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Bevezetés 

„E sok sosem-használtam régi szert 
azért tűröm, mert apám keze járta. 
Korom lepett be, vén papirtekercs, 
úgy füstöl pultomon ez a szomoru lámpa. 
Herdáltam volna el kevés örökömet, 
mintsem veszkődni most a megmaradt kevéssel! 
Ami apáidtól reádesett, 
szerezd meg, úgy tiéd egészen. 
Nyűg és különc rajtunk a félretett: 
csak mit a perc teremt, kecsegtet élvezéssel.” 1 
 
 

Goethe Faustjának fenti soraival bizonyára a ma fogyasztói társadalmának embere is 

egyetértene. Ugyanakkor kezdi belátni, hogy e sorokban leírt pazarló magatartása hosszú 

távon nem tartható fenn. Saját, közvetlen szennyezésének kezelésétől fokozatosan jut 

odáig, hogy akár fogyasztói igényeiről is lemondjon a károsító hatások felszámolása 

érdekében.  

 

A dolgozatom témájául választott elektromos és elektronikus berendezések tekintetében a 

fejlett világ régóta érzi, hogy a korábbi magatartáson változtatni kell, valamit tenni kell. 

Dolgozatom törekszik bemutatni, melyek azok a lépések, amelyeket ezen a téren megtettek 

és milyen változások várhatóak a jövőben. Kiemelten foglalkozik továbbá egy lépés, az 

újrafelhasználás létjogosultságával a környezetre, társadalomra és a gazdaságra gyakorolt 

hatásai alapján. 

 

Dolgozatomban a HEEB rövidítéssel a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket 

illetem, de ugyanezt fejezi ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 

birtokviszony is. Az európai szabályozás újrafelhasználást, a hazai újrahasználatot említ, a 

dolgozatban e két szó és a „további használat” kifejezés egymás szinonimáiként fordulnak 

elő. 
                                                           
1 Johann Wolfgang Goethe, Faust, Jékely Zoltán és Kálnoky László fordítása, MEK 
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1. Az elektromos és elektronikus berendezési hulladékok 
kérdésköre 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékká válása napjaink egyik fokozottan 

jelentkező, elkerülhetetlenül megoldást igénylő hulladékgazdálkodási feladata. Az elmúlt 

évtizedekben az elektromos áramot korábban soha nem tapasztalt mértékben fogták 

munkára különféle feladatokra, az elektromos, és ma már egyre inkább elektronikus 

készülékek munkahelyünkön és otthonunkban egyre növekvő számban vannak jelen. A 

berendezések árának csökkenésével a fejlett technika egyre többek számára válik 

elérhetővé és így egyre többen szembesülnek a kérdéssel: mit tegyek a tévével, 

mosógéppel, számítógéppel, ha már nem azt nyújtja, amiért megvettük? Hova vigyem 

nagyanyám pincét, padlást elfoglaló rádióját, centrifugáját? 

 

A fenti kérdések jelentőségének szemléltetésére álljon itt néhány számadat: 

1. táblázat  Keletkezett hulladék elektromos és elektronikus berendezés néhány ország tekintetében 

ország, év keletkezett HEEB 
(ezer tonna) 

egy főre eső 
keletkezett 

HEEB (kg/fő) 
Amerikai Egyesült 
Államok, 2001 

2300 7,9 

Ausztria, 2002 100-120 12,4-14,8 
Magyarország, 2002 100-120 10-12 
Nagy-Britannia, 2000 829 13,9 
Németország, 1992 1400 17 
Svájc, 2002 110 15,2 
   
mobiltelefon   
Nagy-Britannia, 2000 15 millió db  
számítógép   
Amerikai Egyesült 
Államok, 1998 

20 millió db  

Nagy-Britannia 2000 2 millió db  

(Richter - Lotz.; Die VREG in Kürze; Jahresbericht zur Abfallwirtschaft in der 
Steiermark 2003; Electrical and electronic equipment recycling information sheet) 

 

A keletkező hulladék készülékek mennyisége évről évre mintegy 3-5 százalékkal nő 

Európa szerte. 

 

 3



Az 1. táblázat alapját adó statisztikák eltérően határozzák meg az elektromos és 

elektronikus berendezési hulladékok körét, de a hulladék fő tömegét adó termékek 

tekintetében nincs eltérés, ezért az összevetés releváns. Az Európai Unió szabályozásának 

megjelenése óta a legtöbb általam felkutatott dokumentum az abban szereplő tíz 

termékcsoporttal határolja be a készülékek körét, várhatóan ez a meghatározás a jövőben 

általánosan elterjedt és elfogadott lesz. A termékcsoportok, melyek elemeit a szabályozás 

részletesen felsorolja, a következők: 

 

1. Háztartási nagygépek 

2. Háztartási kisgépek 

3. Információtechnológiai (IT) és távközlési berendezések 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek 

5. Világítótestek 

6. Elektromos és elektronikus szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari 

szerszámok kivételével) 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével) 

9. Ellenőrző és vezérlő eszközök 

10. Adagoló automaták 

 

A készülékek kategóriák szerinti megoszlása szorosan függ a vizsgált területtől és a 

fogyasztási szokások időbeli változásával változik. A statisztikák a keletkezett mennyiség 

összetételét illetően nem, csak a begyűjtött mennyiség megoszlását illetően tartalmaznak 

adatokat. Az európai szabályozás megjelenéséig nem a fenti tíz kategóriába sorolták a 

készülékeket, ezért az 1. ábra más régiókkal való összehasonlítás nélkül mutatja az Alsó-

Ausztriában 2002-ben begyűjtött 4900 tonna hulladék berendezés megoszlását (Sammlung 

und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten in Niederösterreich). 
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világítótestek;
 1,8%

elektromos és 
elektronikus 

kéziszerszámok; 2,4% játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések; 

0,7%
szórakoztató 

elektronikai cikkek; 
18%

IT és távközlési 
berendezések; 

7,5%

háztartási kisgépek; 
3,5%

háztartási nagygépek; 
66,1%

 

1. ábra  2002-ben Alsó-Ausztriában begyűjtött hulladék elektromos és elektronikus berendezések 
termékkategóriánkénti megoszlása 

A hulladékok anyagösszetétele – mely a termékkategóriák közötti megoszlás függvénye – 

különböző források, elsősorban gyűjtések alapján a következő: 

- fém 49-59 % 

- műanyag 28-33 % 

- képcső 12 % 

- veszélyes <1 % 

 

A különböző termékkategóriák összetétele jellemzően eltérő. A háztartási nagygépek – más 

elnevezéssel fehér áruk – fő tömegükben fémet, kevés elektronikát tartalmazó nagy tömegű 

készülékek. Külön csoportjukat képezik a hűtő- és klímaberendezések, melyek speciális 

technikával zárt rendszerben visszanyerendő hűtőközeget tartalmaznak. A háztartási 

kisgépek, IT és távközlési berendezések és a szórakoztató elektronika együtt alkotják a 

barna áruk körét, bár egyes források szerint ez az elnevezés csak utóbbi két csoportot illeti. 

A kisgépek főtömegét az elektromos motor adja, elektronikát bennük ritkán, de egyre 

gyakrabban találunk.  Az IT és távközlési berendezések és a szórakoztató elektronika ezzel 

szemben jelentős részben nyomtatott áramköröket tartalmaz. A két kategóriában megosztva 

találjuk a képernyős berendezéseket, melyek tömegének 50-55 százalékát a képcső üveg 

adja, műanyagot 20, elektronikát 16 százalékban tartalmaznak (Vizsgálati anyag).  
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Ezeket a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket kezelni kell, mert 

- veszélyes anyagokat tartalmaznak, jellemzően nehézfémeket (különösen ólmot, 

higanyt) továbbá poliklórozott bifenilt (PCB) és terfenilt (PCT), polibrómozott-bifenilt 

(PBB) és a polibrómozott difenil-étereket (PBDE), melyek könnyen kimosódnak, 

- nagy tömegben értékes anyagokat tartalmaznak, melyek visszaforgatva nyersanyagot 

pótolnak (jellemzően vas, alumínium, réz, molibdén, ezüst és arany), illetve 

energetikailag hasznosíthatók (műanyag és fa). 

 

A hulladékok hatékony kezelése más hulladékoktól elkülönített, szelektív feldolgozást 

jelent. Ezt megkönnyíti egy szelektív begyűjtés, de nem előfeltétele. 
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2. A hulladékok kezelése szabályozásának jogszabályi 
háttere 

2.1. Az Európai Unió szabályozása 

Az Európai Unió hosszú évek jogszabály előkészítői munkája, szakmai egyeztetései és vitái 

után 2002-ben alkotta meg az elektromos és elektronikus berendezések gyártói felelősségen 

alapuló kezelésének szabályait. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 

keltezésű, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK 

irányelve a következő alapvető előírásokat teszi: 

 

az 1. fejezet 10 kategóriájába tartozó elektromos és elektronikus berendezések tekintetében 

 

a gyártók kötelesek  

- az általuk 2005. aug. 13. után forgalomba hozott elektromos berendezésből származó 

hulladékot,  

- a 2005. aug. 13. előtt gyártott, magánháztartásból származó ún. történelmi hulladékot,  

- továbbá az új, azonos, vagy azonos funkciójú termékkel helyettesített (ún. 1:1 csere) 

nem magánháztartásból származó történelmi hulladékot  

 

költség felszámítása nélkül visszavenni és BAT vagy azonos szintű egészségi és környezeti 

védelmet biztosító technológiák szerint kezelni valamint az irányelvben rögzített arányban 

hasznosítani és újrafeldolgozni vagy újrahasználatra átadni. 

 

- a magánháztartásokból származó történelmi hulladékok feldolgozásának költségei a 

piacon lévő valamennyi gyártó között jelenlegi piaci részesedésük arányában oszlanak 

meg 

 

- a gyártók átruházhatják kötelezettségeiket koordináló szervezetekre 
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- 2006. dec. 31-re el kell érni tagországonként az évi 4 kg/fő háztartásokból származó 

elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladék szelektív begyűjtését. A 

gyenge újrahasznosítási infrastruktúra, az alacsony népsűrűség, az elektromos és 

elektronikus eszközök csekély felhasználása, valamint földrajzi adottságok okán 

Lengyelország kivételével valamennyi volt szocialista új EU-tagállam két éves 

haladékot kapott ezen begyűjtési arány teljesítésére (Az Európai Parlament és Tanács 

2002/96/EK irányelve). 

 

A 2. táblázat néhány német és osztrák város és tartomány példáján mutatja, hogy a 4 kg/fő 

érték messze nem elérhetetlen. Jól szemlélteti ugyanakkor azt is, hogy a lakosság számával, 

illetve a településstruktúrával (város vagy vidék) nincs függvényszerű oksági kapcsolatban 

a begyűjtött mennyiség.  

2. táblázat Német és osztrák városokban és tartományokban begyűjtött HEEB-k mennyisége 

terület, év lakosság  
(fő) (2003) 

egy főre eső HEEB 
(kg/fő) 

Berlin, 1994 3,4 millió 2,02 
Bécs, 2003 1,5 millió 2,10 
Drezda, 2003 473 ezer 3,17 
Grác, 2003 242 ezer 4,01 
Rostock, 1993 200 ezer 4,30 
   
Stájerország, 2002 1,2 millió 1,30 
Alsó-Ausztria, 2001 1,5 millió 2,65 
Alsó-Szászország, 2001 7,9 millió 3,21 
Alsó-Ausztria, 2002  1,5 millió 3,74 
Felső-Ausztria, 1999/2000 1,3 millió 4,76 

(Ziffer 8527; Das Jahrbuch Nr. 1 Aktuell 2003; Sammlung und Verwertung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten in Niederösterreich; Jahresbericht zur Abfallwirtschaft in der Steiermark 
2003) 

2.1.1. Az újrahasználat európai szabályozása 

Az irányelv a hulladék berendezések kezelését illetően rögzíti az újrafelhasználás elsőségét 

az újrahasznosítás és az ártalmatlanítás ellenében és ösztönzi a berendezések minden 

lehetséges módon történő újrahasználatát. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy mindez csak abban 

az esetben és a tudomány állásának addig a fokáig követendő, amíg más eljárások nem 

járnak több előnnyel a környezetvédelem terén. A gyártói felelősség megállapításával 

biztosítottnak látja, hogy a gyártók a berendezéseket a javíthatóság és a bővíthetőség szem 
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előtt tartásával alakítják ki, továbbá intézkedéseket szorgalmaz az újrahasználat egyéb 

feltételeinek biztosítására. 

 

Megakadályozandó a visszaéléseket, a hasznosítási arányba 2009-ig nem számítható bele 

az egészében való újrafelhasználás, csak az alkatrészek újrafelhasználása. A megkötés oka 

érthető, de az intézkedés túllő a célon: érdekeltség hiányában lassítja az újrahasználat 

infrastruktúrájának és kapcsolatrendszerének kialakulását. Nem tisztázott továbbá, hogy mi 

számít alkatrésznek. Az irányelv például a személyi számítógép részeként említi a hozzá 

tartozó egeret, billentyűzetet és monitort. 

 

Az irányelv lényege tehát, hogy a gyártók térítésmentesen veszik át hulladékot a 

lakosságtól, s az így begyűjtött mennyiséget meghatározott arányban kötelesek hasznosítani 

és a hasznosított mennyiség meghatározott arányban újrafelhasználás vagy újrahasznosítás 

kell, hogy legyen.  

2.2. Hazai szabályozás 

Az EU-irányelv 2004. augusztus 13-át írta elő határidőként az előírások nemzeti jogrendbe 

való átültetésére. Bár erre több mint másfél év állt rendelkezésre, az EU-országok egy 

részében még a 2005. év elejére sem sikerült jogszabályt alkotni.  

 

Az irányelvet a magyar jogrendbe két jogszabály megalkotásával ültették át: 

- a 264/2004. (IX. 23.) elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak 

visszavételéről szóló Korm. rendelettel,   

- a 15/2004. (X. 8.) az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének 

részletes szabályairól szóló KvVM rendelettel. 

 

További lényeges szabályozási elemként az elektromos és elektronikai készülékeket a 

termékdíjköteles termékek körébe vonták. A termékdíj a nagy tömegű berendezéseknél 

nagyobb, a kisebb súlyúaknál kisebb. A kormányrendelet a gyártókat igyekszik koordináló 

szervezetek égisze alá terelni, melyekből hat alakult.  
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Az EU-irányelv által a tagországokra előírt, lakosonkénti minimálisan begyűjtendő 

háztartásokból származó elektromos hulladék mennyiség elérése érdekében a hazai 

jogalkotók kötelező begyűjtési arányokat írtak elő a gyártók számára. Ennek megfelelően a 

gyártóknak visszavételi kötelezettségük mellett begyűjtési kötelezettségük is van. A 

gyártók kötelesek előző évi új termék eladásaik meghatározott, berendezés kategóriánként 

eltérő mértékű, évenként növekvő hányadában az adott berendezéscsoportba tartozó 

termékekből begyűjteni. A begyűjtési arányok úgy lettek megállapítva, hogy azok 

teljesítésével 2008-ra Magyarország elérje az előírt évi 4 kg/fő szelektíven összegyűjtött 

mennyiséget. Az így begyűjtött készülék mennyiség hasznosításáról, illetve anyagában való 

újrahasznosításáról azután az irányelvben meghatározott mértékben kell gondoskodni. 

 

Az irányelv szerint a fent említett lakosonkénti mennyiségnek háztartásokból kell 

származnia. A magyar jogszabály e kitételt úgy igyekszik szavatolni, hogy begyűjtést csak 

az ún. „háztartási elektromos berendezések” körére írja elő, mely körbe tartozó 

készülékeket tételesen felsorolja. Meg kell jegyezni, hogy a lista nem teljes körű, mivel 

nem tartalmazza valamennyi, a háztartásokban előforduló készülékfajtát. 

 

Kérdés természetesen, hogy mi történik a visszavett, illetve begyűjtött, de újra nem 

hasznosított berendezés mennyiséggel. A kormányrendelet előkészítő tanulmánya szerint 

ezek hulladéklerakóban kerülnek elhelyezésre, vagy égetésre, környezetbarát technológiát 

használó égetőművekben, energia visszanyerés nélkül. Kassai Jenő, az egyik hazai 

koordináló szervezet vezetője szerint mivel jelenleg Magyarországon a veszélyes 

hulladéknak minősülő elektromos berendezések égetése többe kerül, mint a szétszerelés 

vagy szétaprítás majd (részben) anyagában újrahasznosítás, ezért ezek a készülékek is 

újrahasznosításra kerülnek. 

 

Számolni kell azzal, hogy a csomagolóanyagok gyűjtéséhez hasonlóan a hulladékgyűjtők 

túlteljesítik a gyártókkal szerződött éves hulladékmennyiséget, mert mindenképpen 

biztosítani szeretnék a leszerződött mennyiség összegyűjtését. Kérdésemre, hogy mi lesz a 

sorsa a lekötött mennyiségen túl begyűjtött berendezés tömegnek, mely feldolgozását a 

kötelezettek már nem fizetik, a koordináló szervezetek vezetői megnyugtattak. Kovács 
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Árpád, az Elektro-Waste Kht. és Kassai Jenő, az E-Koo Kht. vezetői úgy vélekedtek, hogy 

a feldolgozók nyeresége – melyet előbbi 1-3 százalékra becsült – kellően magas ahhoz, 

hogy abból a többletmennyiség ártalmatlanítását finanszírozzák. Tóth Zoltán, a hazai 

háztartási gép gyártók 80 százalékát tömörítő Elektro-Coord Kht. vezetője szerint náluk 

nem fog begyűjtött hulladék feldolgozatlanul maradni. 

 

A kormányrendelet értelmében tehát a gyártókat  

 

1. begyűjtési 

2. hasznosítási 

3. ártalmatlanítási 

4. továbbá bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség  

 

terheli.  

 

A havária esetekre a szabályozás a gyártókat biztosítékképzésre kötelezi, a koordináló 

szervezetek részére pedig 75 millió forintban határozza meg a szükséges legkisebb 

alaptőkét (264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet). 
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3. Technológia 

A HEEB-k elkülönített kezelése legkönnyebben akkor valósítható meg, ha a 

berendezéseket szelektíven gyűjtötték be. Más hulladékokkal együtt való begyűjtés esetén 

válogatásra van szükség. A kezelésre ezt követően a következő lehetőségek adódnak: 

- újrahasználat, 

- újrahasznosítás anyagában vagy energiájában, 

- égetés (energia visszanyerés nélkül), 

- lerakás. 

 

A mai nemzetközi gyakorlat a kezelések kombinációját alkalmazza, az állami 

szabályozások az újrahasznosítás infrastruktúráinak kiépülését szorgalmazzák mind 

idehaza, mind Európában. A jelenleg általánosan követendőnek tekintett kezelés során a 

készülékeket az alkotó anyagok csoportokjaira bontják, majd a különböző anyagokat, 

frakciókat újrahasznosítják, elégetik, illetve lerakják.  

3.1. Begyűjtés 

A HEEB-ket klasszikusan más hulladékokkal együtt gyűjtik be, erre a legismertebb példa 

az idehaza is elterjedt általános lomtalanítás. A szakma és az új európai szabályozás 

azonban az elkülönített gyűjtést szorgalmazza, a fentebb már leírt okok miatt. 

 

Az elkülönített begyűjtésre és kezelésre Németországban és Ausztriában már az 1990-es 

évek elején indultak próbálkozások. Ma azt mondhatjuk, hogy az elkülönített gyűjtés és 

kezelés Európa több országában általánosan elterjedt, de nem terjed ki valamennyi 

településre. A fent említett országok mellett Skandináviában, Svájcban és Hollandiában 

fejlett a begyűjtő hálózat. Ha néhány ország esetében összevetjük a keletkezett mennyiséget 

a begyűjtött mennyiséggel (1. táblázat, 2. táblázat) – amennyire az adatok ezt engedik - 

szembetűnik a jelentős különbség. A differencia természetesen csak becslés, hiszen a 

keletkezett mennyiségre vonatkozó adatok is becsültek. A nagy mennyiségű kiselejtezett, 

de nem begyűjtött berendezés egy kisebb hányada illegális lerakókban vagy a szántóföldön 
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landol. Nagyobb részük a pincék és padlások mélyére kerül, mert a tulajdonosok nem 

dobják ki őket, abban reménykedve, hogy azok még valamikor, valakinek, valamire jók 

lesznek. Ezért jelentős a különbség a környezettudatos és sűrű gyűjtőhálózattal is 

rendelkező Ausztria esetében is. 
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3.1.1. A begyűjtés lehetséges formái 

Elektromos és elektronikus berendezések szelektív 
gyűjtésének lehetséges formái

A felhasználó viszi a 
berendezést 

A készüléket a 
tulajdonostól elhozzák,  

A B
a) a hulladékudvarba a) lomtalanítás során 

b) a mozgó 
gyűjtőjárathoz 

b) egyéni bejelentésre a 
kommunális 
szolgáltató 
alkalmazottai 

c) a gyűjtőszigetre 
c) a kommunális 

szolgáltató viszi el a 
többi hulladék 
gyűjtésekor d) a kereskedőhöz  

d) a tulajdonos saját, 
külön kukába gyűjti, 
ezt üríti a szolgáltató  

e) a gyártóhoz  

e) a kereskedő szállítja 
el a készüléket 

f) a gyártó szállítja el 
 

 
2. ábra  HEEB-k begyűjtésének lehetséges formái (VDI Richtlinie 2343) 
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A leggyakrabban alkalmazott gyűjtési rendszerek során hulladékudvarban veszik vissza 

vagy –, illetve kiegészítőként – évente egy-két alkalommal mozgó gyűjtőjárattal átvételt 

nyújtanak. A háztartási nagygépek és egyéb hasonló méretű berendezések számára a 

hulladékudvarban 30 m3-es, járműre gördíthető (Abroll típusú) nyitott vagy zárt acél 

konténert helyeznek el, míg minden más, háztartási kisgép méretű készülék rácsos 

oldalfalú, felül nyitott 0,8 m3 térfogatú ládákba kerül. 

 

A ládákat a begyűjtött hulladékmennyiségnek, az ürítés gyakoriságának és hulladékudvar 

méretének megfelelően 7-30 m3-es, a csapadék ellen felülről is zárt acél konténerbe helyezi 

el a személyzet. A ládákba nem férő televíziók, monitorok a konténerben a ládák mellett, a 

földön tárolhatók. 

 

A gyűjtőjáratos visszagyűjtés költsége igen jelentős, ugyanakkor más hulladékoktól 

teljesen mentes, „tiszta” frakciót biztosít és a lakosságnak kényelmes. Háztartási 

nagygépeknél kisebb berendezések gyűjtésére alkalmazható. A gyűjtőjármű zárt, dobozos 

rakterét 5-7 db, a már leírt rácsos oldalfalú ládával szerelik fel, a nagyobb berendezések a 

kocsi padlójára kerülnek (3. ábra). Mivel a készülékeket a járművezető helyezi be a 

ládákba, lehetőség van elsődleges szortírozásra, úgy, mint monitorok, 

szórakoztatóelektronikai és IT eszközök, egyéb. 
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3. ábra A gyűjtő tehergépkocsi raktere (Elektro(nik)altgeräte) 

A gyűjtőszigeteken való gyűjtés kerülendő, mert felügyelet hiányában nem szavatolható, 

hogy a gyűjtőedényekből semmit ne lehessen elvinni. Erre az elektromos berendezésekből 

származó hulladékok jellegzetességei miatt van szükség: a veszélyes anyag tartalom, illetve 

a lakosság eltérő értékképzése miatt. Ami az egyik embernek lim-lomba való értéktelen 

kacat, az másnak – még például a gazdag Németországban is - értékkel bíró használtcikk, 

alkatrész, bütykölni való holmi. A közterületen elhelyezett gyűjtősziget csábítja a 

„hulladékturistákat” is. 

 

A más hulladékfajtáknál alkalmazott zárt, bedobónyílással rendelkező konténerek vagy 

hasonló elvű, csak a konténerbe bedobást, behelyezést lehetővé tévő, felügyeletet nem 

igénylő megoldások a veszélyes anyagok készülékekből való kijutásának veszélye, illetve a 

gépek mérete és súlya miatt nem kivitelezhetőek. Továbbá az ilyen konténerek sem tudják 

kizárni a tartályba nem illő anyagok bedobását. A bedobott élelmiszermaradékok például, 

amelyek beszennyezik a készülékeket, megnehezítik a későbbi szétszerelést, tönkretéve a 

készüléket megakadályozzák az esetleges további használatot és akár veszélyes 

összetevőket is kimoshatnak a berendezésekből. 

 

A fentiek ellenére történt kísérlet a HEEB-k gyűjtőszigeten való gyűjtésére. Az 1990-es 

évek elején az ausztriai Bregenzben a tapasztalatok lesújtóak voltak: a HEEB-k számára 
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elkülönített edényekbe a lakosok 27 százalékban nem odaillőt dobtak: kerti- és 

zöldhulladékot és egyéb háztartási szemetet (Ziffer 8527). 

 

A hátrányok mellett meg kell jegyezni, hogy a gyűjtőszigetek alkalmazásával 

megtakarítható a hulladékudvarok személyzeti költsége és az udvarok hálózatához képest 

nagyobb gyűjtőhely-sűrűség biztosítható. A megfelelő megoldás ezért különösen vidéki 

területeken a ritkán - például hetente egyszer – nyitva tartó hulladékudvarok sűrű hálózata 

lehet. 

 

Idehaza a jogszabályok nem teszik lehetővé a gyűjtőszigeteken való gyűjtést, veszélyes 

hulladékok – ilyen besorolású a legtöbb HEEB – gyűjtőszigeten nem gyűjthetők. 

 

A kereskedők és a gyártók már eddig is sok helyen vették vissza a régi készülékeket újak 

vásárlásakor, az EU-irányelv szerint 2005-től ez a gyártók számára kötelező. A gyűjtés 

feladatában a kis népsűrűségű, hulladékudvarokkal kevéssé ellátott területeken jelentős 

szerep hárul rájuk. A 90-es évek közepén végzett osztrák próbagyűjtés során városi 

környezetben (Bregenz) a lakosok 20, vidéken (Weiz járás) 25 százaléka adta le használt 

berendezéseit az elektromos készülékeket árusító üzletekben (Ziffer 8527). Más vélekedés 

szerint a nemzetközi tapasztalat az, hogy a  hulladék kb. fele kerül kereskedelmi 

egységeknél visszavételre (Vizsgálati anyag). A kereskedők a gyakorlat szerint 

személyesen veszik át a berendezéseket, nagyobb üzletek azonban gyűjtőkonténert is 

kihelyezhetnek az üzletekben a barna áruk számára. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez 

esetben a gyűjtőszigeteknél említett problémákkal kell számolnunk. 

 

Bár a 2. ábra „B” csoportjába tartozó rendszerek a készülék tulajdonosa számára 

kényelmesebbek és ezért nagyobb begyűjtési arány érhető el, mint az „A” oszlop 

rendszereinél, ugyanakkor költségeik jelentősen nagyobbak lehetnek.  

 

A járdaszéli lomtalanítás során való gyűjtés elkerülhetetlenül a hulladék néhány órás, 

felügyelet nélküli köztéri tárolásához vezet, ez illetéktelenek dézsmálását teszi lehetővé, 

ami veszélyes, ezért a lomtalanítás alkalmazása kerülendő.  
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A begyűjtés egyéni megrendelésre is csak akkor kivitelezhető, ha kézből kézbe adják a 

hulladék készüléket, ez viszont nagy időigényű és így nagy személyi költségekkel jár.  

 

A HEEB-k gyűjtése elméletileg megvalósítható a hagyományos szemétszállítás 

gyűjtőjárataival. Kézenfekvő lehetőségnek tűnik, hogy a fogyasztó a jármű érkezésekor 

adja át kidobott berendezését a hulladékszállító alkalmazottainak. A járművek pontatlan 

menetrendje, illetve a tulajdonos számára esetlegesen kényelmetlen ürítési időpontok miatt 

azonban nehéz szavatolni a kézből kézbe történő biztonságos átadást. További nehézség, 

hogy a kommunális szolgáltató tömörítőtartályú járművei nem rendelkeznek külön 

rekeszekkel a berendezések számára.  

 

A HEEB-k házanként külön kukába gyűjtése nem elterjedt, mert a gyűjtőedényzetnek a 

háztartások legtöbbjében nincs hely. Különösen ott, ahol a többi háztartási hulladék 

szelektív gyűjtése miatt már amúgy is két-három kuka áll a kertben. Gyűjtőedényzet 

kihelyezése ezért lakótelepeken, irodákban célszerű, ahol van hely a tartálynak és a 

hozzáférők száma korlátozott vagy a tárolóhelyiség felügyelet alatt áll (dézsmálás 

elkerülése). Csökkent mértékben ez esetben is fennállnak ugyanis a gyűjtőedények 

hátrányairól korábbak leírtak. 

 

Német hulladékgazdálkodási szakemberek az elmúlt években új irányba kezdtek 

kutatásokat. A kisebb HEEB-ket a háztartási szeméttel együtt gyűjtenék be. A német polgár 

otthonában jellemzően külön gyűjti a papírt, fémet, üveget és a csomagolóanyagokat, a 

megmaradó vegyes szemetét a „maradék” feliratú kukába teszi. Az elképzelés szerint ebbe 

a tartályba dobná kiselejtezett készülékét is. A válogatóműbe kerülő maradék szemétből 

azután a fém, műanyag és egyéb alkotóelemek mellett a berendezéseket is kiválogatnák. A 

szakemberek szerint jelentős költségmegtakarítás érhető így el a ma alkalmazott 

megoldásokhoz képest.  

 

Bár tény, hogy a kisebb háztartási berendezések kevés veszélyes anyagot tartalmaznak és a 

válogatóművek ma már igen nagy pontosságúak, a fenti elképzelés meglátásom szerint 
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mégsem szavatolja teljes mértékben azt, hogy az összegyűjtés során a HEEB-kből ne 

kerüljön ki veszélyes anyag. Meg kell továbbá jegyezni, hogy a maradék hulladékból 

kiválogatott készülékek poros, beszennyeződött, tűzveszélyes, kábelektől sűrűn 

összegubancolódott gombócokat képeznek. Így ezek csak gépi aprítással kezelhetők 

tovább, kézi szétszerelésük gazdaságtalan és rendkívül piszkos munka.  

 

A nagyméretű új készülékek (jellegzetesen fehér áruk és televíziók) vásárlása esetén a régi 

berendezés kereskedői, illetve gyártói elszállításának (utóbbi ipari fogyasztóknál, illetve 

fogyasztóra szabott teljesítésnél) régi hagyományai vannak (csereakció). Az új európai 

irányelv előírása nyomán súlyuk várhatóan a begyűjtésben visszaesik majd. 

3.2. Feldolgozás 

Az elektromos háztartási gépek hulladékainak frakciókra való elkülönítése egyaránt 

megoldható gépi és kézi technológiával, illetve a két technológia kombinációjával.  

 

A gépi feldolgozás során a shreddernek nevezett aprító-zúzó-válogató gépsorokkal nyerik 

ki a berendezésekből a különböző anyagokat. Veszélyes anyagot tartalmazó alkatrészek 

nem apríthatók, mert fennáll a környezetbe kikerülés lehetősége, ezért azokat előzetesen 

kézzel kell eltávolítani.  

 

A kézi szétszerelés a gépi kezelésnél drágább és lassabb, de precízebb. Nem igényel 

szaktudást és nők is végezhetik. A technológia csúcsát képviselő berendezésektől eltekintve 

a kézi szétszerelés nagyobb tisztaságú frakciókat eredményez, mint a gépi, ezért azzal 

versenyképes.  A kézi szétszerelést jellemzően kis- és középvállalkozások végzik. Ezek a 

vállakozások túl kevés hulladékot kezelnek ahhoz, hogy megtérülhessen a nagykapacitású 

gépek beállítása. 

 

A vállalkozások költségeik csökkentése céljából gyakran megváltozott munkaképességű 

(értelmi és fizikai sérült) munkavállalókat, illetve munkanélkülieket alkalmaznak, amit az 

állam anyagilag támogat. A fogyatékos emberek szervezetei, illetve egyéb karitatív 

szervezetek, mint a katolikus Karitász maguk is létrehoztak saját szétszerelő üzemeket. A 
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begyűjtők szerződött partnereként igyekeznek megvédeni a bérharcokban a néha még 

másodrendűnek tekintett fogyatékos munkavállalókat. 

 

Mind a gépi, mind a kézi kezelés során problémát jelent, hogy a készülékek pontos 

anyagösszetétele ismeretlen. Bár az egyes termékcsoportokat jellegzetes anyagösszetétel 

jellemzi, mégis jelentős eltérések adódhatnak. Az elektromos és elektronikai termékek 

gyors fejlődése, a sűrű termékgeneráció váltás, a jelentős számú piaci résztvevő és a 

növekvő felhasználás miatt ezen eltérések követhetetlenek. A termékek összetételét, illetve 

a szétszerelésükre vonatkozó alapvető sajátosságokat (utóbbiak ismerete a kézi 

szétszerelést különösen meggyorsítaná) ezért a készüléken vagy a készülékben 

hozzáférhetővé kellene tenni. Az európai szabályozás szerint a gyártóknak a javító, 

szétszerelő és hasznosító üzemeket tájékoztatniuk kell, hogy a milyen anyagokból áll az 

általuk előállított berendezés, továbbá milyen veszélyes anyagok és hol találhatóak a 

készülékben. Egyes gyártók ebben már ma is élen járnak, így például a német Agfa-Gevaert 

cég több oldalas újrahasznosítási útmutatót mellékel termékei használati utasítása mellé. 

Ebben nem csupán a veszélyes anyagok helyéről, mennyiségéről és kiszerelésének 

módjáról tájékoztatják a szétszerelő üzemet, hanem valamennyi alkatrész anyagáról és 

tömegéről. Kérdés ugyanakkor, hogy ezek a leírások eljutnak-e a készülékkel együtt a 

bontóüzemekhez. Az Agfa-Gevaert vélekedése szerint az interneten kellene hozzáférhetővé 

tenni azokat. Térítés ellenében egyes termékek szervizkönyve már ma is letölthető a 

világhálóról. Véleményem szerint ugyanakkor szükséges lehet az adatokhoz való 

hozzáférés valamilyen korlátozása a szervizekre és bontóüzemre, hogy a részletes 

szétszerelési leírások még véletlenül se inspirálják a fogyasztókat készülékeik otthoni 

barkácsolására. Ehhez a gyártóknak regisztrálnia kellene a szervizeket és bontókat, ami a 

gyártók, szervizek és bontók nagy száma miatt kivitelezhetetlen. Megoldás lehet ezeket az 

adatokat egységes, kódolt jelöléssel a készüléken elhelyezni, kis méretű termékeknél vagy 

nagy adathalmaznál pedig a készülékben/készüléken rögzített, egységesített, elektronikusan 

olvasható memóriában tárolni. (Ing. (grad.) Dietrich) 

 

Segíthetné a bontáskor az anyagösszetétel pontos és gyors felismerését az egynemű 

anyagokból álló alkatrészeken, elemeken az anyagösszetétel egységes és géppel is 
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olvasható megjelölése is. Ennek különösen a műanyag alkatrészeknél van jelentősége, ma 

már sok gyártó jelöli is a polimer fajtáját, de nem egységes a jelrendszer. 

 

A szétszerelés során a következő frakciók képződnek:  

3. táblázat A jellemzően elkülönített frakciók 

Anyag További kezelés Tipikus előfordulás 
Vas újraolvasztás számítógépek, videomagnók, 

háztartási nagygépek, fűnyírók 
Aluminium újraolvasztás számítógépek, videomagnók, 

mosógépek 
Műanyag és fa égetés, pirolízis, újrafeldolgozás háztartási kisgépek, nyomtatók, 

monitorok 
televíziók (fa) 

Nyomtatott 
áramkörök 
(NYÁK) 

1. kondenzátorok, tekercsek, 
mikroprocesszorok eltávolítása   

2. bedarálás és gépi válogatás (shredder),  
3. nemesfémek újraolvasztása,  
4. műanyag. égetése v. pirolízise, illetve 

újrafeldolgozása  

számítógépek 

Kábelek aprítás, réz, illetve alumínium kinyerés 
célgéppel, műanyag. égetés, illetve pirolízis 

szinte minden berendezés 

Tekercsek réz kinyerés szinte minden berendezés 
Kondenzátorok további feldolgozás szinte minden berendezés 
Beton újrafelhasználás v. építési hulladék-lerakó mosógép 
Képcsőüveg 1. szétválasztás kónusz, illetve síküvegre,  

2. aprítás,  
3. újraolvasztás 

televíziók, monitorok 

 

A készülékek összetettségének megfelelően a frakciók kézi kinyerésére sor kerülhet több 

munkafázisban, több munkacsoport által és kombinálható gépi aprítással.  

 

Kézi szétszereléskor például első lépcsőben csak a tisztán fém, műanyag, fa, a műanyag-fa 

kombinált alkatrészek, a nyomtatott áramkörök, a kábelek és a kábelvégek kerülnek 

eltávolításra, második lépcsőben pedig a NYÁK lapokat tisztítják meg a tekercsektől és 

kondenzátoroktól. Egy fajta, nagy mennyiségben előforduló berendezés-csoportot 

(tipikusan televíziók, monitorok, fehér áruk) célszerű elkülönítve, egy feladatként kezelni. 

 

Az egyszerű berendezések szétszerelésére a válogatóműben is sor kerülhet, a többi 

készülék szétszerelését kis bontóüzemek végzik. A hűtőszekrények hűtőközegének 
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szakszerű eltávolítása, illetve a televízió képcsövek szétvágása és aprítása jelentős 

beruházást igénylő különleges technikák, ezért sok helyütt külön e célokra szakosodott 

vállalkozások végzik e feladatokat.  

 

A regionális vonzáskörzeteket ellátó, 1-1,5 millió lakos hulladékát kezelő központi 

válogató-bontóművek kihasználhatják a méretgazdaságosság adta lehetőségeket. A szerelés 

mai diverzifikáltsága csökkenthető: egy-egy gépet nem szükséges válogatni, másutt 

főelemeire bontani majd részszerelésre eladni, ahonnan egyes alkotóelemek további 

specializálódott bontóüzemekbe kerülnek, hanem az egész folyamat akár egy üzemen belül 

is elvégezhető. Megkérdőjelezendő ugyanakkor a gazdaságosság felső határa: egyes 

magyar elképzelésekben szereplő 2-3 ezer fő megváltozott munkaképességű alkalmazottat 

foglalkoztató mamutbontók kivitelezhetősége. Egy ilyen üzem által kezelt 

hulladékmennyiség gépi aprítása feltétlenül gazdaságosabb. Ne feledkezzünk meg róla, 

hogy tárgyalt hulladékaink nem tömöríthetők, térfogatuk csak jellemzően kézi 

átválogatással csökkenthető.  

 

A gyűjtés-kezelés logisztikájának tervezése során gondolni kell továbbá a gyártók egyéni 

elképzeléseire. Az új európai szabályozás indulásakor (2005. augusztus 13.) várható, hogy 

lesznek gyártók, akik a begyűjtést koordináló szervezetekre bízzák, de saját készülékeik 

hulladékának lebontását maguk végzik. Szükséges tehát ezen termékek kiválogatása, ami 

szintén a feladatok központosításának kedvez. 

 

A feldolgozás után megmaradt, anyagában újra nem hasznosítható alkatrészeket elégetik 

vagy lerakják. Ezek jelentős része éppen veszélyessége miatt nem hasznosítható újra, ezek 

veszélyes-hulladék égetőbe vagy lerakóba kerülnek. 
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4. Újrahasználat 

4.1. A megelőző jellegű hulladékkezelő intézkedések 

Az elektromos berendezések hulladékai megelőzésének intézkedései: 

- megelőzés a gyártónál: ökologikus tervezés 

 

- megelőzés a fogyasztónál 

o lemondás a fogyasztói igényről 

o lemondás a birtoklás igényéről: a szükséglet kielégítése termék vásárlása helyett 

szolgáltatás igénybevételével (mosógép helyett mosoda) 

o lemondás termék személyes birtoklásának igényéről 

 berendezés közös vásárlása (pl. szomszédokkal) 

 kölcsönzés 

o lemondás új termék birtoklásának igényéről: újrahasználat  

 

Az újrahasználat lehetséges formái (Fehér-Móricz-Németh nyomán): 

- egészében való direkt újrafelhasználás: a berendezés új helyen (felhasználónál) való 

további használata mindennemű javítás vagy csere nélkül. 

- javítás, feljavítás, kiegészítés: a támasztott elvárásoknak megfelelni nem képes 

berendezés az eredeti műszaki teljesítmény helyreállításával (javítás, alkatrészcsere 

vagy kiegészítő berendezés a hibás részfunkciók pótlására) vagy megváltozott műszaki 

tartalommal (feljavítás) az eredeti vagy új felhasználónál további használatra kerül 

- alkatrészeiben való felhasználás (Pötter-Middendorf-Stobbe) 

o használt alkatrész használt helyett (berendezés javításakor), 

o használt alkatrész új helyett (gyártáskor), 

o új, selejtes alkatrész új helyett (gyártáskor). 

 

Amit dolgozatomban az újrahasználatról írok, az mindhárom formára vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy példákat a gyakorlati megvalósításra és számításokat elsősorban az 
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egészében való direkt újrafelhasználásra mutatok. Különösen azért, mert a javítás lényegét 

tekintve felkészítés az egészében való újrafelhasználásra, az alkatrészeiben való 

felhasználás pedig maga is egészében való direkt újrafelhasználás, amennyiben az 

alkatrészre mint önálló, összetett berendezésre tekintem. 

 

A kidobásra ítélt berendezés különböző csatornákon lelhet új felhasználóra: 

- használtcikk piacon 

- használtcikk üzletben 

- új terméket árusító üzletben leadva 

- apróhirdetés révén 

o nyilvános helyen kifüggesztve  

o a nyomtatott sajtóban 

o az interneten 

- csere-börzén (barter) 

- karitatív szervezeteken keresztül  

- javítást végző szerviz révén 

- hulladékgyűjtő szolgáltatón keresztül 
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GYÁRTÓ 

új termék kereskedő

karitatív 
szervezet 

használt 
berendezés 
kereskedő 

fogyasztó 

hulladékudvar javító 
szolgáltató 

hulladékkezelő 

újrahasználandó berendezés útja hulladék berendezés útja új berendezés útja

4. ábra Az újrafelhasználás csatornái jelezve a hulladék és új berendezések áramlásának útjait is 

A régi és leendő tulajdonos találkozhatnak személyesen és lebonyolíthatják az adásvételt 

közvetlenül egymás között (tipikusan használtcikk piac, apróhirdetés, csere-börze), vagy 

közvetítő kereshet új gazdát a berendezésnek (tipikusan használtcikk kereskedés, karitatív 

szervezetek). Az eladótól való átvétel és az új vevőhöz való eljuttatás egyazon vagy más-

más csatornán is történhet. A használtcikk kereskedők például hulladékudvarban 

vásárolnak számukra külön gyűjtött, működő berendezéseket és a használtcikk piacon 

adják azokat tovább. Az újrafelhasználás csatornáit szemlélteti a 4. ábra. 
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4.2. Az újrahasználat környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai 

Az elektromos berendezések hulladékai újrahasználatának - a megvalósítás függvényében - 

eltérő mértékben, de jelentős környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai vannak. 

 

A hatások meghatározásához ki kell jelölnünk vizsgálódásunk kereteit. Jelen feladat célja 

az újrahasználat által közvetlenül érintett, az újrahasználandó termékekkel kapcsolatba 

kerülő tevékenységek környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata. A kutatás 

kiterjed a termékek alapanyagainak előállításához, de összetettségük miatt nem térhet ki a 

termékekkel kapcsolatos tevékenységek igényelte további termékek és szolgáltatások 

életciklusai során jelentkező hatásokra. 

 

A különböző hatások alapja az, hogy használt termék vásárlásakor a fogyasztók 

lemondanak arról az igényükről, hogy szükségletüket új termék birtoklásával elégítsék ki. 

Az új termékek iránti igény visszafogásával csökken a termékek előállításának, 

kereskedelmének, felhasználásának és hulladékai kezelésének volumene. Ehhez 

természetesen használt berendezéseiket felajánló készüléktulajdonosok is kellenek. Tartós 

többlet a keresleti oldalon felhajtja az árakat és serkenti a javító szolgáltatások keresletét. 

Túlkínálat esetén az árak gyorsan leeshetnek, a termékek olyan fogyasztói helyekre is 

elkerülnek, ahol felhasználásukra addig nem jelentkezett piacképes kereslet. Ez jelentheti a 

termékeket már használó fogyasztói csoportok többlet felhasználását (magas szintű 

szükséglet kielégítését – mint pl. háztartások második, harmadik tv-készüléke) vagy új, a 

termékeket addig nem igénylő, illetve azokat elérni nem képes fogyasztói csoportokhoz 

való eljutást (pl. szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok).  

4.2.1. Az újrahasználat mértéke 

A hatások mértékének meghatározója az újrahasználat mértéke, az általa kiváltott igények 

aránya az új igényekben. A keresleti oldalon ezt a fogyasztók újrahasználattal kapcsolatos 

magatartása dönti el, amit   

- az új termékek piaca, 

- az új termékek piaca által meghatározott használtcikk-piac, 
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- a javítási szolgáltatás piac határoz meg.  

 

A kínálati oldalon a meghatározó tényezők sorrendje: 

- a fogyasztók döntéseit befolyásoló tényezők 

- a használtcikkek és a javítási szolgáltatások piaca 

  - az infrastruktúra 

  - a nyújtott szolgáltatások (pl. háztól elvitel) 

  - az árak és költségek 

- az alternatívák, vagyis a berendezések egyéb elhelyezésének lehetőségei 

  - az újrahasznosítás infrastruktúrája 

  - az újrahasznosításért kapható bevételek, illetve felmerülő kiadások  

- a termékek műszaki megbízhatósága 

 

Bár az elmúlt években mind Nyugat-, mind Kelet-Közép-Európában jelentősen csökkentek 

a műszaki cikkek árai, azt kell mondanunk, a háztartásokban előforduló hulladékok közül a 

leselejtezett elektromos berendezések nem csupán a legösszetettebb funkciójú, de a 

lomokkal együtt a legnagyobb értéket is képviselő hulladékok. Az árcsökkenés, a rohamos 

műszaki fejlődés valamint a javíthatósággal szemben a cserét előtérbe helyező tervezés az 

elmúlt évtizedek során fokozatosan megváltoztatták a műszaki cikk tulajdonosok 

értékítéletét. A háztartási gép veszített korábbi presztízséből. Ma (már) kidobásra kerülnek 

olyan készülékek, melyek 

- kifogástalanul működnek, de elavult technikát képviselnek, 

- korszerűek és hibátlanul üzemelnek, de korosak, ormótlanok, ódivatúak, 

- egyes részfunkciói tönkrementek, mások azonban még működnek, 

- eredeti csomagolását ki sem bontották (feltehetően működőképesek). 

 

Az újrahasználat által kiváltott berendezések mennyisége, vagyis a kínált mennyiség 

becsülhető. Tételezzük fel a következőket: 

- F számú fogyasztó személyenként 1 darab készülék használatára vonatkozó igényét 

szeretnénk kielégíteni,  
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- a termékeket a fogyasztók egy átlagos felhasználási ideig (ciklus) használják, ekkor újra 

cserélik azokat, 

- a helyzet összetettsége érdekében a fogyasztást három cikluson keresztül vizsgáljuk, 

ezalatt a készülékeknek folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, 

- a berendezések élettartama műszaki megbízhatóságuk és az azonos tulajdonságú új 

termékek ára alapján legfeljebb két ciklus; addig kifizetődő használni őket, 

- a kidobott készülékek Y-od része újrahasználatra kerül, mert állapotuk jó, egy 

ciklusideig (második ciklusuk végéig) még tovább használhatóak, 

- (1-Y)-od részüket le kell selejtezni, 

- a fogyasztók magatartása nem változik. A három ciklusidő alatt a fogyasztók kétszer, az 

első és a második ciklus végén cserélik le készüléküket új berendezésre. 

 

Az újrahasználat eredményeképpen a második, harmadik, illetve egy negyedik ciklusban 

többletigény kielégítésére nyílik mód.  

 

E többletigény pontos mértékét vizsgálva először tételezzük fel, hogy F fogyasztónk 

kizárólag új készülékeket használ, a tovább használt berendezések mindannyiszor új 

fogyasztókhoz kerülnek. A fenti feltevések alapján az F igény folyamatos kielégítéséhez 

három alkalommal kell új berendezéseket beszerezni: a vizsgálat kezdeti időpontjában 

továbbá az első és a második ciklus végén, mindannyiszor F mennyiségűt. Az 

újrahasználattal ciklusonként F×Y új fogyasztói igényt szolgálható ki. Például ha 100 

fogyasztó egyenként 1 gépre vonatkozó igényét kell kielégíteni, összesen 300 készüléket 

kell vásárolni. Tételezzük fel, hogy a kidobott berendezések 10 százaléka tovább kerül új 

felhasználókhoz, mert van rájuk kereslet, vagyis Y értéke 0,1. Így ciklusonként 100×0,1 = 

10 további igényt kielégítésére van mód. Ha ezt a többletigényt az újrahasználat nélkül 

kellene kielégíteni, az első, a második és harmadik ciklus végén F×Y, összesen 3×F×Y 

mennyiségű új készüléket kell vásárolni. Esetünkben ez 30 darabot jelent. 

 

Y, vagyis az újrafelhasználás arányának mértéke az újrahasználat keresleti és kínálati 

viszonyától függ, melyet dolgozatomban korábban részletesen taglaltam. A kínálati oldalon 

fontos meghatározó a termékek műszaki megbízhatósága, amely magában foglalja a 
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hibamentesség, javíthatóság, tartósság és a tárolhatóság fogalmát. Ezek a termékek 

meghibásodásának matematikai valószínűsége ismeretében többféle mutatóval is 

kifejezhetőek. Vizsgálódásom esetében jó mennyiségi mutató lenne a tartósságot jellemző 

átlagos élettartam mutató, az egyes termékek megbízhatósági adatainak ismerete nélkül 

azonban ez nem határozható meg. 

 

Az általam ismert adatok alapján Y értéke a feltételezett 0,1-től fölfelé és lefelé is eltérhet. 

HEEB-k gyűjtésével és megjavításával foglalkozik a bécsi D.R.Z, a gráci BAN üzem, 

illetve tette ezt a múltban a drezdai közszolgáltató SRD cég. Bécsben a hulladék 10 

százalékának életképessé tételétől már nem járnak messze, a gráci és a drezdai 

alkalmazottak 20 százalékos arányról számoltak be, utóbbi helyen ezen felül külön 

gyűjtötték a nyilvánvalóan hibátlan készülékeket, melyeket szociálisan rászorultaknak 

továbbítottak. Véleményem szerint a teljes lakosságtól begyűjtött hulladék készülék 

mennyiségére vonatkoztatva 7-8 százalékos érték fejlett infrastruktúrát és kellő 

tudatformálást feltételezve reális, ennél nagyobbal azonban nem célszerű számolni. Igen kis 

újrahasználati arányokat feltételez a hazai szabályozás előkészítő anyaga, melyeket a 4. 

táblázat mutat.  

4. táblázat Valószínűsíthető egészében újrahasználati arány a begyűjtött mennyiség százalékában, a 
Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet becslése 

Berendezés kategória újrahasználati arány 
(százalék) 

Háztartási nagygépek 1 
Háztartási kisgépek 2 
IT és távközlési berendezések 4 
Szórakoztató elektronikai cikkek 4 
Világítótestek 0 
Elektromos és elektronikus szerszámok 2 
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 2 
Orvosi berendezések 0 
Ellenőrző és vezérlő eszközök 2 
Adagoló automaták 0 
Gázkisüléses elven működő lámpák 0 

 (Vizsgálati anyag) 

 

Abban az esetben, ha eredeti felhasználóink hajlanak eredeti berendezéseik további 

használatára, vagy használt gép vásárlására, F mennyiségű új berendezés beszerzésére 
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csupán a kezdeti időpontban van szükség. Az első és a második ciklus végén az 

újrahasznált termékek számával csökkentett mennyiségű új készüléket kell vásárolni. Az 5. 

ábra alapján így az első ciklus végén F×(1-Y), a második ciklus végén F-F×(1-Y)×Y darab 

gépet vásárolunk. A megtakarított gépek száma F×Y+(F-F×Y)×Y, a negyedik ciklusban 

pedig további [F-F×(1-Y)×Y]×Y igényt lehet kielégíteni. Az összeg tagjai nem 

összevonandók, lévén külön kell az egészrészüket venni. 100 fogyasztó esetén 

100×0,1+(100-100×0,1)×0,1 = 19 gép (a hulladékká vált termékek 6,8 százalék-a) 

megtakarítás és járulékosan további [100-100×(1-0,1)×0,1]×0,1=9 igény kielégítésére 

nyílik mód. 28 készülék vásárlását (és hulladékká válását) előztük tehát meg az 

újrahasználattal. A képletekhez hozzá kell fűzni, hogy amennyiben F fogyasztónk között a 

használt gép iránti kereslet – jelöljük X-szel – kisebb mint a felkínált berendezések 

mennyisége, csökken a kiváltott mennyiség és nő járulékosan kielégíthető igény. Y helyett 

a képletekbe az újrahasználatra hajló fogyasztók arányát kell behelyettesíteni.  

 

vásárolt 
mennyiség F F-F×Y F-F×(1-Y) ×Y

1 2 3 4 

F×Y (F- F×Y) ×Y [F-F×(1-Y)×Y]×Yújrahasznált 
mennyiség 

5. ábra  Újrahasználattal elérhető új termék megtakarítás F kiszolgálandó fogyasztó és Y 
újrafelhasználási ráta mellett 

Bár fenti számításaimban a ciklusidőt, vagyis a berendezések átlagos használati idejét 

rögzítettnek vettem, értéke időben változik. Számításaim első felében ennek csak külső 

meghatározói vannak, úgymint a termékek átlagos élettartama (lásd korábban) valamint a 

fogyasztás trendje. A második esetben azonban a használati idő átlagos értéke az első 

ciklus végén a termékek újrahasználata miatt megváltozik, kitolódik. Az átlagos használati 

idő becsülhető a háztartásoknál található berendezések száma és az évente kidobott 

mennyiség hányadosaként. Értéke különböző országokban a gazdasági fejlettség és a 

környezettudatosság alapján eltérő. Nagy fokú környezettudatosság esetén az átlagos 

használati idő közel megegyezik a berendezések átlagos élettartamával. 
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Az 5. táblázat az átlagos használati időre vonatkozó adatokat mutatnak 

5. táblázat  Átlagos használati idő egy, az Amerikai Egyesült Államokban végzett felmérés és a Bay 
Zoltán Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet becslése szerint 

Átlagos használati idő (év) Termék 
Amerikai Egyesült 

Államok 
Magyarország 

Színes televízió 13-15 12 
Folyadékkristályos képernyős televízió 13-15 3 
Videomagnó 7-10 8 
Videokamera 7-10 8 
Telefon 3-6 6 
Mobiltelefon 2-4 4 
Személyi számítógép 3-6 3 
Nyomtató 3-5 - 
Monitor 6-7 - 
   
Automata mosógép - 15 
Hagyományos mosógép - 15 
Mélyhűtő - 15 
Hűtő - 15 
Mikrohullámú sütő - 8 

 
 

(Municipal Solid Waste in The United States; Vizsgálati anyag) 

A két oszlop adatai láthatóan nem térnek el markánsan egymástól, bár vannak köztük 

különbségek. Az Amerikai Egyesült Államokban 1991 és 1994 közötti időszakra 

vonatkozóan adatok szervizek, javító üzemek, kereskedők és kereskedelmi szövetségek 

adataiból származnak.  

 

Van olyan osztrák vélekedés is, mely szerint 20 évente a használatban levő berendezések 

80 százalékát lecseréli a lakosság (Erich Pöltl in Trendsetter im Ökomarkt) 

 

Az újrahasználat környezetre, társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásainak 

számbavételekor elsősorban a gyakorlatban szóba jöhető alternatívák hatásaihoz kell 

viszonyítani. Az újrahasználat, mint a megelőző jellegű hulladékgazdálkodási eszközök 

egyike magas szintű környezeti és szociális érzékenységet igényel a fogyasztótól. Az 

emberiség környezet iránti érzékenységének fokozatos finomodását figyelembe véve az 

újrahasználat elsődleges vetélytársának az integrált hulladékgazdálkodás 

eszközrendszerében nála eggyel alacsonyabb szintű újrahasznosítást kell tekinteni. Az 
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újrahasználat elsősorban az ez iránt már elköteleződött fogyasztók között lel hívekre. Az 

újrahasználati rendszer tevékenységeinek számbavételekor tehát az újrahasznosítás 

folyamatától való eltérésekre kell koncentrálni. Az eltérések hatásainak eredője adja meg az 

újrahasználat létjogosultságát, helyzeti előnyét. 

 

A fentiek tükrében tehát a vizsgálat fogyasztói alapesetben a berendezéseket szakszerű 

kezelésre, újrahasznosításra és ártalmatlanításra adják át, például egy hulladékudvarban 

vagy egy kereskedőnél új berendezés vásárlásakor. Az így leadott készüléket szétszerelik, 

vagy szétaprítják és a különböző összetevőket anyagában, illetve energiájában hasznosítják. 

Az alkatrészek egy nem hasznosítható kis hányada lerakásra kerül. 

 

Az újrahasználattal kombinált esetben a készülékek egy részét tovább használják és ezzel 

új készülékek vásárlását váltják ki. Ez környezeti, társadalmi, gazdasági hatás változásokat 

indukál. Ezek a hatás változások az újrahasználat relatív értelemben vett hatásai. Ezeket 

gyűjtöm össze vizsgálódásom során. Megegyeznek az említett alapeset és az 

újrahasználattal kombinált eset abszolút értékben vett hatásai különbségével. 

4.2.2. Az újrahasználat környezetre gyakorolt hatásai 

A számbavétel során a villamos energia felhasználást elsődlegesen a közvetlen környezeti 

hatások mellett sorolom fel, majd később kifejtem közvetett hatásait. 

A környezeti hatások alapvetően a következőkben jelentkeznek: 

- az új berendezések iránti csökkenő igény miatt elő nem állított termékek teljes 

életciklusára eső környezeti hatások elmaradnak 

o a gyártás alapanyagai előállításának környezeti hatásai 

- a nyersanyagok előállítása során jelentkező hatások 

- a félkész termékek előállítása során jelentkező környezeti hatások 

(jellemzően tüzelőanyag és villamos energia felhasználás, 

levegőszennyezés és zajkibocsátás) 

- a jelentkező szállítások környezeti hatásai 

o a gyártás környezeti hatásai 
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- a gyártási folyamat közvetlen anyag- és energiaigénye, illetve 

környezetterhelései 

- az üzemépületek anyag. és energiaigénye, környezetterhelései 

- az üzemi logisztika üzemanyag és villamos energia igénye, 

zajkibocsátása és levegőszennyezése 

o a termékek kereskedelmének környezeti hatásai 

- a kereskedelem szállításainak környezeti hatásai 

- a kereskedelmi létesítmények környezeti hatásai   

o a felhasználás környezeti hatásai: villamos energia felhasználás és zajhatás 

o az ártalmatlanítás környezeti hatásai 

- a szétszerelő üzemek anyag- és energiafogyasztása, környezetterhelése 

• a szükséges eszközök (shredderek, képcsővágók, prések, 

elektromos kéziszerszámok stb.) villamos energia igénye és 

zajkibocsátása 

• az üzemi logisztika gépeinek üzemanyag, illetve villamos energia 

igénye, levegőszennyezése 

• az üzemépületek anyag- és energiaigénye, környezetterhelései 

- az anyagában való újrahasznosítás energiaigénye (termelési folyamatba 

való visszavezetés, illetve új termékek előállítása) 

- az anyagok energiájukban való újrahasznosításának környezetterhelése 

- a lerakás környezetterhelései, különös tekintettel a veszélyes összetevők 

lerakására 

 

- a termékek további használata során jelentkező hatások: a meglévő kibocsátások 

(jellemzően zajhatás és elektromágneses sugárzás) és az energiafogyasztás volumene 

megnőnek egy, az új termékek használata során jelentkezőnél jellemzően nagyobb 

szintre 

 

Az újrahasználatot az újrahasznosítás tükrében vizsgáljuk. A le nem gyártott új termékek 

környezeti hatásai jellegzetesen kisebbek a helyettük továbbhasznált termékekénél, ezért ha 

a fentieket összegezzük, elég a kettő különbségével számolni.  
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- az újrahasználati igény által életre hívott szolgáltatásokhoz kapcsolódó környezeti 

hatások:  

o a használtcikkek kereskedelmének környezeti hatásai 

- az áruszállítás környezeti hatásai 

- a kereskedelmi létesítmények anyag- energiafogyasztása, 

környezetterhelései  

o a javítási szolgáltatások környezeti hatásai  

- a termék és a szolgáltató találkozásához szükséges szállítások környezeti 

hatásai 

- a szervizek és javító üzemek anyag- és energiafogyasztása, 

környezetterhelése 

• a szükséges eszközök villamos energia igénye és zajkibocsátása 

• az üzemépületek anyag- és energiaigénye, környezetterhelései 

 

A javítási szolgáltatások pótalkatrészek gyártását és kereskedelemét vonják maguk után, 

ezek hatásai azonban már nem tartoznak vizsgálódásunk keretei közé. 

 

A fentiekben említett gyártó-, szétszerelő-, és javítóüzemek, valamint az új és használt 

termékek kereskedelmi létesítményei általános anyag- és energiafogyasztásai, illetve 

környezetterhelései a következők: 

- anyag- és energiafogyasztás 

o fűtés fűtőanyag, illetve villamos energia igénye 

o világítás villamos energia igénye 

o vizesblokkok, konyhák és egyéb vízforrások vízszükséglete 

- kibocsátások 

o fűtés, főzés során történő égetés kibocsátásai 

o kommunális szennyvíz kibocsátás 

o kommunális hulladék kibocsátás 

o zajkibocsátás 
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A korábban felsorolt, az alapanyagok előállítása, az új és használtcikkek kereskedelme, a 

javító szolgáltatások igényelte szállítási teljesítmények anyag- és energiafogyasztásai, 

illetve környezetterhelései jellemzően a következők: 

- a szállítójárművek igényelte üzemanyag (közút), illetve villamos energia (vasút) igény 

(jellemzően előbbi) 

- a szállítójárművek okozta zaj és rezgés 

- a szállítójárművek levegőszennyezése (por, korom, NOx, CO, CO2) 

 

A villamos energia felhasználása további környezeti hatásokkal jár, melyek ugyan a 

különböző folyamatokhoz csak közvetetten köthetők, de mégis egyértelműen csak ezek 

következményei, valamennyi számítás számol velük. 

 

A villamos energia fogyasztás a következő hatásokkal jár: 

- tüzelőanyag felhasználás, 

- légszennyező gázok kibocsátása (CO2), 

- vízfelhasználás, 

- veszélyes hulladék termelés, 

- zajkibocsátás. 

 

A különböző folyamatok kibocsátásait a dolgozat mellékletében táblázat is szemlélteti. 

4.2.3. Az újrahasználat társadalmi vonatkozásai 

A társadalmi hatások a következők: 

- a gazdaság munkaerő szükséglete változik 

o az új termékek iránti kereslet csökkenése miatt csökken a munkaerő igény a 

termékek gyártásának, kereskedelmének és hulladékai ártalmatlanításának 

területein 

o a használtcikk kereskedelem, javítási szolgáltatások és kereskedelem igényelte 

többlet munkaerő szükséglet jelentkezik 

o a javítási szolgáltatások igényelte szakmák oktatása iránt megnő a kereslet 
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- az újrahasználat elterjedése befolyásolja az egyéb megelőző jellegű 

hulladékgazdálkodási módok társadalmi megítélését 

o nő a fogyasztók érzékenysége a hulladékgazdálkodási problémák iránt és így 

fogékonysága a magasabb szintű hulladékmegelező magatartási formákra 

o a felhasználók az újrahasználatban az elektromos berendezési hulladékok 

problémájának megoldását látják, ezért csökken igényük a magasabb szintű 

megelőző jellegű tevékenységre  

- a használt készülékek az újaknál lényegesen mérsékeltebb áruk révén kis jövedelmű 

fogyasztókat kapcsolnak be a műszaki cikkek használóinak körébe, ezzel jelentősen 

hozzájárulnak életkörülményeik javulásához 

- a készülékek további használatát biztosító kezelések (válogatás, javítás) során 

megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint 

munkanélküliek jól alkalmazhatók, mert a tevékenységek egy része nem igényel 

szakképzettséget és az alkalmazottak fluktuációja nem zavarja a folyamatos 

munkavégzést. 

4.2.4. Az újrafelhasználás gazdasági hatásai 

a fogyasztóknál jelentkező hatások 

- a termékeket újrahasználó fogyasztók átcsoportosítják kiadásaikat termékek között, 

illetve termékek és szolgáltatások között 

o használt berendezések vásárlása újak helyett 

o berendezések javíttatása újak vásárlása helyett 

 

Ezek az átcsoportosítások a GNP és GDP, illetve a külkereskedelmi mérleg változását 

okozhatják. Jó példa erre, amikor a jellemzően külföldön gyártott háztartási elektromos 

berendezéseket szervízelés után tovább használják, lemondva ezzel új készülék 

vásárlásáról.  

 

- a termékek életciklusának kitolásával a fogyasztók jövedelmet takarítanak meg: 

egységnyi idő alatt kevesebbet vásárolnak 

- az újrahasznált termékek növekvő energia szükséglete a fogyasztóknak költséget jelent 
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- a növekvő környezeti hatások miatt a fogyasztók esetleges pótlólagos beruházásokra 

kényszerülnek 

- a használtcikkek és az azonos feladatot ellátó új termékek ára közötti különbségből a 

fogyasztók jellemzően megtakarításra tehetnek szert 

- az elektromos berendezések ára változásának jelenlegi trendje (folyamatos csökkenés) 

alapján a fogyasztók régi készülékeket tovább használva és azokat csak egy későbbi 

időpontban újra cserélve az új termékeket jobb ár-érték arányban vásárolhatják meg, 

mint korábban 

 

 keresletváltozások 

- csökken a kereslet az új termékek iránt, azaz csökken a kereslet 

o az új termékek alapanyagai (és előállítása) iránt 

o az új termékek gyártása iránt 

o az új termékek kereskedelme iránt 

o az ártalmatlanító szolgáltatások iránt, továbbá 

o csökken a kereslet az új termékek gyártásával, kereskedelmével és 

ártalmatlanításával összefüggő szállítási igény  

- nő a kereslet a javító szolgáltatások iránt 

- nem változik, esetleg nő a felhasználás szakaszához kapcsolódóan a villamos energia 

iránti kereslet 

 

Ezek a keresletváltozások valamennyi érintettnél (gyártók, kereskedők, hulladékkezelők, 

fuvarozók) bevétel- és kiadásváltozásokhoz vezetnek. Csökken árbevételük és csökkennek 

költségeik is, az állandó költségek azonban nem csökkenthetők a forgalom csökkenésével. 

 

- az újrahasználat térnyerésével csökken a kereslet az új termékek, nő a használtcikkek és 

javító szolgáltatások iránt. Az ezekkel járó munkaerő iránti kereslet változás csökkenti, 

növeli vagy változatlanul hagyja a munkanélküliek számát. Így nő, csökken, vagy nem 

változik a munkanélküliekkel kapcsolatos állami kiadások mértéke. 
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- a gazdálkodó szervezetek használt készülékeik újrahasználatra való továbbításával 

költségmentesen és környezetbarát módon válhatnak meg berendezéseiktől. A gyártók a 

csere okán leadott termékek kivételével a nem magánháztartásokból származó HEEB-k 

ártalmatlanítását nem kötelesek finanszírozni és vélhetően önszántukból sem állják a 

költségeket. Ezek a költségek ugyanakkor jelentősek. 

- az alkatrészek újrahasználata lehetőséget ad a gyártóknak arra, hogy már nem gyártott 

termékeik szervizelését csökkentett raktárkészlettel és így alacsony költséggel oldják 

meg (Pötter-Middendorf-Stobbe) 

 

- a termékek és alkatrészek újrafelhasználásával a környezeti hatásokkal együtt a termék 

használathoz kötődő externális környezeti költségek is változnak  

4.2.5. A hatások számszerűsítése 

4.2.5.1.A környezeti hatások 

A környezeti hatások anyag- és energiamérlegekkel fejezhetőek ki. 

 

Az újrahasználat hatásainak pontos számszerűsítésekor, mint arról már korábban írtam, a 

termékek további használatával kiváltott berendezés mennyiség, vagyis az újrahasználat 

mértéke szolgál kiindulópontul (a vizsgálódások során az újrafelhasználás alatt az új 

termék vásárlását kiváltó folytatólagos használatot értem). Ez a legtöbb kiváltott hatás 

mozgatórugója. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatának hatásait 

általánosságban vizsgálva egy, a le nem gyártott berendezések összetételét reprezentáló 

minta termékcsoport hatásait kellene vizsgálnunk a teljes életcikluson át. Nem ismert 

azonban a leselejtezett termékek pontos köre és kevés berendezéshez találni hozzáférhető 

hatáselemzést. A környezeti hatások összegzésére találtam számításokat, a társadalmi, 

gazdasági hatások számszerűsítésére csak becslések vannak.  

 

Az újrahasználat környezeti hatásainak vizsgálatakor a kiváltott termékek életciklus alatti 

hatásai mellett fontos további tényező a továbbhasznált termékek környezeti hatásai. Ezek, 

 38



mint ahogyan már korábban említettem, általában nagyobbak, mint az új készüléké, 

amelyet meg kellene vásárolni, ha nem használnák újra a terméket.  

 

Várható, hogy termékenként, sőt konkrét készülékenként is eltérhet, hogy környezeti 

szempontból érdemes-e újra-, illetve továbbhasználni egy berendezést, vagy sem. Ehhez 

tehát a konkrét termék, vagy legalábbis a típus környezeti szempontú életciklus elemzését 

kellene elvégeznünk. Ugyanakkor a kereskedelem, a javító-szerelő szolgáltatások de adott 

esetben a gyártás elmaradó vagy jelentkező környezeti hatásai sem vetíthetők pontosan 

egy-egy termékre, sokszor még termékcsoportra sem. Ahhoz pedig, hogy az újrahasználat 

létjogosultságáról általában véve nyilatkozhassunk – mellyel megkönnyíthetnénk a 

viszonylagos információhiánnyal rendelkező fogyasztók készülékhasználattal kapcsolatos 

döntéshozatalát – a piacon előforduló termékeket reprezentáló, termékcsoportot vizsgáló 

kutatást kellene végezni. 

 

A számszerű vizsgálatok alapjaként induljunk ki egyetlen termék életciklus-elemzéséből. 

Az Európai Unió ökocímke rendszere számára készülő, a személyi számítógépek 

életciklusát elemző tanulmány alapján a billentyűzetből, monitorból, egérből és központi 

egységből álló számítógép legjelentősebb környezeti hatásai a használat ideje alatt 

szükséges villamos energia termeléséhez kapcsolódnak. A használat  energiaigénye 

kiváltotta szén-dioxid kibocsátás több mint 3-szor nagyobb mértékben járul hozzá a 

globális felmelegedéshez, mint a gyártás energiafogyasztásáé. A vizsgálat során a 

számítógép gyártása, kereskedelme, felhasználása és ártalmatlanítása befolyását vizsgálták 

a globális felmelegedésre, a savasodásra, az eutrofizációra és a fotokémiai oxidáció, vagyis 

a nitrogén-oxidok magas koncentrációjának kialakulására. Számolták továbbá az életciklus 

során keletkező hulladék mennyiségét. A vizsgálódás kiterjedt az alapanyagok előállítására, 

de nem foglalta magában a kereskedelemi létesítmények hatásait. Az eredményeket a 6. 

táblázat és a 7. táblázat mutatja.  

 

Mind a négy környezeti változáshoz és a hulladékkeletkezéshez legnagyobb mértékben a 

felhasználás szakasza járul hozzá, a gyártás áll a második helyen, de jelentősen kisebb 

hatótényező. A gyártás legjelentősebben az energiafogyasztáson át hat a környezetre, amely 
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nagyrészt villamos energiafogyasztást, kisebb részben hőenergia felhasználást és a 

szállítások energiafelhasználását jelenti. A PC-k kereskedelme kiváltotta valamennyi hatás 

rendkívül alacsony. A hulladékkezelés hatásai az életciklus többi szakaszáéhoz képest 

szintén alacsonynak mondhatóak.  

6. táblázat  Személyi számítógép és csomagolása környezeti hatásai egységesített formában, milli-
személy-egyenérték (milliperson equivalent) 

 Alap-
anyag 

előállítás 

Gyártás Kereskedelem Használat Ártalmat
-lanítás 

Jóváírás  
15 %-os 

újrahasznosítás 
miatt 

Összesen

globális 
felmelegedés 

1,99 5,1 0,0367 17,1 0,853 -0,206 24,9 

savasodás 1,30 2,44 0,0277 11,1 0,133 -0,0941 14,9 
eutrofizáció 0,372 0,621 0,0183 1,84 0,0194 -0,0244 2,85
fotokémiai 
szmog 0,199 0,477 0,0216 2,05 0,0933 -0,0223 2,82

7. táblázat  Személyi számítógép és csomagolása életciklusához kötődő hulladék-kibocsátás, milli-
személy-egyenérték (milliperson equivalent) 

 Alap-
anyag 

előállítás 

Gyártás Kereskedelem Használat Ártalmat
-lanítás 

Jóváírás  
15 %-os 

újrahasznosítás 
miatt 

Összesen

darabos 
hulladék 

0,853 6,63 0,000887 22,8 4,46 -0,102 34,7 

veszélyes 
hulladék 19,5 34,3 2,73×10-11 98,3 2,7 -2,67 152 

radioaktív 
hulladék 0,657 10,4 3,08×10-8 63,3 0,0536 -0,0747 74,3 

salak és 
hamu 0,46 1,96 0,000770 10,6 2,39 -0,0594 15,4 

 

Az adatok milli-személy-egyenértékben való megadása az egyes életszakaszok egymással 

való összehasonlításán túl az adott környezetváltozáshoz, illetve a hulladék-keletkezéshez 

való relatív hozzájárulásuk leolvasását is segíti. A személy-egyenérték az az érték, amellyel 

egy személy teljes létezése adott változáshoz hozzájárul. Jól láthatóan a számítógép léte 

sokkal jelentősebb a keletkezett hulladékokat illetően, mint a globális felmelegedés, 

savasodás, eutrofizáció vagy fotokémiai szmog esetében. A számítógép teljes életciklusa – 

háromévi használattal – generálta veszélyes hulladék mennyiség egyenértékű az ember 

életéhez kapcsolható veszélyes hulladék keletkezés 15 százalékával. A globális 
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felmelegedéshez való hozzájárulásnál 2 százalék az érték. Mindkét szám nagy – a használat 

nagy értékei miatt -, főként annak tudatában, hogy a számítógép csak egy a mindennapi élet 

elektromos árammal működő eszközei közül (LCA Study).   

 

A termékek használata igényelte energia elsődleges jelentőségét ugyanakkor más források 

is megerősítik. A Panasonic termékeket gyártó Matsushita cég televíziók életciklus alatti 

hatásait vizsgálta a német fejlesztésű „ökológiai hátizsák”-nak vagy MIPS-nek is nevezett 

mutató meghatározásával. A mutató valamennyi hatást az erőforrások felhasználásában 

ragad meg, a kibocsátások így indirekt módon kerülnek számbavételre. A termék használati 

szakasz villamos energia igénye ebben a kimutatásban a más szakaszokénál jelentősen 

nagyobb vízfogyasztásban jelentkezett. A szállítás és az újrahasznosítás környezetterhelése 

e vizsgálat szerint is jelentéktelen a gyártáséhoz és a használatéhoz képest (The Panasonic 

Report for Sustainability). 

 

A svéd Electrolux egy környezetbarátnak mondott hűtőszekrénye is 6-26-szoros 

anyagfelhasználást, illetve kibocsátást generál a használat alatt (13 év), mint amennyit a 

gyártás fázisa (Certified environmental product declaration). 

 

A használati szakasz energiafelhasználása természetesen függ a használati időtől és a 

fogyasztástól. A számítógépek esetén 3 évig 230 napon át napi 8 óra használattal, a 

televízió esetén 8 évig napi 4,5 óra bekapcsolással számoltak. Mivel a gyártás és a 

felhasználás környezeti hatásai egymástól függetlenek, egy alacsony fogyasztású, tartós 

készülék esetében, melynek esetleg a gyártása még esetleg nagy villamos energia igényű is, 

a használati szakasz a hatások tekintetében a második helyre szorulhat a gyártás előtt.  

 

Ha a fenti példák alapján elfogadom, hogy a szállítás és az ártalmatlanítás hatásai a többi 

életciklushoz képest elhanyagolhatóan kicsik, továbbá a tehát releváns gyártás és 

felhasználás során a termékek legjelentősebb környezeti hatásai az energiafogyasztásból 

adódnak, továbbá eltekintek a kereskedelmi létesítmények környezeti hatásaitól, azt lehet 

mondani, hogy kizárólag a környezeti szempontokra figyelve az újrahasználat 

létjogosultsága a következő egyenlet eredményétől függ: 
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újrahasználandó termék energiafogyasztása – (vásárlandó új termék energiafogyasztása + 

új termék gyártása villamos energiaigénye)= ? 

 

Az újrahasználandó és a helyette vásárlandó új termék fogyasztása azonosnak vehető 

amennyiben: 

- 

- 

- 

- 

a folyamatos termékfejlesztések nem hoznak változást az energiafogyasztásban, (mert a 

termékcsoportban a használati idejéhez képest lassan folyik a fejlesztés, esetleg nincs 

is) 

a termékek fogyasztása a használati idő előrehaladtával nem változik. 

 

Az egyenlet pozitív végeredménye esetén célszerű az újrahasználat, egyenlőségnél 

közömbös a környezetre a választás, negatív előjelű végeredmény esetén inkább az új 

termék vásárlása (csere) javasolt.  

 

Fenti modellemben erős feltételezésekkel éltem és néhány életszakasz hatásaitól 

elvonatkoztattam. Az alapul vett példa csupán négy környezeti változásra és a 

hulladékképződésre koncentrált és egy jellegzetes termékcsoportot (IT-berendezések) 

képviselt. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy különösen a fehér áruk terén sok olyan 

készülék van, amely a felhasználás szakaszában elektromos áram mellett vizet vagy gázt is 

fogyaszt.  Figyelembe kell venni, hogy egyes berendezések egyes összetevők miatt egy-egy 

hatás tekintetében kiugró eredményt produkálhatnak: pl. valamely nehézfémtartalmú 

hulladékból jelentős mennyiség keletkezik. Mindenesetre minden leegyszerűsítés ellenére 

olyan képletet kaptunk, amelyben egy tag, a gyártás energiaszükséglete ismeretlen.  

 

A számítógépek életciklus-elemzése során megvizsgálták a további használat környezeti 

hozadékát is. Az összehasonlításban 

„A” esetben a berendezést tovább használják még 3 évig 

„B” esetben új készüléket vesznek, és azt üzemeltetik 3 éven át. 

Eredmény: 9-13 százalékkal kisebb mértékben járul hozzá az újrahasználat esete a vizsgált 

négy környezetváltozáshoz és a keletkezett különböző hulladékok mennyisége is 3-11 
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százalékkal kevesebb az „A” esetben. A számítás során a „B” változat hatásait az eredeti 3 

éves használat hatásainak kétszerese adja, az újonnan vásárolt készülék a régivel pontosan 

megegyező típus. Tételezzük most fel, hogy a 3 éves használat – amely a személyi 

számítógépeknél az átlagos használati idő - után a készüléket nem egy azonos típusra, 

hanem egy környezetbarátabb, kisebb energiafogyasztásúra cseréljük. A szigorodó 

előírásokat és a termékfejlesztési tendenciákat ismerve ehhez nem is kell feltétlenül az 

átlagosnál mélyebben a pénztárcába nyúlni. Ha az új készülék legalább 1/3-dal kevesebbet 

fogyaszt, máris az „A” változat szintjére süllyed a globális klímaváltozáshoz való 

hozzájárulás. Nagyobb fogyasztáscsökkenés esetén a „B” változat környezeti teljesítése 

valamennyi fenti szempont szerint jobb, mint az „A”-é, vagyis érdemesebb a terméket 

lecserélni (LCA Study).  

 

A termékfejlesztés mai üteme mellett a fogyasztás fenti mértékű csökkenése pedig messze 

nem elérhetetlen. A Panasonic említett vizsgálatában szereplő televízió 1993-ban 380 

Wattot fogyasztott, a 2003-as hasonló képernyő-átmérőjű modell fogyasztása 136 Watt 

(azonban a használat és a gyártás energiaigényeinek arányai nem változtak). A mosógépek 

és hűtőszekrények fogyasztása az elmúlt években szintén sokat csökkent, egyes mosógépek 

(Miele) fogyasztása az elmúlt 14 évben 55 százalékkal lett kisebb (a mosógépek átlagos 

használati ideje 15 év) (Nachhaltigkeitsbericht 2004 Miele). 

 

A fentieket erősíti meg egy, a hollandiai Delft műszaki egyetemén készült vizsgálat is, 

mely a hulladékká váló berendezések kezelési folyamatai között kereste a környezeti 

szempontok szerinti sorrendet. A Philips cég mintegy 70 termékére kiterjedő kutatás a 

következő folyamatok között törekedett általános érvényű prioritási sorrend felállítására:  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

egészében történő direkt újrafelhasználás,  

javítás utáni újrafelhasználás,  

szétszerelés majd kipótlás, csere utáni összeszerelés és újrahasználat (remanufacturing), 

szétszerelés és anyagában történő újrahasznosítás, 

aprítás majd anyagában történő újrahasznosítás, 

égetéssel történő ártalmatlanítás. 
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A vizsgálat eredményei szerint az újrahasználat valamennyi kezelési stratégia közül a 

legkevesebb környezeti hatással jár. Ha azonban az újrahasználat alternatívája az, hogy 

lecseréljük a készüléket és újat használunk a továbbiakban, csak azon  termékek esetén 

kisebb a környezeti hatás, amelyeknél a készülékek sajátosságai miatt az új típusú termékek 

energiafogyasztása a régiénél nem kevesebb. Ezek azok a termékek, amely esetén 

terméktervezéssel nem lehet a használati életszakasz energiaigényét jelentősen javítani. A 

környezeti hatások csökkentésére törekvő gyártói menedzsmentnek esetükben a gyártás 

szakasza hatásainak csökkentésére kell koncentrálnia. Így azonban még inkább megnő a 

használati szakasz relatív súlya a hatótényezők között. A holland vizsgálatok példaként a 

mobiltelefont és a folyadékkristályos monitort említik, ellenpéldaként pedig hordozható 

CD-lejátszót és a televíziót.  

 
televízió audio 

eszközök 
mobil-
telefon 

video 
felvevő 

monitor folyadék-
kristályos 
monitor 

hordozható 
CD-lejátszó  

 
 újrahasználat 
 

 
 
 

javítás 
 szét- majd összeszerelés, újrahasználat 

szétszerelés és újrahasznosítás 
aprítás utáni újrahasznosítás 
égetés 

6. ábra  Használat utáni kezelési stratégiák környezeti hatásai millipontban 

A kutatás pontos eredményeit, melyeket az Ecoindicator 95 mutatóval fejeztek ki, a. 6. 

ábra és a 8. táblázat szemlélteti. 
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8. táblázat Egyes Philips termékek életciklusa alatt jelentkező környezeti hatások millipontban 

 gyártás használat csomagolás hulladékkezelés összes hatás
mobiltelefon 51 18 0,3 3 72,3 
video felvevő 183 215 8 14 420 
monitor 723 577 57 52 1409 
folyadékkristályos 
monitor 

1404 269 30 12 1715 

hordozható CD-lejátszó 58 1266 3 536 1863 
audio eszközök 535 1393 10 22 1960 
televízió 396 1611 12 40 2059 
 

A holland vizsgálatok megerősítik, hogy a környezeti hatások életszakaszok közötti 

megoszlása – és így az újrahasználat létjogosultsága – egyes konkrét termékenként eltérő. 

A kutatók egyes berendezés fajtákra, nem konkrét típusokra s különösen nem adott 

készülékekre vonatkozóan általános érvényű megállapításokat tettek, de csak Philips 

márkájú termékeket vizsgáltak. Jó lenne ugyanakkor általános útmutatást adni a 

fogyasztóknak az újrafelhasználás környezeti hatásait illetően (M. Rose - Stevels). 

 

A Panasonic márka gyártója, a japán Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. vizsgálata 

ehhez nyújthat segítséget. A vállalat éves környezeti teljesítményének számbavételekor 16 

fő termékkategória tekintetében - melyek között fehér és barna áruk egyaránt voltak – a 

termékek használatával és újrahasznosításával kapcsolatos környezeti hatásokat is 

kiszámolták és összevetették a vállalat környezeti teljesítéseivel. A vállalat környezeti 

teljesítménye a gyártás és kereskedelem valamint a használt készülékek begyűjtését és 

újrafelhasználását foglalta magában. A számítások alapján a készülékek használata több 

mint 12-szer annyi elektromos energiát igényel, mint a gyártás folyamatai és így több mint 

6-szor nagyobb, kb. 11,1 millió tonna szén-dioxid kibocsátást von maga után. A 

kereskedelem mintegy felét használja a gyártás olajszükségletének, szén-dioxid kibocsátása 

a gyártásénak egytizede. A gyűjtés és a hasznosítás nem terjedt ki valamennyi készülékre, 

hatásaik számszerűsítése során esetükben energiamérleget nem készítettek. Az eredmények 

alapján azt kell mondani, hogy bár a 16 termékcsoport között nem ismert az elektromos 

energia igény szempontjából „felhasználás-központú”, illetve „gyártás-központú” termékek 

arányát, általánosságban mégis megállapítható, hogy az elektromos és elektronikus 

berendezések életciklusa során a használat igényelte elektromos energia igény 
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kiemelkedően magas más életszakaszokéhoz képest és ez áll fenn az életszakaszhoz kötődő 

szén-dioxid kibocsátás vonatkozásában is (The Panasonic Report for Sustainability). 

4.2.5.2.A társadalmi hatások 

A társadalmi hatások nehezen számszerűsíthetők. Az újrahasználat révén bekövetkező 

foglalkoztatottsági mutató változások a generált hatásoknak csak egy részét fejezik ki. A 

társadalmi hatások számszerűsítése nehézkes, teljes pontossággal nem kivitelezhető. 

Kutatásom során még becsléseket sem sikerült találnom, ezért csak a trendeket illető 

megállapításokra szorítkozom. 

 

Az Európai Unió országaiban az elektromos és elektronikai termékeket előállító ipar 

mintegy 2,2 millió főnek ad munkát (Hasznok és pozitív hatások). Az újrahasználat 

fokozatos teret nyer a közgondolkodásban, azonban az általa kiváltott folyamatok 

várhatóan nem hoznak jelentős változásokat a foglalkoztatottak számában. Ennek egyik 

oka, hogy az újrahasználat térnyerése várhatóan messze nem lesz olyan jelentős, hogy akár 

hosszútávon gyökeres változást hozzon a fogyasztási szokásokat és az évenként vásárolt új 

termékek mennyiségét illetően. Másrészt, ha csökkentené is az új termékek iránti keresletet, 

az egyre automatizáltabb, kevéssé munkaerő igényes gyártás területén a kereslet változása 

amúgy sem vezet egyenes arányban munkahelyek megszűnéséhez. 

 

A környezetvédelmi ipar Európában az elmúlt évtizedekben tartós növekedést 

könyvelhetett el mind a forgalmat mind a foglalkoztatottak számát illetően. A 

vállalkozások 1,2-4,3 százaléka foglalkozik HEEB-k kezelésével. A feldolgozó-hálózat 

kiépülése csak Németországban 8000 új munkahelyet létesített (Háttér, Az ECOLIFE II). 

Az európai szabályozás nemzeti átvétele a jövőben további új munkahelyeket teremt majd 

az Európai Unió tagországaiban.  

 

Várhatóan ezért a munkaerő igényes javító szolgáltatások, illetve kézi hulladékválogatás, 

valamint a használtcikk kereskedelem terén jelentősebb a munkaerő igény változás 

(növekedés) a jelenleginél nagyobb arányú újrahasználat esetén, mint a gyártás és a 

hulladékkezelés és –ártalmatlanítás területén emiatt megszűnő álláshelyek száma.  
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Meg kell továbbá említeni, hogy a társadalmi hatások a környezeti hatásokkal 

természetszerűen nem feltétlenül vannak összhangban. Ha lecseréljük készülékünket egy 

környezetbarátabbra, és a már nem kellő, de még működőképes régi masinát, alkatrészt 

szegény sorsú, ilyen készüléket amúgy megvenni nem képes családoknak továbbítjuk, az 

társadalmi szempontból hasznos, környezeti szempontból azonban újabb résztvevő 

bekapcsolását jelenti a „szennyező-fogyasztó” rendszerbe. E kérdés globális méretű 

kérdésekkel állítható párhuzamba és etikus megválaszolása dolgozatom keretein kívülre 

visz. 

4.2.5.3.A gazdasági hatások 

A gazdasági hatások számszerűsítésekor a környezeti hatások számszerűsítéséhez 

hasonlóan ismét arra keresem a választ: célszerű-e az újrahasználat és válaszolhatunk-e 

egyáltalán erre a kérdésre.  

 

A gazdasági élet szereplői közötti természetszerűleg ellenérdekeltségi viszonyok állnak 

fent, ezért az egyes szereplők az újrahasználathoz más-más módon viszonyulnak. 

A fogyasztókat érintő hatások 

A fogyasztók nagy része az újrahasználatot illető döntései mérlegelésekor elsődlegesen az 

alternatívák pénzügyi vonatkozásait vizsgálja. Tekintsük először azt a helyzetet, amikor a 

fogyasztó készüléke valamely indok miatt - ez lehet műszaki tönkremenetel vagy erkölcsi 

avulás - nem teljesíti az elvárásokat, és a fogyasztó döntéskényszerbe kerül. Arról kell 

döntenie, hogy korszerűsítés vagy megjavítás után továbbhasználja készülékét, vagy 

lecseréli azt egy azonos ár/érték arányúra. Az alternatívák minden esetben eltérnek, attól 

függően, hogy miért nem felel meg a készülék az elvárásoknak. 

 

Tipikus helyzetként vizsgáljuk meg azt a leegyszerűsített esetet, amikor fogyasztónk 

készüléke meghibásodik. Pénzügyi szempontból a következőket kell figyelembe venni: az 

új termék árát (ár/érték arányát), az új termék fogyasztását, a régi termék fogyasztását, a 

javítás költségét. 
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Televízió-vásárlás vizsgálata 

Tételezzük fel, hogy 1992-ben 51 cm-es, Waltham márkájú színes televíziót vásároltunk 

26900 Ft-ért (utóbbinak nincs jelentősége). A készülék 13 év utáni átlagos használat után 

meghibásodik. Némi környezettudatosságtól vezérelve kihívjuk a szerelőt, hogy 

megállapítsa a hiba nagyságát, s így eldönthessük, érdemes-e megjavítani. Ez mintegy 1500 

Ft-ba kerül. A szerelő megállapítja a hibát, mely szerint egy panelt ki kell cserélni. Ezt a 

helyszínen el tudja végezni, de a pótalkatrészt be kell szereznie. A javítás a következő 

költségekkel jár: 

 

- alkatrész költsége: 4000 Ft 

- a második kiszállás költsége: 1500 Ft  

- munkadíj: 5250 Ft 

 

A döntési helyzetben két alapvető alternatíva között választhatunk: megjavíttatjuk a 

készüléket, vagy újra cseréljük a televíziót. Az egyes alternatívák költségvonzatait 

vizsgáljuk rövid és hosszú távon! „A” esetben 10 év, „B” esetben 20 év használati 

időtávban gondolkodjunk. 

 

Valamennyi esetben jelen értékre átszámított költségeket közlök, a 9. táblázat összesíti a 

régi készülék további használata, illetve új berendezés vásárlása esetén a költségeket az 

„A” esetben. 

9. táblázat  Folytatólagos használat és csere, mint fogyasztói magatartások költségei 10 év időtávon, 
televízió esetén, reálértéken számítva („A” eset) 

régi készülék további használata 
(Waltham 51-CTV-510) 

új készülék vásárlása 
(Thomson 21MG132 ) 

javítás:  10750 Ft bevizsgálási díj (mert nem történt javítás):  1000 Ft 
  készülék ára: 37900 Ft 
fogyasztás: 33266 Ft fogyasztás: 28854 Ft 
összesen: 44016 Ft összesen: 67754 Ft 
 

A számítások a következők figyelembe vételével adódtak: 
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- a két termék közel azonos funkciókkal rendelkezik, mindkét termék a kis képernyős 

televíziók szegmensében a piac alacsony, de nem a legalacsonyabb áru termékeihez 

tartozik, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

az új terméket egy országos kiskereskedelmi üzlethálózat egyik budapesti üzletében 

vásároljuk, 

sem a régi, sem az új készülék nem hibásodik meg a vizsgált időszakban, 

a javítási és energia költségek az infláció mértékével azonos mértékben nőnek, 

javítás esetén nem számítják fel a bevizsgálás költségét, azt a javítás költsége 

tartalmazza, 

valamennyi költség általános forgalmi adóval növelt, 

a kidobott készüléktől való megszabadulás költségei a fogyasztónál nem jelentkeznek, 

mert az új készülék vásárlásakor a régit visszaveszik. 

 

Az energiafogyasztás számítása során a következőket vettem figyelembe: 

az eredeti készülék fogyasztása: 70 W bekapcsolt, 4 W készenléti üzemben, 

az új készülék fogyasztása: 50 W bekapcsolt, 5 W készenléti üzemben, 

a készülékeket 10 évig napi 3 órán át használják bekapcsolt üzemmódban. 

 

A régi készülék fogyasztása így: 10 × 365 × (3 h × 70 Watt + 21 h × 4 W)= 1073,1 kWh. 

A fogyasztás költsége: 1073,1 kWh × 31 Ft/kWh (Budapest) = 33266 Ft jelenlegi áron 

számolva.  

 

Az új készülék fogyasztása: 10 × 365 × (3 h × 50 W + 21 h × 5 W)= 930,75 kWh 

A fogyasztás költsége: 930,75 kWh × 31Ft/kWh = 28854 Ft jelenlegi áron számolva. 

 

„B” esetben 20 év távlatában gondolkodunk. A vizsgálat korábbi feltételezéseit a 

következőképpen finomítom: a régi készüléket illetően feltételezem a következőket: 

ha tovább használjuk az eredeti berendezést, a vizsgálat ideje alatt a készülék 

alkatrészei tönkremennek, így az elkövetkező években javításokra van szükség. A 

készülékek alkatrészeit kicserélve lényegében új készüléket kapunk, így a további két 

évtizeden át üzemeltetés reális. Minden alkatrész 10 évig tart. 20 éves időtartam alatt 
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vizsgálva 3 évente, összesen hatszor javításra van szükség, melynek összege jelenlegi 

áron számolva minden alkalommal 7500 Ft (1500 Ft kiszállási díj, 2500 Ft alkatrész díj, 

3500 Ft munkadíj) 

 

az új készülék vásárlása esetén a következőkkel számolok: 
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- 

- 

- 

amennyiben új készülék vásárolása mellett döntünk, úgy az 10 év múlva meghibásodik, 

és ismét új készülékbe ruházunk be.  

ez a második új készülék a műszaki fejlődésnek megfelelően a korábbinál 5 százalékkal 

kevesebb áramot fogyaszt,  

a második új készülék a műszaki cikkek ára csökkenése következtében az első készülék 

árának 40 százaléka. 

 

javítás javítás javítás javítás javítás javítás javítás 
továbbhasználat 

f o g y a s z t á s  

t (év) 
20 0 

fogyasztás fogyasztás 
csere 

új készülék új készülék  

7. ábra  Folytatólagos használat és csere, mint fogyasztói magatartások esetén jelentkező 
költségek 20 év időtávon („B” eset) 

A két alternatíva esetén felmerülő, a 0. időpontra számított költségeket a 7. ábra és a 10. 

táblázat szemléltetik. 



10. táblázat  Folytatólagos használat és csere, mint fogyasztói magatartások költségei 20 év időtávon, 
televízió esetén, reálértéken számítva („B” eset) 

régi készülék további használata új készülék vásárlása  
  1. készülék  
javítás most 10750 Ft bevizsgálási díj 1000 Ft 
javítás 3 évente 45000 Ft készülék ára 37900 Ft 
fogyasztás (20 év) 66532 Ft fogyasztás (10 év) 28854 Ft 
    
  2. készülék  
  bevizsgálási díj 1000 Ft 
  készülék ára  15160 Ft 
  fogyasztás (2. készülék, 10 év, -5%) 27411 Ft 
összes költség jelenértéke 122282 Ft összes költség jelenértéke 129325 Ft 
 

Mind az „A”, mind a „B” esetben a régi készülék megjavíttatásával és további 

használatával költségeket takaríthatunk meg a készülék lecseréléséhez képest, a 

feltételezések nagy száma miatt azonban a példából következtetések nem vonhatók le. 

 

Mosógép-vásárlás vizsgálata 

Megvizsgáltam a fentihez hasonló fogyasztói döntéshozatal során mérlegelendőket 

mosógépek esetén is.  

 

Feltettem, hogy 1989-ben vásároltunk egy VA 560 típusú (NDK) automata mosógépet, 

amely 16 év átlagos terhelésű használat után elromlott. A korábbi vizsgálathoz hasonlóan 

szerelőt hívunk, hogy a lehetséges alternatívák anyagi vonzatait átlássuk. A kiszállás 1500 

Ft-ba kerül. A korábbiakhoz hasonlóan két időtávot, „A” és „B” eseteket különböztettem 

meg. 

 

A javítás költségei: 

- alkatrész költsége (szivattyúmotor): 4990 Ft (ORCZY Alkatrész szaküzlet szerviz, Bp.), 

- második kiszállás költsége: 1500 Ft, 

- javítás költsége: 5000 Ft. 

 

Új, azonos tulajdonságokkal rendelkező készülék beszerzésének költsége: 

- további 1000 Ft bevizsgálási díj, mert nem történt javítás, 

- készülék ára: 52000 Ft, 
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- beszerzés költsége: 2000 Ft házhoz szállítás. 

 

A televíziók vizsgálatához hasonlóan az új készülékeket egy, a piacon meghatározó 

kiskereskedelmi hálózat egyik üzletében vásároljuk meg. A készülékek a minimális 

fogyasztói igényeket elégítik ki, a termékskála alján helyezkednek el. Feltételezem, hogy a 

mosógépek a televíziókkal ellentétben már 10 éves használat során is meghibásodnak 

(szerelői vélemény szerint a vásárlás után 4 évvel), javításuk ugyanakkor az alkatrészek 

alacsonyabb ára miatt kevesebbe kerül. 10 év alatt így 1 javítást feltételeztem. 

 

Új lehetőségként megvizsgálom használt készülék vásárlásának lehetőségét is. Használt 

készülékként vásárolhatunk azonos típust – amely egyidős az eredetivel, esetünkben 

„keleti” – vagy csupán néhány éves, gyakorlatilag korszerű, ezen túlmenően esetünkben 

„nyugati” gyártmányt. A másfél éves, megkímélt készüléket interneten kínálják, 

fogyasztása az újonnan kapható készülékével azonos mértékű. 

 

Fogyasztási adatok: 

Az eredeti gép fogyasztása: színes mosás 60° C-on előmosás nélkül: 100 l víz, 1,7 kWh 

energia 

A fogyasztás költsége:  

0,1 m3 × 319 Ft/m3 (Budapest) + 1,7 kWh × 31 Ft/kWh (Budapest) = 84,6 Ft 

Éves költség: heti egyszeri mosás: 52 × 84,6 Ft = 4399 Ft. 

 

Új gép fogyasztása: színes mosás 60° C-on előmosás nélkül: 50 l víz, 0,95 kWh energia 

A fogyasztás költsége: 0,05 m3 × 319 Ft/m3 + 0,95 kWh × 31 Ft/kWh = 45,4 Ft 

Éves költség: heti egyszeri mosás: 52 × 45,4 Ft = 2361 Ft. 

 

Az eredményeket a 11. táblázat szemlélteti. 
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11. táblázat  Folytatólagos használat és csere, mint fogyasztói magatartások költségei 10 év időtávon, 
mosógép esetén, reálértéken számítva(„A” eset) 

régi gép további használata új gép vásárlása  
(LOUIS Axton WAF 1000 A) 

  bevizsgálási díj:  1000 Ft 
  készülék ára: 52000 Ft 
  házhoz szállítás: 2000 Ft 
javítás most (fődarab csere):  11490 Ft   
javítás 3 évenként: 19500 Ft javítás 1x: 6500 Ft 
fogyasztás (10 év):  43990 Ft fogyasztás (10 év): 23610 Ft 
összesen: 74980 Ft összesen: 85110 Ft 
 

használt, azonos típusú gép vásárlása használt, korszerű berendezés vásárlása 
(Whirlpool FLS 103-1000) 

bevizsgálási díj: 1000 Ft bevizsgálási díj: 1000 Ft 
készülék ára: 29900 Ft készülék ára: 36000 Ft 
házhoz szállítás: 2000 Ft házhoz szállítás: 2000 Ft 
javítás 4 évenként 13000 Ft javítás 4 évenként 13000 Ft 
fogyasztás (10 év): 43990 Ft fogyasztás (10 év) 23610 Ft 
összesen: 89890 Ft összesen: 75610 Ft 
 

A „B” eset keretfeltételei a televíziók 20 éves vizsgálatához képest annyiban módosulnak, 

hogy a mosógépeknél kisebb összegű javításokkal, de egy fődarab későbbi cseréjével is 

számolok. Amennyiben új mosógépet vásárolunk, 10 év után ismét új készülék vásárlása 

mellett döntünk. Számításaimban e második új készülék 20 százalékkal olcsóbb és 15 

százalékkal kisebb fogyasztású, mint az első (12. táblázat). 

12. táblázat  Folytatólagos használat és csere, mint fogyasztói magatartások költségei 20 év időtávon, 
mosógép esetén, reálértéken számítva („B” eset) 

régi gép további használata új gép vásárlása  használt, korszerű gép 
vétele 

  1. készülék  
  bevizsgálási díj:  1000 Ft bevizsgálási díj: 1000 Ft
fődarab csere most:  11490 Ft készülék ára: 52000 Ft készülék ára: 36000 Ft
fődarab csere 10 év 

múlva: 11490 Ft házhoz szállítás: 2000 Ft házhoz szállítás: 2000 Ft
javítás 3 évente (6x): 39000 Ft javítás 1x: 6500 Ft  
fogyasztás (20 év): 87800 Ft fogyasztás (10 év): 23610 Ft  
    
  2. készülék  
 bevizsgálási díj:  2500 Ft  
  készülék ára (-20%): 41600 Ft  
  házhoz szállítás: 2000 Ft  

  javítás 1x: 6500 Ft
javítás 4 évenként 

(5x): 32500 Ft 
  fogyasztás (10 év, -15%): 20068,5 Ft fogyasztás(20 év) 47220 Ft

sszesen: 149780Ft összesen: 156778,5 Ft összesen: 118720 Ftö
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A fenti vizsgálódások természetesen nem modellezhetik teljes pontossággal a valóságot, a 

valóságban előforduló eseteket. A termékek megbízhatósága és a hibamentesség 

valószínűségi eloszlásokkal leírhatóak ugyan, de azok paraméterei termékenként eltérőek 

és ismeretlenek. Így önkényes a hibák előfordulására 3 vagy 4 éves gyakoriságot 

feltételezni. 

 

A számítások során nem vettem továbbá figyelembe a javításra, illetve vásárlásra fordított 

pénz alternatív felhasználásából adódó esetleges reálhozamot. A tőke alternatíva 

költségeként ugyanis a pénzromlással megegyező mértékű kamatjövedelmet feltételeztem. 

A „B” esetekben, ha a régi készülékek használata mellett döntünk, a ritka, nagy összegű 

kiadások helyett a több alkalommal jelentkező kisebb összegű kiadásokat választjuk. Így, 

még ha a két alternatíva azonos költséggel járna is, a teljes vizsgált időtartam alatt több 

befektethető pénzzel rendelkezünk, ha nem veszünk új berendezést. Az így realizálható 

hozam – amely közvetett módon az újrahasználat eredménye – a befektetési lehetőségektől 

függ. 

 

Bár 20 év időtávon mosógépek esetén használt készülék vásárlása jelentősen kevesebb 

összes kiadással jár, mint a másik két alternatíva, ez az előny két fontos feltételezésből 

adódik. Egyrészt a használt készülék ár/érték aránya a kínálattól függ, mely az új 

készülékek kínálatához képest erősen hullámzó természetű mind a gépek műszaki 

jellemzőit, mind árukat tekintve. Másrészt új készülék vásárlása esetén feltételeztem, hogy 

fogyasztónk magatartása, vásárlási döntése 10 év múlva, a második új készülék 

vásárlásakor nem változik, így akkor ismét új gépet vásárol. Ha azonban 10 év elteltével 

megtartja mosógépét, mintegy 20000 forinttal kevesebb a ráfordítása az elkövetkezendő 10 

évben, mint ha újat vásárolna. Így 20 évre vonatkoztatott összes kiadásai az eredeti NDK 

készülék további használatáénál is kedvezőbbek, mert egy új modell fogyasztása jelentősen 

kisebb az 1989-es készülékénél.  

 

Példáimban feltételeztem, hogy a készülékek ártalmatlanítási költsége a fogyasztók 

számára nem jelentkezik közvetlenül. Ez nem tekinthető általánosnak, különösen nem 

háztartásban keletkezett, nagyobb mennyiség esetén tipikusan fizetni kell a hulladék 
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berendezésekből kinyerhető nyersanyagok gyakran változó piaci árai függvényében. Ezeket 

a költségeket mutatja a 13. táblázat.  

13. táblázat HEEB felvásárlási árak a német és a magyar piacon (pozitív ár esetén a leadónak fizet a 
vevő) 

 Németország (€/db) 
(2004. december) 

Németország (€/kg) 
(2004. december) 

Magyarország (Ft/kg) 
(2005. március) 

televízió -13,00 – -4.50  -101 – -90  
(-2800 – -1200 Ft/db) 

szórakoztató elektronika -3,60 – -1,50 -0,30 – -0,08  
hűtőszekrény 170 l 
űrtartalomig 

-12 – -5   

mosógép -5,20 – +3,00 -0,05 – +0,08  
tűzhely -5,20 – +3,00 -0,05 – +0,08  
szárítógép -5,20 – +3,00 -0,05 – +0,08  
mikrohullámú sütő  -0,05 – +0,08  
számítógép   -5 
monitor -11,90 – -4   
billentyűzet -4,50 – -1 -0,30 -23 – -20 
processzor  -0,30 – +0,50  
nyomtató  -0,30 -23 – -20 
telefon  -0,10 – +0,30 -23 – -20 
telefonközpont  -0,20 – 0  
(EUWID; hazai adatok az Elektrowaste Kft., az Inter-Metál Kft. és a Loacker Kft. adatai alapján) 

Externális költségek 

Eddig csak a fogyasztókat közvetlenül érintő költségeket vizsgáltam, de természetesen az 

érintettek egészét figyelembe véve a környezeti hatások költségeit is számítani kellene. 

Ezen externális költségek a gyártókon keresztül szintén a fogyasztókat kellene, hogy 

terheljék. 

 

Kiindulási alapnak a környezeti hatások számszerűsítésénél már említett, egy átlagos 

számítógép életciklusa alatt jelentkező környezeti hatásokat vizsgáló tanulmányt vettem, 

melyet az Atlantic Consulting és az Instituttet for Produktudviklingipu (IPU) az Európai 

Unió ökocímke rendszeréhez készített. Ebben a környezeti hatások az általam közölt milli-

személy-egyenérték mellett a szén-dioxid, a kén-dioxid, a nitrogén-trioxid és az etilén 

együttesére is át vannak számítva. A már említett kísérletnek megfelelően arra voltam 

kíváncsi, hogyan alakulnak az externális költségek a két cikluson, kétszer három éven át 

való használat esetén amennyiben egy készüléket használunk („A” eset), illetve 
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amennyiben három év után új, azonos típusú számítógépet vásárolunk („B” változat) és 

használunk (LCA Study). 

 

A számításokhoz az ExternE Európai Kutatási Hálózat program keretében kifejlesztett 

EcoSense számítógépes program paraméterezett változatát, az EcoSenseLE-t vettem 

igénybe. A program a kibocsátott éves levegőszennyezési adatok (NOx, SO2, 10µm-nél 

kisebb szilárd részecske kibocsátás, CH4, N2O és egyéb illékony szerves vegyületek), mint 

egyenértékek alapján a bázis országnak megfelelő költségek (egységnyi várható életkor 

csökkenés költsége) segítségével számolja ki az emberi egészségben, a termelt termés 

mennyiségében és az épített környezet állapotában bekövetkező káros változások 

pénzértékét. A szén-dioxid kibocsátásból kiindulva a vizsgált feladat klímaváltozásra 

gyakorolt hatásainak externális költségeit is kiszámítja. A hulladék-kibocsátás externális 

költségeivel csak akkor számol, ha azok is át vannak számítva a fent említett gázokra, mint 

egyenértékekre. A számítógép életciklus elemzésében ez nem így volt, így azokat nem 

lehetett figyelembe venni. 

 

Az első három évben az „A” és „B” változat externális költségei megegyeznek. A program 

a második 3 évre a következő éves költségeket számította ki: 

14. táblázat  Számítógép életciklusának externális költségei Euro centben 

 „A” változat „B” változat 
Légszennyezés hatása   
- 
- 
- 

- 

halálozások költsége 474,00 660,00 
megbetegedések költsége 206,00 286,00 
növénytermesztésben bekövetkezett 
károk 

3,08 5,42 

épített környezetben bekövetkezett 
károk 

30,70 41,90 

   
Klímaváltozás költsége 283,00 412,00 
   
Évi összes költség a második 3 évben 996,78 1405,32 
   
Összes költség a második 3 év alatt 2990,34 4215,96 
   
Összes költség 6 év alatt 7206,3 8431,92 
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A táblázatban összesítettem a második 3 év valamint a teljes két ciklus alatti használat 

költségeit. Mintegy 30 százalékos externális költség megtakarítás érhető el a második 3 

éves ciklus alatt (a teljes 6 évre viszonyítva 15 százalékos) újrahasználat esetén. A 

költségeket 75000 €/várható életkor éves csökkenéssel és 19€/t szén-dioxid egyenértékkel 

számította a program. 

 

Természetesen az így kapott értéknek csak a nagyságrendje mérvadó, mert a program nem 

vett figyelembe több kibocsátást (pl. etilén, hulladék kibocsátás) és más programokhoz 

képest kevés paraméterrel dolgozott (EcoSenseLE). Ha összegezném a költségeket egy, a 

mosógépekről és a televíziókról készített költségszámításához hasonló, számítógépek 

javítása vagy cseréje költségeit összevető kalkuláció eredményeivel, egységes mutató 

fejezné ki a környezeti és gazdasági hatásokat. A számítógépek esetén a „javítás vagy 

csere” helyzet módosultan áll fenn, mert a nyomtatott áramköri elemek nem javíthatóak, 

ezért sokkal inkább a „teljes vagy részleges csere” esete fordul elő. 

4.3. Lehetséges megoldások az újrahasználatra megvalósult 
külföldi példák tükrében  

Bár az európai unió csak 2003-ban alkotott jogszabályt, melyben az elektromos háztartási 

berendezések elkülönített gyűjtését irányozza elő, illetve kötelező visszavételüket írja elő, a 

környezettudatosabb tagállamokban már a 90-es évek elején kísérletek indultak elektromos 

berendezések elkülönített, szervezett begyűjtésére. A sikeres kísérleteket több helyütt 

átfogó szabályozás követte, így ezekben az országokban az Unió irányelvének átvételekor 

csupán néhány kisebb jogszabály módosításra, illetve kiegészítésre volt szükség. 

 

A megelőző jellegű hulladékgazdálkodási technikák, és benne az újrahasználat 

szükségessége az Európai Unió környezettudatosabb országaiban nem csupán 

környezetvédő szervezetek hangoztatta igény, hanem helyi, regionális és kormányzati 

szinten is megjelenő politika, cselekvési program és vezérlő elv. Osztrák és német példák 

jól mutatják, hogy az államnak a megelőzésre törekvő, tudatos vásárlói magatartás 

propagálása kötelessége, akár a fogyasztás visszafogására is ösztönözhet. 
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4.3.1. Hozzáférési csatornák 

A berendezések újrahasználatára való ösztönzés alapeleme a hozzáférési csatornák 

megteremtése. Ez regionális szinten megjelenő feladat. A kereslet és a kínálat 

függvényében természetes módon létrejön egy piac, használtcikk-kereskedőkkel, 

szervizekkel és a számunkra berendezéseket átvevő kereskedőkkel. Az egyre csökkenő 

használt berendezési árakat figyelembe véve szükség van egy piaci viszonyoktól független 

rendszerre. 

 

Kiindulva abból, hogy a hulladék elektromos háztartási berendezések között jelentős részt 

képviselnek a működőképes berendezések, döntő fontosságú, hogy a HEEB-k 

gyűjtőhelyein, a hulladékudvarokban, a gyűjtőjáratokon, illetve a készülékeket áruló 

üzletekben mindenütt legyen lehetőség a még újrahasználható berendezések elkülönített 

gyűjtésére. Az itt megfordulók az a lakossági kör, akik újrahasznosítás, a szakszerű 

ártalmatlanítás iránt elkötelezettek. A környezettudatosság változásának már korábban 

említett fokozatossága alapján ezt a kört feltétlenül tájékoztatni kell a berendezések 

újrahasználatának jelentőségéről, hiszen ők lehetnek a legfogékonyabb fogyasztói kör az 

egy lépéssel további környezetvédelemre. A térségi hulladékgazdálkodási rendszer 

egységeire, a hulladékudvarokra és hulladékkezelő központokra épülő felvevőhálózat 

egységeiben lehetővé kell tehát tenni a fogyasztóknak, hogy még működő berendezéseiket 

elkülönítve adhassák le.  

 

Ipari, intézményi fogyasztók esetén a gyűjtő infrastruktúra sűrűségének jelentősége 

kisebb. Jellemzően nagyobb mennyiségű készülék (leginkább számítógép) kerül egy-egy 

helyen egyszerre leselejtezésre, vagy néhány év alatt, de nagy mennyiség halmozódik fel. 

A vállalat és a hulladékgyűjtő, hulladékkezelő vagy a koordináló szervezet között 

közvetlen szerződéses kapcsolat van és a hulladék berendezéseket a leselejtezés helyéről a 

gyűjtő cég elszállítja. Ha a berendezések még újrahasználhatók, tömeges felhasználókhoz 

kerülnek (például oktatási intézmények). A vállalat természetesen maga is utána járhat, hol 

lehet szükség kidobott eszközeire, erre különösen az Egyesült Államokban és Nagy-
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Britanniában találunk példákat. Az állami vállalatok, közhivatalok élen járnak az ilyen 

kezdeményezésekben, de a tengerentúlon adókedvezmény is serkenti ezt. 

 

A kidobásra szánt készülék átvételekor minden esetben meg kell kérdezni a tulajdonost, 

hogy működik-e a berendezés, és fel kell hívni a figyelmét, hogy a működőképesség nem 

változtat a leadás ingyenességén. Sokan azért hallgatják el, hogy jó még a készülék, mert 

azt hiszik, működő leadásakor fizetniük kellene.  

 

Az újrahasználat során szavatolni kell, hogy adattároló eszközökön, például számítógépek 

merevlemezein vagy mobiltelefonok memóriájában tárolt bizalmas információk ne 

kerülhessenek az új felhasználók birtokába. A fogyasztók egy része nem törli ezeket az 

adatokat, mielőtt megszabadulna készülékétől. Vannak továbbá vélemények, melyek 

szerint a merevlemez egyszerű törlése nem is kielégítő, mert a törölt adatok könnyen 

visszafejthetők, ezért az újrahasználandó számítógépekbe minden esetben új merevlemez 

szerelendő. Ez a csere ugyanakkor jelentős járulékos költséggel járna. A megoldás a 

fogyasztó megkérdezése arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy leadott készülékét a 

merevlemezzel együtt használják tovább (célravezetőbb lehet, ha kérdés így szól: 

„Tartalmaz bizalmas információkat a leadott termék háttértárolója”?). Amennyiben válasza 

elutasító, úgy  mérlegelni kell, hogy van-e lehetőség a cserére új vagy használt merevlemez 

beépítésével és az mekkora idő, illetve költségráfordítással jár. A használtcikk 

kereskedésekben ez nem jelent problémát, a hulladékudvaroknak azonban nagy 

valószínűséggel nem éri meg a javítással bíbelődni. 

 

A piaci ár függvényében az egyébként más hulladékokkal is foglalkozó szolgáltató 

eladhatja, vagy ingyen átadhatja őket használtcikk kereskedőknek vagy karitatív 

szervezeteknek, esetleg időközönként maga is rendezhet használtcikk börzét – praktikusan 

a hulladékkezelő központban. Ha a kereskedő, illetve a karitatív szervezet biztosít 

felvevőpiacot, a hulladékkezelő szolgáltató feltehetően nem lesz ellenérdekelt a külön 

gyűjtésben. A hulladékudvar különféle hulladékok mellett HEEB-k gyűjtésével is 

foglalkozik, ezért a még használható berendezések elkülönített tárolása általában a meglevő 
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infrastruktúrával megoldható, nem jár jelentős többletköltséggel. Az elszállításról a 

kereskedő, illetve a karitatív szervezet gondoskodik. 

 

Tény ugyanakkor, hogy a hulladékkezelő bevételtől esik el, mert ha nem biztosítana 

lehetőséget a berendezések elkülönített átvételére, a fogyasztók jelentős része a működő 

készülékeket is hulladékként adná le nála, és ez forgalmát növelné. Az újrahasznosítás 

költségeit számára a gyártó vagy a szemétdíjban a lakosság megfizeti. Legfeljebb imázsa 

rossz, ha nem tudja megoldani a még jó készülékek elkülönítését.  

 

2009-től azonban a hulladékkezelő vállalkozások anyagilag is érdekeltté válhatnak, mivel 

attól az évtől kezdve a hazai kormányrendelet értelmében a berendezések teljes egészében 

történő újrahasználata a gyártók hasznosítási kötelezettsége teljesítésének minősül. Így 

tehát a gyártóval, illetve a kötelezettségeit átvállaló koordináló szervezettel szerződő 

hulladékkezelő az újrahasználatra átadott termék után is felszámíthatja a berendezések 

hasznosításáért kért egységárat, vagy az újrahasználattal lecsökkent költségeit 

megjelenítheti áraiban. Sajnos azonban hangsúlyozni kell a feltételességet: jelen helyzet 

szerint az anyagi érdekeltség nincs meg és az sem biztosított, hogy az újrafelhasználással 

ne kétszer könyveljék el egy berendezés ártalmatlanítását. 

 

Ha az ár- és költségviszonyok alapján megéri, a berendezésbontó üzemek vállalkozhatnak 

a begyűjtött hulladék elektromos készülékekből a feltehetően még működők kiválogatására 

és kipróbálásukra, esetleg javításukra vagy a még használható alkatrészek értékesítésére. 

Ez természetesen csak a kézi munkaerőt alkalmazó bontóknak lehet kifizetődő, a 

shredderekkel dolgozó nagyüzemeknek nem térül meg. Bár a használtcikkek árának 

mélyrepülésével kevesen látnak ebben fantáziát, ha azonban jól bevált módon a 

környezetvédelmi célokat szociális feladatok megoldásával – mint a munkanélküliek és 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása – kapcsolják össze, az állam támogatása 

rentábilissá teheti a javítást. 

 

Ennek egyik élő példája egy bécsi R.U.S.Z javítóüzem működése. A begyűjtött kidobott 

berendezésekből egy társcég kiválogatja a javíthatóakat, melyeket azután megjavítanak, 
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illetve a maradék alkatrészekből különböző műalkotásokat és használati tárgyakat 

készítenek. A cég 45 évnél idősebb, tartósan állástalan munkavállalókat foglalkoztat, akik a 

vállalatnál egy-egy szakmát kitanulnak, majd újult erővel próbálnak meg elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon. Több mint 70 százalékuknak sikerül is. A vállalat példája Ausztriában 

nem egyedüli, a gráci BAN Egyesület üzeme is ugyanilyen formában működik. 

Megjegyezendő, hogy míg ezek a vállalkozások prosperálnak, a már említett drezdai 

hulladékgyűjtő SRD cégnél gazdaságossági okokra hivatkozva öt éve felhagytak javítással 

(R.U.S.Z, Metschina). 

 

A használtcikk kereskedések csatlakozhatnak egy HEEB begyűjtést koordináló 

szervezethez és a vállalt begyűjtött és továbbadott mennyiség arányában támogatást 

kaphatnak tevékenységük bővítéséhez. Ebben különösen 2009-től lehetnek érdekeltek. 

 

A javítóüzemek – mint ahogyan azt a bécsiek példája mutatja – összefogva, színvonalas 

szolgáltatással forgalmukat jelentősen növelhetik. Az osztrák főváros szervizei egy 

bontóüzem járműparkjára alapozva komplex szolgáltatást nyújtanak. A rendszer 

működésének szemléltetéséül tételezzük fel, hogy a bécsi, némileg környezettudatos 

polgárnak elromlik a televíziója. Emberünk egészen megszokta már készüléke kezelését, 

ezért némileg ragaszkodik hozzá, megjavíttatná. Bár kapott az önkormányzattól egy kis 

brosúrát a bécsi javító kisiparosok hálózatáról, nem találja, ezért inkább egy központi 

telefonszámon érdeklődik a legközelebbi szerviz után. Sajnos alig van ideje, hogy fogadja a 

szerelőt, ezért úgy dönt, inkább beviteti a tévét. Megállapodik a szerelővel, majd felhívja a 

hálózat központi javítóüzemét, ahonnan este kocsit küldenek a készülékért (Seidl; 

Treffpunkt Reparatur).  

 

Az Európai Uniós támogatással 1998-ban létrehozott rendszer olyannyira sikeres, hogy 

ennek alapján Ausztria szerte további szerviz-hálózatok alakultak. 

 

A rendszer továbbfejleszthető. A fogyasztók kényelmét növelheti például, ha a tulajdonos 

készülékét mérettől függően nem csak a szakszervizben adhatná le, hanem a rendszerhez 

 61



csatlakozott más javító kisiparosnál is. A szállító szolgálat továbbítaná a hálózat egy 

tévészerelőjéhez, megszerelve pedig átvehetné a szervizben vagy ahol leadta.  

 

Az újrafelhasználás kapcsán említést kell tenni arról, hogy a készülékek és alkatrészek nem 

csupán az országhatárokon belül, hanem külföldön is új gazdára lelhetnek. Elsősorban 

műszaki cikkekkel kevéssé ellátott, a forrás országnál fejletlenebb technológiákat használó 

országokban jelentkezhet igény a küldő országban már elavultnak tekintett, de még 

működő eszközökre. A használtcikkek ilyen fajta exportjára különösen mobiltelefonok 

esetében van példa. Ez kiterjeszthető lenne más készülékekre is, hiszen bár a szállítási 

költségek nagy méretű termékeknél a küldő és a célország közötti távolság miatt jelentősek 

lehetnek, a vevők olcsón vagy ingyen juthatnak hozzá a berendezésekhez, mert azok a 

küldő országban értéktelenek. Nagy a félelem ugyanakkor, hogy az ilyen szállítások 

valójában hulladék illegális exportját jelentik használtcikk szállítása címén olyan 

országokba, ahol a lakosság környezettudatossága alacsony és a hulladékok 

ártalmatlanítása nem megoldott. Ezekre a félelmekre sajnos a gyakorlat néha alapot 

szolgáltat, gondoljunk itt a lomtalanításra szakosodott magyar és román hulladékturistákra 

Ausztriában vagy cseh és lengyel társaikra Németországban. Bár mind idehaza, mind Cseh- 

és Lengyelországban kiépült az ártalmatlanító infrastruktúra, a hulladékturisták után az 

utak mellett és a célállomásokon szétesett tévék, kiszerelt motorú hűtők mutatják, hogy 

nem minden készülék működőképes, ami annak látszik. Ezek az esetek ugyanakkor 

aláássák a lakosság bizalmát a szabályszerű és támogatandó használtcikk 

külkereskedelemben (Metschina). 

4.3.2. Információáramlás 

Nem csupán a termékek áramlásának csatornáit kell biztosítani, hanem az információk 

áramlásáét is.  

 

Bár a piaci kereslet és a kínálat viszonya maga is létrehozza ezeket, osztrák és német 

példák mutatják, hogy az állam kezdeményező szerepe a kereskedés „piactereinek” 

létrehozásában jelentős előrelépést hoz.  
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Az információáramlási csatornák legfontosabbika az internet. A klasszikus hirdetésfeladás 

mellett elterjedtek az aukciós értékesítések is. Az eladó által a honlapon meghirdetett 

árucikkre megadott határidőn belül licitálni lehet, amely így a kikiáltási ár többszörösét éri 

el. Ilyen, mindenki számára hozzáférhető, használtcikkeket – természetesen nem csak 

elektromos berendezéseket - kínáló honlap már magyar nyelven is több alakult. 

 

Németországban és Ausztriában elterjedtek az egy-egy város vagy régió önkormányzata 

által életre hívott regionális internet portálok. Ezek a weboldalak egy adott régióban 

holmijuktól megszabadulók ill. használtcikket keresők hirdetéseit teszik közzé, de bárki 

számára hozzáférhetőek. 

4.3.3. Tudatformálás 

Fontos feladat a fogyasztók informálása és tudatformálása, amelyben a kezdeményezés 

ismét csak a Környezetvédelmi Minisztérium, illetve az önkormányzatok, 

hulladékgazdálkodási társulások feladata. 

 

Brosúrákban és tájékoztató kiadványokban nem csupán az újrahasználat környezeti, 

társadalmi és gazdasági jótékony hatásait lehet ismertetni, hanem adott helyzetekre 

vonatkozó cselekvési útmutatást is lehet adni. Egyfajta kisokosként praktikus tanácsokat 

arról, hogyan őrizhetjük meg készülékeink jó állapotát, milyen hibákat tudunk magunk 

megjavítani, mit kell mérlegelnünk, ha mégis tönkremegy a berendezés. A tájékoztatókban 

helyet kaphat a régió karitatív szervezeteinek, használtcikk-kereskedőinek, javító 

szolgáltatóinak listája, esetleg rövid bemutatkozásuk. Az információk közösen kerülhetnek 

kiadásra az újrahasznosításról, kölcsönzésről, közös használatról, tudatos fogyasztói 

magatartásról szóló ismeretekkel, fontos azonban a követendő prioritási sorrend 

egyértelművé tétele.  
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5. A hulladék elektromos és elektronikus berendezések 
gyűjtésének és kezelésének hazai helyzete 

Becslések alapján a HEEB-k hazai keletkezett mennyisége 110-130 ezer tonna, 8-9 ezer 

tonna kerül hasznosításra, ebből 3,5-4 ezer tonna az Electroluxnál feldolgozott 70 ezer 

darab hűtőgépet jelenti. A jelenlegi hasznosítás a koncentráltan jelentkező, kis költséggel 

begyűjthető, homogén, jó minőségű ipari és intézményi hulladékra összpontosít. 

Ugyanakkor a lakossági gyűjtés is kezd kiépülni. Azokon a településeken, ahol van 

hulladékudvar, az udvarban általában az elektromos készülékeket is átveszik. Széles körben 

elterjedt a HEEB-k más darabos hulladékokkal együtt, évi egy-két alkalommal, lim-lom 

akcióban történő összegyűjtése. Egyes városokban, mint Hatvan vagy Veszprém 

gyűjtőjárattal, szelektíven gyűjtenek. 

 

A kereskedelem, ha vállalkozik visszavételre, elsősorban új készülékek eladásakor teszi, 

leginkább fehér áruk esetén. Az információs és telekommunikációs berendezések 

használtcikk üzletei közül többen csere nélkül is átvesznek számítógépeket, perifériákat. 

Karitatív szervezetek is szívesen fogadnak műszaki cikkeket. 

 

A hazai feldolgozó kapacitásokat 25-30 ezer tonna/évre becsülik. Ez a mennyiség az 

elkövetkezendő négy évre bőven elegendő, de új beruházások keretében további 

feldolgozóüzemek létesítését tervezik. A feldolgozó üzemek között vannak megváltozott 

munkaképességűeket alkalmazó, manuálisan bontó vállalatok és a legkorszerűbb aprítási 

eljárásokat alkalmazó vállalkozások. A HEEB-k kezelésére hat koordináló szervezet 

alakult.  

 

Az új európai szabályozástól a kormányzat és a közvélemény jelentős változásokat vár. 

2005, a visszavétel induló éve. A várható sikerekről megoszlik az általam megkérdezett 

szakemberek véleménye. Kovács Árpád, a mintegy 10 ezer tonna/év feldolgozó kapacitásra 

szerződött Elektro-Waste Kht. vezetője szerint a 2005-2006-ra jogszabályilag megállapított 

kötelező begyűjtési arányok alacsonyak, könnyedén teljesíthetők. Ez alól véleménye szerint 

csak a mobiltelefonok csoportja kivétel, mert azoktól tulajdonosaik kiselejtezésük után sem 
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válnak meg. Az alacsony kvóták a koncentrált keletkezési helyekről - mint az intézmények, 

vállalatok – való begyűjtéssel is nehézségek nélkül teljesíthető, ezért a koordináló 

szervezetek tevékenysége eljelentéktelenedik. A kötelezettek jelentős része közvetlenül a 

hulladék-feldolgozókkal szerződik, mert azok a koordináló szervezeteknél jobb áron veszik 

át a hulladékot, akár fizetnek is a hulladék leadójának. Az Elektro-Waste Kht. igazgatója 

szerint a koordináló szervezetek jelentősége csak két év múlva nőhet meg, amikor a mainál 

magasabb kvóták teljesítéséhez szükséges lesz az ő szervező tevékenységükhöz is. Az 

elkövetkezendő két évet a kisebb bontóüzemek különösen nehezen fogják átvészelni. 

 

Kassai Jenő, az E-Koo Kht. vezetője is megerősítette, hogy egyes gyártók inkább a 

temékdíj fizetést választják, mert bizonyos esetekben a koordináló szervezeteknek 

fizetendő licencdíj és esetleges egyéb hozzájárulás együtt nagyobbak lehetnek a 

termékdíjnál. Kis tömegű információs- és távközlési valamint szórakoztató berendezések 

esetén pedig a fizetendő termékdíj nagyobb, mint a licencdíj, de a termék kis tömege miatt 

árához képest elenyészően kicsi a jelentkező többletköltség. Ez a kis különbség az E-Koo 

Kht. vezetője szerint számos kötelezett számára nem elég nagy, hogy vállalják a koordináló 

szervezethez csatlakozás egyéb díjait is. 

 

Mivel a begyűjtési és hasznosítási kötelezettséget egyénileg teljesítő gyártóknak 

biztosítékot kell képezniük – mely biztosítékot csak hónapokkal később kapják vissza -, 

ezért mégis megéri koordináló szervezethez csatlakozni. A koordináló szervezetnek nem 

kell biztosítékot képeznie, de a korábban említett magas alaptőkével kell rendelkeznie. 

 

Kassai Jenő szerint a 2005-re megállapított kötelező begyűjtési és hasznosítási arányok 

teljesítése a kínálat oldaláról országos szinten nem biztosított. Sok gyártó ugyanis az év 

első felében még nem foglalkozik a begyűjtési feladattal és várhatóan csak a gyártói 

felelősség augusztus 13-i életbe lépése után kezdi el lépéseket tenni az előírt mennyiség 

begyűjtésére és hasznosítására. Akkor azonban már hiába indul meg a gyűjtés és a 

szétszerelés, a szétszerelt alkatrészek tényleges hasznosítása az év végéig is elhúzódik. A 

hasznosítási kötelezettség viszont csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a nyersanyagokat 

a kívánt arányban anyagában újrahasznosították és erről kiállították a hasznosítási 
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nyilatkozatot. Ez pedig áthúzódhat a következő év első hónapjaira, így a 2005. évi 

teljesítésbe nem számítható bele. 

 

Wégner Krisztina, az adagoló automaták és játékgépek gyártói és kereskedői által alapított 

Ökomat Kht. koordináló szervezet irodavezetője szerint is a gyártók jelentős része nincs 

tisztában feladataival, ugyanakkor előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy lépéseket tegyenek 

kötelezettségeik teljesítésére. Különösen mivel termékdíj fizetési kötelezettségük már 2005. 

január 1-je óta fennáll. 

5.1. Újrahasználat 

Az újrahasználat nem ismeretlen fogalom Magyarországon. A használtcikkek 

kereskedelmének bejáratott csatornái vannak és ehhez új lehetőségként társult az interneten 

való hirdetés. A használtcikkek, illetve a javító szolgáltatások iránti igény a műszaki cikkek 

árának csökkenésével ugyanakkor az elmúlt években lecsökkent. 

 

Az újrafelhasználásnak a közgondolkodásban való, a mainál nagyobb arányú, Ausztriában 

és Németországban kialakult megjelenésére még várni kell. Úgy tűnik, a HEEB-k 

hulladékának gyártó felelősségen alapuló visszavételi rendszere bár sokakat rá fog 

ébreszteni e hulladékok kezelésének problémáira, az újrahasználat terén jelentős 

szemléletváltást nem hoz. Ez a következtetés vonható le a HEEB-k kezelését koordináló 

szervezetek vezetőivel folytatott beszélgetésekből. 

 

Kovács Árpád szerint néhány év múlva, amikor már a begyűjtött hulladék 80 százalékát 

kell majd hasznosítani és a kötelező újrafeldolgozási arányok is a mainak többszörösei 

lesznek, akkor kerülhet csak szóba az újrahasználat. Mivel a berendezések egyes 

alkatrészei nem hasznosíthatók anyagukban, egyes alkatrészek lerakása elkerülhetetlen, 

ezért ilyen magas arányszámok teljesítéséhez szükség lesz az újrahasználati lehetőség 

kiaknázására.  

 

Wégner Krisztina is úgy látja, hogy elsősorban a magas begyűjtési arányok kötelezővé 

válásával kell az újrahasználatra gondolni. Véleménye szerint ugyanakkor az általuk 
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elsődlegesen kezelt adagoló automaták és játékgépek esetén már ma is vannak példák 

újrahasználatra, használt automatákat például Hollandiából hoznak be és üzemeltetnek 

tovább idehaza. A játékgépek további használata is megvalósítható, hiszen ha egy ilyen 

készülék elavul, sokszor néhány alkatrész vagy burkolóelem kicserélésével felújítható, 

korszerűsíthető. Az irodavezető szerint ma a környezetvédelmi hatóság gördít akadályokat 

az újrahasználat elé, amikor ezekben az esetekben nem ismeri el az alkatrészek 

újrafelhasználását és a teljes készülék hulladékként való kezelését követeli meg. 

 

Kassai Jenő, a pécsi székhelyű E-Koo Kht. véleménye az, hogy az újrahasználatnak nincs 

létalapja, legfeljebb az alkatrészek újrahasználatának, mert hiányzik a gyűjtők, feldolgozók 

anyagi ösztönzöttsége. Véleménye szerint a készülékeket továbbhasználó második 

használók számára a berendezések más, kisebb értéket képviselnek, mint a gépeket újonnan 

megvásárlóknak, ezért kevésbé gondoskodnak a készülékek szakszerű ártalmatlanításáról, 

amikor már nekik sincs azokra szükségük. A karitatív szervezeteken keresztül kis 

jövedelmű, szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetben lévőknek ingyenesen 

juttatott készülékek gazdái nem ellenőrizhetők. Az új tulajdonosok egy része nem használja 

a berendezéseket, hanem egészben vagy darabjaira szedve értékesíteni igyekszik azokat, 

sokszor veszélyes hulladékot maguk mögött hagyva. E hulladék ártalmatlanításáról azután 

nem gondoskodnak. 

 

Meg kell természetesen jegyezni, hogy a kedvezőtlen piaci folyamatok ellenében is 

kialakulnak az újrahasználat csatornái. A civil szféra már lépett, több társadalmi 

szerveződés foglalkozik például használt, kidobásra ítélt számítógépek megjavításával és 

rászorulóknak való továbbításával minden anyagi érdekeltség nélkül. 
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Összegzés 

Mint azt dolgozatom is bizonyította, bár a hulladék elektromos és elektronikus 

berendezések kezelése a környezetpolitikákban csak az elmúlt években jelent meg széles 

körben, a begyűjtés, újrahasznosítás és ártalmatlanítás technológiája régebb óta ismert és 

alkalmazott. Ezek a környezetpolitikák az újrahasználat – egészében és alkatrészként – 

elsőbbségét hangsúlyozzák a lerakással, égetéssel és az anyagában való újrahasznosítás 

ellenében is, ugyanakkor a környezet és a költségek oldaláról sem jelenthetjük ki 

egyértelműen: a készülékek újrafelhasználása minden esetben jobb. Mint látható volt, a 

kérdés soktényezős, valamennyi paraméter számbavételére nincs mód. Mégis azt lehet 

mondani, hogy a környezeti és gazdasági tényezők oldalán is a használat életszakasza 

villamos energia fogyasztása a döntő. Nem elégséges ugyanakkor, hogy környezetbarát az 

újrahasználat, ha hiányzik a fogyasztók anyagi ösztönzöttsége esetleg ezt pótlandó 

környezettudatossága. Nem adható általános válasz az újrahasználat létjogosultságára az 

adott helyzet paramétereinek ismerete nélkül. Ezek a paraméterek azonban ma még a 

legtöbb döntéshozó, az egyes fogyasztó számára ismeretlenek. 

 

Megoldásként tehát a fogyasztókat el kell látni kellő mennyiségű információval: a 

környezeti hatásokat, a készülék várható élettartamát is ismertető használati utasításokkal, 

általános vásárlási és használati tanácsokkal. Le kell továbbá egyszerűsíteni a soktényezős 

döntési helyzeteket: ha általánosságban nem is, de termékcsoportokra vonatkoztatva már 

nagyobb pontossággal nyilatkozhatunk: érdemes újra-, továbbhasználni a berendezést vagy 

sem. Minden esetben, ahol az újrahasználat hasznos, azt hirdetni és előmozdítani kell 

(állami szerepvállalás). Ne feledkezzünk itt meg a társadalmi hasznosságról sem! Amikor 

pedig környezeti szempontból az újrahasználatnak elsőbbsége van, de gazdasági oldalon 

nincs meg a motiváció – ami, mint azt a hazai szakemberek állították, idehaza így van – , az 

állami szabályozás mellett szubvenció kell, hogy gazdaságossá tegye. Segíthet továbbá a 

fogyasztói környezettudatosság erősítése, amelyért a regionális állami szervek mellett az 

önkéntes szerveződések is sokat tehetnek. 
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A különböző életszakaszok hatásai átgondolt fejlesztéssel befolyásolhatóak, ezzel az 

életszakaszok hatásai közötti arányok eltolhatóak, és így az újrahasználat ott is követendő 

lehet, ahol korábban nem volt javasolt. Természetesen csak a technika mai állásának 

megfelelően. Egy-egy merész ötlet, mint például a gázzal fűtő mosógépek, azonban 

jelentős változásokat hozhat. 
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Melléklet 

Újrafelhasználás vizsgált összes kibocsátásai 
 
a hatás 
számbavétele 
újrahasználat-
újrahasznosítás 
összevetésben 

kibocsátás üzem technológia 

- NOx, szén-
hidrogének 

félkész termékek előállítása termelés 

-  gyártóüzem termelés 
-  gyártóüzem üzemi logisztika 
-  gyártóüzem fűtés, főzés 
-  új berendezések kereskedelme  szállítás 
-  új berendezések kereskedelmi 

létesítményei 
fűtés, főzés 

+  használt berendezések kereskedelme  szállítás 
+  használt berendezések kereskedelmi 

létesítményei 
fűtés, főzés 

+  javító szolgáltatások igényelte szállítás szállítás 
+  javító üzem fűtés, főzés 
-  szétszerelő üzem üzemi logisztika 
-  szétszerelő üzem fűtés, főzés 
- SOx félkész termékek előállítása termelés 
-  gyártóüzem termelés 
-  gyártóüzem fűtés, főzés 
-  új berendezések kereskedelmi 

létesítményei 
fűtés, főzés 

+  használt berendezések kereskedelmi 
létesítményei 

fűtés, főzés 

+  javító üzem fűtés, főzés 
-  szétszerelő üzem fűtés, főzés 
- CO gyártóüzem üzemi logisztika 
-  új berendezések kereskedelme  szállítás 
+  használt berendezések kereskedelme  szállítás 
+  javító szolgáltatások igényelte szállítás szállítás 
-  szétszerelő üzem üzemi logisztika 
-  ártalmatlanítás hulladékégetés 
- CO2 félkész termékek előállítása termelés 
-  gyártóüzem termelés 
-  gyártóüzem üzemi logisztika 
-  gyártóüzem fűtés, főzés 
-  új berendezések kereskedelme  szállítás 
-  új berendezések kereskedelmi 

létesítményei 
fűtés, főzés 

+  használt berendezések kereskedelme  szállítás 
+  használt berendezések kereskedelmi 

létesítményei 
fűtés, főzés 

+  javító szolgáltatások igényelte szállítás szállítás 
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+  javító üzem fűtés, főzés 
-  szétszerelő üzem üzemi logisztika 
-  szétszerelő üzem fűtés, főzés 
-  ártalmatlanítás hulladékégetés 
-  erőmű villamos energia előállítás a 

gyártóüzemnek 
-  erőmű villamos energia előállítás az új termékek 

felhasználásához 
+  erőmű villamos energia előállítás a használt 

berendezések felhasználásához 
-  erőmű villamos energia előállítás az új termékek 

kereskedelmi létesítményei és 
szállítójárművei számára 

+  erőmű villamos energia előállítás a használt 
készülékek javítása, kereskedelmi és 
javító létesítményei és szállító járművei 
számára 

    
- por 

kibocsátás,  
gyártóüzem üzemi logisztika 

-  új berendezések kereskedelme  szállítás 
+  használt berendezések kereskedelme  szállítás 
+  javító szolgáltatások igényelte szállítás szállítás 
-  szétszerelő üzem üzemi logisztika 
-  ártalmatlanítás hulladékégetés 
    
- nehézfémek, 

dioxin 
ártalmatlanítás hulladékégetés 

    
- depóniagáz 

(CH4) 
ártalmatlanítás hulladéklerakás 

    
+ kommunális 

szennyvíz 
szétszerelő üzem kiszolgáló tevékenységek 

+  javító üzem kiszolgáló tevékenységek 
-  új termékek kereskedelmi létesítményei  
+  használt termékek kereskedelmi 

létesítményei 
 

    
- zaj gyártóüzem munkafolyamat (forgácsolás, vágás, 

összeszerelés) 
-  új termékek felhasználás 
+  használt termékek újrahasználat 
-  szétszerelő üzem szétbontás 
+  javító üzem szét- és összeszerelés 
-  új berendezések kereskedelme  szállítás 
+  használt berendezések kereskedelme  szállítás 
+  javító szolgáltatások igényelte szállítás szállítás 
    
- nem veszélyes 

ipari hulladék 
gyártóüzem termelés 

-  szétszerelő üzem szétbontás 
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- kommunális 
hulladék 

gyártóüzem kiszolgáló tevékenységek 

-  szétszerelő üzem kiszolgáló tevékenységek 
+  javító üzem kiszolgáló tevékenységek 
-  új termékek kereskedelmi létesítményei  
+  használt termékek kereskedelmi 

létesítményei 
 

- veszélyes 
hulladék 

gyártóüzem termelés 

-  szétszerelő üzem szétbontás 
-  hulladékégető égetés 
-  erőmű villamos energia előállítás a 

gyártóüzemnek 
-  erőmű villamos energia előállítás az új termékek 

felhasználásához 
+  erőmű villamos energia előállítás a használt 

berendezések felhasználásához 
-  erőmű villamos energia előállítás az új termékek 

kereskedelmi létesítményei és 
szállítójárművei számára 

+  erőmű villamos energia előállítás a használt 
készülékek javítása, kereskedelmi és 
javító létesítményei valamint szállító 
járművei számára 

 


