
Kérem, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam
néhány fontos változásról, tennivalóról.

Kedvezô változás

Azzal kezdjük, amire sokan évek óta vártunk: 2010. január elsejétôl a hordozható NiMH és a LiIon 
akkumulátorok kikerültek a termékdíjas szabályozás alól! Bár tavaly még az a lehetôség is napirenden 
volt, hogy az elemeket is termékdíj fogja sújtani, az Elem és Akkumulátor Forgalmazók Egyesülése és a 
Minisztérium közötti konzultációk után végül a kedvezôbb, fenti döntés született. A kérdéses jogszabály, a 
21/2009 (XII. 22.) KvVM rendelet a Magyar Közlöny 2009. évi 189. számában található. A rende-
let 2. sz melléklete a következô:

(2) A táblázat „Elektromos akkumulátorok a 8507 90 vtsz. kivételével” sora helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Elektromos akkumulátorok a 8507 80 20 a 8507 80 30  ex 8507
és a 8507 90 vtsz. kivételével

Üzletszabályzat és ászF módosítás

A hulladékkezelési díjakkal kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentése érdekében és néhány egyéb 
tapasztalat alapján január 8-án módosítottuk Üzletszabályzatunkat és Általános Szerzôdési Felté
teleinket. A legfontosabb változás, hogy a díjbekérô megszûnik, így valamennyi partnerünknek – a ko-
rábbi gyakoriságnak megfelelôen - számlát küldünk. A módosított anyagokat honlapunkon közzétet
tük, hatályba lépésükre a hatályos Általános Szerzôdési Feltételek 15. pontja irányadó. Kérem, tekintsék 
át a módosított joganyagokat, további információval készséggel állunk rendelkezésükre. 

begyûjtési Kötelezettség 2010-ben

A 181/2008. Kormányrendeletnek megfelelôen az idén a forgalomba helyezett elem és akkumulátor 
mennyiségének 21%át kell begyûjtenünk. A tavalyi, gyors ütemû fejlesztés után már több mint 18 
ezer gyûjtôhely áll a lakosság rendelkezésére, ami megkönnyíti a begyûjtési cél teljesítését.

adatszolgáltatás január 15-ig

Ezúton is kérem, hogy a 2009. évben forgalomba hozott áramforrásokkal kapcsolatos adat
szolgáltatásukat 2010. január 15ig szíveskedjenek megküldeni. Az on-line rendszer 
használatához (www.relem.hu/partners) szükséges információkat és a bejelentkezéshez 
szükséges adatokat korábban elküldtük Önöknek. Kérem, ha ezek bármely okból nem 

állnak rendelkezésükre, idôben jelezzék nekünk!

Budapest, 2010. január 11.
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