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VTT tájékoztató a  Kormány  197/2014 (VIII.1.) számú Korm. rendeletében meghatározott gyártói 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Az elektromos és elektronikai berendezések gyártói  a 197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet  4. számú 

fejezete  (A gyártó tájékoztatási kötelezettsége) szerint kötelesek a hulladék visszavételi, átvételi, 

gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségről a fogyasztót, a forgalmazót és a 

hulladékbirtokost tájékoztatni. 

 

 

A FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

A gyártónak a fogyasztókat magyar nyelven kell tájékoztatnia a Korm. rendelet 7.§. (3) a)-h) 

pontjainak előírásairól. 

Javasoljuk, hogy az előírásokról az Electro-Coord-al  szerződött partnerek a következő tájékoztatást 

tegyék közzé. Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi szöveg  csak a Korm. rendelet előírásaira  adott 

minimális választ tartalmazza. Az általunk javasolt minimális részletezettségű választól Önök 

szabadon eltérhetnek. 

1. sz. verzió azon gyártók számára akik nem forgalmaznak elemet és/vagy akkumulátort 

tartalmazó elektromos, elektronikus berendezést: 

„A 2014. augusztus 1-én kihirdetett 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a gyártói felelősség elve 

alapján a gyártók kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai 

hulladékok kezelését. A hulladékok kezelése magába foglalja annak visszavételét, a begyűjtését, a 

hasznosítását és az ártalmatlanítását. Magyarországi „Világítótest”  gyártóként/ importőrként  a 

hulladékkezelési kötelezettségüket a Korm. rendelet 9.§ (1) b) és (2) b) pontjai alapján a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, az ELECTRO-COORD Magyarország 

Nonprofit Kft-re ruháztuk át. Az energiatakarékos lámpák és fénycsövek veszélyes hulladéknak 

minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti 

hőmérsékleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a 

környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. Ezért vigyázzunk, a különböző 

fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket is, hogy azokat a kijelölt gyűjtőkbe 

helyezzék! A keletkező fénycső és lámpa hulladékot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében. A használt és a hulladékká vált 

világítástechnikai elektromos és elektronikai berendezés térítésmentesen átadható. Az arra alkalmas 

hulladékféleségeket (fém, műanyag, üveg stb.) hasznosítjuk, a veszélyes és nem hasznosítható 

hulladékot (a gázkisüléses elven működő lámpák esetében a higanyt) környezetkímélő módon 

ártalmatlanítjuk. Gyyártóként/importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)- (5) bekezdése szerinti 

kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát 

vállalunk.” 
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2. sz. verzió azon gyártók számára akik forgalmaznak elemet és/vagy akkumulátort tartalmazó 

elektromos, elektronikus berendezést: 

„A 2014. augusztus 1-én kihirdetett 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a gyártói felelősség elve 

alapján a gyártók kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai 

hulladékok kezelését. A hulladékok kezelése magába foglalja annak visszavételét, a begyűjtését, a 

hasznosítását és az ártalmatlanítását. Magyarországi „Világítótest”  gyártóként/ importőrként  a 

hulladékkezelési kötelezettségüket a Korm. rendelet 9.§ (1) b) és (2) b) pontjai alapján a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, az ELECTRO-COORD Magyarország 

Nonprofit Kft-re ruháztuk át. Az energiatakarékos lámpák és fénycsövek veszélyes hulladéknak 

minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti 

hőmérsékleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a 

környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. Ezért vigyázzunk, a különböző 

fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket is, hogy azokat a kijelölt gyűjtőkbe 

helyezzék! A keletkező fénycső és lámpa hulladékot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében. A használt és a hulladékká vált 

világítástechnikai elektromos és elektronikai berendezés térítésmentesen átadható. Az arra alkalmas 

hulladékféleségeket (fém, műanyag, üveg stb.) hasznosítjuk, a veszélyes és nem hasznosítható 

hulladékot (a gázkisüléses elven működő lámpák esetében a higanyt) környezetkímélő módon 

ártalmatlanítjuk. Gyyártóként/importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)- (5) bekezdése szerinti 

kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát 

vállalunk. 

Temékünk az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó …………. típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, mely  

……………. .” 

Az első kipontozott részre szíveskedjenek beírni , hogy az elektromos, elektronikus berendezés 

milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, a második kipontozott részre pedig azt , hogy az 

milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus berendezésből biztonságosan. 

A gyártó a fentiekben leírt tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztók részére a következő módon 

teljesíti: 

a) az általa gyártott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó 

szórólapon, reklámújságban, termékismertetőben, továbbá katalógusban, ha ilyeneket saját maga 

előállít vagy előállíttat; 

b) az általa gyártott vagy forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó 

használati útmutatóban, ismertetőben; 

c) a honlapján, valamint 

d) a fogyasztóknak küldött hírlevélben és az általa üzemeltetett webáruház honlapján, ha ilyen 

tevékenységeket saját maga végez. 

 A Korm. rendelet szerinti tájékoztatásnak az adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó 

teljes médiafelület legalább 5 %-át kell kitennie. A hirdetést tartalmazó szórólap, reklámújság, 
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termékismertető, továbbá katalógus médiafelületén a tájékoztatást az adott elektromos, 

elektronikus berendezés vonatkozásában addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott 

berendezésre vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés azon szerepel. A gyártó az általa gyártott 

elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó használati útmutatóban, ismertetőben, továbbá 

honlapjának, a fogyasztók részére küldött hírlevélnek és az általa üzemeltetett webáruház 

honlapjának médiafelületén a tájékoztatást az adott elektromos, elektronikus berendezés 

vonatkozásában addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott berendezést a gyártó gyártja, 

illetve forgalmazza. 

 

AZ ÁTVÁLLALÓ, AZ ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG (OHÜ) ÉS A 

HULLADÉKKEZELŐ TÁJÉKOZTATÁSA – 1 hónapon belül 

A gyártó kezelési kötelezettségével összefüggő, az elektromos, elektronikus berendezés 

alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározására, veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki 

dokumentációt, kezelési utasítást az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba 

hozatalától számított 1 hónapon belül az átvállalónak, az Országos Hulladékgazdálkodási 

Ügynökségnek (a továbbiakban: OHÜ), továbbá a hasznosítást végző hulladékkezelőnek elektronikus 

formában hozzáférhetővé teszi ( Korm. rendelet 7.§.(7) pont) 

 

TÁJÉKOZTATÁS MINDENKI SZÁMÁRA – 1 éven belül 

A gyártó az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalát követő 1 éven belül 

az Európai Unió területén első alkalommal forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés 

valamennyi típusát illetően az újrahasználatra, az újrahasználatra előkészítésre és a kezelésre 

vonatkozó ingyenes tájékoztatást mindenki számára hozzáférhetővé teszi. A tájékoztatást különösen 

kézikönyvekben, valamint az elektronikus hírközlés szolgáltatásain keresztül kell biztosítani. 

(2) A tájékoztatásnak legalább a következőkre kell kiterjednie: 

a) az elektromos, elektronikus berendezésben található különböző alkatrészek és anyagok 

meghatározására, beleértve a berendezés működése szempontjából jelentős fontosságúnak nem 

tekinthető tartó és hordozó alkatrészeket is; 

b) az elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok és keverékek 

meghatározására; 

c) a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi 

folyadékot, és legalább a 26. § (1) bekezdése szerinti anyagot, alkatrészt, tartozékot, összetevőt kell 

eltávolítani ( Korm. rendelet 8.§.) 


