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Hogyan ösztönözzünk az újrahasználatra?
Új cél: Elkerülni az újrahasznosítást a lámpahulladékoknál is
Újrahasznosítás vagy újrahasználat? Sokan még ma sem látják tisztán
a két fogalom közötti különbséget: az újrahasznosítás azt jelenti, hogy az adott
tárgyból ismét nyersanyag lesz, míg az újrahasználat esetében a tárgy marad
az, ami volt, csak a használója vagy a használati célja változik meg.
Míg az újrahasznosítás során a keletkezett hulladékot kezelik, addig
az újrahasználat a hulladékmegelőzés egyik fontos eszköze, amely során
a feleslegesnek tűnő tárgyak kidobás helyett javítás vagy tisztítás után eredeti
állapotukban még felhasználhatóak.
Az újrahasználat fontos szerepet kaphat
az elektromos és elektronikai berendezések egyre növekvő hulladékmennyiségének csökkentésében is. Az 1–2 évente vásárolt okostelefonok, a háztartásokban csak pár évet szolgáló eszközök,
és a divat változásának áldozataként lecserélt egyéb műszaki termékek jó része
még megfelelően működik, vagy éppen
kis ráfordítással javítható. Ezért az utóbbi
években, a körforgásos gazdaság modellje felé haladva már tisztán látható, hogy
nem mindig az újrahasznosítás jelenti a
legjobb megoldást.

Törvényi kötelezettség – előnyben
az újrahasználat
Ma már a gyártók és a hulladékgazdálkodók törvényi kötelezettsége, hogy előnyben
részesítsék az újrahasználatot az újrahasznosítással szemben. Ennek a folyamatnak
a részeként a világítástechnikai piac szereplői is felismerték, hogy a lámpatestekre nem kell egyszer használatos termékként tekinteni. Az Electro-Coord Magyarország országos lámpahulladék-begyűjtési
tevékenysége során évente több mint 500
tonna lámpatestet gyűjt össze. Ezek közül
sok a fénycsöves lámpatest, és előfordulnak LED-es lámpatestek is. Sok a nagyszabású projektekből történő begyűjtés, ezért
sok egyforma lámpatest kerül kiszerelésre.
További tapasztalat, hogy sokszor csak néhány évet használt lámpatestek kerülnek
eltávolításra.
Az eddigi gyakorlat szerint ezek közül
egy sem került újrafelhasználásra, azaz újrahasználatra, pedig az eltávolításukkor
nagyon sok még nagyon jó állapotban volt.
Az újrahasznosítással (ami gyakorlatilag
darálást, frakciózást és anyagában történő

A magánszemélyek
lehetséges
felajánlásai:
szakmai irányítói, kutatói-fejlesztői, kivitelezői tevékenységgel közvetve vagy közvetlenül hozzájárulni az újrahasználat létrejöttének
szabályozásához, az újrahasználat
megvalósulásához,
 hivatása keretében, oktató, nevelő
szakemberként egyedi módszertannal vagy szemléltető tevékenységgel példaértékű eredményeket elérni és elismertséget szerezni az újrahasználattal kapcsolatos ismeretek
terjesztésében,
 aki munkájával az ezirányú szemléletformálás és innovatív megoldások kidolgozásának és terjesztésének területén példaértékű eredményeket tud elérni.
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újrahasznosítást jelent) az értékük nagyrészt elveszik.
Jó példával elöl a világítástechnikai
termékek piacán
A MEE Világítástechnikai Társaság és az
Electro-Coord Magyarország felismerve
azt a tényt, hogy a tagjaik és a hulladék
gazdálkodási tevékenységet végzők munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulhatnak Magyarországon a világítástechnikai
termékek hulladékainak újrahasználatba
adásához, e munka ösztönzésére 2022-ben
elindították „Az újrahasználatért” elnevezésű programjukat.
A program folyamatában az Electro-Coord rendszerében részt vevő gyártók segítségével, az eltávolítandó termékekről történő pontosabb adatgyűjtéssel azonosítják
az újrahasználható termékeket (feltehetően
legalább 100–200 azonos lámpatestet).
Ezeket az adatokat olyan partnerek
rendelkezésére bocsátják, akik biztosítani tudják a beazonosított termékek tisztítását, javítását és ellenőrzését, a terméket
a törvényi előírásoknak megfelelően előkészítve az újrahasználatra. A lámpatesteket az Electro-Coord Magyarországon belül ingyenesen szállítja az újrahasználatra
történő előkészítést végző partnerekhez.
Ezt követően az újrahasználatra előkészítő
cég átveszi a termékek kezelését, felelősséget vállal értük, beleértve a műszaki és jogi
megfelelősséget is.

A vállalkozások közreműködési lehetőségei:
szolgáltatás vagy termék felajánlása újrahasználatra;
eljárás és/vagy technológia kifejlesztése és bevezetése, amely hozzájárul az újrahasználat megvalósulásához, a célkitűzések eléréséhez.
Várják olyan szervezetek jelentkezését is, akik szívesen használnának újrahasználatra előkészített világítástechnikai berendezéseket.



„Az újrahasználatért” program várja partner-hálózatába olyan magánszemélyek, vállalkozások és civil szervezetek jelentkezését, akik az újrahasználatra történő előkészítést, illetve
annak megvalósulását segítik, és a gyakorlatban megvalósítják. A programra a jelentkezés folyamatos, a jelentkezéseket az info@electro-coord.hu e-mail
címre várják.
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KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN IS SZELEKTÍVEN GYŰJTI
A LÁMPAHULLADÉKOT!
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.

1132 Budapest, Váci út 12. 1. em. 1.
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