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A cégeknek vagy szervezeteknek időnként foglalkozniuk kell a régi IT-technika problematikájával, 
újracserélésével. Ha nem szeretnék, hogy a régi számítógépek, billentyűzetek, egerek foglalják a 

helyet az irodában, meg kell fontolniuk, hogyan szabaduljanak meg az effajta elektrohulladéktól.

TakaríTson meg
az elekTrohulladék 
elszállíTTaTásával
Minden cégnek és szerve-
zetnek a hulladékszabályozó 
törvények értelmében öko-
lógusan kell eljárnia, de ezzel 
bizonyos szállítási és likvidá-
ciós kiadások vannak. Sem 
a kiselejtezett IT-technikát, 
sem más régi elektromos ké-
szüléket nem szabad a kom-
munális szeméttárolókba 
dobni. Az efféle eljárás nem 
csak ökológiai szempontból 
helytelen, bírságot is fizet-
het, aki így szabadul meg 
az elektromos készüléktől, 
még ha kicsi is a készülék, 
mint amilyenek a számító-
gépes egerek vagy a mobil-
telefonok. Vannak azonban 
olyan szervezetek, melyek 
az elektrohulladék ökológus 
gyűjtésével és feldolgozásá-
val foglalkoznak, s megold-
ják ezeket a gondokat. Így 
a cégek és szervezetek nem 
kevés pénzt takaríthatnak 
meg azokból a kiadásokból, 
melyek a szemét elszállításá-
val, megsemmisítésével és 
az egész folyamat adminiszt-
rációjával járnak.

hagyaTkozzon
a specialisTákra
A gyártásfelelősségi szer-
vezetek legnagyobb tag-

További információkért látogasson el a SEWA oldalára www.sewa.sk

A háztartásokból származó
elektrohulladékot is reciklálni kell
Ha a terméken szerepel az áthúzott hulladéktároló jele, akkor az elektromos eszköz vagy elem. Ha 
nagy elektromos gépet vásárol, a régi elszállításáról a megegyezés alapján az eladó gondoskodik. 
A kis elektromos eszközöket, a hajszárítót, a vízforralót, a mobiltelefont, a vasalót és hasonló 
eszközöket vigye el a legközelebbi elektroboltba. Ők kötelesek összegyűjteni a nagyon apró elekt-
rohulladékot, a 25 cm-esekig, a fényforrásokból származó elektrohulladékot is, és a régi eszközök 
átvételét nem kötheti új eszközök vásárlásához. Az elektromos eszközök ára ugyanis tartalmazza 
régi elektromos eszközök begyűjtésének és újrahasznosításának árát. A hordozható elemeket 
gyűjtse dobozba, és amikor a doboz megtelik, adja le egy elemeket árusító boltban.

Ne legyen gondja a régi vagy nem működő elektrohulladékra

BízzA  A  szAkemBerekre,
goNdoskodjANAk  rólA  ők

ságával rendelkező SEWA, 
a.s. cég, egészéves, ingyen 
szállítja el és újrahasznosít-
ja a kiselejtezett IT-techni-

kát és a használt elemeket. 
Az E-Deratizáció minden 
cégnek és intézménynek 
szól. 2018-ban Szlovákiá-

ban 543 cég kapcsolódott 
be a projektbe, és a SEWA 
több mint 900 „Zöld” tanú-
sítványt adott ki az intéz-

ményeknek, cégeknek és 
iskoláknak, melyek leadták 
ökologikus feldolgozásra 
szánt elektrohulladékukat 
és elemeiket. Ez a tanúsít-
vány igazolja a cég környe-
zetvédelemhez való aktív 
hozzáállását.

a szlovákiai cégek
felelősségTeljesek
„A SEWA szolgáltatást kí-
nál a cégeknek és intéz-
ményeknek a kiselejtezett 
IT-technika és más elektro-
mos készülékek ingyenes 
elszállítására egyenesen a 
cég helyiségeiből. Elegen-

dő, ha a szolgáltatás iránti 
érdeklődésüket elektroni-
kus nyomtatvány kitöltése 
után, e-mailben vagy te-
lefonon bejelentik, és mi 
7 munkanapon belül sza-
vatoljuk az elszállítást és a 
megsemmisítést. Ezután ki-
állítunk egy igazolást, mely-
re minden cégnek és intéz-
ménynek szüksége van, ha 
ellenőrzés érkezik. Tavaly 
ilyen módon szállítottunk el 
Szlovákia különböző szer-
vezeteiből több mint 729 
tonna elektrohulladékot” 
– mondta Kozák Jozef, a 
SEWA, a.s. ügyvezető igaz-
gatója. Kozák úr szerint a 
jó hír az, hogy szlovákiai 
cégekben is egyre inkább 
tudatosítják, hogy environ-
mentálisan felelős szerve-
zetként kell bemutatkozni, 
amit az évente növekedő 
mennyiségű leadott elekt-
rohulladék is mutat.

ne legyen gondja
az elekTrohulladék 
elszállíTásával
Az elektrohulladék elszál-
lítását nem kötjük mennyi-
séghez. Az E-Deratizáció 
program része nemcsak 
az elektromos eszközök, 
IT-technika, elemek és ak-
kumulátorok elszállítása, 
hanem ide tartoznak a 
villanyégők, elektromos 
szerszámok, egészségügyi 
berendezések és műszerek 
is. A megrendelő egyetlen 
feladata, hogy a régi elekt-
romos eszközök bekerülje-
nek a szállító gépjárműbe. 
A szolgáltatás csak jogi 
személyeknek jár, hiszen a 
fizikai személyek régi esz-
közeiket elszállíthatják a 
gyűjtőudvarokba, vagy ha 
új eszközt vásárolnak a ré-
git leadhatják a boltokban.


