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A fénycsöveket hamarabb kivonják a forgalomból
A T8 fénycsövektől a tervezettnél néhány nappal korábban kell
búcsút vennünk. Már 2023. augusztus 24-én betiltják őket a T5ös fényforrásokkal együtt. 2023 februárjától már az előtét nélküli
kompakt fénycsövek is érintettek lesznek. A környezetbarát tervezésről szóló rendelet után most már a higany korlátozásáról szóló rendelet – pontosabban az elektromos és elektronikus berendezésekben előforduló veszélyes anyagok korlátozásáról szóló uniós
irányelv (RoHS) – is hatályba lép.
Minden kisülőlámpa még ha kis mennyiségben is, de higanyt
tartalmaz. Eddig a T5 fénycsövek és a tűlábas foglalatú kompakt
fénycsövek mentesültek a szabályozás alól. Most az általános világításhoz használt fénycsövekre vonatkozó különleges előírások 12, il-

letve 18 hónap múlva hatályukat vesztik, így a kompakt fénycsövek
integrált előtét nélkül február 24-től, a T5 fényforrások pedig 2023.
augusztus 24-től kivonásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy sokkal korábban és sokkal nagyobb mértékben fognak eltűnni a piacról.
Kivételek – akár csak korábban a hagyományos fényforrások kivezetésénél – most is vannak. Például az UV spektrum kibocsátásra
tervezett egyvégén fejelt fénycsövek kivezetésére 2027. február 24. a
határidő, és vannak egyéb speciális célokra tervezett egyvégén fejelt
fénycsövek, amelyek kivonásának dátuma 2025. február 24.
Úgymond ezek a fénycsövek továbbra is megvásárolhatók és felhasználhatók lesznek a készlet erejéig, tehát a lámpákat emiatt nem feltétlenül kell kicserélni, és a már megvásárolt lámpák továbbra is használhatók. A kiskereskedők addig árulják készleteiket, amíg azok el nem
fogynak. A vonatkozó határnapok után azonban nem fognak ilyen
fényforrásokat gyártani vagy forgalomba hozni az európai piacon.
A kereskedelmi ingatlanok üzemeltetőinek megeshet, hogy korábban fel kell újítaniuk a világítást, de a magánháztartásoknak aligha okoz majd gondot a változás. Egyszerűen csak energiatakarékos
LED-ekért nyúlnak majd a következő vásárláskor az üzletben.

Nem háztartási hulladék!
Amire most is feltétlenül fel kell hívni a figyelmet, hogy a lecserélésre kerülő fényforrások nem háztartási hulladékok!
Minden típusú fénycső, kompakt fénycső és kisülőlámpa (beleértve a nagy- és kisnyomású nátriumlámpákat és a fémhalogén
lámpákat) újrahasznosítható. A kiskereskedőknél, a gyűjtőpontokon és a hulladékudvarokban lehet leadni a leselejtezett fényforrásokat, beleértve az elektronikus alkatrészeket tartalmazó LED-es
fényforrásokat is.
Mindenkihez közel a gyűjtőpont
A magyarországi visszagyűjtési és újrahasznosítási rendszer az
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.-nek köszönhetően
jól kiépített. Jelenleg 14 200 helyszínen összesen 20 000 gyűjtőedénybe van lehetőség elkülönítetten gyűjteni ezeket a hulladékokat! Ahhoz, hogy mindenki minél gyorsabban megtalálhassa
a hozzá legközelebb lévő gyűjtőpontokat, célszerű a hulladékgyűjtő-keresőt használni, a www.electro-coord.hu oldalon. A keresőbe beírva az irányítószámot, a program máris listázza a közelben elérhető hulladékgyűjtő pontokat! Ezek lehetnek barkácsáruházakban, világítástechnikai boltokban, villamossági kis
vagy nagykereskedésben, szuper- vagy hipermarketekben, de a
hulladékudvarok, a hulladékos vállalkozók is befogadják a lámpahulladékot, illetve az önkormányzat által rendezett e-hulladék
begyűjtő vagy veszélyes hulladék begyűjtő akciók során is leadhatóak.
Újrahasználat, ha mód van rá!
Mint ahogy egy korábbi lapszámunkban már írtunk róla, az újrahasználat fontos szerepet kap az egyre növekvő hulladékmen�nyiség csökkentésében. Mivel a jól működő fénycsövek továbbra
is használatban maradhatnak, de bizonyára lesznek olyan létesítmények, ahol a felújítások során sok működőképes fénycső kerül
leselejtezésre, így érdemes ezeknek lehetőség szerint új „otthont”
biztosítani.
A MEE Világítástechnikai Társaság és az Electro-Coord Magyarország felismerte, hogy a tagjaik és a hulladék gazdálkodási tevékenységet végzők együttes munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulhatnak Magyarországon a világítástechnikai termékek hulladékainak újrahasználatba adásához. E munka ösztönzésére 2022-ben
el is indították „Az újrahasználatért” elnevezésű programjukat.
A programról bővebb információt az info@electro-coord.hu címen lehet kérni.
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KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN IS SZELEKTÍVEN GYŰJTI
A LÁMPAHULLADÉKOT!
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