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• A környezetnek és a fogyasztóknak is jó, ha  a mobiltelefonok ugyanazzal a töltővel
működnek

• 	A C típusú USB-port lesz az új szabvány, amely töltéshez és adatátvitelhez is kiváló
minőséget biztosít

• Új készülék vásárlásakor a vevők eldönthetik, igényt tartanak-e egy új töltőre vagy sem

Az európai piacon 2024 végére minden új mobil készüléken lesz USB C töltő csatlakozó © PheelingsMedia / Adobe Stock
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Döntött a Parlament: hamarosan ugyanazt az egységes töltőt használhatjuk az összes
elektronikus készülékhez.
 
2024 végére az Európai Unióban értékesített  minden mobiltelefont,  táblagépet és digitális
fényképezőgépet C típusú USB-porttal kell ellátni. Ez a kötelezettség 2026 őszére a laptopokra
is kiterjed majd. A kedden 602 szavazattal, 13 ellenszavazattal és nyolc tartózkodás mellett
elfogadott új jogszabály nagyobb ívű uniós törekvéseket is szolgál: az EU ugyanis azt szeretné
elérni, hogy kevesebb hulladék keletkezzen az elektromos és elektronikus berendezésekből, a
fogyasztók pedig a fenntarthatóságra figyelemmel választhassanak termékeket a kínálatból.
 
A  jogszabály  eléri,  hogy a  fogyasztóknak nem kelljen  minden egyes alkalommal  új  töltőt
venniük, ha lecserélik hordozható elektronikus eszközeiket, illetve elég lesz egyetlen töltő az
összes készülékükhöz.
 
Gyártótól függetlenül ugyanazzal a C típusú USB-porttal lesznek ugyanis ellátva a legfeljebb
100  W  teljesítményű,  vezetékesen  tölthető  új  mobiltelefonok,  táblagépek,  digitális
fényképezőgépek, fej- és fülhallgatók, hordozható játékkonzolok, hangszórók, e-könyv-olvasók,
billentyűzetek, egerek, hordozható navigációs rendszerek és laptopok.
 
A  gyorstöltést  támogató  összes  készülék  esetében  azonos  lesz  a  töltési  sebesség,  a
felhasználók így bármilyen kompatibilis  töltővel  ugyanolyan gyorsan fogják tudni  feltölteni
eszközeiket.
 
Ösztönzés a technológiai újításoknak
 
Mivel kezd meghonosodni a vezeték nélküli töltés, az Európai Bizottság 2024-ig összehangolja
a technológiák interoperabilitására vonatkozó követelményeket, hogy kivédje az esetleges, a
fogyasztókat és a környezetet érintő negatív következményket. A Bizottság egyúttal azt is
szeretné elkerülni, hogy a fogyasztók a már megvásárolt technológia miatt egyetlen gyártó
termékeihez legyenek a későbbiekben is hozzáláncolva.
 
Nagyobb választék, jobb tájékoztatás
 
Külön  termékcímkén  kell  majd  jelezni  a  fogyasztók  számára  a  töltési  jellemzőket,  hogy
könnyebben meg tudják állapítani, meglévő töltőik kompatibilisek-e az új eszközzel. A megadott
információk birtokában tehát azt is el tudják majd dönteni, hogy kell-e egy adott termékhez új
töltőt vásárolniuk vagy sem.
 
A meglévő töltőiket így többen tovább használják majd. A felesleges töltőváltást elkerülve a
vevők összességében akár 250 millió eurót is megtakaríthatnak évente. Arról nem is beszélve,
hogy az Európai Unióban évente mintegy 11 ezer tonna elektronikus hulladék keletkezik az
elhasználódott vagy lecserélt töltőkből, amelyek mennyisége így csökkeni fog.
 
A jelentéstevő szerint
 

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

2 I 4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755/attachments/3/translations/en/renditions/native


„Több mint tíz évet vártunk ezekre az új szabályokra, de az ezerféle töltő kora mostanra végre a
múlté. A jogszabály a jövőre is gondolt, így az innovatív töltési megoldások elterjedése sem
okoz majd gondot. Mindenki jól jár: a bosszankodó vásárlóktól kezdve a sérülékeny környezetig.
Nehéz időszak ez a politikában, ennek ellenére az Unió bebizonyította: vannak ötletei arra,
hogyan javítsa európaiak millióiak életkörülményeit és jelentsen inspirációt az egész világnak” -
mondta Alex Agius Saliba (S&D, Málta).
 
A  jelentéstevő  kedden,  14:30  órától  sajtótájékoztatót  tart  a  szavazási  eredményről  és  a
következő  lépésekről.  További  információ  (angolul)
 
A keddi vita magyar felszólalója
 
Tóth Edina (független)
 
A következő lépések
 
Az irányelvet most a Tanácsnak is hivatalosan el kell fogadnia, a szabály ezután jelenhet meg
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és léphet hatályba a közzétételét követő huszadik napon.
A tagállamoknak tizenkét hónap áll a rendelkezésükre az irányelvben foglaltak átültetésére, és
további tizenkét hónap a szabályok alkalmazására. Az alkalmazás kezdőnapja előtt forgalomba
hozott termékekre még nem terjednek ki az irányelvben foglalt kötelezettségek.
 
Háttér
 
Az  elmúlt  évtizedben  a  Parlament  többször  is  szorgalmazta  a  töltők  egységesítését.  A
gyártókkal folytatott korábbi egyeztetések ellenére az önkéntes lépések nem hoztak valódi
változást a fogyasztók számára, és nem sikerült érdemben csökkenteni a mobiltöltők számát. A
Bizottság  ezért  2021.  szeptember  23-án  végül  jogalkotási  javaslatot  terjesztett  elő  a
szabályozáshoz.
 
További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2022.10.4.)
A vita felvételről (2022.10.4.)
A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2022.10.4.)
A jelentéstevő sajtótájékoztatója élőben, majd felvételről (2022.10.4., 14:30-15:00)
Az eljárás adatai – A rádióberendezésekről szóló irányelv: egységes töltő az elektronikus
eszközökhöz (angolul)
EP kutatószolgálat: Összefoglaló az elektronikai készülékek egységes töltőjéről (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20221003IPR42116/common-charger-press-conference-on-tuesday-at-14-30-cest
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=a4efab58-9882-ed5d-7960-64bc1f0755e6&date=20221004
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210920IPR13170/egyseges-toltok-a-parlament-regi-kerese-teljesult
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_4613
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=a4efab58-9882-ed5d-7960-64bc1f0755e6&date=20221004
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/webstreaming/press-conference-by-alex-agius-saliba-rapporteur-on-final-vote-on-common-charger-in-european-parliam_20221004-1430-SPECIAL-PRESSER
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0291(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0291(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document/EPRS_BRI(2021)698819
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/package/common-eu-charger_20301


Kapcsolatok 
 
 
Yasmina YAKIMOVA
sajtóreferens

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
imco-press@europarl.europa.eu
@EP_SingleMarket

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

4 I 4

https://twitter.com/EP_SingleMarket
https://twitter.com/Europarl_HU

