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Tudatosodni látszik az emberek-
ben a szelektív hulladékgyűjtés 
fontossága. Még ha nem is adja 
le mindenki az elektronikai hulla-
dékot a szervezett akciókon vagy 
esetleg a telepen, de már egyre 
többen ódzkodnak attól, hogy 
kidobják az elromlott, már csak 
helyfoglaló és porfogó használa-
ti tárgyaikat – fogalmazza meg 
a 2007-től működő program po-
zitív hozadékát Vécsey Gábor, 
a csíkszeredai Computer Trade 
elektronikai hulladékgyűjtő köz-
pontjának vezetője.
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Játékgépek katonás sora, számító-
gép-monitorok rendezetten kusza 
halmaza, mosógépek, porszívók, 

jobb időket látott elektronikus orgo-
na, a hajdan Szabad Európa hangján 
szóló rádiókészülékek egész csoportja 
vár szétbontásra és kínálja újrahaszno-

sításra alkatrészeit a Computer Trade 
elektronikai hulladékgyűjtő központ 
csíkszeredai lerakatában. A központ 
vezetője, Vécsey Gábor először óvato-
san beszél tevékenységükről, de amint 
beljebb enged az épület termeibe, a 
szétszedett vagy épp szétbontásra váró 
tárgyak, alkatrészek újrahasznosításá-
nak fontosságát részletezve egyre in-
kább feloldódik.

Tornyot raktunk 
e-hulladékból
„Az elektronikai és számítástech-

nikai eszközök gyors avulása miatt 
egyre növekszik azoknak a berende-
zéseknek és alkatrészeknek a meny-
nyisége, melyek tulajdonosaik szá-
mára értéktelenné válnak. Ha ezek az 
eszközök a kukába kerülnek, akkor a 
lakossági hulladékkal megegyező utat 
járnak be, és a bennük található veszé-
lyes anyagok a csapadékvíz hatására 
kimosódnak, vagy égetés során a leve-
gőbe jutnak” – mutat a nyomtatókból 
rakott kisebb hegyre Vécsey Gábor.

A Csíkszeredában működő Com-
puter Trade lerakatának vezetője sze-
rint az elektronikai hulladékot akár a 
meghirdetett gyűjtéseken, akár a te-
lepen adhatják le a lakók vagy cégek. 
Abban az esetben, ha idős személyek-
ről van szó vagy olyanokról, akik nem 
tudják megoldani az elszállítást, vala-
mint ha a hulladék tömege 150-200 
kg-nál is nagyobb, a begyűjtő köz-
pont munkatársai házhoz mennek és 
elszállítják.

A hulladék úttalan útjai
„Amikor a cégek vagy magán-

személyek behozzák az elhasznált 
készüléket, akkor mi a meghatározott 
metodológia szerint bevételezzük. A 
nyomtatványoknak a bukaresti társu-
lás, az Ecotic elvárásai szerint történő 
kitöltését követően ők jönnek, és ha-
vonta átveszik a begyűjtött mennyi-
séget. Miután megvan az átvételezés, 
engedélyezik a bontást, ami megint 
több lépésben történik” – részletezi 
a folyamatot Vécsey Gábor. Minden 

bevételezéskor lemérik az elektronikai 
cikkeket kategóriák és minőség szerint, 
a bontás szintén kategóriák alapján 
működik. „Erre is van egy törvénysze-
rűség: bizonyos kategóriákat, amikor 
bontunk, nem szabad mással keverni” 
– mondja, szavait pedig az a műhely 
falára kiakasztott illusztráció támaszt-
ja alá, amely a nyomtatott áramkörök 
különböző kritériumok alapján törté-
nő osztályozását ábrázolja.

Az elektronikai hulladékbegyűj-
tő központban a leadott háztartási és 
más, árammal működő termékeket 
szétszedik, a vasat, rezet, alumíniumot 
átveszi a REMAT, a műanyagot egy 
másik cég viszi el Râmnicu Vâlceára, 
az izzókat és fénycsöveket a Recolamp, 
az üveggel viszont még gondjaik van-
nak: feldolgozása kényesebb, és meg-
szabadulni is nehezebb tőle. Ilyen a 
monitor üvege, melynek kónikus része 
mérgező, részletezi a szakember.

Gyűjtési akciókat 
is szerveznek
„A gyűjtési akciókat városon az 

AVE Huron szokta lebonyolítani, fa-
luszinten mi szervezzük meg a helyi 
önkormányzatokkal közösen. Ezenkí-
vül a céges gyűjtéseket a bukaresti tár-
sulással, az Ecotic-kal közösen szoktuk 
végezni” – tudtuk meg a központ ve-
zetőjétől. Bár korábban foglalkoztak 
vele, a visszavásárlási – úgynevezett 
buy back – akció náluk már nem mű-
ködik, az elektronikai eszközöket for-
galmazó nagyobb üzletekben viszont 
annál inkább. 

A gyűjtési akciók gyakoriságá-
tól függően havonta egytől tíz ton-
náig szoktak e-hulladékot bevenni, 
tavaly egész évben 130 tonnát hoz-
tak a telepre.

A régiségek közül, amit érdemes-
nek tartanak, az e-hulladékbegyűjtő 
központ munkatársai félretesznek, 
és nem zárkóznak el a számítógépek, 
háztartási gépek, mobiltelefonok egy 
esetleges „fejlődéstörténeti” kiállítá-
sától sem.
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A hasznosságtól az újrahasznosítottságig

Nyomtatóhegy az elektromoshulladék-lerakatban. Minden darabját újrahasznosítják fotó: mihály lászló
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Miért veszélyes
az e-hulladék?

Az elhasznált, már nem mű-
ködő elektronikai és számí-
tástechnikai eszközök több, 
környezetre káros, veszélyes 
anyagot tartalmaznak: ól-
mot (vesekárosító, fiatal-
korban a szellemi fejlődést 
hátráltatja), báriumvegyü-
leteket (legtöbbjük vízben, 
savanyú vízben vagy savban 
– így gyomorsavban is – ol-
dódik, a szervezetbe jutva 
hamar felszívódik és jelleg-
zetes izomsejtméregként 
hat), berilliumot (pora rák-
keltő, izomsorvadást okoz-
hat, szív- és májkárosító), 
higanyt (a higany és gőze, 
valamint vegyületei mind 
heveny, mind idült mérge-
zést is okozhatnak), kadmi-
umot (pora, gőze rákkeltő 
hatású, okozója volt a japáni 
itai-itai-betegségnek, amely 
csontelváltozásokat idézett 
elő és többnyire halálos ki-
menetelű volt), PBDE-t 
(műanyagok gyulladáskéslel-
tetésére alkalmazott vegyü-
let: zsírszövethez kötődik, 
nehezen bomlik), dioxint 
(TCDD: rendkívül erős 
méreg, tetraklór-származéka 
a dibenzo-dioxinnak. Emel-
lett mutagén, teratogén 
és rákkeltő hatású anyag). 
Az elkülönítetten gyűjtött 
elektronikai berendezések 
nem szennyezik a környe-
zetet. A legtöbb eszköz 
fémanyaga és a nyomtatott 
áramköri lapok fémtartalma 
újrahasznosítható, ezért ér-
téket képviselnek.

Mérgek a számítógép-
ben: monitor – a képcső 
elektronsugárzását 1-2 kg 
ólom felhasználásával csök-
kentik; a frontüveg bárium-
mal készül, belső felületén 
kadmium- és cinktartalmú 
bevonat van; a műanyag ház 
lángállóságát PBDE bizto-
sítja. Külső ház – a galvani-
zált fémrészekhez 6 vegyér-
tékű krómot használnak fel. 
Műanyag borítás – szinte 
valamennyi műanyag alkat-
részt a lángállóságot növe-
lő PBDA-val kezelik; PVC 
égetésekor dioxin szabadul 
fel. Nyomtatott áramköri 
lapok – félvezetők és más 
alkatrészek rögzítéséhez 
ón–ólom tartalmú forrasz-
anyagot használnak; csatla-
kozók és egyes részegységek 
berilliumot tartalmazhat-
nak; elemek és akkumulá-
torok korábban higany és 
kadmium felhasználásával 
készültek. Kábelek – a bel-
ső és külső vezetékek szige-
telése többnyire PVC-ből 
készül, a lángállóságot itt is 
PBDE biztosítja. (Forrás: 
elektrohulladek.hu)


