Tájékoztató a kiürült nyomtató kazetták újrahasznosításának
lehetıségérıl.
A kiürült nyomtató kazetták, tintapatronok, lézer kazetták, amennyiben
elektronikus, vagy mechanikus sérülésük nincs, tulajdonságaik megváltoztatása nélkül
újrahasznosíthatók. Sok felhasználó mégis hulladéknak tekinti ezeket a termékeket és
a szemétbe dobja.
Az újrahasznosított tintapatronok és lézer kazetták – ha szakszerő eljárással építik
újra – minısége, élettartama azonos, ára viszont jelentısen kedvezıbb az eredetiéhez
képest. Felhasználói szinten akár 30 - 40%-os megtakarítás is elérhetı az eredeti
termékek kiváltásával.
Az újrahasznosítás feltétele a kiürült nyomtató kazetták összegyőjtése és a
megfelelı technológiával, technikai felszereltséggel, a tevékenység végzéséhez
szükséges jogosultságokkal rendelkezı újratöltéssel foglalkozó cégekhez történı
eljuttatása.
Környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve éves szinten jelentıs
mennyiségő hulladéktól óvhatjuk meg környezetünket, ha a megfelelı helyre kerülnek
a már feleslegessé vált, kiürült kazetták.
A K.I.T.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft irodatechnikai kellékanyagok
újrahasznosításával, gyártásával, az általuk gyártott Pearl Type márkanevő nyomtató
kazetták, illetve eredeti termékek forgalmazásával foglalkozik.
Termelési tevékenységéhez - megbízásos partnerein keresztül - felvásárolja a
végfelhasználóktól (cégektıl, magánszemélyektıl egyaránt) az üres nyomtató
kazettákat.
Az Önhöz legközelebbi partnerünk:
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A minıség, a környezetvédelem elsıdleges szempont munkánk végzése során, a
MSZ EN ISO 14001:2005 és a MSZ EN ISO 9001:2001 Minıség- és
Környezetközpontú irányítási rendszer elvei alapján dolgozunk.
Azoknál a gazdasági szervezeteknél, ahol a kiürült nyomtató kazetták veszélyes
hulladéknak minısülnek, a törvényi elıírásoknak megfelelıen kell gondoskodni a
kezelésükrıl, tárolásukról, megsemmisíttetésükrıl. Megoldást jelenthet, ha a költséges
megsemmisíttetés helyett szerzıdéses keretek között, áttekinthetı dokumentálás
mellett, igény szerinti rendszerességgel újrahasznosíttatják ezeket a termékeket.
Ennek az eljárásnak a haszna többoldalú, megkíméli a felhasználókat a hosszabb ideig
tartó tárolástól, megtakaríthatják a megsemmisítés költségét, ezen felül plusz
bevételhez juthatnak az általuk már nem használható kazetták értékesítésébıl.
Azokat a kazettákat is átvesszük, melyek a minıség vizsgálat során nem felelnek meg
az átvételi elıírásoknak, de ezekért a termékekért térítést fizetni nem áll módunkban.
Azt azonban vállaljuk, hogy a megsemmisíttetésükrıl gondoskodunk.

Mi már tudjuk, hogy a megfelelı helyre kerülve a “hulladék” is érték
lehet!

A kiürült nyomtató kazetták, tintapatronok, lézer kazetták
újrahasznosításának törvényi lehetıségei, feltételei:
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény I.3.§.i. bekezdés alapján a
többször felhasználható, újra tölthetı termék a forgási ciklusból történı kilépésekor
válik hulladékká.
Ugyanezen törvény II.5.§.(2) b. pont alapján elınyben kell részesíteni a terméknek a
termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását, valamint a (3) és (4) pont értelmében
törekedni kell az ismételt felhasználásra, ha ez lehetséges, hasznosítani kell.
A kiürült nyomtató kazetták, amennyiben mechanikus, vagy elektronikus sérülésük
nincs, újratölthetık, újrahasználhatók, tehát nem hulladékok, ezért újratöltésre történı
átadásuk - átvételük nincs engedélyhez kötve.
Abban az esetben viszont, ha a felhasználó a kiürült nyomtató kazettákat nem adja át
az újraépítésre meglelı technológiával rendelkezı gyártónak, akkor “Begyőjtéssel
átvehetı veszélyes hulladék”-ként kell, hogy kezelje.
A 16/2001. Min.rend. 1. Melléklet új besorolása alapján már csak a 080317 EWC kód:
Veszélyes hulladékokat tartalmazó toner a veszélyes hulladék, a 080318 EWC kód:
hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 080317-tıl, csak hulladék.
A 98/2001. Korm.rend. 2.§.b pontjának alkalmazásában törekedni kell a legjobb
hulladék-kezelési és hasznosítási technológia kialakítására, illetve a kiürült nyomtató
kazettáknak az olyan céghez történı eljuttatására, melyeknél a létesítményi,
üzemeltetési feltételek a leghatékonyabban felelnek meg a környezet egészének
magas szintő védelmére.
A Digart Ltd. HU/25/2001. Reg. számú tanúsítványa alapján a K.I.T. Kft
tevékenységei - a PearlType (tanúsításkori elnevezés: Kitcart) festékkazetták gyártása,
illetve a PearlType tintapatronok és lézer kazetták újraépítése - megfelel a MSZ EN
ISO 9001:2001 “Minıségirányítási rendszerek. Követelmények.” nemzetközi
szabványnak, valamint a 98/2001. Korm. rendeletben megfogalmazott
hulladékhasznosításra vonatkozó elvárásoknak. Az a felhasználó, aki a kiürült
nyomtató kazettáit újraépítés céljából cégünk rendelkezésére bocsátja és ezt az
általunk kiadott átvételi igazolással dokumentálja, eleget tesz a 2000. XLIII.
Törvénynek a hulladék képzıdés megelızésére, illetve a keletkezı hulladék
mennyiségének csökkentésére vonatkozó, valamint a 98/2001. Korm. Rend. 5.§.(1) b.
-”a hasznosítást minél nagyobb mértékben segítse elı “ - elıírásainak.
A K.I.T. Kft az üres nyomtató kazetták begyőjtéséhez Megbízási Szerıdést bocsát ki
azon vállalkozók, illetve partner cégek számára, melyek az ország különbözı területén
részt vesznek ebben a tevékenységben. A megbízottak cégünk telephelyére szállítják
be az általuk összegyőjtött üres kazettákat, ahol bevizsgálás alapján kerülnek
szétválasztásra az újraépíthetı, illetve a továbbhasznosításra alkalmatlan kazetták.
Az újrahasznosítás a MSZ EN ISO 14001:1997, illetve a MSZ EN ISO 9001:2005
szabványainak megfelelıen történik.
Azokat a nyomtató kazettákat, melyeket továbbhasznosítani nem tudunk, saját
termeléső veszélyes hulladékunkként, a törvényi elıírásoknak megfelelıen kezeljük,
tároljuk, illetve végsı megsemmisítésre, az erre jogosult MEGOLDÁS
Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft-nek (9700. Szombathely, Körmendi u. 92.,
eng.sz.: 1791/2/2001) adjuk át.

Hivatkozások:
2000. Évi XLIII. Tv. I.3.§.:
i: “Újra használat: a terméknek az eredeti célra történı ismételt felhasználása; a
többször használható, újra tölthetı termék a forgási ciklusból történı kilépésekor
válik hulladékká.”

2000.évi XLIII. Tv. II. 5.§. (2):
A hulladék képzıdés megelızése, valamint a keletkezı hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentése érdekében elınyben kell részesíteni:
b : az anyagnak, illetıleg a hulladéknak a termelési - fogyasztási körfolyamatban
tartását
(3): A hulladékban rejlı anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a
hulladék legnagyobb arányú ismételt felhasználására…
(4): A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag elınyös, mőszakilag lehetséges és
gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell.

16/2001. Min.rend. 1. Melléklet:
EWC kódszám szerint:
08 03 17*: veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
(veszélyes hulladék)
08 03 18 : hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-tıl

98/2001. Korm. Rend. 2.§
b : a legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintő védelme
érdekében

98/2001. Korm. Rend. 5.§.
(1): Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik,
úgy kell megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék
b : hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elı

