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Hogyan könnyíti meg az 
Electro-Coord a jövô 
villanyszerelôinek és 

mérnökeinek munkáját?

Útmutató diákoknak 
és tanároknak

Mihez kezdj
ek

a kiégett 
izzókkal?



Mirôl szól ez az útmutató?
Ebben az útmutatóban azt fogjuk megmutatni, hogy Te – mint 

jövôbeni szakképzett villanyszerelô – mit tehetsz azért, hogy 

megakadályozzuk az elhasznált izzók és lámpák hulladéklerakóba 

kerülését.

A környezet védelme napjainkban már nem csak az aktív 

környezetvédôk ügye. A média, a politikusok, az üzletemberek, a 

társadalmi szervezetek mindannyian arra figyelmeztetnek, hogy 

a szelektív hulladékgyûjtésnek és újrahasznosításnak óriási 

jelentôsége van.



Ez az a téma, amirôl eddig még sajnos kevesebbet hallani, mint pl. az elem vagy papírgyûj-
tésrôl. Pedig méltán lehetünk büszkék az izzó és lámpa újrahasznosító iparágunkra.
Magyarországon az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. mûködteti ennek a különle-
ges hulladékfajtának a szelektív gyûjtését. A társaság célja az, hogy minél egyszerûbb és 
kényelmesebb megoldást kínáljon a fogyasztók és felhasználók számára a lámpahulladé-
kok visszavételére és begyûjtésére.
A lámpahulladékok visszavétele és begyûjtése magában foglalja a különbözô kiégett izzók, 
fénycsövek és lámpatestek ingyenes elszállítását.
A lámpahulladékok visszagyûjtése országos szinten történik egy komplex logisztikai rend-
szer keretében. A 06 30 222-2229 ügyfélszolgálati számon mindenki választ kaphat arra, 
hogy hol és hogyan szabadulhat meg a lámpahulladékoktól.

Izzó és lámpa újrahasznosítás 
Magyarországon

Melyek azok a világítástechnikai termékek, 
amelyek hulladékgazdálkodásáról gondoskodnunk kell?
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Háztartásban keletkezô fényforrás-hulladékok
A háztartásban keletkezô használt gázkisüléses elven mûködô fényforrá-
sokat a kereskedôk kötelesek az üzletükben forgalmazott fényforrások 
értékesítésekor ellenszolgáltatás nélkül átvenni. A fényforrások 
leadhatók az önkormányzatok által szervezett szelektív elektro-
mos és elektronikai hulladékgyûjtés alkalmával, vagy a lakossági 
veszélyeshulladék-gyûjtési akciók keretében is.

Kis- és nagykereskedelmi egységek
A fogyasztói szegmensben a kiskereskedelemmel foglalkozó 
üzletek végzik az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft-vel 
együttmûködve a fényforrások visszagyûjtését. Ezen szegmens 
üzleteiben tájékoztató táblák kihelyezésére is sor kerül, tájékoz-
tatást nyújtva arról, hogy a gázkisüléses elven mûködû fényfor-
rásokból származó hulladékok a környezetre milyen káros hatást 
gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi elôírásoknak 
megfelelôen kezelik. 
A villamossági nagykereskedések szintén gondoskodnak arról, hogy az Elect-
ro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. koordinálásában a villamos kiskereskedelmi 
üzletekbôl, a villamos kivitelezôktôl, karbantartóktól, villanyszerelôktôl visszavegyék 
a használatból kivont fénycsöveket és gázkisüléses elven mûködô lámpákat. 

Hulladékudvarok
Magyarországon több mint száz hulladékgyûjtô udvar mûködik, ahol a 
helyi lakosság díjmentesen adhatja le a szelektíven gyûjtött hulladékait, 
köztük az elhasznált, kiégett energiatakarékos lámpákat, fénycsöveket 
és egyéb világítótesteket.

Lámpa- és fénycsôhulladék begyûjtô konténerek



Lakossági e-hulladék  
begyûjtési akciók
Egyre több önkormányzat szervez elektromos- és 
elektronikai begyûjtô napokat és/vagy akciókat. Eze-
ket a napokat az általános lomtalanítást megelôzô 
idôszakra idôzítik, hogy az elektromos készülékek ne 
kerüljenek a lomtalanítás keretében szakszerûtlenül 
begyûjtésre és elbontásra.

Veszélyeshulladék-begyûjtô vállalkozások
Az elhasznált fénycsöveket és gázkisüléses elven mûködô lámpákat az Electro-Coord Magyar-
ország Nonprofit Kft-vel szerzôdéses viszonyban lévô veszélyeshulladék-gyûjtô vállalkozások 
is átveszik. Ezen begyûjtô vállalkozások fénycsô- és egyéb fényforráshulladékot a hulladék 
termelôitôl vagy más birtokosaitól rendszeresen összeszedik és elszállítják a begyûjtôhelyre, 
illetôleg a hulladékot átveszik azok birtokosaitól a gyûjtôhelyeken, gyûjtôpontokon.

lakosság

EZEKBEN A TERMÉKEKBEN KELNEK ÚJ ÉLETRE A KINYERT ANYAGOK.

villanyszerelôk hulladékudvarok vállalkozások, 
vállalatok 

Önkormáyzatok 
által szervezett 

hulladék 
begyûjtô napok

A hulladékbegyûjtés folyamata
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Fémdarálék 
fémkohóban kerül beolvasztásra

Üvegcserép 
üvegkohóban kerül beolvasztásra

Fénypor és egyéb hulladékok 
lerakóba kerül

Epoxy lap energiatermeléssel történô elégetése

Réz és nemesfém visszanyerése

Új mûanyagtárgyak készítése vagy elégetéssel történô hasznosítás

4
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Fényforrás–hulladékok újrahasznosítása
A fényforrás-hulladék hasznosítása a következôképpen történik: a lámpákat beadagolják a bura-
vég-levágó egységbe, ahol a lámpák mindkét végét leválasztják. A lámpavégek, melyek vas és alu-
mínium hulladékok, gyûjtôkonténerbe kerülnek. A következô lépésben a buratesteket a buratörôben 
törik, koptatják, melynek során az üvegcserép elveszti maradék veszélyesanyag-tartalmát is. A tiszta 
üvegcserép gyûjtôedénybe kerül. Az üvegcserép a fényforrásgyárak üzemeinek üveggyáraiba kerül 
alapanyagként felhasználásra. A vas– és fémhulladékot fémfeldolgozóknak és kohóknak értékesítik.



A lámpatesteket a fogyasztói szegmensben az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. gyûj-
teti és ezen világítótesteket hulladékkezelô telephelyekre juttatja el. Ott gondoskodnak arról, 
hogy a világítótestek feldolgozásra kerüljenek és a még újrahasznosítható részek visszajus-
sanak a gyártási folyamatokba. Az újrahasznosítható anyagok tekintetében a lámpatestek fô 
alkotórészei a következôk: fém, mûanyag és üveg.

Lámpatestek gyûjtése és újrahasznosítása



Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 
1132 Budapest, Váci út 12. 1. em. 1.
E-mail: info@electro-coord.hu • Tel.: 06 30 / 222-2229
www.electro-coord.hu • www.lampahulladek.hu •    facebook.com/lampahulladek

Kérjük, élj Te is az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. által nyújtott begyûj-
tési lehetôségekkel, és a többi e-hulladékkal együtt bánj környezetbarát módon a 
világítástechnikai hulladékokkal is! 
Légy Te is részese a begyûjtô munkának, segíts abban, hogy minél több hulladékot 
hasznosíthassunk újra. Mondd el észrevételeidet, javaslataidat!

E-mail: iroda@electro-coord.hu

Fényforráshulladék–begyûjtô 
henger

Karton gyûjtôdoboz egyenes 
fénycsövek gyûjtésére

Karton gyûjtôdoboz egyéb 
fényforrások gyûjtésére 

Egyenes fénycsövek gyûjté-
sére szolgáló papír hasáb

Fényforráshulladék
–begyûjtô edény

Rungen paletták – egyenes 
fénycsövek gyûjtésére

Rácsos paletták – elliptikus  
lámpák gyûjtésére

Fémkonténer fénycsövek 
gyûjtésére

Fémkonténer egyéb 
fényforrások gyûjtésére

Fényforráshulladék-begyûjtô edények


