
 

 

Tárgy: A „4v. Nagyméretű világítótestek” és az „5v. Kisméretű világítótestek” 
elektromos és elektronikai berendezés-kategóriákra vonatkozó 
Hulladékkezelési díjak módosítása  

  

Tisztelt Partnerünk!  

  

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. (továbbiakban: „ECM”) 
hulladékkezelési díjai az ECM vezetésének határozata szerint 2022. január 1-től módosulnak. A 
változtatások indokait röviden az alábbiakban foglaltuk össze:  

Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási Rendszerében (lásd 1. sz. melléklet) 
a Gyártók a mindenkori tárgyidőszaki értékesített mennyiségeik után fizetik a hulladékkezelési díjat. A 
Gyártók felé leszámlázott hulladékkezelési díj a következő kiadásokat fedezi: 

• Hulladék begyűjtési szolgáltatások költségei 

• Hulladék kezelői szolgáltatások költségei 

• Működési költségek 

• Kutatás és Fejlesztés költségei 

• Oktatás és ismeretterjesztés költségei 

• Fogyasztók tájékoztatása 

• A társaság közhasznú céljainak és feladatainak teljesítéséhez szükséges költségek és kiadások. 

A hulladékkezelési díj mértékét az alábbi képlet alapján határozzuk meg: 

                       Begyűjtött és visszavett mennyiség * hulladékkezelési egységköltség + Fix költségek + Értékcsökkenési leírás + Adók 
Díj =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Előző évben eladott összmennyiség 
 

A hulladékkezelési díjakat befolyásoló tényezők folyamatosan változnak; így változnak azon terméktípusok 
és a terméktípusok egymáshoz viszonyított aránya is, amelyeket a gyártók piacra helyeznek. Napjainkban 
az értékesítés több mint 70%-át a LED-es világítási megoldások adják és ez az arány évről évre növekszik, 
ezzel szemben a hulladékban 3% alatt van a LED-es termékek részaránya. A következő grafikonból látható, 
hogy hogyan változik a Nonprofit Kft-hoz befizetett hulladékkezelési díjak összetétele: 

 



 

 

A LED retrofit lámpák kiszorítják a Hg tartalmú, úgynevezett „gázkisüléses elven működő 
lámpákat”, a komplex LED-es világítótestek pedig visszaszorítják mind a Hg-os lámpákat, 
mind a LED retrofit lámpás megoldásokat (lásd 2. sz. melléklet). A Hg-os lámpák és a LED 
retrofit lámpák hozzájárulása a Noprofit Kft. „kollektív alapjához” csökken, és a csökkenés 
üteméhez igazítottan szükséges a világítótestekre számított hulladékkezelési díj emelése, az 
alábbiak szerint: 

forint / db 2021 2022 

3.a Hg lámpák 50 50 

3.b LED retrofit lámpák 40 40 

4v.a Nagyméretű hagyományos 
világítótestek 

45 60 

4v.b Nagyméretű LED-es világítótestek 45 60 

5v.a Kisméretű hagyományos világítótestek 25 40 

5v.b Kisméretű LED-es világítótestek 25 40 

 

Figyelemmel a fent részletezett piaci változásokra, annak érdekében kényszerülünk a világítótest 
kategóriában a díjemelésre, hogy közép és hosszútávon finanszírozható maradjon a teljes világítástechnika 
ágazat hulladék kibocsátásának kezelése, teljesíteni tudjuk a magyar WEEE rendeletben előírt minimális 
hulladék gyűjtési és kezelési célértékeket és megfeleljünk a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
jogszabályoknak (lásd 3. sz. melléklet). Ilyen módon tudjuk a non-profit státusz megőrzése mellett a 
begyűjtés folyamatosságát biztosítani.  
A „3. Lámpák” berendezés kategória hulladékkezelési díjai változatlanok maradnak, a Hg-tartalmú lámpák 
díja 50 Ft/db +ÁFA és a LED-retrofit lámpák díja továbbra is 40 Ft/db +ÁFA. A hulladékkezelési 
megállapodás többi rendelkezése is változatlan marad. 

A díjváltozásról az érvényes hulladékkezelési megállapodásunk 6.1 pontja alapján társaságunk székhelyén 
történő kifüggesztéssel, valamint a honlapunkon történő közzététellel is értesítjük Partnereinket.   

A hulladékkezelési megállapodás 4. számú mellékleteként csatolt hulladékkezelési díjtáblázat 
2022. január 1. napjától alkalmazandó hatállyal a fentiek szerint módosul. 

Reméljük, hogy továbbra is elégedett lesz az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. szolgáltatásaival.  

Budapest, 2021. szeptember 30.  

Üdvözlettel:  

 
Kovács Béla 
ügyvezető   
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.  
  
Melléklet:  

1. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási Rendszere 
2. Értékesített mennyiségek 
3. Célértékek 
4. Hulladékkezelési díjtáblázat 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet, Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási Rendszere 
 

 
 
2. sz. melléklet, Értékesített mennyiségek 
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3. sz. melléklet, Célértékek 
 

adatok tonnában 2021 várható 2022 terv 
begyűjtendő fényforrások 527 tonna 499 tonna 
kezelendő fényforrások 527 tonna 499 tonna 
begyűjtési % 66,5% 66,5% 
hasznosítási % 85% 85% 
   
begyűjtendő világítótestek 650 tonna 575 tonna 
kezelendő világítótestek 500 tonna 575 tonna 
begyűjtési % 11,5% 11,5% 
hasznosítási % 85% 85% 

 
 



 

 

4. sz. melléklet szerződés 4. sz. melléklet  

Hulladékkezelési díjtáblázat 2022. január 1-től  
Termékkör megnevezése  Hulladékkezelési díj 1  

Nagyméretű hagyományos világítótestek*  60 Ft / db  

Nagyméretű LED-es világítótestek*  60 Ft / db  

Kisméretű hagyományos világítótestek*  40 Ft / db  

Kisméretű LED-es világítótestek*  40 Ft / db  

LED retrofit lámpák**  40 Ft / db  

Hg-tartalmú lámpák***  50 Ft / db  

A csatlakozás az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. rendszeréhez díjmentes.  

1 A Hulladékkezelési díj licence-díjas, darab alapú hulladékkezelési díj, az aktuális évben 
piacra vitt mennyiség (db) alapján!  

Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.    

* A „Világítótestek“ kategóriába sorolandó:  
- hagyományos lámpatestek és LED-es lámpatestek  
- kerékpár világítókészüléke  
- világító készülék gépjárműhöz (kivétel a gépjármű részeként beépített 

berendezések)  
- elemlámpa: hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással  
- karácsonyfaégő – készlet  
- egyéb világítótestek  

  
**A „LED retrofit lámpák” kategóriába sorolandó:   

- a LED-ek  
- LED-es retrofit (a hagyományos izzókkal és a Hg tartalmú lámpákkal csereszabatos, 

fejeléssel ellátott) lámpák és az úgynevezett LED modulok: olyan LED-es termékek, 
amelyeket a végfelhasználó a lámpatestben cserélni tud  

***A „Hg-tartalmú lámpák” kategóriába sorolandó:  
- egyenes fénycsövek  
- kör, illetve egyéb formájú fénycsövek  
- kompakt fénycsövek (energiatakarékos lámpák) - nagy intenzitású kisülő lámpák: - 

nagynyomású nátriumlámpák  
- kisnyomású nátriumlámpák (SOX)  
- fémhalogén lámpák  
- kerámia fémhalogén lámpák  
- Hg és kevertfényű lámpák  
- Xenon lámpák  
- indukciós lámpák  
- egyéb speciális gázkisüléses elven működő lámpák  
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