ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft.

2013. évi Közhasznú jelentés

3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
1)Vagyoni helyzet

2012

Befektetett eszközök aránya
Forgóeszközök aránya

2013

33,69 %
65,44%

30,82 %
68,86 %

2)Pénzügyi helyzet
Likviditási mutató:
pénzeszköz+követelés+értékpapír
rövidlejáratú kötelezettségek

743,68%

658,9 %

Készpénz likviditás:
pénzeszköz
rövidlejáratú kötelezettségek

480,08 %

494,84%

3)Befektetési tükör
e Ft-ban
nyitó bruttó
nyitó nettó

Immateriális Ingatlanok Járművek
Irodai
Beruházás
javak
berendezések
, felszerelések
76.145
113.910
46.774
194.237

összesen

431.066

19.749

111.323

32.337

128.456

0

0

0

200

2.587

0
14.438

0
65.781

139.202

0
65.117

4.866

0
22.212

0
79.497

0
171.692

8.721

2.279

7.774

13.716

32.490

záró bruttó

76.145

113.910

46.774

194.437

záró nettó

11.028

109.044

24.564

114.940

növ. Bruttó
csökk. Bruttó
halmozott
ÉCS nyitó
Csökk. ÉCS
Halmozott
ÉCS záró
éves ÉCS

0
56.396

4 A közhasznú szervezet jellemző költségei
Költségnem

’000 Ft

Begyűjtés, feldolgozás költsége***
ECM Nonprofit Kft. működési
költsége**
ebből a vezető tisztségviselők
jövedelme*
* felügyelő bizottság díjaival
** ÉCS-vel
*** HURO nélkül
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249.324
136.995
34.448

291.865
0

0

200

431.266
259.574
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5 Egyéb megállapítások
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. 2013-ban tevékenységéhez az alábbi
támogatásokat vette igénybe:

5.1 E-AIMS projekt
("AUTOMATIC AND INDIVIDUALISED SORTING AND MANAGEMENT PROCESSES OF EWASTES”, ECO/09/256139/S12.570354)

A Spanyol projekt keretén belül együttműködő partnerként vettünk részt a projektben, melynek
célja automatikus hulladék szétválogatási rendszerek fejlesztése.
A program keretén belül az ECM 21.914,70 EUR (könyvekben 6.120.557,- HUF) előleget
kapott EU-tól 2010-ben. 2012-ben megtörtén a projektzárás, melynek keretében ECM 2013
elején még 17.833,95 EUR EU-s támogatást kapott a felmerült költségek ellentételezéseként. A
Pénzügyi zárásra így 2013-ban került sor, mely 11.345 ezer Ft (39.748,65 EUR) támogatási
összeg az egyéb bevételek között jelenik meg.
A projekt 50%-os támogatású volt.

5.2 HURO Border Light (HURO/0802/046_AF) projekt
Az EU és Magyar állam által közösen finanszírozott Román-Magyar határmenti együttműködés
keretében zajló projektben az ECM, mint fő pályázó 2011-ben Mezőkovácsházán fénycsőbontó
üzemet létesített. A megnyitó 2012. március 5-én történt meg. Az üzem a program szerint a
határmenti 4 magyar és 4 román megyéből (programterület) gyűjtött fénycsöveket bontja. A
program keretén belül a két ország területén tájékoztató programok (road show) zajlottak,
továbbá a közös területen gyűjtőedények kerültek elhelyezésre.
A projekt teljes magyar költségvetése 1.182.456,0 EUR volt, melyből végül az ECM
1.139.569,52 EUR-t tudott felhasználni. Ebből a 15% önrész 170.935,44 EUR volt.
A projekt 85% támogatottságú volt. A támogatás 85%-át (összérték 72,25%-át), összesen
823.338,95 eurót az EU fizette, míg 15%-át (összérték 12,75%-át), 145.295,13 eurót
társfinanszírozás keretén belül a Magyar állam. A 15% önrész a lighting szekció költsége.
A beruházásokra (fejlesztésre) kapott támogatás ÉCS-ként még el nem számolt része a passzív
időbeli elhatárolások között, mint halasztott árbevétel szerepel (185.388 ezer Ft).
A 2013-ban a projekt keretében megvalósult beruházás tárgyi eszközeinek értékcsökkenése
13.762 eFt volt, melyre a 11.640 eFt elszámolt (feloldott) támogatás (85%) a rendkívüli
bevételek között szerepel.
A projekt keretében az üzemben feldolgozott hulladék mennyisége 2012-ben összesen 160
tonnát, míg 2013-ban 261 tonnát tett ki.
A projektet 5 évig kell fenntartani, amely az EU jogból eredő kötelezettség és amelyet a Projekt
Megvalósítási Kézikönyv is megerősít (2.5.5. fejezet). A fenntartási időszak a projekt
befejezésének napját követő napon kezdődik (2012. június 1.) és 5 évig tart (2017. május 31.).
2013 augusztustól az NFÜ engedélyezte az ECM részére, hogy a programterületen kívülről
származó hulladékot is feldolgozhasson a mezőkovácsházai fénycsőbontó üzemben.

6 A közhasznú tevékenység rövid tartalmi bemutatása
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-t tagjai a 2004. szeptember 21-i-i alakuló
Taggyűlésen a Társasági szerződés elfogadásával alapították, mint közhasznú társaságot (Kht.).
A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-14-000568 cégjegyzékszámon
2004. december 20-val vette nyilvántartásba.
A Társaság Közhasznú fő tevékenysége: 70.22 (74-14-21 ’03) Üzletviteli tanácsadás
(eredetileg programkoordinálás)
A közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a bejegyzéssel egy időben, 2004. december 20val jegyzett be a bíróság.
2009. május 28-án a Gt.365.§ alapján a Kht. átalakult Nonprofit Kft-vé. A közhasznú
besorolási megmaradt. Cg. 01-09-918085 lett az új cégjegyzékszám.
A Társaság csak közhasznú tevékenységet folytat.
A Társaság OKTF nyilvántartási száma: 1/2005/EK. A Társaság közhasznú
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A Társaság közhasznú feladatának és céljának meghatározásában irányadó a Kormányrendelet;
a Civil tv.; a Ktv.; és a Hgt. rendelkezéseihez kapcsolódó mindazon további hatályos (beleértve
azok későbbi módosítását is) jogszabály, amely a Társaság közhasznú céljának és feladatának
teljesítésével és működésével kapcsolatos.
A Társaság a Kormányrendelet 4.§. (6) pontjában rögzített kötelezettség és jogelv betartásával
végzi a közhasznú feladatait és tevékenységét, mely szerint a gyártó az elektromos,
elektronikus berendezés visszavételéért a forgalmazótól, a fogyasztótól, vagy a
hulladékbirtokostól, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételéért díjat nem
kérhet.
A Társaság a gyártók megbízásából a Kormányrendeletben meghatározottak szerint
gondoskodik az alábbiakról:
(1) a forgalmazó által visszavett elektromos, elektronikus berendezés tárolásának és
elszállításának,
b) a forgalmazó által átvett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés
gyűjtésének, előzetes tárolásának,
c) a gyűjtőedények elhelyezésének, valamint
d) a hulladék elszállításának
megszervezéséről.
(2) A Társaság a gyártók megbízásából és a forgalmazó kérésére az értékesítési szerződésben
meghatározott mennyiségnek megfelelő háztartási elektromos berendezést a forgalmazótól
átveszi.
(3) A Társaság a gyártók megbízásából a 4. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékká vált
elektromos, elektronikus berendezés kezelésének költségeit viseli.
(4) A Társaság a gyártók megbízásából a történelmi hulladékká vált nem háztartási elektromos
berendezés birtokosa, ha a hulladékká vált berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos
funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált berendezést a
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett
gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti.

6.1 A Társaság feladata, célja
A Társaság alapító tagjai, mint gyártók, illetve forgalmazók a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 29.§-ában foglaltak szerint a Hgt. 22-28.§-ban
foglalt kötelezettségek ellátása és teljesítése érdekében hozzák létre a Társaságot, mint önálló
jogi személyiséggel rendelkező közhasznú közvetítő szervezetet. A Társaság azzal a kifejezett
közhasznú céllal került megalapításra, hogy a Társaság a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 3.§ (1) bekezdésének m./
pontja értelmében irányadó Hgt-ből és az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletből (a továbbiakban: Kormányrendelet) fakadó egyes gyártói kötelezettségek
teljesítését átvevőként/közvetítőként jogszerűen átvegye/átvállalja; a tevékenységi körébe
tartozó hulladékok gyűjtését és kezelését vagy egyéb jogszabályban előírt kötelezettségek
teljesítését jogszerűen szervezze és koordinálja.
A Társaság célját a Társasági szerződés rögzíti.

6.2 A vállalkozás folytatásának elve
ECM- a hulladék kezeléssel kapcsolatosan három fő alaptevékenysége van:
1. hulladék kezelést (visszavétel, gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) végeztet
2. a hulladék kezelési tevékenysége és az engedélyei alapján termékdíj mentességet
biztosított 2011. december 31-ig.
3. rendelkezésre áll a saját és szerződéses partnerei hatósági ellenőrzéséhez
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Az új Kt. (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról) 2012. január 1-vel
megszüntette a termékdíj-mentesség intézményét, továbbá a termékdíjas termékek esetén
állami feladattá tette a hulladékkezelés koordinálását.
Így 2011. december 31-vel az ECM befejezte a termékdíjas termékek esetében a fenti 1-2.
pontokban megadott tevékenységeit.
Mivel a termékdíj egy adónem, mely alól az ECM mentességet biztosított 2005-2011.
időszakban szerződött Kötelezettei számára, az ECM-nek jogszabályok alapján a 2011-es év
zárását követően (2012. május) még 5 évig biztosítania kell az adómentesség ellenőrzésének
feltételeit. Ehhez a fenntartó működéshez a források az ECM rendelkezésére állnak. A működés
kollektív volta, és az ellenőrizhetőség biztosításának technikai feltételei miatt így ECM-nek
fenn kell tartania fent jelzett 3. tevékenységét a korábban termékdíj-köteles termékek esetén.
A 2012-es változások a nem termékdíj köteles termékek körét (lámpatestek és fényforrások)
nem érintik, ezen berendezés kategóriák tekintetében a társaság tovább folytatja Közvetítő
szervezetként a hulladékgazdálkodási tevékenységeit!

6.3 Az
ELECTRO-COORD
tevékenysége

Magyarország

Nonprofit

Kft.

Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. úgy tesz eleget a szerződött partnereitől
átvállalt és vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségeinek, hogy országos begyűjtő
hálózatot hozott létre és üzemeltet, és az elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére
(gyűjtés és hasznosítás) pályázati úton választja ki a hulladékkezelő partnereit.

6.3.1 Szerződött partnerek – megbízók
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-nek. 2013-ben csak a lighting üzletágban
voltak érvényes Hulladékkezelési megállapodásai, a megbízók száma 143.

6.3.2 Begyűjtési hálózat bemutatása
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. begyűjtési hálózata
ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a rábízott elektronikai és elektromos
berendezések begyűjtésére pályázatot ír ki. A pályázatra hulladékkezeléssel, begyűjtéssel
foglalkozó cégek jelentkezését várja, akik közül kiválasztja, azon cégeket, akik a
legszakszerűbben és leggazdaságosabban tudják elvégezni a hulladékkezeléssel kapcsolatos
feladatokat. A pályázati rendszerről további információk a következő, hulladékkezelésről szóló
részben találhatók.
2013-ban a 2011-2012-es szerződések kerültek meghosszabbításra. 2013 őszén új pályázatot
írtunk ki a 2014-es évre vonatkozóan.
Az

Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a begyűjtési rendszerét, valamint a
szállítások folyamatát úgy alakította ki, és úgy működteti, hogy a megbízott beszállítók a
feladatot a társaság által meghatározott elvek alapján tudják elvégezni, melynek során a
koordinációt végző munkatársak csak esetenkénti fuvarszervezést és rendszeres ellenőrző
tevékenységet végeznek.
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. minden megbízott beszállítójával egyedi
szerződést köt, melyben rögzítésre kerülnek a kötelezettségek és teljesítések. Biztosítja a
beszállítók
számára
a
folyamat
működéséhez
szükséges
dokumentumokat,
formanyomtatványokat, a kommunikációs csatornákat, a megállapodás szerinti fizetési
feltételeket, illetve a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelő magas szintű közvetítői
tevékenységet, viszont megköveteli, hogy az elvárásainak megfelelően történjen a teljesítés.
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Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. közvetítői tevékenységének része olyan
beszállítók felkutatása a területi-, az elektromos és elektronikai nagykereskedelmi hálózati- és a
közszolgáltatói gyűjtők személyében, akik a megfelelő engedélyekkel rendelkeznek és
szolgáltatásukkal bővítik a világítástechnikai hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek
teljesítésének körét.
A megkötött egyedi szerződések alapján a következők szerint végzik a tevékenységüket a
felsorolt beszállítói csoportok:
A „Villamossági nagy- és kiskereskedelmi hálózati gyűjtők” saját kereskedelmi láncukból
gyűjtik vissza a vevők által leadott elektronikai hulladékokat. Vagy kiszállításkor a
visszfuvarral oldják meg ezt a feladatot, vagy a vevő szállítja be az üzletbe a hulladékot.
A „lakossági szelektív hulladékudvarok” az önkormányzatok kezelésében működve
biztosítják a település lakossága számára, hogy a háztartásukban feleslegessé vált használt
elektromos, elektronikai készülékeiket díjmentesen leadhassák. Ezek a lakossági szelektív
hulladékudvarok az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. begyűjtő hálózatával
együttműködve veszik vissza világítástechnikai hulladékot és továbbítják azt a kijelölt
feldolgozókhoz.
A „veszélyes hulladék begyűjtő vállalkozások” általános begyűjtési és szállítási feladatokat
látnak el. A kis- és nagykereskedelmi egységekből, szervizekből, intézményektől, cégektől,
hulladékudvarokból stb. begyűjtik és elszállítják a világítástechnikai elektronikai hulladékot az
ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-val szerződött feldolgozókhoz.
A „feldolgozó” elsődlegesen feldolgozást végez az ELECTRO-COORD Magyarország
Nonprofit Kft-val kötött egyedi szerződésben leírtaknak megfelelően. Tevékenységéről a
teljesítésének megfelelően jelentést készít és küld el a Nonprofit Kft.-nak.
Ellenőrzés
Az ellenőrzés alapja egy internet alapú programot, mely segítségével a begyűjtők és a
feldolgozók a teljesítésüknek megfelelően jelentenek a társaságnak. Ez lehetővé teszi a kezelés,
hasznosítás alakulásának rendszeres figyelését és szükség esetén a beavatkozást is.

6.3.3 Hulladékkezelők bemutatása
ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a rábízott elektronikai és elektromos
berendezések begyűjtésére, feldolgozására és kezelésére pályázatot ír ki. A pályázatra
hulladékkezeléssel, gyűjtéssel foglalkozó cégek jelentkezését várja, akik közül kiválasztja azon
cégeket, akik a legszakszerűbben tudják elvégezni a hulladékkezeléssel kapcsolatos
feladatokat.
2013-ban a 2011-2012-es szerződések kerültek meghosszabbításra. 2013 őszén új pályázatot
írtunk ki a 2014-es évre vonatkozóan.
Az

A pályázatok értékelési szempontjai jól kiolvashatóak voltak magából a kiírásból. A
legfontosabb szempontok az alábbiak voltak:
1. megfelelő engedélyek megléte,
2. megfelelő saját, vagy kiépített gyűjtési, visszavételi (lakossági, közületi)
gyűjtőkapacitással rendelkezik,
3. megfelelő kezelési kapacitással rendelkezik
4. a hulladékkezelési és szállítási díj ajánlat,
5. a pályázat részeként bemutatott anyagmérleg szerint a jogszabályban meghatározott
minimális mértékben hasznosítja a kezelt hulladékot,
6. a tevékenység megfelelő szintű dokumentálása
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A pályázatok kiértékelésekor a pályázók pontszámot érnek el, és ez alapján kerülnek
kiválasztásra a megfelelő partnerek.
Minden megfelelő engedéllyel és szakértelemmel rendelkező jelentkező lehetőséget kap a
rendszerbe történő beilleszkedésre, az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. szerződést
köt velük.
Az alábbi hulladékkezelő cégek voltak az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.
szerződött partnerei a 2013-as évben:
1.
2.
3.
4.
5.

Avarem Kft.
Larec Hungária Kft.
Színflex Plus Kft.
Müller-Guttenbrunn Kft.
S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.
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6.3.4 Eredmények
Teljesítés tonnában
Értékesítés

Kötelezettség

ECM hulladékkezelési összesített adatok a 443/2012. Kormányrendelet 6. sz. melléklet szerint, adatok tonnában

Teljesítés*

A kód megnevezése

A

D1

D2

D3

AM

E

B

F

G

HR

UFR

Háztartási nagygépek
Háztartási kisgépek
Információs (IT) és távközlési
berendezések
ebből képcsöves
Szórakoztatóelektronikai
cikkek
ebből képcsöves
Világítótestek (a normálizzók
és halogénizzók kivételével)

3 208,412

160,421

141,19%

980,411

294,123

171,68% Gázkisülésű lámpák

226,495

45,295

181,200

0,000

226,495

181,200

0,000

0,000

45,295

80,0%

80,0%

504,941

310,974

193,967

0,000

504,941

411,188

0,000

0,000

93,753

81,4%

81,4%

731,436

356,269

375,167

0,000

731,436

592,388

0,000

0,000

139,048

81,0%

81,0%

Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok
Játékok, szabadidős és
sportfelszerelések
Orvosi berendezések
Ellenőrző, vezérlő és
megfigyelő eszközök
Adagoló automaták
4 188,823

454,544

160,92% Összesen

A=visszavett háztartási berendezések, D1=Magyarországon kezelt, D2=másik EU-s tagállamban kezelt, D3=EU-n kívül kezelt, AM=összes kezelt =D1+D2+D3=H+C, H=hasznosítás=E+B,
E=anyagában hasznosított (recycled), B=égetéssel hasznosított (WTE), C=ártalmatlanítás=F+G, F=égetés (incinerate), G=lerakás (landfill), HR=H/AM, UFR=E/AM
*: Teljesítés=AM/Kötelezettség
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