
 

 

 

Electro-Coord tájékoztató „A Kormány 197/2014. (VIII.1) Korm. rendelete az 

elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről” elnevezésű új jogszabályról 

 

 

 

Fenti rendelet 2014. augusztus 1-én történő életbe lépésével hatályát vesztette az elektromos 

és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.  

 

Az új, 197/2014 (VIII.1) számú kormányrendelet által bevezetett 7 fő változást az 

alábbiakban foglaljuk össze. Hangsúlyozzuk, hogy jelen Tájékoztatónkban csak ezen általunk 

önkényesen kiemelt változásokat taglaljuk. A új kormányrendelet számos változtatást vezet be 

a régihez képest. Az új jogszabály teljes szövegéről a 108-as számú Magyar Közlönyben vagy 

a  http://www.magyarkozlony.hu/ honlapon tájékozódhatunk. 

 

 

1., 2014. augusztus 1-től a gyártó tájékoztatási  kötelezettsége kibővült az alábbiakkal: 

 

4.fejezet 7. § (2) A gyártó gondoskodik arról, hogy a 2005. augusztus 13. napját követően 

gyártott elektromos, elektronikus berendezésen, vagy ha azon a termék mérete vagy 

rendeltetése miatt nem lehetséges, akkor a termék csomagolásán, a használati útmutatóban 

vagy a garanciajegyen 

a) a 4. mellékletben feltüntetett ábra,  

b) a gyártó azonosításra alkalmas megjelölés, valamint 

c) a forgalomba hozatal időpontja 

jól látható, felismerhető (olvasható) és letörölhetetlen legyen. 

 

(3) A gyártó a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatja arról, hogy 

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a 

környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a 

vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik; 

b) az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká 

válását követően veszélyes hulladéknak minősülne; 

c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és 

az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedénybe, továbbá 

települési hulladékként nem ártalmatlanítható;  

d) a 4. mellékletben szereplő ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká 

vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;  

e) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort 

tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort 

tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus 

berendezésből biztonságosan; 

f) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás 

helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált 



elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, 

elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható; 

g) tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés 

újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában 

és az újrafeldolgozás egyéb formáiban, valamint 

h) a 12. § (1)–(5) bekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban 

felmerült költségeket viseli, és erre garanciát vállal. 

 

(4) A gyártó a (3) bekezdésben meghatározott 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. 

  

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatásnak az adott elektromos, elektronikus berendezésre 

vonatkozó teljes médiafelület legalább 5 %-át kell kitennie. A hirdetést tartalmazó szórólap, 

reklámújság, 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.  

 

8. § (1) 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. 

 

2., 2014. augusztus 1-től a gyártó által viselt költségekről szóló fejezet a következőkkel 

egészül ki: 



 

 

6. fejezet 12 § (4) A gyártó a forgalmazó kérésére az értékesítési szerződésben meghatározott 

mennyiségnek megfelelő elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő 

hulladékát a forgalmazótól átveszi, és az ezzel kapcsolatos költségeket viseli. 

 

3., 2014. augusztus 1-től a forgalmazó kötelezettségei az alábbiakkal bővültek ki: 

 

11.fejezet 22. § (4) Ha a fogyasztó a forgalmazótól új elektromos, elektronikus berendezést 

vásárol, és azt a forgalmazó a fogyasztónak házhoz szállítja, a forgalmazó a fogyasztó által 

felajánlott, a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, 

elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a fogyasztótól (hulladékbirtokostól) 

átveszi és elszállítja.  

 

(5) Ha a forgalmazó a hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a visszavitt 

elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett 

hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét 

elkülönítetten és hiánytalanul kell átadnia a gyártó vagy az átvételre hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező jogosult részére.  

 

4., 2015. január 1-től a gyártó visszavételi és átvételi kötelezettsége a következőkkel bővül: 

 

17-es fejezet 36§ (1) : 

 

„(1) A gyártó 

a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, 

valamint 

b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus 

berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus 

berendezéssel jellegében és funkciójában azonos, 

az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatának biztosítása érdekében a nem 

természetes személy fogyasztótól legalább ingyen, a természetes személy fogyasztótól 

legalább az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű, és legalább 1 évre szóló, a 

Magyarországon forgalmazott termékekre vonatkozó vásárlási utalvány ellenében 

visszaveszi, ha azt a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja (visszavételi 

kötelezettség). A gyártó naponta legfeljebb 20 darab használt elektromos, elektronikus 

berendezés után köteles vásárlási utalványt adni a természetes személy fogyasztó részére. 

A vásárlási utalvány nem átruházható, összege nem áthárítható.” 

 

(2)  

 

„(1) A gyártó 

a) az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, 

b) a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus 

berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus 

berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,  

c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban 

képződő hulladékát, valamint 



d) az új, az azonos vagy az azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített 

történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban 

képződő hulladékát 

a hulladék átadásának ösztönzése érdekében a nem természetes személy 

hulladékbirtokostól legalább ingyen, a természetes személy hulladékbirtokostól az 1. 

melléklet 2. pontjában meghatározott összegű, és legalább 1 évre szóló, a Magyarországon 

forgalmazott termékekre vonatkozó vásárlási utalvány ellenében átveszi és gyűjti, ha a 

hulladékbirtokos azt a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség). A 

gyártó naponta legfeljebb 20 darab hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 

után köteles vásárlási utalványt adni a természetes személy hulladékbirtokos részére. A 

vásárlási utalvány nem átruházható, összege nem áthárítható.” 

 

„(6) A forgalmazó a vásárlási utalvány összegét a gyártóra nem háríthatja át.” 

 

5., 2014. augusztus 1-től a rendelet tárgyi hatélya kibővül a Kerékpár világítókészüléke és a  

Világítókészülék gépjárműhöz berendezéskategóriákkal: 



 

1. melléklet a 197/2014. (…) Korm. rendelethez 

 

Elektromos, elektronikus berendezés-kategóriák  

 

5. Világítótestek: 
1.5. táblázat 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 

   Fénycsöves világítótestek 
A háztartási 

világítótestek 

9405   

Lámpa és világító-felszerelés, beleértve a 

keresőlámpát és a sportlámpát is; továbbá 

megvilágított jelzések, reklámfeliratok, 

cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű 

fényforrással szerelve; fénycsöves világítótest 

A közterület vagy a 

közlekedési útvonal 

világítására szolgáló 

termékek, a háztartási 

világítótestek, a 9405 

10 21, a 

9405 10 91, a 

9405 20 11, a 

9405 20 91, a 

9405 40 31 és a  

9405 40 91 termékek 

   Egyenes fénycsövek  

8539 31 10 Fénycső izzókatóddal, kettős végű foglalattal  

   Kompakt fénycsövek  

8539 31 90 Más fénycső izzókatóddal  

   
Nagy intenzitású kisülő lámpák, beleértve a 

nagynyomású nátriumlámpákat és a fém 

halogénlámpákat 

 

8539 32  Higany- vagy nátriumlámpa; fémhalogén lámpa  

   Kisnyomású nátriumlámpák  

   
Egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy 

fényszabályozó berendezések  
Izzólámpa 

8512 10 00 Kerékpár világítókészüléke  

 20 00 Világítókészülék gépjárműhöz 
A gépjármű részeként 

beépített berendezések 

8513 10 00 
Hordozható elektromos lámpa saját 

energiaforrással 
 

8539 49 10 Ultraibolya lámpa  

 49 30 Infravörös lámpa  

8541 40 10 Fénykibocsátó dióda, beleértve a lézerdiódát  

9405 10  
Csillár és más mennyezeti vagy fali elektromos 

világítófelszerelés 

A közterület vagy a 

közlekedési útvonal 

világítására szolgáló 

termékek, és a 

fénycsöves termékek 

 20  
Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- 

vagy állólámpa 
Fénycsöves termék 

 30 00 Karácsonyfaégő-készlet Fénycsöves termék 

 40  Más elektromos lámpa és világító felszerelés Fénycsöves termék 

 60  Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, Fénycsöves termék 



cégtáblák és hasonlók 

 

6., 2014. augusztus 1-től a „Gázkisülésű lámpák” minimális bgyűjtési aránya 30%-ról 40%-

ra emelkedik: 

 

 

 

2. melléklet a 197/2014. (…) Korm. rendelethez 

 

A gyűjtési és a hasznosítási arány mértéke 

 

1. A gyűjtési arány mértéke: 

 

1.1. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési 

arány mértéke elektromos, elektronikus berendezés-kategóriánként: 
2. táblázat 

 

Elektromos, elektronikus berendezés-kategória: 

 

 

2014-től: 

1. Háztartási nagygép 48 % 

2. Háztartási kisgép 27 % 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések* 45 % 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek** 40 % 

5. Világítótestek 7 % 

5a. Gázkisülésű lámpák 40 % 

6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve a nagyméretű, 

rögzített ipari szerszámok 

8 % 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 7 % 

8. Orvostechnikai eszköz, kivéve a beültetett és a fertőzött termékek - 

9. Ellenőrző és vezérlő eszközök 7 % 

10. Adagoló automaták 7 % 

 

7., 2015. január 1-től a Világítótest hulladékok után a magánszemélyeknek 50Ft/db értékű 

vásárlási utalványt kell biztosítani, kivétel a LED amelyek után 20 Ft/db értékű utalványt 

kell adni: 



 

 

„1. melléklet a 197/2014. (…) Korm. rendelethez 

 

Elektromos, elektronikus berendezés-kategóriák  

 

 

2. Az elektromos, elektronikus berendezés-kategóriák és a részüket képező egyes 

berendezések (vámtarifaszámok alapján) nem kimerítő listája, valamint a vásárlási 

utalvány összegének legkisebb mértéke*: 

 

 

5. Világítótestek: 
1.5. táblázat 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 

Vásárlási 

utalvány 

értéke: 

   Fénycsöves világítótestek 
A háztartási 

világítótestek 
50 Ft 

9405   

Lámpa és világító-felszerelés, 

beleértve a keresőlámpát és a 

sportlámpát is; továbbá megvilágított 

jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és 

hasonlók, állandó jellegű 

fényforrással szerelve; fénycsöves 

világítótest 

A közterület vagy a 

közlekedési útvonal 

világítására szolgáló 

termékek, a háztartási 

világítótestek, a 9405 

10 21, a 

9405 10 91, a 

9405 20 11, a 

9405 20 91, a 

9405 40 31 és a  

9405 40 91 termékek 

50 Ft 

   Egyenes fénycsövek  50 Ft 

8539 31 10 
Fénycső izzókatóddal, kettős végű 

foglalattal 
 50 Ft 

   Kompakt fénycsövek  50 Ft 

8539 31 90 Más fénycső izzókatóddal  50 Ft 

   

Nagy intenzitású kisülő lámpák, 

beleértve a nagynyomású 

nátriumlámpákat és a fém 

halogénlámpákat 

 50 Ft 

8539 32  
Higany- vagy nátriumlámpa; 

fémhalogén lámpa 
 50 Ft 

   Kisnyomású nátriumlámpák  50 Ft 

   
Egyéb világítótestek, illetve 

fényszóró vagy fényszabályozó 

berendezések  

Izzólámpa 50 Ft 

8512 10 00 Kerékpár világítókészüléke  50 Ft 

 20 00 Világítókészülék gépjárműhöz 

A gépjármű részeként 

beépített 

berendezések 

50 Ft 

8513 10 00 Hordozható elektromos lámpa saját  50 Ft 



energiaforrással 

8539 49 10 Ultraibolya lámpa  50 Ft 

 49 30 Infravörös lámpa  50 Ft 

8541 40 10 
Fénykibocsátó dióda, beleértve a 

lézerdiódát 
 20 Ft 

9405 10  
Csillár és más mennyezeti vagy fali 

elektromos világítófelszerelés 

A közterület vagy a 

közlekedési útvonal 

világítására szolgáló 

termékek, és a 

fénycsöves termékek 

50 Ft 

 20  
Elektromos asztali, íróasztali, 

éjjeliszekrény- vagy állólámpa 
Fénycsöves termék 50 Ft 

 30 00 Karácsonyfaégő-készlet Fénycsöves termék 50 Ft 

 40  
Más elektromos lámpa és világító 

felszerelés 
Fénycsöves termék 50 Ft 

 60  

Megvilágított jelzések, 

reklámfeliratok, cégtáblák és 

hasonlók 

Fénycsöves termék 50 Ft 

 
 


