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Tájékoztató 

 
a forgalmazó TECHEM Kft. elektromos és elektronikus berendezésekkel  

kapcsolatos hulladékgazdálkodási kötelezettségeiről 

 

 

Jelen tájékoztató a TECHEM Kft-nek (1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em., Cg. 01-09-264456) mint 

forgalmazónak az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésén alapuló tájékoztatási 

kötelezettsége teljesítésének, valamint a fogyasztók és a hulladékbirtokosok kellő mértékű felvilágosításának 

célját szolgálja. 

 

A forgalmazó tájékoztatási kötelezettségének a jelen tájékoztatónak a forgalmazó honlapján 

(www.techem.hu ) történő közzétételével tesz eleget. 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

Ezen tájékoztató alkalmazásában 

1.1. elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 

1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése 

elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy 

elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is; 

 

1.2. fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos 

kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok 

alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági 

tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi 

személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, 

használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; 

 

Amennyiben a szerződés a TECHEM Kft. és társasház vagy lakásszövetkezet között jön létre, 
úgy az egyéni díjfizető a TECHEM Kft-vel szemben nem minősül fogyasztónak, 

 
1.3. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a 

birtokában van; 

 

1.4. történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés; 

 

1.5. vásárlási utalvány:  a Techem Kft. által biztosított vásárlási utalvány olyan nyomtatott vagy elektronikus 

formában kiállított számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék 

árából a jogosultat 100.- Ft összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel. 

 

2. A TECHEM Kft. által forgalmazott elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok 

a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozó 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik és gyűjtik. 

 

http://www.techem.hu/
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3. A forgalmazó által forgalmazott elektromos, elektronikus berendezések alábbi alkatrészei a hulladékká 

válásukat követően veszélyes hulladéknak minősülnek: 

 

A készülékekben található UN 3091 lítium elem 

Készülék megnevezés Cikkszám 

TSS adatgyűjtő egység  570 510  

 

TSS3 adatgyűjtő egység  570 600  
Funk FHKV költségmegosztó 

 

1725,1726, 1740,1741, 1742 

Funk FHKV költségmegosztó, távérzékelővel 

 

1753 

FUNK-modul MK vario-S vízmérőhöz 376320, 376420 

 

MK WZCompact hőmennyiségmérő 

 

 00551111, 00551310, 00551311, 00752111 

 

Hőmennyiségmérő Ultra S3/classic S3 00681326,   00681340,  00681346 

 

MKWZ Vario hőmennyiségmérők  

 

553009, 553001, 553011, 553101, 553109, 

553201, 553209       

 

UN 3090 lítium elem 

Elemkészlet SR Basic-hez 570640, 570641, 570642  
 

 

4. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni és az a települési 

hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem 

ártalmatlanítható. 

 

5. A forgalmazó által forgalmazott termékeken is feltüntetett, az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká 

vált elektromos, elektronikus berendezés jelölésére szolgáló ábra (áthúzott hulladéktároló) azt jelenti, 

hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni. 

 

6. A forgalmazó által forgalmazott, az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó elemet, vagy 

akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések az alábbi típusú elemet, akkumulátort 

tartalmazzák: 

− UN 3091 lítium elem 

− UN 3090 lítium elem 

 

A készülékekben található elemek felhasználók általi kiszerelését, eltávolítását vagy megsemmisítését sem 

a gyártó, sem a forgalmazó nem támogatja.  

 

7. A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve 

valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus 

berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, 

térítésmentesen átadható.  
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8. A forgalmazó az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint a más 

által (ideértve a gyártót is) forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely az 

általa forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos, - 

különösen a használt elektromos, elektronikus berendezés újra hasznosításának biztosítása érdekében - 

a fogyasztótól visszaveszi, ha azt a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség). 

 

Ha a természetes személy fogyasztó (a fogalom meghatározását lásd az 1.2. pontban) a használt 

elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén a forgalmazónak visszavételre felajánlja, 

a forgalmazó a fogyasztó részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén meghatározott 

összegű vásárlási utalványt ad a következő feltételek szerint: 

a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, 

elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a forgalmazó 

több árengedményt vagy kedvezményt kíván a fogyasztó részére biztosítani; 

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához 

használható fel, kivéve, ha a forgalmazó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az 

új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához; 

c) a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és 

helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, 

ha a forgalmazó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja 

biztosítani; 

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható. 

 

A forgalmazó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét a fogyasztót terhelő fizetési 

kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti. 

 

A forgalmazó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az 

elektromos, elektronikus berendezés a visszavétel során a visszavételt végző egészségére vagy testi 

épségére súlyos veszélyt jelent. Ilyen esetben a berendezést hulladéknak kell tekinteni és a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján kell gondoskodni a kezeléséről. 

 

9. A forgalmazó az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, a más 

által (ideértve a gyártót is) forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, 

amely a forgalmazó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és 

funkciójában azonos, valamint a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 

hulladékát, - a hulladék átadásának ösztönzése érdekében - a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a 

hulladékbirtokos azt a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség). 

 

Ha a természetes személy hulladékbirtokos (a fogalom meghatározását lásd az 1.3. pontban) a 

hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén a forgalmazónak átvételre 

felajánlja, a forgalmazó a hulladékbirtokos részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása 

esetén meghatározott összegű vásárlási utalványt ad a következő feltételek szerint: 

a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, 

elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a forgalmazó 

több árengedményt vagy kedvezményt kíván a hulladékbirtokos részére biztosítani; 

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához 

használható fel, kivéve, ha a forgalmazó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az 

új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához; 

c) a vásárlási utalvány csak a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján 

és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, 

kivéve, ha a forgalmazó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén 

kívánja biztosítani; 

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható. 
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A forgalmazó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét a hulladékbirtokost terhelő 

fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti. Kivétel ez alól, ha az elektromos, elektronikus 

berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak (a fogalom 

meghatározását lásd az 1.4. pontban) minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a 

hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú 

elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett gyűjtőhelyen a 

jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti. 

 

A forgalmazónak a hulladékot abban az esetben is át kell vennie, ha a hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezés az elektromos, elektronikus berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket nem 

tartalmazza vagy az elektromos, elektronikus berendezést megbontották. 

 

A forgalmazó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét abban az esetben 

tagadhatja meg, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az átvétel során az átvételt 

végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt jelent. Ha a forgalmazó a hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés átvételét megtagadja, jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a berendezés 

azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét és időpontját rögzíti. 

A jegyzőkönyvet a forgalmazónak és a hulladékbirtokosnak alá kell írnia. A forgalmazó az aláírt 

jegyzőkönyv egy példányát a hulladékbirtokosnak átadja. Ha a forgalmazó a hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezés átvételét ilyen módon megtagadja, a hulladékbirtokost a helyszínen tájékoztatja 

arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése 

érdekében. Ilyen helyek a  veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékok lerakására alkalmas 

hulladékgyűjtő udvarok, felsorolásuk megtalálható többek között a www.fkf.hu weboldalon. Szükség 

esetén a forgalmazó a hulladékgazdálkodási hatóságot, illetve egy - a hulladék kezelésére jogosult - 

gazdálkodó szervezetet a hulladék elszállítása és annak környezetvédelmi szempontból biztonságos 

kezelése érdekében haladéktalanul tájékoztatja. 

 

10. A forgalmazó a hulladékbirtokos által felajánlott olyan elektromos, elektronikus berendezés háztartásban 

képződő hulladékát, amelynek egyik oldala sem haladja meg a 25 cm-t, a hulladékbirtokostól – tekintettel 

arra, hogy a TECHEM Kft. nem rendelkezik üzlethelyiséggel – közvetlenül a leszerelés helyszínén veszi 

át. 

 

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára is elérhető 

veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékok lerakására alkalmas hulladékgyűjtő 

udvarokon is térítésmentesen leadhatók. 

 

11. Ha a fogyasztó a forgalmazótól új elektromos, elektronikus berendezést vásárol, és azt a forgalmazó a 

fogyasztónak házhoz szállítja, a forgalmazó a fogyasztó által felajánlott, a vásárolt berendezéssel azonos 

mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő 

hulladékát a nem természetes személy fogyasztótól (hulladékbirtokostól) legalább ingyenesen, a 

természetes személy fogyasztótól, hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és elszállítja. 

 

12. A forgalmazó a hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, ezért a visszavitt elektromos, 

elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett, hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul átadja a gyártó 

vagy az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére. 

 

13. A forgalmazó a tevékenységével szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újra 

hasznosításában, újra használatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, 

http://www.fkf.hu/
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elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb 

formáiban.  

 

A forgalmazó ezen célok elérése érdekében az alábbi lépéseket teszi: 

− a fogyasztók, hulladékbirtokosok megfelelő tájékoztatása a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
tájékoztató közzétételével 
 

− a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglalt, hulladékká vált elektromos és elektronikus 
berendezések gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok betartása 

 

− hatályos szerződés fenntartása a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcéggel 
  

14. A forgalmazó a vásárlási utalvány, a kedvezmény összegét a gyártóra nem hárítja át. 

 

 
Budapest, 2022. szeptember 1. napján 

 

 

 

 

                                                      TECHEM Kft. 

 

 


