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.
1A

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

Hulladékkezelési díjtáblázat 2021. január 1-től
Termékkör megnevezése

Hulladékkezelési díj 1

Nagyméretű hagyományos világítótestek*

45 Ft / db

Nagyméretű LED-es világítótestek*

45 Ft / db

Kisméretű hagyományos világítótestek*

25 Ft / db

Kisméretű LED-es világítótestek*

25 Ft / db

LED retrofit lámpák**

40 Ft / db

Hg-tartalmú lámpák***

50 Ft / db

A csatlakozás az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. rendszeréhez díjmentes.
A Hulladékkezelési díj licence-díjas, darab alapú hulladékkezelési díj, az aktuális évben
piacra vitt mennyiség (db) alapján!
1

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

