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Az Elektro-Waste Nonprofit Kft. egy elektromos és elektronikai hulladékok kezelését 
koordináló szervezet. Hasznosítást koordináló szervezetként elektromos és elektronikai 
hulladékok kezelésével 100% termékdíj mentességet tudunk biztosítani csatlakozott 
partnereink számára, mindamellett teljesítjük begyűjtési és hasznosítási 
kötelezettségüket. Az Elektro-Waste Nonprofit Kft.-hez (2003-as megalakulása óta) 
több, mint 200 partner csatlakozott, és így 2009-ben összesen 1,15 milliárd Ft értékben 
biztosítottunk termékdíj mentességet partnereink számára. 

Tevékenységünk során folyamatosan szembesülünk azzal, hogy számos gazdálkodó 
nem ismeri kötelezettségeit, így nem is teljesíti azt, amit a Vám- és Pénzügyőrség és az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jelentős 
szankciókkal sújt. Ezért szeretnénk a gazdálkodókat tájékoztatni a kötelezettségeikről, 
amelyhez kérjük a Magyarországi Elektronikai Társaság szíves együttműködését. 

Az elektromos és elektronikai berendezések gyártóinak, első belföldi forgalomba 
hozóinak kötelezettségei néhány szóban összefoglalva: 

Hazánknak az Európai Közösség tagjaként környezetvédelmi kötelezettségei vannak. 
Elektronikai hulladékokra vonatkozóan a Közösség előírásai szerint 2008-ra el kellett 
érni a keletkező elektromos és elektronikai hulladékok visszagyűjtésében a 4 kg/fő/év 
mennyiséget (WEEE direktíva). Ezen kötelezettségek teljesítéséhez a gazdaság minden 
résztvevőjét be kell vonni, így a hazai szabályozás szigorú követelményeket vet ki a 
gazdaság szereplőire. Ilyen kötelezettségek az Európai Közösség irányelveinek 
megfelelően, hogy az elektromos és elektronikai termékek gyártóinak, illetve első 
belföldi forgalomba hozóinak termékdíj-fizetési, illetve visszavételi, begyűjtési és 
hasznosítási kötelezettsége van.  

(„Elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, 
illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek 
rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, 
ideértve az elektromágneses mező, illetve a villamos áram előállítását, mérését, átvitelét 
biztosító eszközöket is, továbbá ezen berendezések, eszközök, alkotórészei.” – 1995. évi 
LVI. tv. 20. § 6.)  

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség felé 
teljesítendő kötelezettségek: 

Az elektromos és elektronikai termékek begyűjtését és hasznosítását, illetve a 
bejelentési kötelezettség teljesítését az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelőség ellenőrzi, amely hiányosság felderítése esetén akár 
1 000 000 Ft hulladékgazdálkodási bírságot is vethet ki.  



Termékdíj-fizetési kötelezettségek: 
A hazai környezetvédelmi szabályozás egyik eszköze a környezetvédelmi termékdíj, 
amely egy adó jellegű szabályozó eszköz. A környezetvédelmi termékdíj többek közt az 
elektromos és elektronikai berendezéseket terheli. Termékdíj-fizetésre kötelezett a 
termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója, mind belföldi előállítású 
termék, mind külföldről behozott termék esetében.  
A termékdíjjal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 2008-ban a Vám- és Pénzügyőrség 
vette át az APEH-tól. Az azóta eltelt két év alatt több ezer kötelezett jelentkezett be a 
Vámhatóságnál, hiszen az szigorú ellenőrzésekkel vizsgálja a gazdálkodók 
tevékenységét és a hiányosságokat szankciókkal sújtja. A Vám- és Pénzügyőrség a 
mulasztás vagy a visszaélés mértékétől függően akár 1 000 000 Ft mulasztási bírságot is 
kiszabhat és emellett természetesen a gazdálkodónak meg kell fizetni az elmaradt 
termékdíjat is kétszeres díjtétellel. 

Mentesség a termékdíj-fizetési kötelezettség alól: 
A termékdíj-fizetési kötelezettséggel érintett gazdálkodóknak lehetőségük van 
mentességet szerezni a termékdíj megfizetése alól, amennyiben hasznosítást koordináló 
szervezet segítségével a hulladékká vált termékdíjköteles terméket a 264/2004 (IX.23.) 
Korm. rendeletben meghatározott mennyiségben és módon hasznosítják. Ebben az 
esetben jelentős költségmegtakarítás érhető el. 

Miért is kérjük segítségüket a kötelezettek tájékoztatásában: 
A termékdíjjal kapcsolatos tájékoztatás számos gazdálkodót nem ért el, így sok 
kötelezett még mindig nem tud termékdíj-fizetési kötelezettségéről, illetve téves 
információk birtokában van, melynek következtében a Vám- és Pénzügyőrség az 
ellenőrzései során jelentős bírságokat vet ki. Ezért kérünk arra lehetőséget, hogy rövid 
szakírásokban tájékoztassuk a Magyar Elektronikai Társaság tagjait kötelezettségükről, 
ezeket közzétehessük a Magyar Elektronikai Társaság portálján vagy hírlevelében. 
Amennyiben igényt tartanak rá, akár egy-egy rendezvényükön is szívesen bemutatjuk a 
kötelezettségeket. Célunk, hogy felhívjuk a lehetséges kötelezettek figyelmét a 
termékdíj-fizetési és hulladékhasznosítási kötelezettségükre, mellyel jelentős 
hulladékgazdálkodási- és termékdíj bírságot kerülhetnek el, illetőleg tájékoztassuk a 
mentesség lehetőségéről, amely jelentős megtakarítást jelent a termékdíj megfizetéséhez 
képest. 

Továbbá, elektronikai hulladékok kezelését koordináló szervezetként a Magyar 
Elektronikai Társaság tagjainál hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések 
hasznosításában is segítségükre tudunk lenni országos begyűjtő hálózatunkon keresztül. 
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