
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI
TÁRSASÁG

A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET SZERVEZETE

LIGHTING SOCIETY OF HUNGARY
MEMBER OF THE HUNGARIAN

ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION
UNGARISCHE LICHTTECHNISCHE

GESELLSCHAFT
MITGLIED DES UNGARISCHEN

ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Tájékoztató

Az  Electro-Coord  Magyarország  Nonprofit  Kft.  kérésére  megvitattuk  és  egyeztettük  a  „Világítástechnikai
elektromos és elektronikai termékek” hulladékainak kezelésével kapcsolatos javaslatokat, mely érintette mind a
kiterjesztett gyártói  felelősségi rendszer szervezeti kérdéseit mind a hulladékok begyűjtése, hasznosítása és
kezelése működtetési modelljét.

A világítástechnikai eszközök hulladékgazdálkodási feladatait a jövőben az alábbi kategóriákban kell teljesíteni: 

1.3. Lámpák;

1.4.  Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t):  ebbe a kategóriába kerültek a
„nagyméretű lámpatestek”, besorolási kódjuk: 1.4.4. világítótestek,

1.5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t):  ebbe a kategóriába kerültek a
„kisméretű lámpatestek”, besorolási kódjuk: 1.5.3. világítótestek,

A Kormányrendelet alapján elvégzett és fent leírt  átcsoportosítás  miatt a korábbi  egységes „Világítótestek”
elektromos,  elektronikai  berendezés  kategóriát  a  jövőben  2  kategóriára  kell  bontsuk:  (i)  nagyméretű
világítótestek  (amelyeknek  bármely  külső  mérete  meghaladja  az  50  cm-t),  valamint  (ii)  a  kisméretű
világítótestek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t). 

Tekintettel  a  világítástechnikai  iparág  sajátosságaira,  hulladékgazdálkodási  működtetési  elveire  és  annak
garantálására, hogy a világítástechnikai ipar hulladékgazdálkodása mind működésében mind teljesítményében
megfeleljen a magyar törvényi szabályoknak, illetve a szabályozásban elvárt célértékeknek, az eddig egységes
„Világítótestek” kategória helyett a következő kategóriák alkalmazására kerül sor 2020 január 1-től:

Nagyméretű hagyományos világítótestek

Nagyméretű LED-es világítótestek

Kisméretű hagyományos világítótestek

Kisméretű LED-es világítótestek

Fentiek  alapján  az  eddigi  egységes  „Világítótestek”  elektromos,  elektronikai  berendezés  kategóriában
alkalmazott Ft/kg +ÁFA hulladékkezelési  díj  megszűnik és helyette Ft/db +ÁFA díjakat  fognak alkalmazni.  A
Kötelezettek  (Gyártók)  adminisztrációjának  megkönnyítése  érdekében  az  új  „Világítótest”  kategóriákra  is
létrehozzák és működtetik majd az úgynevezett „Black Box” rendszert. A Black Box rendszeren keresztül folyik
majd  a  Gyártók  regisztrációja,  adatszolgáltatásainak  és  befizetéseinek  kezelése  és  ellenőrzése,  valamint  a
hulladékkezelési teljesítmények allokációja.

A  változásokról  az  Electro-Coord  Magyarország  Nonprofit  Kft.  minden  Kötelezettnek  (Gyártónak)  írásos
tájékoztatót küld.
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