származó 

fáradt olaj (biológiailag 

lebomló) 

kg 5 20 

15 01 10* 

veszélyes anyagokat 

maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

műanyag vagy fém, vesz. 

anyaggal szennyezet 

csomagolási hulladék 

(festékes vödrök, olajjal 

szennyezett műanyag 

flakonok, növény védőszeres 

fém vagy műanyag 

csomagoló anyag (vödör, 

flakon) stb…stb…) 

kg 10 50 

15 01 11* 

veszélyes, szilárd porózus 

mátrixot (pl. azbesztet) 

tartalmazó fémből készült 

csomagolási hulladék, 

ideértve a kiürült 

hajtógázos palackokat 

festékszóró, rovarirtó, 

kozmetikai, és egyéb 

hajtógázas palackok 

kg 5 25 

 



ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK ÉS LIMITEK 

HAK 
Hulladéktípus 

megnevezése 

Átvehető hulladék 

pontosítása 

Átvehető mennyiségi korlátok 

menny. 

egység 

Napi Éves 

maximum menny. 

(háztartásonként) 

16 01 07* olajszűrő gépjárművek olajszűrője kg 2 10 

16 01 13* fékfolyadék** 
gépjárművek fékfolyadéka 

becsomagolt állapotban 
kg 3 5 

16 01 14* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó fagyálló 

folyadék 

gépjárművek fagyálló 

folyadéka becsomagolt 

állapotban 

kg 5 20 

16 06 01* ólomakkumulátorok 

gépjárművek, 

mezőgazdasági gépek savas 

indítóakkumulátora 

kg 30 100 

20 01 19* növényvédő szer 

saját felhasználásából 

visszamaradó, vagy 

feleslegessé váló 

növényvédő szerek, azok 

maradékai becsomagolt 

állapotban 

kg 5 20 

20 01 21* 
fénycsövek és egyéb 

higanytartamú hulladék 

fényforrások, fénycsövek, 

izzók,  
kg 5 30 

20 01 26* 
olaj és zsír, amely kül. a 

20 01 25-től** 

használt sütőzsiradék 

becsomagolt állapotban 
kg 10 100 

20 01 27* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó festékek, 

tinták, ragasztók és 

gyanták** 

szilárd vagy folyékony 

halmazállapotú, veszélyes 

anyagot tartalmazó, festékek, 

tinták, ragasztók 

becsomagolt állapotban 

kg 30 60 

20 01 29* 
veszélyes anyagokat 

tartalmazó mosószer** 

szilárd vagy folyékony 

halmazállapotú, veszélyes 

anyagot tartalmazó, mosó-

tisztító szerek becsomagolt 

állapotban 

kg 5 20 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, 

amelyek között a 160601, 

a 160602 vagy a 160603 

azonosító kóddal jelölt 

elemek és akkumulátorok 

is megtalálhatók 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó elemek, 

akkumulátorok 

kg 5 20 

20 01 35* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus berend., 

amelyek kül. a 200121-

től, 200123-tól 

képcsöves elektronikai 

hulladék, híradástechnikai 

eszközök, hűtőgépek, kis és 

nagy háztartási gépek, 

számítástechnikai eszközök 

kg 100 500 

 



ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK ÉS LIMITEK 

HAK 
Hulladéktípus 

megnevezése 

Átvehető hulladék 
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Átvehető mennyiségi korlátok 
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(háztartásonként) 

NEM VESZÉLYES HULLADÉK 

02 01 04 
műanyaghulladék (kivéve 

a csomagolást)** 

mezőgazdasági 

tevékenységhez köthető 

műanyag tartalmú 

hulladékok (pl. műa. tömlő) 

m3 1 5 

02 01 10 fémhulladék** 

mezőgazdasági 

tevékenységhez köthető 

fémtartalmú hulladékok 

m3 1 5 

09 01 10 

egyszer használatos 

fényképezőgép, 

áramforrás nélkül** 

fényképező gép, melyből az 

áramforrást biztosító 

akkumulátor, elem 

eltávolítható 

kg 1 10 

09 01 12 

áramforrást is tartalmazó, 

egyszer használatos 

fényképezőgép, amely 

kül. a 09 01 11-től** 

fényképező gép, mely 

tartalmazza az áramforrást 

biztosító akkumulátort, 

elemet 

kg 1 5 

15 01 01 
papír és karton 

csomagolási hulladék 

papír alapanyagú csomagoló 

anyag, italos karton 

(papírdobozok, kartonok, 

tiszta többrétegű doboz, 

papírtáska, újság, könyv) 

m3 

korlátlan korlátlan 

15 01 02 
műanyag csomagolási 

hulladék 

PET palack, műanyag flakon, 

nylon fólia 
m3 

15 01 04 fém csom.i hulladék** 
konzerves, alkoholos és 

üdítős fém dobozok 
m3 

15 01 06 
egyéb, kevert 

csomagolási hulladék 

papír, műanyag, és fém 

csomagolási hulladékok, 

egymással keverve, 

ömlesztetten beszállítva 

m3 

15 01 07 üveg csom.i hulladék 

folyadékok, ételek tárolására 

alkalmas öblös üvegek, 

befőttes üvegek 

m3 

15 01 09 textil csom.i hulladék** 
textil (szövetszál) tartalmú 

csom. anyagok 
kg 5 10 

16 01 03 
hulladékká vált 

gumiabroncsok 

személyautó gumi abroncsa 

felni nélkül 
db 5 20 

teherautó gumi abroncsa felni 

nélkül 
db 2 4 

mgi gép gumi abroncsa felni 

nélkül 
db 1 2 

kerékpár külső-belső gumi db 4 20 

 



ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK ÉS LIMITEK 
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Hulladéktípus 
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Átvehető hulladék 
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17 01 01 beton** tiszta beton darabok m3 

1 5 

17 01 02 tégla** tiszta tégla m3 

17 01 03 cserép és kerámia** 
tetőfedő cserepek, kerámia 

hulladékok (járólap, csempe) 
m3 

17 01 07 

beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-tól 

szelektíven szétválogatott 

beton, tégla, cserép, kerámia 

frakciók tiszta keveréke 

m3 

17 02 02 üveg** 
építésből származó üveg 

hulladékok, ablaküvegek 
m3 1 5 

17 02 03 műanyag** 
építésből származó műanyag 

hulladékok 
m3 1 5 

17 04 01 
vörösréz, bronz, 

sárgaréz** 

építésből származó 

színesfém hull 
m3 1 

5 

17 04 02 alumínium** 

építésből származó nem 

szennyezett alumínium 

hulladék 

m3 1 

17 04 03 ólom** 
építésből származó nem 

szennyezett ólom hull 
m3 1 

17 04 04 cink** 
építésből származó nem 

szennyezett cink hull 
m3 1 

17 04 05 vas és acél** 
építésből származó nem 

szennyezett vas,acél hull 
m3 1 

17 04 06 ón** 
építésből származó nem 

szennyezett ón hull 
m3 1 

17 04 07 fémkeverék** 
építésből származó 

fémtartalmú hull. keveréke 
m3 1 

17 04 11 kábel, kül. a 170410-től** ép.ből származó vezetékek m3 1 

17 08 02 

gipsz-alapú építőanyag, 

amely különbözik a 17 08 

01-től** 

ép.hez kapcs., nem veszélyes 

hulladék (megkötött 

kötőanyag, gipszkart.) 

m3 1 

17 09 04 

kevert építési-bontási 

hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, 

a 17 09 02-től és a 17 09 

03-tól** 

építéshez kapcsolódó, 

veszélyes összetevőket nem 

tartalmazó hulladékok 

(vakolat, vályog, sitt, 

kötőanyag, gipszkart., 

szenny. fahull) 

NEM tartalmazhat - földet, 

palát, kátrány és bitumennel 

átitatott anyag 

m3 1 5 
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20 01 01 papír és karton** 

háztartásban keletkező, papír 

alapanyagú használati tárgy, 

nem csomagolási hulladék 

m3 1 korlátlan 

20 01 02 üveg** 

háztartásban keletkező, üveg 

alapanyagú tárgyak 

(üvegtárgy,pohár, szemüveg) 

m3 1 korlátlan 

20 01 25 étolaj és zsír használt étolaj kg 20 200 

20 01 28 

festékek, tinták, ragasztók 

és gyanták, amelyek 

különböznek a 20 01 27-

től** 

szilárd v. foly. halmazáll., 

veszélyes anyagot nem 

tartalmazó anyagok 

becsomagolt állapotban 

kg 5 30 

20 01 30 

mosószerek, amelyek 

különböznek a 20 01 29-

től** 

szilárd v. foly. halmazáll., 

veszélyes anyagot nem 

tartalmazó, tisztító szerek 

becsomagolt állapotban 

kg 3 30 

20 01 34 

elemek és akkumulátorok, 

amelyek különböznek a 

20 01 33-tól** 

veszélyes anyagot nem 

tartalmazó elemek, 

akkumulátorok 

kg 5 20 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos, 

elektronikus berend., am. 

kül. a 20 01 21-től, 20 01 

23-tól és 20 01 35-től** 

veszélyes anyagot nem 

tartalmazó, háztartásban 

előforduló, elektronikai 

készülék 

kg 5 100 

20 01 39 műanyagok 

háztartásban előforduló, 

keményebb műa. alapanyagú 

hulladék, használati tárgy 

(pl. kerti szék, vödrök, 

szágép ház, műa. burkolat) 

m3 1 korlátlan 

20 01 40 fémek 

háztartásban előford. fém 

alapanyagú hulladék, 

használati tárgy (nagyobb 

darabos fém hulladék pl.: 

drótháló, kerékpár váz, 

dekorációs tárgy) 

m3 1 korlátlan 

20 02 01 
biológiailag lebomló 

hulladék 

zöld növények elszárad, 

levágott részei (gally, kisebb 

faág, palánta, levágott fű, 

falevél) 

m3 1 korlátlan 

20 03 07 lom hulladék 

háztartási, nagydarabos, 

használati tárgy, mely tovább 

már nem szelektálható 

m3 1 5 

 

 


