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Tájékoztatás használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételéről, 

illetve a már hulladékká vált átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről 
 

 

Jelen tájékoztatás azokat a szabályokat foglalja össze, amelyek alapján a Digitáltechnika Kft. 

- az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendeletnek megfelelően, mint forgalmazó - 

átveszi, gyűjti és kezeli a hulladékká vált, illetve visszaveszi a használt, elektronikus és 

elektromos berendezéseket. 

 

Jelen tájékoztatást on-line formájában a www.dit.hu weblapon, valamint a forgalmazási 

helyeken jól látható formában tesszük elérhetővé a fogyasztóink számára. 

 

A Digitáltechnika Kft. a használt vagy hulladékká vált elektromos/ elektronikus 

berendezéseket üzleteiben átveszi, amennyiben azokat cégünk forgalmazza, vagy a 

forgalmazott eszközökkel jellegükben vagy funkciójukban megegyeznek. 

 

Fogalom meghatározások 

 

Átvételi hely: olyan, a gyártó/forgalmazó által fenntartott gyűjtőhely, amely a 

Kormányrendeletben meghatározott gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvétele és azt 

követő gyűjtése céljából lett kialakítva, Digitáltechnika Kft. esetében a Kft szaküzletei: 

 

Győr, Nagy Imre u. 35. és Budapest Egressy u. 5. sz. alatti informatikai szaküzletek. 

 

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, ide értve az 

elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító 

eszközöket is. 

 

A fentieknek megfelelően többek között elektromos/elektronikus berendezések a következők: 

- nagy számítógépek, szerverek 

- személyi számítógépek, hordozható számítógépek, kis méretű hordozható számítógépek, 

mini számítógépek 

- nyomtatók, másológépek és faxgépek kombinálva is, feliratozógépek 

- monitorok 

- porszívók 

- digitális fényképezőgépek, videokamerák 

- háztartási varrógép és egyéb textilfeldolgozáshoz használt gépek 

 

Segíthet a tájékozódásban, hogy 2005.aug.13.-a után legyártott elektromos/elektronikai 

berendezések minden esetben egy áthúzott  kuka ábrával vannak ellátva, ezzel utalva arra, 

hogy nem kezelhetők háztartási hulladékként: 

 
 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170890
http://www.dit.hu/
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Elektromos/elektronikai berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká 

vált elektromos/elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely 

kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és 

mennyiségénél fogva az elektromos/elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, 

amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos/elektronikus 

berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak. 

 

Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése, hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, a 

gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. 

 

Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos 

célt szolgál annak révgén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként 

valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a 

hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb 

körű gazdaságban betölthesse, a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. 

melléklete tartalmazza. 

 

Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, melytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, 

vagy megválni köteles. 

 

Hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés: A Ht. 2. par. (1) bek. 23. pontja 

szerinti hulladék, ideértve valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a 

berendezés részét képezi, amikor attól megválnak. 

 

Ht.: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely a hulladékgazdálkodás 

legfontosabb szabályait tartalmazza. 

 

Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet, ideértve a hasznosítást vagy 

ártalmatlanítást megelőző előkészítést is. 

 

Történelmi hulladék: a 2005. aug. 13. napján vagy azt megelőzően gyártott, hulladékká vált 

elektromos, elektronikai berendezés. 

 

Vásárlási utalvány: olyan a Digitáltechnika Kft által nyomott, sorszámozott, vevő nevére 

kiállított bizonylat, amely az új elektromos/elektronikus berendezés vásárlása esetén az új 

termék árából a jogosultat a Kormányrendeletben meghatározott összegű árengedmény 

igénybevételére jogosítja fel a használt vagy hulladékká vált elektromos/elektronikus 

berendezés leadásával egyidejűleg. 

 

Veszélyes hulladék: Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője Ht.1. 

mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkezik, és a 

veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ez által az élővilágra, az emberi 

életre és egészségre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében 

károsító hatást fejt ki. (pld. a mérgező hulladék). 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602
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A Digitáltechnika Kft. csak azt az elektromos/ elektronikai hulladékot, használt berendezést 

és azok alkatrészeit veszi át, melyeket tőle vásároltak, vagy nem tőle vásárolták ugyan, de a 

máshol megvásárolt elektromos/ elektronikai berendezéssel jellegében és funkciójában 

megegyező berendezést a Digitáltechnika Kft. is forgalmaz. 

 

Fontos: Ha esetleg a visszahozott berendezés emberi egészségre, testi épségre vagy 

környezetre súlyos veszélyt jelent a visszavételt megtagadjuk, a visszautasításról 

munkatársunk jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a visszautasítás indokát. 

 

Ha a természetes személy fogyasztó használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus 

berendezést a forgalmazás helyszínén visszavételre felajánlja, a fogyasztó részére új 

elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén vásárlási utalványt adunk a következő 

feltételek szerint: 

 a vásárlási utalvány kizárólag természetes személy fogyasztó részére jár. 

 elektromos/elektronikai hulladék alkatrészeit önmagában is átvesszük, de azokért 

vásárlási utalványt nem adunk 

 egy visszahozott elektronikai hulladékért cserébe csak egy darab utalvány jár 

 a kapott utalványt felhasználni csak új elektromos/elektronikai berendezés 

vásárlásakor lehet, az utalvány csak a kiállítás napján érvényes és csak a kiállítás 

helyén váltható be. 

 egy berendezés megvásárlásakor csak egy darab utalvány használható fel. 

 a vásárlási utalvány nem áthárítható, készpénzként visszaadása nem lehetséges. 

 

A nem természetes személy fogyasztóktól az elektromos/elektronikai hulladékot a 

Digitáltechnika Kft. ingyen veszi át. 

 

A vásárlási utalványok összegét a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

A Digitáltechnika Kft. által forgalmazott néhány elektromos, elektronikai berendezés 

visszavételekor adott vásárlási utalvány összege: 

 

- Nagy számítógépek, szerverek                                                                                 700Ft 

- Személyi számítógépek, hordozható számítógépek, kisméretű hordozható 

  számítógépek ,mini számítógépek                                                                            500Ft 

- Nyomtatók, másológépek és faxgépek kombinálva is, feliratozógépek                  300Ft 

- Monitor                                                                                                                     300Ft 

- Háztartási varrógép és egyéb textil feldolgozására használt gépek                         300Ft 

- Digitális fényképezőgépek, videokamerák                                                              300Ft 

- Porszívók                                                                                                                  100Ft 

 

Környezetünk megóvása érdekében üzleteinkben igyekszünk mindent megtenni annak 

érdekében, hogy ezek a környezetre veszélyt jelentő termékek minél szélesebb fogyasztói 

rétegtől kerüljenek vissza a szabályozott gyűjtési csatornákba, és ne kommunális hulladékként 

kerüljenek kidobásra a fogyasztók részéről. 

 

A Digitáltechnika Kft. körültekintően kiválasztott, engedéllyel rendelkező partnerrel 

végezteti a hulladékkezelést. 

 

Kérjük a tisztelt fogyasztókat, hogy további felvilágosítás céljából keressék üzletvezetőinket, 

akik szívesen állnak rendelkezésükre. 

http://www.dit.hu/files/vasarlasi_utalvany_2015.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170890

