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Környezetvédelmi tudnivalók és hulladékkezelési tájékoztatás az elektronikus 

termékekhez kapcsolódóan 

 

A WEEE jelzés (áthúzott szemeteskuka) azt a jelentést hordozza magában, 

hogy a hulladékká vált elektromos berendezést elkülönítetten kell gyűjteni. Az 

ily módon jelölt termékek veszélyesek lehetnek a környezetre, ezért speciális 

visszagyűjtési, feldolgozási, újrahasznosítási és megsemmisítési eljárást 

igényelnek. 

 

A hulladékká vált elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, 

települési hulladékként nem ártalmatlanítható!  A hulladékká vált fényforrás, lámpatest vagy 

bármely elemének hulladékként történő kezelése kizárólag a vonatkozó szabályozásnak 

(197/2014.(VIII.1.) Kormányrendelet) megfelelően történhet. A berendezésben található 

veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, ha 

azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. 

  

 

Hulladékkezelési utasítás 

 A sértetlen és a törött halogén izzóknak nincs káros hatása.  

 A sértetlen és a törött LED fényforrásoknak és egyéb LED-es világítótesteknek nincs 

káros hatása, de elektronikai hulladéknak minősül, ezáltal sérülés/elhasználódás esetén 

a kijelölt gyűjtőedénybe kell helyezni. 

 A sértetlen energiatakarékos kompakt fénycsöveknek és fémhalogén izzóknak nincs 

káros hatása, azonban veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat 

tartalmaznak, amelyek a fényforrás törése/sérülése esetén kijuthatnak a környezetbe. A 

higany veszélyessége abból ered, hogy a környezeti hőmérsékleten párolog és gőzeinek 

belégzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva 

környezetkárosító hatással bírnak. Ezért vigyázzunk, a különböző fénycsöveket és 

lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket, hogy azokat a 

kijelölt gyűjtőkbe helyezzék! 

 Az elemekben és akkumulátorokban található savak, nehéz és egyéb fémek környezetbe 

kijutása szintén környezetkárosító hatású, ezért ezeket szintén elkülönítve gyűjtsük és 

kizárólag az erre kijelölt gyűjtőbe dobjuk! 

 A hulladékká vált fényforrás, lámpatest vagy bármely elemének hulladékként történő 

kezelése kizárólag a vonatkozó szabályozásnak megfelelően történhet. A keletkezett 

hulladék kezelésével, elhelyezésével kapcsolatban keresse az értékesítő társaságot. A 

berendezésben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros 

hatást gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően használják, működtetik. (197/2014. VIII.1.) Kormányrendelet.) A 

berendezés tartalmazhat olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes 

hulladéknak minősül.  

 A környezeti szempontokra, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás kívánatos voltára 

tekintettel úgy kell eljárni, hogy az ne akadályozza meg az alkatrészek vagy az egész 

berendezés környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozását és 

újrahasználatát. 
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Az ANRO Épületdíszítés Kft által forgalmazott világítástechnikai termékek gyártása 

során felhasznált anyagok és a hulladékká vált termékek kezelése 

Megnevezés Alkatrész Alapanyag Veszélyes anyag 

tartalom 

Kezelés 

Halogén fényforrás bura, foglalat, 

volframszál 

üveg, fém nincs Különleges kezelést 

nem igényel 

Kompakt fényforrás bura, foglalat, 

izzószál, elektronikus 

előtét, higany 

üveg, fém, műanyag igen Különleges kezelést 

igényel a 197/2014. 

(VIII.1.) 

Kormányrendelet 

szerint 

Fémhalogén 

fényforrás 

bura, foglalat, 

izzószál, higany, 

fémhalogenid 

üveg, fém, kerámia igen Különleges kezelést 

igényel a 197/2014. 

(VIII.1.) 

Kormányrendelet 

szerint 

LED fényforrás E14, 

E27, GU10, GU5.3, 

G4, G9, GX53, 

AR111, T8, T5 

foglalattal 

bura, foglalat, DIP, 

COB vagy SMD 

LED, nyomtatott 

áramkör, ellenállás 

üveg, fém, kerámia, 

műanyag 

igen Különleges kezelést 

igényel a 197/2014. 

(VIII.1.) 

Kormányrendelet 

szerint 

LED szalag nyomtatott áramkör, 

ellenállás, SMD vagy 

COB LED 

fém, műanyag igen Különleges kezelést 

igényel a 197/2014. 

(VIII.1.) 

Kormányrendelet 

szerint 

LED dióda, LED 

modul 

nyomtatott áramkör, 

DIP, COB vagy SMD 

LED 

fém, műanyag igen Különleges kezelést 

igényel a 197/2014. 

(VIII.1.) 

Kormányrendelet 

szerint 

LED világítótest 

(LED mélysugárzó, 

LED reflektor, LED 

panel, LED 

bútorvilágító) 

lámpatestház, bura, 

elektronikus 

működtető egység, 

nyomtatott áramkör, 

SMD vagy COB LED 

üveg, fém, műanyag igen Különleges kezelést 

igényel a 197/2014. 

(VIII.1.) 

Kormányrendelet 

szerint 

 

 

Magyarországi elektronikai berendezés importőrként a hulladékkezelési kötelezettségünket a 

197/2014. (VIII.1.) kormányrendelet 9.§(1)b) és (2)b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően közvetítő szervezetre, az Electro-Coord Magyarország 

Nonprofit Kft-re ruháztuk át. A keletkező elektronikus hulladékot az Electro-Coord 

Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer 

keretében. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. közvetítő szervezetként átvállalja a 

gyártóktól és a forgalmazóktól az elektromos és elektronikai hulladékok visszavételét, 

begyűjtését, feldolgozását és hasznosítását. Ezen termékek vagy ehhez hasonló jellegű és 

funkciójú használt vagy hulladékká vált más termékek a forgalmazás helyén térítésmentesen 

átadhatóak. Importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)-(5) bekezdése szerinti kötelezettségeink 

teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát vállalunk. 
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