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Szerves anyag

Szervetlen anyag

Felépítő
 folyamatok

Lebontó
 folyamatok

Természetes anyag körforgalom



Termék

Természeti anyag

Felépítő
 folyamatok

Lebontó
 folyamatok

Hulladék

Termelés



A hulladékok károsító
 

hatásának 
csökkentési lehetőségei

•
 

Az Alkotmányban rögzített tiszta, egészséges 
környezethez való

 
jog alapján gondoskodni 

kell a környezetszennyezés megelőzéséről 
hulladékgazdálkodás

•
 

illetve a már bekövetkezett szennyezések káros 
hatásának csökkentéséről, az eredeti környezeti 
állapot lehetőség szerinti visszaállításáról 
kármentesítés



… a kezelendő
 

hulladékokra vonatkozó
 

pontos 
ismeretanyag, amely kiterjed a hulladékok 
összetételének, környezeti hatásának, a keletkezés 
helyének és a keletkező

 
mennyiségeknek az 

ismeretére.

A sikeres hulladékgazdálkodás alapja



A hulladékgazdálkodás prioritásai

1.
 

Megelőzés
2.

 
Hasznosítás
2.1.Újrahasznosítás
2.2.Anyagában történő

 
újrahasznosítás

2.3.Energianyeréssel történő
 

hasznosítás
3.

 
Ártalmatlanítás
3.1.Égetés
3.2.Lerakás

Újrahasználat

Újfeldolgozás



A hulladékminősítés módszerei

A tapasztalati úton történő
 

(listás) besorolás
• hulladéklista
• technológia lista
• vegyület lista

Vizsgálati eredmények alapján történő
 minősítés

• viszonyítás határértékekhez



Az Európai Unió
 

egész direktíva rendszert 
hozott létre a veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos szabályozás terén. 

Magyarországon mindezen kérdésekkel 
csupán egyetlen jogszabály, 

a 102/1996. Korm. rendelet foglalkozik.

Egy megállapítás



Hulladék minősítés az EU-ban

•
 

Veszélyes tulajdonság szerint  III. melléklet
•

 
Robbanó, gyúlékony, Maró

 
(korrozív) Mérgező, Fertőző, 

Ökotoxikus, Irritatív, Rákkeltő, Terratogén, Mutagén

•
 

Veszélyes anyagtartalom szerint II. melléklet
•

 
Technológiák szerint I.A és I.B. melléklet

Néhány veszélyes tulajdonságra és komponensre 
határérték is van



Hulladék minősítés a 102/1996  
rendelet szerint

•
 

A veszélyes hulladék lista sok esetben vizsgálatokat ír elő
 a veszélyesség mértékének megállapításához

•
 

Négy veszélyességi osztály van,
az I. oszt. a legveszélyesebb, 
a IV. osztály a veszélytelen hulladékok osztálya

•
 

Minden veszélyességi osztályhoz és vizsgálathoz 
határértékeket rendel

•
 

A biológiai tesztek
 

nagy szerepet kapnak az értékelésnél
•

 
A veszélyességi osztályba sorolást a legveszélyesebb 
komponens dönti el



A hulladékvizsgálat folyamata



A pontozásos minősítő
 

modell célja

•
 

Az esetenként 30-40 különböző
 

információ
 tartalmú

 
vizsgálati eredmény súlyozott egységes 

értékelő
 

rendszerének kidolgozása.
•

 
A pontozásos hulladékminősítő

 
modell elemeit, 

rendszerét tekintve lényegében egy 
kockázatbecslő

 
eljárás, amely a hulladékok 

környezeti hatásának összegző
 

rendszerű
 értékelését adja.



A modell előnyei

•
 

A minősítés számítógéppel elvégezhető
•

 
A komponensek veszélyességi osztálya azonnal megjelenik 
és értékelhető

•
 

A mérési eredmények értékelése nem sávos, hanem 
folytonos mérőszámok szerint történik

•
 

A kémiai és a biológiai vizsgálati eredmények súlyozottan 
összevethetők

•
 

A modell a környezeti kockázatelemzési modellekhez 
hasonlóan additív



Az adatbázis

•
 

Az OKI Talajhigiénés Osztályán 710 hulladékminősítést 
megalapozó

 
vizsgálati jegyzőkönyv mérési adatait 

dolgoztuk fel. Az adatok rögzítése MS-EXCEL 
táblázatkezelő

 
program segítségével történt, amelyhez 

megszerkesztettük az alkalmas adatbeviteli táblázatot. A 
minősítő

 
táblázatot úgy állítottuk fel, hogy az az

 adatbevitellel egyidejűleg mind a veszélyes hulladék 
rendelet szerinti értékelést, mind a modell szerinti 
pontozást és osztályba sorolást elvégezze, ezen kívül 
alkalmas formátumú

 
legyen az értékelő

 
lap 

kinyomtatásához is.



Az adatbázis

•
 

Az adatbázis 28.919 mérési adatot és 3.550, a hulladékok 
azonosítására vonatkozó

 
információs adatot tartalmaz. 

Magyarországon jelenleg nincs más ilyen kiterjedt 
adatbázis veszélyes hulladékok minősítési adataira 
vonatkozóan.



A mérési eredmények értékelése

•
 

Kémiai vizsgálatok
•

 
Vizes kivonatok ⇒ ivóvíz határértékekhez

•
 
Acetát-pufferes kivonatok ⇒ ivóvíz határértékek  10-

 szereséhez
•

 
Savas és szerves oldószeres kivonatok ⇒ talaj és 
szennyvíziszap határértékekhez

•
 

Biológiai vizsgálatok
•

 
Egyedi súlyozott pontszámok alapján



A modell pontozási rendszere

Összes pontszám:

Pösszes =  Pk + Pö + Pt + Pf + Pm

ahol  
Pk a hulladék összes kémiai pontszáma
Pö a hulladék összes ökotoxikológiai pontszáma
Pt a hulladék összes toxikológiai pontszáma
Pf a hulladék összes fertőzőképességi pontszáma
Pm a hulladék mutagenitási

 
pontszáma



Veszélyességi osztály ponthatárok 

•
 

I.
 

veszélyességi osztály
 

> 10.000
•

 
II.

 
veszélyességi osztály

 
500

 
-

 
10.000

•
 

III.
 

veszélyességi osztály
 

50
 

-
 

500
•

 
IV.

 
veszélyességi osztály

 
<  50



Két javaslat a hulladék vizsgálatok 
bővítésére

•
 

Javasoljuk, hogy a hulladékvizsgálatok körébe épüljön be 
például a toxikus elemek multielemes

 
(legalább 28 

komponens) ICP(MS) vizsgálata, és a szerves szennyezők 
terén a HPLC-GC-MS ujjlenyomat vizsgálat, amely a szerves 
anyagok széles spekrumának

 
azonosítására alkalmas. 

•
 

Indokoltnak látszik a környezeti távolhatások megítélésére 
reprodukciós teszt bevezetése (legkönnyebben megvalósítható

 a Daphnia
 

magna-val), továbbá
 

a komplex hatás értékelésére 
talaj mikroökoszisztémák

 
alkalmazása (kevert mikroflóra

 teszt). Az új tesztekkel kapcsolatban már sok laboratóriumi 
tapasztalat van, bevezetése a veszélyességi osztályba sorolás 
jobb megalapozását segítené

 
elő.



Fejlemények

•
 

A 102/1996. K. rendeletet felváltó
 

98/2001. Kr. 
átvette a vizsgálatokon alapuló

 
hulladék minősítési 

rendszert.
•

 
1999-ben megjelent a lerakásról szóló

 
irányelv, 

amely lerakó
 

osztályokat tartalmaz, hozzá
 

kioldási 
határértékeket rendel

•
 

2001-ben megjelent a hulladékok jegyzéke, amely a 
H veszélyességi tényezőkhöz toxikológiai 
határértékeket rendel.



A besorolás szabályai ma

H Tulajdonság R mondat Határérték Tulajdonság

H1 Robbanó

H2 Oxidáló

H3-A Tűzveszélyes

H3-B Kevésbé

 

tűzveszélyes ≤

 

55oC zárttéri lobbanáspont 

H4
Izgató R 36/37/38 20 % légúti, szem-

 

és bőrizgató

Irritáló R 41 10% súlyos szemkárosodást okozhat

H5 Ártalmas R 20/21/22 25 %

H6
Mérgező R 23/24/25 3 %

Nagyon mérgező R 26/27/28 0,1 %

H7
Karcinogén 1 % 3. osztályú

 

rákkeltő

Erősen karcinogén 0,1 % 1. vagy 2. osztályú

 

rákkeltő



A besorolás szabályai ma

H Tulajdonság R mondat Határérték Tulajdonság

H8
Maró R 34 5 % égési sérülést okoz 

Erősen maró R 35 1 % súlyos égési sérülést okoz

H9 Fertőző

H10
Reprodukciót gátló R 62/63 5 % 3. osztályú

 

reprodukciós tox. 

Erős reprodukciót gátló R 60/61 0,5 % 1.-2. osztályú

 

reprodukciós tox.

H11
Mutagén R 40 1 % 3. osztályú

 

mutagén

Erősen mutagén R 46 0,1 % 1. vagy 2. osztályú

 

mutagén

H12 Gázokat fejleszt

H13 Bomlásterméke veszélyes

H14 Környezetre veszélyes

H15 Kimosódás várható



Köszönöm megtisztelő  figyelmüket
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