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Környezet 
és egészség

– a hulladékhasznosítástól a címkékig 



A piaci verseny a fogyasztókért az elmúlt két évtizedben kiélezõdött. 

Újabb és újabb lehetõségeket kerestek a gyártók arra, hogy megnyerjék a 

vásárlók bizalmát, kiemeljék termékük egy bizonyos tulajdonságát, ami a többi 

azonos funkciót betöltõ árucikktõl megkülönbözteti saját gyártmányukat. 

Ezzel egy idõben a környezetvédelem fontossága nagyobb teret nyert, 

így a tudatos vásárlók azon termékeket részesítették elõnyben, melyek 

elõállítása kisebb környezeti terhelést jelent társainál.

Környezet és egészség: egymástól elválaszthatatlan, összetartozó fogalmak. 

A modern kori fogyasztónak nem csak azt kell tudnia, milyen jogai vannak, 

de tudatosnak kell lennie a környezete szempontjából is. Ha belevágunk, 

rögtön több akadályba is ütközünk: Mit tehetünk a szelektív 

hulladékgyûjtõkbe? Mit jelentenek a terméken feltüntetett jelzések? 

– kérdezhetjük. Ne tévesszük össze a hiteles környezeti címkéket más 

jelölésekkel, illetve a gyártók állításaival!  Hogy világosan lássunk, segítünk 

eligazodni az ökocímkék között, de barangolunk a hulladékszállítás, 

-hasznosítás, a csomagolás és a visszaváltható üvegek világában is. 

Környezetünk gondjaira megoldást jelenthet a fenntartható fogyasztás, 

vagyis, hogy mindannyian olyan felelõsségteljes fogyasztói döntéseket hozunk, 

amelyekkel hozzájárulunk a környezetszennyezés csökkentéséhez.

Kiadványunk célja – a lakossági 

tájékoztatáson túl – a fogyasztóvédelem 

köz- és felnõttoktatásba való 

integrálása, így egyfajta oktatási 

segédanyag létrehozása.

Dr. Baran Alexandra 

ügyvezetõ elnök
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A települési szilárd hulladék szállítása

A települési szilárd hulladék gyûjtése, elszállítása, valamint ártalmatlanítása 

olyan közszolgáltatás, amelyet a helyi önkormányzat kötelezõ feladatként lát 

el, és amely szolgáltatást a fogyasztó köteles igénybe venni. 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának, fizetésének alapvetõ 

szabályait a hulladékgazdálkodási törvény  tartalmazza, amelynek értelmében 

a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell megha-

tározni. Az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettséget, az alkalmaz-

ható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvez-

mények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét a települési önkormányzat 

rendeletben határozza meg. Szintén a helyi rendelet tartalmazza a közszolgál-

tatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos 

ezzel összefüggõ jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatási szerzõdés egyes 

tartalmi elemeire vonatkozó elõírásokat. 

A legtöbb fogyasztói panasz oka, hogy a hulladék minõségéhez és mennyiségéhez 

igazodó díjfizetésre alig van lehetõség. A települések többségénél nem arányos a 

fizetendõ díj a háztartásokban lakók számával, pedig leginkább ettõl függ, hogy 

mennyi szemetet termel egy háztartás. Így a kirótt szemétszállítási díj összege 

nincs arányban az elszállított hulladék mennyiségével. 

Azok a kertes háztartások, ahol komposztálnak, akár 30-40 százalékkal is csök-

kenthetik az elszállítandó mennyiséget, a szelektív gyûjtéssel pedig további 20-25 

térfogatszázalékos csökkenés várható. A díj a legtöbb helyen az ürítésszámmal 

arányos, és akkor is fizetni kell, ha nincs mit üríteni, például az ingatlanjukat ide-

iglenesen használóknak.

 

Az Alkotmánybíróság korábban már több ízben megállapította, hogy a vizsgált 

rendeletek nem a tényleges szemétkibocsátáshoz és az elszállított szemét 

mennyiségéhez igazítják a díjfizetés alapjául szolgáló mutatókat. Ez pedig sérti 

a polgári jog egyik alapvetõ elvét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenérté-

kûségének követelményét. Nem felel meg ennek az elvnek, ha például elõírják, 

hogy kizárólag a szolgáltató jármûvéhez rendszeresített 240 literes edényeket 

lehet használni. 

Problémát jelentenek azok az önkormányzati rendeletek is, melyek szerint a 

beépített ingatlannal rendelkezõ tulajdonos akkor is köteles a közszolgáltatási 

díj fizetésére, ha bizonyíthatóan évek óta már nem tartózkodik az ingatlanban. 

Az önkormányzati rendeletek ilyen elõírásai ellentétben állnak „szennyezõ 

fizet” elvével és a hulladékgazdálkodási törvénnyel, amely a díj kötelezettjévé a 

hulladék termelõjét, illetve birtokosát teszi.

Jelenleg a szemétdíj nem veszi figyelembe a tudatos fogyasztást, nem motivál 

erre, pedig egyesek életmódjuk, fogyasztási és vásárlási szokásaik következ-

tében kevesebb szemetet termelnek, azt is szelektálva.

A közszolgáltatási díj megállapításához általános forgalmi adó nélküli egy-

ségnyi díjtételeket határoznak meg. Az egységnyi díjtétel települési szilárd 

hulladéknál a gyûjtõedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra át-

vett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja. A fizetendõ 

közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, 

illetve gyakoriságának a szorzata. 

A díj meghatározható alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj összege-

ként is. Az alapdíj legfeljebb a közszolgáltatási díj 40%-a lehet.

1

   A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 1 
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A veszélyes hulladékok
 

Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az emberi egész-

ségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki. A veszélyes hulladékok körének 

meghatározása nem egységes, országonként változó. A veszélyesnek minõsü-

lõ hulladékok kezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételét és 

származási helyét dokumentálni kell. 

A veszélyességi jellemzõket a hulladékgazdálkodásról szóló törvény H betûvel 

és egy sorszámmal jelöli:

 – robbanó

 – oxidáló

 – tûzveszélyes

 – kevésbé tûzveszélyes

– irritáló vagy izgató

– ártalmas

– mérgezõ

 – rákkeltõ (karcinogén)

 – maró (korrozív)

 – fertõzõ

 – reprodukciót és az utódok fejlõdését károsító (teratogén)

 – genetikai károsodást okozó (mutagén)

 – anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegõvel vagy savval érint-

kezve mérgezõ vagy nagyon mérgezõ gázokat fejlesztenek 

 – anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belõlük a 

lerakást követõen valamely formában – például kimosódás – a felsorolt 

tulajdonságok bármelyikével rendelkezõ anyag keletkezzék

 – környezetre veszélyes (anyagok és készítmények, amelyek a környezet-

be jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott 

idõ elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes öko-

lógiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják) 

H1

H2

H3-A

H3-B

H4

H5 

H6 

H7

H8

H9

H10

H11

H12
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   A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet
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Üdülõingatlanok, illetõleg idõlegesen használt ingatlanok esetében hónapok-

ban vagy negyedévekben meghatározott mértékû használati szezont kell meg-

állapítani.

Az idõlegesen használt ingatlan esetében a fizetendõ közszolgáltatási díj meg-

állapításánál a díjfizetési idõszak helyett a használati szezon idõtartamát kell 

alapul venni.

A jogszabályok és hatósági elõírások megtartását az Országos Környezet-

védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség ellenõrzi, míg a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztó-

védelmi hatáskörét, feladatait külön ágazati törvények határozzák meg. 

A közszolgáltatást igénybevevõk panaszukkal csak a békéltetõ testületekhez 

(a szerzõdés teljesítésével kapcsolatban felmerült jogvitával), illetve bírósághoz 

fordulhatnak.

Jó, ha tudjuk, hogy az ingatlantulajdonost terhelõ díj-hátralék 

adók módjára behajtható köztartozás, így ha a díjhátralékot a 

felszólítás ellenére sem egyenlítjük ki, a közszolgáltató a hátralé-

kot a települési önkormányzattól igényelheti. Az önkormányzat 

jegyzõje intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behaj-

tása érdekében. A behajtott hátralékot az önkormányzat átutalja 

a közszolgáltatónak, ha pedig a tartozás behajthatatlan, meg-

téríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére.

Ha a közszolgáltatást igénybe vevõ díjhátralékos nem tulajdo-

nosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás ered-

ménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költ-

ségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelõjétõl kell 

behajtani.

2 
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Ceruzaelem, gombelem, góliátelem, tölthetõ akkumulátor, 9V-os elem, lapos 

elem, telefon akku

Sütõolaj

Hulladékolaj

Az elem számos hordozható elektronikai eszközeink energiaellátó eszköze. 

Ha belegondolunk, a közvetlen környezetünkben is legalább féltucat elemmel 

mûködõ készülék van. Az elemeket tölthetõ, ezáltal újrahasználható akkumulá-

torokkal helyettesítsük! A nagyobb teljesítményû gépekben (például fényké-

pezõgép) már használhatatlan elem még mûködõképes a kisebb teljesítményû 

eszközökben (például a televízió távirányítója).

A használt sütõolaj, sütõzsiradék veszélyes hulladéknak minõsül. Egy liter sütõ-

olaj mintegy 100 köbméter vizet képes beszennyezni, károsítja a vizek és a talaj 

élõvilágát, eltömítheti a szennyvízelvezetõ csatornákat. Becslések szerint a Ma-

gyarországon felhasznált sütõolaj 30 százaléka jut csatornákba. A kommunális 

hulladékba helyezve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklera-

kókon. A háztartásban keletkezett használt sütõolajat, sütõzsiradékot gyûjtsük 

össze, és vigyük el a legközelebbi hulladékudvarba!

Hulladékolajnak minõsül bármelyik, az eredeti rendeltetési céljára már nem 

használható ásványolaj alapú kenõolaj, illetve ipari olaj, továbbá a motor-

olajok, sebességváltó-olajok, valamint a turbinaolajok és a hidraulika-olajok  is.  

A hulladékolajok gyûjtése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása a veszé-

lyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl, keze-

lésérõl szóló külön jogszabály rendelkezései szerint végezhetõ.

Tudta Ön, miért veszélyes a szárazelem? A használt elemek és akkumulátorok 

mérgezõ nehézfémeket (kadmium, nikkel, lítium) tartalmaznak, melyek miatt 

veszélyes hulladéknak számítanak. Az elemek szemétbe kerülése esetén borítá-

suk megsérül, és a benne lévõ nehézfémek károsíthatják a levegõ, a talaj és a vi-

zek minõségét. 

Világítótest hulladék

Gyógyszer

Ön mit tud tenni azért, hogy kevesebb hulladék keletkezzen otthonában?

A pazarló fogyasztási szokások okozzák a legtöbb környezeti problémát. 

Azzal, hogy a valódi szükségleteinket jóval meghaladó mértékben vásárolunk 

élelmiszert, ruhanemût és egyéb mindennapi cikkeket, jelentõsen hozzá-

járulunk a hulladék keletkezéséhez. Tudja azt, hogy Magyarországon éven-

te a háztartásokban megközelítõleg 4-5 millió tonna hulladék keletkezik? 

Az utóbbi években nõtt a háztartások fogyasztása, és ezzel párhuzamosan 

a háztartási hulladékok aránya is.

A hulladékcsökkentés a vásárlásnál kezdõdik. A használati tárgyak, élelmi-

szerek megvásárlása elõtt érdemes végiggondolni, hogy mi lesz az áru, 

vagy csomagolóanyagának sorsa, mekkora a belõlük származó hulladék 

mennyisége és az ezzel járó környezeti teher. Próbáljuk meg a mindennapi 

életünkhöz leginkább szükséges árukat kiválasztani, azt vegyük meg ami 

tényleg szükséges, illetve ami kevesebb hulladékot termel!

Az elhasználódott fénycsövek, kompakt 

fénycsövek és fémhalogén lámpák ve-

szélyes háztartási hulladékok. Begyûj-

tésükre külön hulladékgyûjtõk állnak 

rendelkezésére, de visszavihetjük a 

forgalmazóhoz is.  A hagyományos izzó- 

és halogénlámpák nem tartalmaznak 

környezetre veszélyes anyagokat. Szelektíven 

nem gyûjthetõ, így a vásárlás helyére vihetjük 

vissza, vagy  rosszabb esetben a háztartási hulladék közé tehetjük.

Magyarországon valamennyi gyógyszertárban díjmentesen visszaveszik a 

gyógyszerpari készítményeket. A szemétbe került gyógyszer káros, sõt veszé-

lyes lehet a környezetünkre.

    www.szelektiv.hu

    A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól szóló 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet 
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Minõség

Újrahasználat

Újrahasznosítás

Komposztálás

A használati tárgyak széles választéka már lehetõvé teszi, hogy a sokszor ugyan 

drágább, de jobb minõségû, s így vélhetõen tartósabb, hosszabb életû árukat 

vásároljuk, ezáltal leginkább a ruházati, és mûszaki cikkek esetében jelentõs a 

hulladékcsökkenés.

Hajlamosak vagyunk a régen vásárolt használati tárgyakat kidobni, s újat vásá-

rolni. Pedig az általunk már elhasználtnak vélt tárgyak kis javítással mások szá-

mára újra használhatóak. Érdemes érdeklõdni a környezetünkben élõk köré-

ben, s átadni számukra a még használható eszközöket. Számos mûszaki cikket 

a terméket árusító üzletek is visszaveszik, s így azokat újrahasznosítják.

A háztartási hulladékok elkülönítését már a háztartásokban célszerû elkezdeni. 

A hulladékfajták közül a komposztálható szerves, a papír, az üveg és mûanyag 

hulladékokat leggazdaságosabb már a háztartásokban szelektíven gyûjteni. 

A többi hulladékfajta, a maradék hulladékba kerülve késõbb, a feldolgozás elõtt 

is hatékonyan szétválasztható. A szelektíven gyûjtött csomagolási hulladékok 

újrahasznosítása környezeti és gazdasági szempontból is elõnyös. Az újra-

hasznosítással egyrészt nyersanyagokat és energiát takarítunk meg, másrészt 

csökkentjük a környezet terhelését, hiszen a szelektíven gyûjtött hulladék nem 

kerül a lerakókra.

A komposztálás célja a háztartási hulladék csökkentése, és a visszajuttatott 

tápanyagokkal a talaj javítása. Komposztálható hulladékok: vágott fû, lomb 

és gallyhulladék, az összes zöldséghulladék, sövények, bokrok nyírásából 

származó nyesedékek, gyomnövények, zöldségtisztítás hulladéka, gyümölcs-

héjak stb.

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy környezetünket kevésbé terheljük, és 

jobb életminõséget teremtsünk.

A papír újrahasznosítása

A papír újrahasznosításának folyamata

A háztartásokban keletkezõ papírhulladékok között nagyon sokféle és kü-

lönbözõ minõségû papír fordul elõ. Az újrahasznosítás alapfeltétele az, hogy 

a hulladékpapír ne legyen szennyezett. Szintén fontos, hogy a hulladékpapírok 

közül távolítsuk el a fóliázott, esetleg kevert anyagú, laminált vagy felületkezelt 

papírokat, mielõtt a hulladékpapír a gyûjtõbe kerül.

A papírgyártás folyamatához jelentõs mennyiségû energiára van szükség. Az 

újrapapír alapanyag készítésével 75 százalékos víz és több mint 50 százalékos 

energia-megtakarítást érhetünk el, és nincs szükség adalékanyagokra, mész-

kõre, kénre és klórra sem. A begyûjtött papírhulladékokat elsõsorban anyaguk 

szerint (újságpapír, kartonpapír, papírtartalmú többrétegû italos doboz) válo-

gatják szét, majd bálázzák. A hulladékpapírból a papírgyártás hagyományos 

folyamata során újrapapír alapanyag készül.
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A fémek újrahasznosítása

A fémek újrahasznosításának folyamata 

Az italoskarton újrahasznosítása

Az italoskarton újrahasznosításának folyamata

Az érclelõhelyek kimerülése, a kitermelés költségeinek emelkedése, valamint 

a fémek elõállításának és feldolgozásának magas járulékos költsége egyre in-

kább szükségessé teszik a fém csomagolóanyagok másodnyersanyagként tör-

ténõ hasznosítását. A fémhulladékok újrahasznosításával nemcsak nyersanya-

got, de jelentõs mennyiségû energiát is megtakarítunk.

A begyûjtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként szétválogat-

ják, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyére történõ 

szállítás után aprítják, majd mágnesek segítségével kiválasztják belõlük a más 

típusú fémeket. A megtisztított fémdarabokat kohókban beolvasztják és szállít-

ható rudakba öntik. A rudakat a felhasználás helyén hengerelik, ezáltal lehetõ-

vé válik, hogy újra különbözõ késztermékeket készítsen belõlük a feldolgozó-

ipar.

Az italoskartonok (tejes és üdítõs többrétegû italdobozok) szintén újrahaszno-

síthatók, szelektív gyûjtésük már számos településen megoldott. Sajátosságuk, 

hogy általában nem külön gyûjtõedényben, hanem valamelyik anyagfajtával 

együtt gyûjtik, és késõbb válogatják szét õket. A dobozok háromféle anyag-

típusból készülnek, alkotóelemeik: a papír (minimum 75%), a mûanyag (polie-

tilén) és az alumínium.

Az italos kartondobozok papír tartalmát a papírgyárakban pépesítéssel választ-

ják el a többi alkotóanyagtól (mûanyag, alumínium). Az újrahasznosított rost-

szálakból számos új papírtermék készül, míg a maradék anyagok (polietilén, 

alumínium keverék) további kezelést igényelnek, energetikai hasznosításra ke-

rülnek a városi hõerõmûvekben, vagy a cementgyárakban használjak fel.

A mûanyag újrahasznosítása

A mûanyag újrahasznosításának folyamata 

Az üveg újrahasznosítása

Az üveg újrahasznosításának folyamata

 

A mûanyagok újrahasznosítása összetett feladat, mert ennek az anyagtípusnak 

számos különbözõ változata létezik. Gyakran ugyanannak a mûanyagnak sem 

azonos az összetétele, mert a gyártás során erõsítõ anyagokat, töltõanyagokat, 

színezõanyagokat kevernek az alapanyagába. Emiatt a mûanyagokat a szelek-

tív hulladékgyûjtés során csak mint vegyes mûanyagot lehet gyûjteni, ezt kö-

vetõen pedig feldolgozás elõtt kell anyagfajták szerint szétválasztani. 

A begyûjtött mûanyag csomagolóanyagokat a hulladékválogatóban fajtánként 

válogatják szét, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyé-

re történõ szállítás után aprítják, majd a mûanyag darabkákat vegyszerek fel-

használásával megtisztítják a szennyezõdésektõl. A megtisztított mûanyagda-

rabkákat ezután granulálják. Az így nyert félkész terméket mûanyag termékek 

és csomagolások elõállításához használják fel újra. 

Napjainkban a korábbi évtizedek többszörösére bõvült az üveghulladék aránya 

a háztartási hulladékokon belül. Ha szín szerint válogatva gyûjtjük az üvegeket, 

akkor azok szinte 100%-ban újrahasznosíthatók és a végtermék minõsége is 

szinte azonos az új üvegekével, mindamellett, hogy a folyamat során 10-20% 

energia-megtakarítás is elérhetõ. 

A gyûjtõedényekben színük szerint (fehér és színes) gyûjtött üveget tisztítás 

után darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követõen a válogatóban mágnes segítsé-

gével eltávolítják belõle a fémdarabkákat (gyûrûk, kupakok), majd az egyes 

színeket elkülönítik egymástól. Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és for-

mába öntik, azaz újra termékeket készítenek belõle a csomagolóipar számára.

    www.okopannon.hu6
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Göngyöleg

A göngyöleg (betétdíjas üveg és mûanyag) visszaváltásával vagy szelektív 

gyûjtõbe helyezésével csökkentjük a hulladéktermelést. Az üvegvisszaváltás 

során azonban számos fogyasztóvédelmi problémával találhatjuk szemben 

magunkat. 

A levásároltatás egyik általános te-

rülete az üvegvisszaváltás, amikor az 

üzletben csak azzal a feltétellel ve-

szik át a visszaváltható üveget, mû-

anyag palackot, ha a betét árát a 

vevõ levásárolja, vagy az érte kapott 

utalványt az üzletben meghatározott 

idõn belül (az esetek többségében 

azonnal) beváltja. Olyan eset is elõ-

fordul, hogy a vevõt arról tájékoz-

tatják, hogy a készpénzes vissza-

váltás csak a külön erre kialakított 

helyiséggel rendelkezõ szupermar-

ketekben van lehetõsége. Az üzlet 

azonban nem kötelezheti a vevõt a 

betét árának megfelelõ vásárlásra. 

A kereskedõ az általa forgalmazott 

betétdíjas üveg visszaváltását köte-

les biztosítani, és a jogszabály meny-

nyiségi korlátot sem ír elõ. Így példá-

ul, ha a boltban kapható egy üdítõ-

ital, akkor annak betétes üvegét – a 

visszavitt üvegek számától függet-

lenül – akkor is vissza kell váltania a 

kereskedõnek, ha azt nem abban a 

boltban vásárolták.

13

A betétdíjas termék visszaváltása

A kereskedõ a betétdíjas termék felhasználótól való visszaváltását a termék 

forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és teljes nyitva-

tartási idõben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, 

illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m  alapterületû üzlettel rendelke-

zõ forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását 

biztosítani.

Amennyiben a betétdíjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a for-

galmazás helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére

 egy kereskedõ által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó 

üzlet nyitvatartási ideje szerinti,

 több kereskedõ által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó 

üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább 6 óra idõtartamot 

kell biztosítani oly módon, hogy felkeresése se okozzon jelentõs nehézséget 

a felhasználók számára.

•

•

2
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Az elektromos berendezések átvétele

Háztartási elektromos berendezés értékesítésekor a kereskedõ köteles a fel-

használó által felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos mennyiségû, 

és azonos elsõdleges használati célú használt berendezést a birtokba adás he-

lyén átvenni.

A következõ elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavéte-

lérõl rendelkezik jogszabály  :

 háztartási nagygépek

 háztartási kisgépek

 információs (IT) és távközlési berendezések

 szórakoztató elektronikai cikkek

 világítótestek, kivéve a normálizzók, halogénizzók és a háztartásban használt 

lámpatestek

 elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, 

nagyméretû ipari szerszámok

 játékok, szabadidõs és sportfelszerelések

 orvosi berendezések, kivéve a beültetett és a fertõzött orvosi berendezések

 ellenõrzõ, vezérlõ és megfigyelõ eszközök

 adagoló automaták

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzõkkel bíró, azonos 

rendeltetésû, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék betétdíját a termék 

visszaváltójának megfizetni.

A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben vissza-

fizetni a betétdíj összegét, vagy a felhasználó kérésére újabb termékvásárlás 

esetén azt a vételárba beszámítani.

Ezen rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság-

nál tehetünk bejelentést.

A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell fel-

tüntetni.

A felhasználók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék for-

galmazásának helyén, valamint – a c) pont kivételével – a visszaváltásra kijelölt 

helyen köteles közzétenni:

a) a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét,

b) a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék 

állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket,

c) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt 

hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá

d) a visszaváltás feltételeinek változását a változások elõtt legalább három 

hónappal. 

Amennyiben a gyártó a betétdíjas termékek gyártását megszünteti, a változást 

követõen legalább egy hónapig köteles a forgalmazótól a betétdíjas terméket 

visszagyûjteni és visszaváltani. 

A betétdíj feltüntetése

   A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Kormányrendelet    Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) 

Kormányrendelet

7
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Csomagolás

Csomagolási kötelezettségek – a gyártó

Tájékoztatási kötelezettségek – a gyártó

A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minõ-

ségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minõsé-

gét vagy mennyiségét.

A gyártó köteles a terméket úgy kialakítani, valamint olyan technológia- és ter-

mékfejlesztést végrehajtani, amely az elérhetõ leghatékonyabb anyag- és 

energiafelhasználással jár, továbbá elõsegíti a ter-

mék újrahasznosítását, hulladékká válá-

sát követõen annak környezetkímélõ 

kezelését, hasznosítását, illetõleg 

ártalmatlanítását.

A gyártó köteles az azonos célra 

szolgáló nyers- és alapanyagok, 

félkész termékek, az azokból 

készült termékek, továbbá cso-

magolóeszközeik közül azokat 

elõnyben részesíteni, amelyek gyártá-

sának és felhasználásának anyag- és energia-

igénye alacsonyabb, használata kevesebb hulladék keletkezésével jár, illetõleg 

az azokból készült termék, csomagolóeszköz tartósabb, többször használható, 

hulladékként kevésbé terheli a környezetet.

A gyártó köteles tájékoztatni a termék felhasználóit a termék és csomagolása 

hulladékgazdálkodási szempontból lényeges tulajdonságairól, annak elhaszná-

lódása vagy hulladékká válása esetén kezelésének lehetõségeirõl.

A gyártó köteles a terméken, illetve annak csomagolásán jól látható módon 

jelölni a termék, illetve csomagolás hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasz-

nálható voltát, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges anyagi összetéte-

lét, betétdíjas vagy letéti díjas forgalmazását.

A kereskedõ átvételi kötelezettségének teljesítéséért a felhasználótól díjat 

nem követelhet, azonban a felhasználó ösztönzése érdekében díjat fizethet.

A kereskedõ, ha az átvételi kötelezettségének teljesítése az elektromos beren-

dezés szennyezettsége miatt egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthet, 

megtagadhatja annak átvételét.

A kereskedõ átvételi kötelezettségének megtagadása esetén jegyzõkönyvet 

vesz fel. A jegyzõkönyvet a kereskedõnek és a felhasználónak alá kell írnia, vala-

mint a kereskedõ köteles az aláírt jegyzõkönyv egy példányát a felhasználónak 

átadni. Az átvétel megtagadása miatti eljárásban a veszélyhelyzet bizonyítása 

a kereskedõt terheli. Ha az eljárásban a kereskedõ a jegyzõkönyvet nem tudja 

bemutatni, az átvétel megtagadásának jogtalanságát vélelmezni kell.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 

rendelkezések felügyelete az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Fõfelügyelõség hatáskörébe tartozik. Az illetékes környezetvédelmi felü-

gyelõség jogosult hulladékgazdálkodási bírság kiszabására.

A szelektív gyûjtést igénylõ, 2005. augusztus 13-a után gyártott elektromos be-

rendezést az alábbi ábrával kell megjelölni:

A villamos készülékeket úgynevezett energiahatékonysági osztályokba sorolták. 

Környezettudatos vásárló bármilyen háztartási gépet vegyen is, megnézi annak 

energiahatékonysági osztályát, és D-F osztályú készüléket már nem vesz meg. 
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A használati és kezelési útmutató

Az ár feltüntetése

Külön jogszabályban meghatározott termék csak használati és kezelési útmu-

tatóval forgalmazható. Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fogyasz-

tót magyar nyelven, közérthetõen és egyértelmûen tájékoztatni kell a termék 

rendeltetésszerû használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és keze-

lésének módjáról. A termékhez csatolt magyar nyelvû használati és kezelési 

útmutatónak tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által 

csatolt idegen nyelvû használati és kezelési útmutató tartalmaz.

A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a termék eladási áráról és egységáráról, 

illetve a szolgáltatás díjáról.

Nem kell alkalmazni ezeket a rendelkezéseket az árverés útján értékesítendõ 

termékre, ha annak kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató megha-

tározza.

Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelmûen, köny-

nyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

kivételével – szolgáltatás díját a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközé-

ben kifejezve fel kell tüntetni.

A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a 

fogyasztó által ténylegesen fizetendõ, az általános forgalmi adót és egyéb 

kötelezõ terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék ela-

dási árát, az egységárat is meg kell adni.

Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejû feltüntetése esetén a vállalkozás 

köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszá-

mítására.

Csomagolási kötelezettségek – a kereskedõ 

Tájékoztatási kötelezettségek – a kereskedõ

Felelõsség

A forgalmazó köteles gondoskodni az általa forgalmazott, javított, karban-

tartott termékek és csomagolásaik használat utáni visszafogadásáról, szelektív 

gyûjtésérõl, valamint a gyártónak vagy az arra feljogosított hulladékkezelõnek 

történõ átadásáról. Ezen szabályok megszegése esetén a Nemzeti Fogyasztó-

védelmi Hatóságnál tehetünk bejelentést.

Ha a gyártó nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a forgalmazó 

köteles azt pótolni. Ezt követõen a kereskedõ felléphet a gyártóval szemben 

igényei érvényesítése (például költségeinek megtérítése) végett.

A felhasználók tájékoztatására, illetve a terméken és a csomagoláson feltünte-

tendõ információkra vonatkozó szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fo-

gyasztóvédelmi Hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal jár el a tisztességte-

len kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény   szabályai alapján.

A használati és kezelési útmutatóra, a megfelelõség értékelésére, valamint a 

csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltünte-

tésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgálta-

tást értékesítõ vállalkozás köteles.

Ha a gyártó ennek nem tesz eleget, a forgalmazó köteles azt pótolni.

A fogyasztó, ha nem kapta meg a jogszabályban elõírt használati és kezelési 

útmutatót, illetve megfelelõségi tanúsítványt vagy megfelelõségi nyilatkozatot, 

annak pótlását a forgalmazótól is kérheti, függetlenül attól, hogy az megne-

vezte-e a gyártót.
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Címkék

A környezeti címkézés

Eurolevél – a legújabb öko logó

A boltokban a termékek címkéi jelentik a gyártó és a vásárló közötti kommu-

nikáció elsõdleges eszközét. Amikor a mindennapi fogyasztási cikkek beszer-

zésénél a környezet és az egészség szempontjait fokozottan akarjuk figye-

lembe venni, akkor nagy segítségünkre lehetnek a környezetbarát termék 

címkék vagy ökocímkék, a minõsített bioélelmiszereket jelzõ címkék, a termék 

hazai származását igazoló címkék, illetve a különféle energiacímkék. 

A piaci verseny a fogyasztókért az elmúlt két és fél évtizedben egyre kiéle-

zõdött. Újabb és újabb lehetõségeket kerestek a gyártók arra, hogy megnyerjék 

a vásárlók bizalmát, kiemeljék termékük egy bizonyos tulajdonságát, ami a 

többi azonos funkciót betöltõ árucikktõl megkülönbözteti saját gyártmányukat. 

Ezzel egy idõben a környezetvédelem fontossága nagyobb teret nyert magá-

nak, így a tudatos vásárlók azon termékeket részesítették elõnyben, melyek 

elõállítása kisebb környezeti terhelést jelent társainál. 

Az ökocímkék minõsítõ rendszere úgynevezett életciklus elemzéseken alapul. 

Egy ilyen elemzés összegzi az adott termék környezetre kifejtett hatását gyár-

tása, használata, illetve újbóli felhasználása vagy újrahasznosításra során. 

A biotermékek jelölésére szolgáló új uniós logó 

feltüntetése 2010. július 1-jétõl kezdõdõen az 

uniós tagállamokból származó és a szükséges 

elõírásokat teljesítõ valamennyi elõre csoma-

golt ökológiai termék esetében kötelezõ lesz. 

Az importált termékek esetében a logó haszná-

lata nem kötelezõ. A csomagoláson az uniós 

címke mellett egyéb, magán-, regionális vagy nemzeti logó-

kat is el lehet elhelyezni.

Európai Virág

Magyar környezetbarát jelzés („Cédrus-jel”)

Ne tévesszük össze a hiteles környezeti címkéket más jelölésekkel, illetve a gyár-

tók állításaival. Az ökocímkét elnyert termékeken megtalálható a minõsítés 

regisztrációs száma és röviden az elõnyös környezeti tulajdonságok ismertetése. 

A kevésbé tájékozott vásárló gyakran környezeti címkének tekinthet egyéb 

jeleket.

Az EU-ban, Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon 

alkalmazott önkéntes címke azokat az árucikkeket és 

szolgáltatásokat jelöli, amelyek a hasonló termékek-

hez képest kevesebb környezeti kárt okoznak. Jelen-

leg a hazai boltokban fõleg tisztítószereken, szappa-

nokon, samponokon, ruhákon, egyes papíripari termé-

keken találkozhatunk vele. 

A magyar minõsítési rendszer is életciklus-elemzésen alapul. 

A Magyar Környezetbarát Termék Kht. jelenleg 53 ter-

mékkategóriában rendelkezik minõsítési kritérium-

rendszerrel.  Legsikeresebb a biológiai úton lebomló 

bevásárló táskák termékcsoportja, mindennapi vásár-

lásaink során szatyrokon, csomagolóanyagokon (tojá-

sosdoboz) gyakran találkozhatunk velük. 

Vásárláskor a termékek hátoldalán, csomagolásán különbözõ „öko-címkével” 

találkozunk, sokat közülük félreértelmezünk. 

Leggyakoribb ezek közül a Möbius hurok, az újrahasznosítás szimbóluma. 

A csomagolás és termék újrahasznosíthatóságát mutatja, amennyiben a meg-

felelõ feltételeket megteremtjük, azaz például szelektíven gyûjtjük a hulladé-

kot és rendelkezünk a szükséges begyûjtési-, hasznosítási rendszerrel.
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Biotermékek 

Méltányos kereskedelembõl származó termékek

A bioélelmiszereket jelzõ címkék a Biokontroll Hungária által minõsített élel-

miszerek, amelyek a környezetre a legkisebb káros hatással vannak és elõnyö-

sek a vásárló egészsége szempontjából. 

Ahhoz, hogy ma Magyarországon egy termelõ „bio-gazda” lehes-

sen, és termékeinek csomagolására rátehesse az ezt igazoló 

logót, nagyon szigorú jogszabályi elõírásnak és kritérium-

rendszernek kell megfelelnie, illetve költenie kell a cím elnye-

réséhez. Magyarországon ezt a minõsítési és ellenõrzési el-

járást a Biokontroll Hungária Kht. végzi. A tanúsítvány elnye-

rése után a szervezet minden évben további ellenõrzéseket 

tart, hogy biztosítsa a biztonságát és hitelét a tanúsítványnak. 

A méltányos kereskedelemben elsõsorban a harmadik 

világ jellegzetes export-termékeit forgalmazzák; fõleg 

kávét, teát, cukrot, gyapjút és gyapjú termékeket (például 

ruhát) rizst, olajos magvakat, kézmûves termékeket.

Azok a kereskedõk, akik vállalják, hogy a méltányos kereske-

delem elveit követik, a kizsákmányolástól védik meg a ter-

melõket. A méltányos kereskedelem célja továbbá az emberi jogok védelme, 

a fogyasztók tudatosságának növelése, a hátrányos helyzetû termelõk, például 

nõk vagy bennszülöttek fejlõdési esélyeinek növelése, védekezés a gyermekek 

kizsákmányolása ellen.

Esetenként a Möbius hurok – azaz a körbe nyilakból álló ábra – közepén lévõ 

szám a mûanyagfajta beazonosítását segíti. Magyarországon a szám jelölés 

nem kötelezõ de a gyûjtésnél, válogatásnál jelentõsége lehet. Ez a szimbólum 

nem a termék esetleges elõnyös környezeti tulajdonságait jelöli, hanem csak 

arról tájékoztat: ha megfelelõen kezelik hulladékként, akkor újrahasznosítható. 

A legnagyobb veszélyt a környezetünkre a PVC jelenti. Az ilyen anyagból készült 

gyermekjátékokat és élelmiszercsomagolásokat tanácsos elkerülni.

A szám jelentése a szimbólum közepén: 

A „Zöld Pont” védjegy szintén megtévesztheti a vásárlókat. 

A jel feltüntetése a csomagoláson ugyanis csak azt jelenti, 

hogy az adott csomagolásra befizették a megfelelõ díjat a 

nemzeti csomagoláshasznosító szervezetnek. A jel környe-

zeti szempontokat nem árul el a csomagolásról.

Magyarországon létezik hivatalos címke annak jelölésére, hogy a termék hazai 

származású. Jelenleg több mint 90 vállalat 400-nál is több terméke viseli a 

„Kiváló Magyar Élelmiszer” címkét.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

1998-ban hozta létre a védjegyet, amely ösztönzõleg 

hat a minõség és a fogyasztási kultúra fejlesztésére és 

a többi terméktõl megkülönbözteti azokat a termé-

keket, amelyek a magas minõségi követelményeknek 

eleget tesznek.

1 – PET Polietilénterftalát

2 – PE-HD Polietilén

3 – PVC Poliviniklorid

4 – PE-LD Polietilén

5 – PP Polipropilén

6 – PS Polisztirol

7 – PBT Polibutiléntereftalát

7 – PC Polikarbonat

Kiváló Magyar Élelmiszer

Tudta?

2006 szeptemberétõl 

a Köztársasági Elnöki 

Hivatal a teát és a ká-

vét kizárólag méltá-

nyos kereskedelmi for-

rásból szerzi be.

A Nemzetközi Méltányos Kereskedelem Tanúsító 

Szervezet (Fairtrade Labelling Organizations 

International – FLO) felügyeli a méltányos keres-

kedelem elveinek betartását. A méltányos ke-

reskedelembõl származó termékek többségén 

a Fair Trade logó garantálja, hogy a termék való-

ban megfelel a szigorú minõsítés követelmé-

nyeinek. Ez a címke igazolja, hogy a termék át-

ment a méltányos kereskedelem kritériumai sze-

rint végzett független ellenõrzésen.
      http://www.keh.hu/

fair_trade.html
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A jelenlegi szabályok szerint a nyersanyag-

összetételt a textilterméken címkézés vagy 

egyéb megfelelõ jelölés útján kell megadni, 

a termékre ráerõsítve vagy beleszõve. Így 

elegendõ akár csak egy papír függõcímke 

csatolása, nem kell bevarrni a címkét. 

A textiltermékekkel kapcsolatban a vásár-

ló a fogyasztói szerzõdés keretében két évig érvényesítheti szavatossági jogait. 

Korábban a jogszabályi elõírás alapján a termékbe bevarrt címkének a termék 

várható élettartama alatt olvashatónak kellett maradnia. Két éves szavatossági 

idõn belül egy papírcímkével nehezebb a bizonyítás. 

Több szálasanyagból álló textiltermék esetén a nyersanyagok arányát a nettó 

százalékában kell megadni, tömegarány szerinti csökkenõ sorrendben. Bélelt 

termékek esetén a fõbélésanyag összetételét is fel kell tüntetni a címkén.

24 25

Ruhacímke

A fogyasztók tájékoztatásának egyik eszköze a ruhacímke. A tájékoztatás célja, 

hogy a vevõ megfelelõ információkat kapjon – többek között – az áru alapvetõ 

tulajdonságairól, természetérõl, jellegzetességeirõl, mennyiségérõl, minõsé-

gérõl, áráról, az áru használatára és kezelésére vonatkozó utasításokról, a hasz-

nálattal járó veszélyekrõl. 

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a gyártó köteles a forgalmazott termékkel 

kapcsolatos kockázati tényezõket felmérni, és megtenni a megelõzésükhöz, 

illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket, így különösen a terméket 

azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Kérdés, hogy mit tekinthetõ a termék 

azonosítására alkalmas jelölésnek.

A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl szóló rende-

let  szerint, a nyersanyag-összetételre vonatkozó legfontosabb adatokat, el-

nevezéseket, leírásokat és tájékoztatást világosan olvasható, egységes 

írásképben, magyar nyelven kell feltüntetni a textiltermék csomagolásán vagy 

más módon a textiltermékhez rögzítve, továbbá a textiltermékre vonatkozó 

kereskedelmi kommunikációban. Megengedett azonban, hogy ezek az adatok 

a magyar nyelv mellett más nyelven is szerepeljenek, azonban az nem meg-

engedett, hogy magyar nyelven ne szerepeljen a tájékoztatás. Mégis talál-

kozunk kizárólag idegen nyelvû ismertetõkkel.

A már hatálytalan használati-kezelési útmutatóról és a minõség tanúsításáról 

szóló rendelet   alapján a vásárlási tájékoztatón belföldi termék esetén a 

gyártót, importtermék esetén az importálót fel kellett tüntetni. A jelenleg 

hatályos jogszabályokban nincs ilyen rendelkezés.

A textilruházati termékek címkézésére vonatkozó szabályozás jelenleg hiányos. 

    A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM 

rendelet

   A használati-kezelési útmutatóról és a minõség tanúsításáról szóló 2/1984. (III.10.) BkM-IpM 

együttes rendelet
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Az NFH vizsgálatai során jellemzõ volt, hogy a termékeket 100% pamutnak ta-

núsították, de pamutot alig, vagy egyáltalán nem tartalmaztak.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvény alapján a valótlan 

nyersanyag tanúsítás megtévesztõ kereskedelmi gyakorlat, mert a címkéken 

lévõ tájékoztatás valótlan információt tartalmaz, ezáltal megtéveszti a fo-

gyasztót, és olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként 

nem hozott volna meg. Szintén a törvény alapján megtévesztõ kereskedelmi 

gyakorlatnak tekintette a hatóság, ha a csomagoláson, a terméken, a használati 

útmutatókban a kezelésre vonatkozóan ellentétes tartalmú utasítások szere-

peltek. Így például, ha a bevarrt kezelési jelképsor mosási és vegytisztítási jel-

képe ellentétes tartalmú a függõcímkén feltüntetettel, vagy a függõcímkén 

megadott szöveges kezelési útmutató mosásra, vegytisztításra és dobos 

szárításra vonatkozó tájékoztatása nem felel meg a megadott jelképnek. 

Megtévesztheti a fogyasztókat az is, ha a szöveges kezelési tájékoztató szerint 

a termék nyomkodva, dörzsölés, csavarás nélkül mosható, míg a jelkép szerint 

akár keverõtárcsás mosógépben is mosható.

26

A ruházati termékek esetében használati-kezelési útmutató tartalmára és fel-

tüntetésének módjára vonatkozó jogszabályi elõírás nincs. Régebben a textí-

liák nyersanyag összetételének megadásáról szóló rendelet   és egy 1992-es  

szabvány tartalmazott erre vonatkozóan rendelkezéseket. E szerint a ruházati 

termékekbe a szabványban elõírt 5 ábrás kezelési jelképsort kellett bevarrni, 

oly módon, hogy az a termék várható élettartama alatt olvasható maradjon. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) felsõruházati termékek címkézé-

sét rendszeresen országos témavizsgálatok keretében ellenõrzi. Ennek ellenére 

a címkézési hiányosságok aránya igen magas.

Az Európai Gazdasági Térségen kívül gyártott, harmadik országból származó 

termékek esetében a címkézési hiányosságok sokkal gyakrabban fordulnak 

elõ.   A Távol-keleti országokból származó termékeken a bevarrt címkéken igen 

gyakran megtalálhatók a magyar nyelvû nyersanyag-összetételek, valamint a 

bevarrt használati kezelési útmutató, de azok valóságtartalma gyakran meg-

kérdõjelezhetõ.

A kereskedõk sokszor saját maguk gyártotta címkékkel látják el a termékeket. 

Ezek a címkék valamennyi terméken azonosak, melyek elsõdleges célja nem a 

fogyasztók tájékoztatása, hanem a reklám. Ilyenkor nem ellenõrzik a termé-

kekben már benne lévõ címkék tartalmát, kezelési utasításokat, ezért ilyen 

esetben gyakrabban találkozunk ellentétes tartalmú, megtévesztõ tájékoz-

tatásokkal.

a 

      A textíliák nyersanyag összetételének megadásáról szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelet

      „MSZ ISO 3758:1992 Textíliák kezelési jelképeinek kódcímkéi” címû szabvány

      NFH-jelentés a felsõruházati termékek címkézésérõl (2009.)
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Jogszabálylista

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 2008. évi XLVII. törvény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl

 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzé-

sének feltételeirõl

 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgál-

tatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet a textiltermékek forgalomba hozatalának 

egyes követelményeirõl 

209/2005. (X. 5.) Kormányrendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól

264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikai berende-

zések hulladékainak visszavételérõl

 83/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet a közösségi ökocímke odaítélését ellátó 

szerv kijelölésérõl

 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabá-

lyairól

 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeirõl

 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát jelzés használatának 

feltételeirõl

 Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) 

az uniós ökocímkérõl
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