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Elektronikai hulladék az EU-ban: tények és adatok 
(infografika)

Az e-hulladék az egyik leggyorsabban növekvő hulladéktípus az EU-ban, amelynek 
kevesebb mint 40%-át hasznosítják újra. Infografikán mutatjuk a fontosabb tényeket és 
adatokat.

Az elektronikus eszközök és berendezések a modern élet velejárói – a mosógépektől, 
porszívóktól kezdve az okostelefonokig és számítógépekig nehéz elképzelni az életet nélkülük. 
Az általuk termelt hulladék ugyanakkor akadályozza az EU ökológiai lábnyomának 
csökkentésére irányuló erőfeszítéseket. 
 
Bővebben arról, hogyan kezeli az EU az e-hulladékot a körkörös gazdaság 2050-ig 
történő megvalósítása során. 
 

Mi az e-hulladék?
Az elektronikai hulladék, vagy e-hulladék a használat után kidobott termékek egy sorát fedi le. 
 
A kidobott nagy háztartási készülékekből, például mosógépekből és villanytűzhelyekből van a 
legtöbb – ezek teszik ki az összes begyűjtött e-hulladék több mint felét. Ezt követik az IT-
berendezések (laptopok, nyomtatók), a fogyasztói berendezések és a szolárpanelek 
(videokamerák, fénycsövek) és a háztartási kisgépek (porszívók, kenyérpirítók). 
 
Az összes többi kategória – például elektromos szerszámok és orvostechnikai eszközök – 
együttesen az összegyűjtött e-hulladék csupán 7,2%-át teszik ki.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20210128STO96607/hogyan-valositana-meg-az-eu-a-korkoros-gazdasagot-2050-re
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20210128STO96607/hogyan-valositana-meg-az-eu-a-korkoros-gazdasagot-2050-re


Az EU-ban az e-hulladék készüléktípusok szerinti százalékos aránya

Az e-hulladék újrafeldolgozási aránya az EU-ban
 
 
Az újrahasznosítási gyakorlatok tagállamonként eltérőek: 2017-ben Horvátország az összes e-
hulladék 81,3%-át, Málta pedig 20,8%-át újrahasznosította. 
 
2020-ban lakosonként 10,3 kg elektromos és elektronikai berendezések hulladékát gyűjtötték 
össze az EU-ban.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country


Az e-hulladék újrafeldolgozási aránya uniós országonként 

Miért kell újrahasznosítanunk az e-hulladékot?
Az eldobott elektronikus és elektromos berendezések potenciálisan káros anyagokat 
tartalmaznak, amelyek szennyezik a környezetet, és növelik az e-hulladék újrahasznosításával 
foglalkozó embereket érő kockázatokat. A probléma megoldására az EU jogszabályokat 
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https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_hu


fogadott el bizonyos vegyi anyagok, például az ólom használatának megakadályozására. 
 
Számos, a modern technológiához szükséges ritka ásványi anyag olyan országokból 
származik, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. A fegyveres konfliktusok és az 
emberi jogi visszaélések nem szándékos támogatásának elkerülése érdekében az EP-
képviselők olyan szabályokat fogadtak el, amelyek előírják a konfliktus-ásványok európai 
importőreinek, hogy végezzenek háttérellenőrzéseket beszállítóikon. 
 

Mit tesz az EU az e-hulladékok csökkentéséért?
2020 márciusában az Európai Bizottság új körkörös gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet 
terjesztett elő, amely egyik legfontosabb prioritásaként az elektronikus hulladék csökkentését 
tűzte ki. A javaslat olyan azonnali célokat tartalmazott, mint például a „javításhoz való jog” és 
általában az újrafelhasználhatóság javítása, egységes töltők bevezetése és egy, az elektronikus 
eszközök újrahasznosítását ösztönző jutalmazási rendszer bevezetése. 
 
2024 végére a C típusú USB lesz a legtöbb elektronikai eszköz általános töltője az EU-ban. A 
laptopokat 2026. április 28-ig kell felszerelni C típusú USB porttal. 
 

2023 márciusában a Bizottság új javaslatot terjesztett elő az áruk javításának segítése 
érdekében. A törvényes garancián belül megkövetelné az eladóktól a termékek javítását, 
hacsak nem olcsóbb a csere. A garancián túlmenően jogot adna a javítások egyszerűbbé és 
olcsóbbá tételéhez. 
 
Itt további információkat talál arról, hogy az EU hogyan küzd az e-hulladékkal a körkörös 
gazdaság felé vezető úton. 
 

A Parlament álláspontja
 
A Parlament februárban megszavazta a körkörös gazdaság új cselekvési tervét, amely további 
intézkedéseket vár a karbonsemleges, környezetvédelmi szempontból fenntartható, 
mérgezésmentes és teljesen körkörös gazdaság 2050-ig történő megvalósítása érdekében, 
beleértve az újrafeldolgozás szigorúbb szabályait és az alapanyagok felhasználására és 
fogyasztására vonatkozó, 2030-ra kötelezően teljesítendő célértékeket. 
 

Az elektronikai hulladékok területén az EP-képviselők azt várják, hogy az EU az 
újrafelhasználhatóság és a javíthatóság révén elősegítse a hosszabb élettartamot.

A jelentéstevő, Jan Huitema (Renew Europe, holland) a Bizottság javaslata kapcsán úgy 

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

4 I 5

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20220331STO26410/miert-fontos-a-javitashoz-valo-jogrol-szolo-eu-s-jogszabaly
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20211008STO14517/egyseges-toltok-jobb-megoldas-az-embereknek-es-a-kornyezetnek-is
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20220413STO27211/2024-vegere-a-c-tipusu-usb-lesz-az-altalanos-kozos-tolto
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_23_1794
hhttps://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna
hhttps://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97114/szigorubb-fogyasztasi-es-ujrafeldolgozasi-szabalyzast-var-az-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97114/szigorubb-fogyasztasi-es-ujrafeldolgozasi-szabalyzast-var-az-ep


fogalmazott: „Fontos, hogy holisztikusan közelítsük meg a körkörös gazdaságra vonatkozó 
cselekvési tervet. A körkörös gazdaság sikere érdekében az értéklánc minden szakaszában 
alkalmazni kell a körforgás elveit”. 
 
Szerinte különös figyelmet kell fordítani az e-hulladék szektorra, mivel az újrahasznosítás jóval 
kevesebb, mint a gyártás. „2017-ben a világ 44,7 millió metrikus tonna (Mt) e-hulladékot termelt, 
és csak 20%-a esett át megfelelő újrafeldolgozáson” - mondta a képviselő. 
 
Huitema szerint a körkörös gazdaságra vonatkozó cselekvési terv is hozzájárulhat a gazdasági 
fellendüléshez: „Az új innovatív üzleti modellek ösztönzése új gazdasági növekedést és 
munkalehetőségeket fog eredményezni, amelyekre Európának szüksége lesz a helyreálláshoz”. 
 

További információ a körkörös gazdaságról és a hulladékról:

Tények és adatok az EU hulladékgazdálkodásáról• 
Körforgásos gazdaság: mit jelent, miért fontos és mi a haszna?• 
Az EU stratégiája a műanyag szennyezés csökkentésére• 

További információ
A körkörös gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv
A körkörös gazdaságra vonatkozó cselekvési terv
A Bizottság elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló honlapja 
Az elektronikus hulladék gyűjtésének új kategóriái
GYIK az e-hulladék-irányelvről 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20180328STO00751
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20180830STO11347
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_HU.html
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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