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Tájékoztató gépjárműgyártó kiterjesztett felelősségével kapcsolatos kérdésekről 
 
 
 
A Mercedes-Benz Group AG a márka hagyományainak megfelelően, a minőség iránti 
elkötelezettségétől hajtva arra törekszik, hogy autóink sok éven vagy akár évtizeden át, sok százezer 
kilométeren megbízhatóan szolgálják vásárlóinkat.  
Minden jármű életében elérkezik azonban a pillanat, amikor műszaki vagy gazdasági okokból már nem 
lehetséges vagy nem észszerű a további használata. 
 
Noha a gyártás során kiemelt figyelt fordítunk arra, hogy az anyaghasználat és a technológiai 
megoldások révén a gépkocsik összetevői az élettartamuk végére érve minél kisebb környezeti 
terhelést és kockázatot hordozzanak, mégis fontos, hogy a hulladékká vált gépjárműveknek illetve azok 
egyes komponenseinek visszagyűjtése olyan csatornákon történjen, amely biztosítja a környezet 
megóvását és a maximális hulladékhasznosítást. 
 
Gépjármű, illetve gépjárműbe épített ipari akkumulátor hulladékká válása esetén a tulajdonos 
jogszabályi kötelezettsége, hogy a hulladékot a megfelelő, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek 
adja át.1 
  
A tulajdonos (hulladékbirtokos) alapvetően maga döntheti el, hogy a forgalomból kivonni szándékozott 
gépjárművet melyik hulladékkezelőnek adja át bontásra.  
A Mercedes-Benz Group AG ehhez segítséget nyújt azáltal, hogy maga is ingyenes átvételi lehetőséget 
biztosít a tulajdonosnak a hulladékká vált gépjármű illetve a plug in hybrid és tisztán elektromos hajtású 
gépkocsijainkba épített ipari akkumulátorok leadásához. 
A Mercedes-Benz Group AG a visszavételi hálózathoz való hozzáférést elsődlegesen a magyarországi 
forgalmazó Mercedes-Benz Hungária Kft.-n és szerződéses partnerein keresztül biztosítja. 
 
Azon gépkocsik tekintetében azonban, amelyeket a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
magyarországi (kecskeméti) gyárában építettek, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. is 
lehetőséget ad a hulladékká vált gépkocsik díjmentes átvételére. 
A hulladékká vált Mercedes-Benz gépjármű akkor minősül magyarországi gyártásúnak, ha annak 
járműazonosítója (VIN) az ún. WMI első három jegyében Magyarország országkódját tartalmazza (TR-
TV). Az ipari akkumulátor akkor tartozik a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kiterjesztett 
gyártói felelőssége körébe, ha a magyar országkódot tartalmazó VIN számú Mercedes-Benz márkájú 
gépkocsit az adott akkumulátorral szerelve helyezték forgalomba első alkalommal. 
 
Amennyiben a tulajdonos a fenti paramétereknek megfelelő hulladékká vált gépkocsival illetve ipari 
akkumulátorral rendelkezik, és úgy dönt, hogy azt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. által 
biztosított díjmentes átvételi csatornán keresztül kívánja leadni, a lentebb írtak szerint kell eljárnia. 
 
Hulladékká vált gépjármű leadása bontásra: 
 

Partnerünk a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., amely országos 
átvételi hálózatot tart fenn. A tulajdonos a hálózat átvevő pontjait a lakóhelye közelében 
könnyen eléri. 

 
1 a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet 11.§ (1) bekezdése; az elem- és akkumulátorhulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 20.§ (1) bekezdés 
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Gépjárműgyártóként nyilvántartott szervezetként a CAR-REC Nonprofit Kft-vel fennálló 
hatályos szerződésünket az országos hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal PE/KTF/7625-2/2017. számú határozatával jóváhagyta. 
Részletes információk: ORSZÁGOS GÉPJÁRMŰRONCS ÁTVÉTELI PONTOK – CAR-REC (carrec.hu) 
 

Hulladékká vált ipari akkumulátor leadása hasznosításra/ártalmatlanításra: 
Hatósági nyilvántartásba vételünk a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTFO/03442-5/2022 
számú határozatán alapul. Partnerünk a RE’LEM Nonprofit Kft., amely közvetítő szervezetként, 
alvállalkozó partnerén keresztül biztosítja a leadási szándékkal bejelentett ipari akkumulátorok 
szakszerű begyűjtését és hulladékkezelését, akár a tulajdonos lakóhelyéről is lehetővé téve az 
elszállítást. 

Részletek: https://relemadat.hu/mercedesakkumulator 
 

 
Partnereink minden esetben kiállítják és a tulajdonos rendelkezésére bocsátják a jogszabály által előírt 
igazolásokat. 
 
Amennyiben kérdése van, társaságunk szakterülete készséggel áll rendelkezésére az alábbi 
elérhetőségen: entsorgung371@mercedes-benz.com 
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