
TÁJÉKOZTATÁS 

használt vagy hulladékká vált elemek és akkumulátorok vonatkozásában 

 

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

445/2012. (XII.29.) Korm. rendeletre hivatkozással a POWER Biztonságtechnikai 

Kereskedelmi Kft. az alábbiakról tájékoztatja vásárlóit: 

a) az elemekben és akkumulátorokban felhasznált anyagoknak különböző kockázatai 

lehetnek a környezetre és emberi egészségre. A hatásokat az elemekben és az 

akkumulátorokban előforduló toxikus nehézfémek, mint például a higany, kadmium, ólom, 

nikkel és cink és ezek vegyületei okozhatják. 

b) az elem- és akkumulátorhulladék települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása 

káros hatásokkal járhat, ezért javasoljuk, hogy tartózkodjon ettől. 

c) az elem- és akkumulátorhulladék elkülönítetten történő gyűjtése fontos annak érdekében, 

hogy ezek megfelelő kezelését biztosítsák, előmozdítsák és megkönnyítsék, ezért kérjünk, 

hogy gyűjtse őket elkülönített, zárt edényzetben, majd hozza vissza azt üzletünkbe. 

d) a használt elem és akkumulátor, valamint az elem- és akkumulátorhulladék típusára és 

biztonságos eltávolításának módjára az olyan elektromos és elektronikus berendezések 

esetében, amelyek elemmel vagy akkumulátorral működnek a csomagoláson, illetve a 

használati-kezelési útmutatóban találnak információt. 

e) Az elemet, illetve akkumulátort gyártó és a forgalmazó vállalatoknak kötelességük átvenni, 

gyűjteni és visszaforgatni a kimerült és feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszavétel 

üzletünkben ingyenes, a behozott elem, illetve akkumulátor térítésmentesen átadható. 

f) a POWER Kft viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó 

kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. 

g) a fogyasztó hozzájárulására kiemelten fontos az elem- és akkumulátorhulladék 

újrafeldolgozásához; valamint  

h) az elemre és akkumulátorra vonatkozó, jogszabály szerinti jelölési szabályok szerint 

feltüntetett ábra, vegyjel és adat jelentésének ismertetése a csomagoláson, illetve a 

használati-kezelési útmutatóban, a következők szerint:  

 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén a ”Hg”, 

 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumtartalom esetén a ”Cd”, 

 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén a ”Pb” 

i) Csak olyan elemet és akkumulátort veszünk vissza, mely az emberi egészségre nem káros 

formában kerül beszállításra cégünkhöz. Ellenkező esetben (jegyzőkönyv felvétele mellett) 

az átvételt megtagadjuk. 

Az elkülönített hulladékgyűjtésre utaló ábra, az áthúzott, kerekes gyűjtőedény:  

 

A POWER Kft. viseli az átvételi, gyűjtési, kezelési és tájékoztatási kötelezettségével 

kapcsolatban felmerült költségeket. 

Segítségüket és megértésüket köszönjük! 


