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Használt elemek átvételi kötelezettsége a 

kereskedelmi egységekben  
2009. július 1-től 

 
 
Mi a kötelezettség? 
Kötelező a fogyasztótól átvenni és gyűjtőedényben gyűjteni az elhasznált 
elemeket és akkumulátorokat minden olyan kereskedelmi egységben, ahol 
elemeket és/vagy akkumulátorokat árulnak. 
 
Mikor lép életbe a kötelezettség? 
2009. július 1-től. 
 
Mi a mulasztás következménye? 
Bírság: első esetben 100 000 Ft, ezt követően alkalmanként 250 000 Ft. 
 
Mely jogszabály rendelkezik minderről? 
A 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet és a 21/2008 (VIII. 30.) KvVM rendelet. 
 
Hogyan teljesíthető ez a kötelezettség? 
A RE’LEM Nonprofit Kft. a kereskedők számára térítésmentesen biztosít gyűjtőedényt 
és az összegyűlt hulladékot – amennyiben a gyűjtőedény megtelt és a hulladék 
elszállítását a kereskedő kéri – díjmentesen elszállítja. 
 
Mik a teendők a kötelezettség teljesítése érdekében? 
1. Tekintse át, majd töltse ki és írja alá a Hulladékbegyűjtési megállapodás 

mindkét példányát. Az egyik példányt postázza a RELEM alvállalkozójának címére: 
Forego Kft. 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 11. Ezzel biztosítja, hogy kiszállítsuk 
Önnek a gyűjtőedényt, illetve, hogy az összegyűlt elemhulladékot a RE’LEM 
meghatalmazott megbízottja a továbbiakban elszállítsa az Ön üzletéből. 

2. Az edény kiszállításáig helyezzen ki üzletében egy ideiglenes tárolót, dobozt a 
vevők által visszahozott elemek számára, és ragassza fel erre a mellékletben 
található matricát. – Ezzel azonnal teljesíteni tudja átvételi kötelezettségét. 

3. Ha a gyűjtőedény megtelt (legyen szó akár az ideiglenes, akár a kiszállított 
edényről), kérje a hulladék elszállítását a következő elérhetőségek 
valamelyikén: 

• E-mail: logisztika@forego.hu 
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• Telefon: 06 20 56 33 333 
A RE’LEM megbízásból a Forego Magyarország Kft. szállítja el Öntől a hulladékot és erről 
bizonylatot ad. Az elszállításokra a bejelentést követően legkésőbb néhány héten belül 
kerül sor.  
 

Egyéb tudnivalók 
 

Hová helyezhetem el a gyűjtőedényt? 
A gyűjtőedény elhelyezése fedett helyen történjen, fontos, hogy ne érje víz. Az edény – 
kereskedelmi egységekben - a lakosság részére nyilvános. Címe, kereshető formában 
felkerül a www.relem.hu és a www.forego.hu honlapok gyűjtőpont keresőjébe. 

 
Mit dobhatnak a fogyasztók az edénybe? 
A gyűjtőedénybe többféle típusú használt elem és akkumulátor bedobható, ami a nyíláson 
befér (egyszer használatos alkáli és szén-cink elemek és újratölthetők: mikro, ceruza, 
góliát méretűek, gombelemek, mobiltelefon-, és laptop akkumulátorok, stb.) Ha valaki 
véletlenül nagyobb akkumulátort hozna vissza, az edény ürítésekor azt is el fogjuk 
szállítani. 
 
Miért veszélyes hulladék az elem? 
A használt hordozható elemek és akkumulátorok a mérgező nehézfém tartalmuk - mint 
például a kadmium, nikkel, lítium - miatt számítanak veszélyes hulladéknak. Az elemek 
borítása megsérülhet és a nehézfémek közvetlenül, illetve a hulladék feldolgozása során 
közvetetten károsíthatják a levegő, a talaj és a vizek minőségét. 
 
Kinek adhatom át az összegyűjtött használt elemet, és 
akkumulátort? 
Fontos, hogy minden esetben meggyőződjön arról, hogy a RE’LEM Kht. által megbízott 
szállítónak adja át az összegyűjtött hulladékot. A hulladékért jelentkező személy a 
RE’LEM megbízólevelével igazolja jogosultságát. Amennyiben kétsége támad a szállító 
személyével kapcsolatban, kérjen információt a 06 20 56 33 333-as telefonszámon. 
 
Mi történik az elemekkel a begyűjtés után? 
A begyűjtés után a használt elemek és akkumulátorok veszélyeshulladék-lerakóba 
kerülnek, 2009. szeptember 26-a után pedig újrahasznosíttatjuk azokat. Az 
újrahasznosítás Magyarországon még nem megoldott, ezért a hulladékokat jelentős 
költséggel külföldön kell feldolgoztatnunk. 
 
Mit tegyek, ha adataimban változás történik? 
Jelezze a Forego Kft-nek e-mailben az info@forego.hu címre, esetleg postán. 
 
További információra van szüksége?  

• E-mail: info@forego.hu  
• Fax: 06 23 454 879 
• Telefon: 06 23 457 151 

 

http://www.relem.hu/
http://www.forego.hu/
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