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Absztrakt: Az Európai nyersanyaggazdálkodás kérdéskörében kiemelt fontosságú a hulladék-

áramokkal történő gazdálkodás, valamint a hulladék áramok feldolgozására vonatkozó jogsza-

bályi kötelezettségek nyomon követése. A hulladékáramok anyagában történő hasznosítása 

megköveteli a technológiai innováció meglétét, valamint a hulladékáramok minőségi és meny-

nyiségi nyomon követhetőségét. 

Kulcsszavak: WEEE, Hulladékáramok, begyűjtési és feldolgozási hányad 
 

 

BEVEZETÉS 

Az európai társadalmakban a nyersanyagfogyasztáshoz képest a nyersanyagtermelés 

globális összehasonlításban igen alacsony szinten van, az európai országok együttes 

fémércbányászata ritkán éri el a 10%-ot [1]. Ennek számos oka van, szigorúbb kör-

nyezetvédelem, eltérő típusú területhasználat és a települések kiterjedt hálózata. Elő-

ször a 2007-ben megjelent Verheugen jelentés [2], majd az ezt követő 2008-ban pub-

likált Nyersanyag Stratégia [3] hívta fel a figyelmet az európai gazdaság várható nyers-

anyagellátási kihívásaira. A 2010-ben nyilvánosságra hozott 14 elemet tartalmazó ún. 

kritikus nyersanyagok listájában, amelyet a Bizottság 2014-ben frissített és további hat 

nyersanyagtípust adott a listához, míg a lista 2017-ben már 27 elemet tartalmaz (1. 

táblázat) [4], mely az európai nyersanyagellátás kritikus pontjaira hívja fel a figyelmet. 

A közös európai nyersanyagstratégia fő pillérei egymásra épülnek és kiegészítik 

egymást. Ennek elemei a nyersanyagok fenntartható hozzáférhetősége a világpiacról, 

fenntartható nyersanyagtermelés az EU határain belül és a nyersanyag-hatékonyság 

növelése a másodnyersanyagok nagyobb mértékű felhasználásával. Ezen pillérekre 

épülve a hulladékgazdálkodás területén is stratégiai, valamint jogszabályi változások 
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következtek be, megújult a hulladékok hierarchiája, amely egyrészt újradefiniálja az 

újrahasználat fogalmát, másrészt erősíti a recycling szerepét – megfogalmazva azt a 

célt, hogy Európa újrahasznosító társadalommá váljon. A másodnyersanyagok fel-

dolgozását vám- és adókedvezményekkel segíti elő, 2015-ben pedig kihirdették a 

Körkörös Gazdaság Akció Tervet [Circular Economy Action Plan], amely a meg-

kezdett intézkedéseket tovább erősíti [5].  

1. táblázat 

Kritikus elemek [4] 

27 kritikus elem ill. elem csoport (2017) 

Antimon Germánium Foszfor 

Barit Hafnium Szkandium 

Berillium Hélium Szilíciumfém 

Bizmut Indium Tantál 

Borát Magnézium Volfrám 

Kobalt Természetes grafit Vanádium 

Kokszosítható szén Természetes gumi Platinacsoport f. 

Folypát Nióbium Nehéz RFF 

Gallium Foszfátérc Könnyű RFF 

 

Európa kitettsége a nyersanyagpiacon egyre erőteljesebben nő, ami annak köszönhető, 

hogy a nyersanyagkitermelés globálisan elosztottan folyik, amelyhez a hozzáférése a 

geopolitikai viszonyok miatt instabil. Ezzel párhuzamosan az európai környezetvé-

delmi szabályozások erősödnek, a környezettudatos elvárások előtérbe kerülnek, ame-

lyek mind befolyásolják a hulladékgazdálkodás folyamatait, beleértve az elektromos 

és elektronikus eszközökből keletkező hulladékok hasznosítását és feldolgozását. 

Az uniós környezetvédelmi politika hetedik cselekvési programját 2013-ban fo-

gadták el, amelynek második cselekvési területe 2020 utánra a termékek teljes élet-

ciklusára vetített környezeti teljesítmények jelentős javítását célozza. „Különös 

hangsúly esik arra, hogy a hulladékból erőforrás váljon, s ehhez többet kell tenni a 

hulladékkeletkezés csökkentése, az újrafeldolgozás és az újrahasznosítás, valamint 

a pazarló és káros gyakorlatok felszámolása érdekében” [6]. Ezt a cselekvési prog-

ramot támogatja a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, amely a hulladékkép-

ződés megelőzése érdekében hulladékhierarchiát állít fel, az alábbi elsőbbségi tevé-

kenységek szerint; „a) a hulladékképződés megelőzése, b) a hulladék újrahaszná-

latra előkészítése, c) a hulladék újrafeldolgozása, d) a hulladék egyéb hasznosítása, 

így különösen energetikai hasznosítása, valamint e) a hulladék ártalmatlanítása” [7]. 

A törvény 3. §-ában már a kiterjesztett gyártói felelősség elve jelenik meg a korábbi 

(a 2000. évi XLIII.) törvényhez képest, melynek a jelentősége a gyártó visszavételi 

és gyűjtési kötelezettségeinél jelentkezik. Továbbá új tételként jelent meg a hulla-

dékstátusz megszűnése (7. 9. §), amely így újabb gazdasági tevékenységeknek nyit 

utat, melyek ösztönzően hatnak a piaci szereplőkre, ezáltal a hulladékhierarchia az 

újrahasználat és a feldolgozás irányába mozdítva el a rendszert. Több fontos jogi 

szabályozás mellett, fontos kiemelni az Európai Unióban 2012 júliusában kiadott 

WEEE-irányelvet (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 

http://www.complex.hu/kzldat/t1200185.htm/t1200185_4.htm
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2012/19/EU irányelv), amely komoly jogi szabályozások révén próbálja ésszerűsí-

teni az egyre növekvő elektronikai iparágban a hulladék keletkezésének megelőzé-

sét, melynek hazai átültetése a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelettel történt meg. 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az irányelv 2. cikk (1) be-

kezdése kategóriákba csoportosítja két időszak szerint; 2012. augusztus 13-tól 2018. 

augusztus 14-ig (átmeneti időszak), valamint 2018. augusztus 15-től [8]. A hulladék 

kategóriái az átmeneti időszakot követően más struktúrába kerülnek át. A jelenleg 

alkalmazott 10 kategória 6 kategóriába kerül át, azaz a piacra helyezett áru funkcio-

nális kategóriái helyébe, a hulladékkezelés szempontjait figyelembe vevő kategóriák 

lépnek. A jelenleg elérhető statisztikai adatok az átmeneti időszak kategóriáira vo-

natkoznak, melyek a következők: Háztartási nagygépek; Háztartási kisgépek; IT- és 

távközlési berendezések; Szórakoztató-elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek; 

Világítótestek; Elektromos és elektronikus szerszámok; Játékok, szabadidős és 

sportfelszerelések; Orvostechnikai eszközök; Ellenőrző és vezérlő eszközök; Ada-

golóautomaták. 

 

1. A RECYCLING, ELSŐSORBAN A WEEE RECYCLING GLOBÁLIS ÉS HAZAI 

HELYZETE A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

Világszinten az egyes elemek másodnyersanyagból történő újrahasznosítása eltérő, 

elsősorban környezetvédelmi és üzleti alapon végzett tevékenység. A fémek anya-

gában történő hasznosítási aránya – magasabb piaci értékük miatt – általában maga-

sabb az elektronikai hulladékokban található egyéb komponensekhez képest. Globá-

lis szinten a legnagyobb hulladékmennyiség a gépgyártás, mezőgazdaság és a kiter-

melő ipar (extractive industry) tevékenysége során keletkezik [9], mégis a hulladék-

hasznosítási statisztikákban a bányászati meddő- és salakhasznosítási adatok nem 

vagy eltérő alapra vetítve jelennek meg, amelynek oka az egyes országok eltérő 

nyersanyagstratégiai megközelítése, eltérő hulladékgazdálkodási szabályozása és az 

ebből adódó eltérő módon és minőségben rendelkezésre álló adatok. 

A globális adatok megítélését nehezíti az is, hogy a termékcentrikus recycling 

helyett jelenleg az anyagcentrikus recycling szerepe jelentős, amely megközelítés a 

hagyományos ásványelőkészítési és metallurgiai alapokon anyagból anyagot meg-

közelítést alkalmazza, többnyire egy-egy hulladékáram feldolgozásakor csupán né-

hány alkotóra koncentrálva, amely a számos, az anyagáramban lévő kisebb koncent-

rációjú alkotó veszteségéhez vezet, ami az adott alkotónak a globális visszanyerési 

arányát jelentősen rontja [10]. 

A hazai hasznosítási célszámok előírják, hogy a gyűjtési arány 2016-tól legalább 

45%-a, 2019-től pedig legalább 65%-a legyen az elektronikai hulladékoknak. A 45%-

os gyűjtési arányt hazánkban először 2013-ban sikerült (EUROSTAT) elérni és ez az 

arány azóta fennáll. Látni kell azonban azt is, hogy míg a hazai kormányrendelet kate-

góriákra bontva ír elő gyűjtési arányokat [11], az európai irányelv viszont az E+E ter-

mékek összességére definiálja az átmeneti és az azt követő időszakokra vonatkozó cél-

számokat [12, 13]. A keletkező e-hulladék vonatkozásában azt is érdemes figyelembe 

venni, hogy tartós fogyasztási cikkekből keletkező hulladékáramok esetén a begyűjtési 
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hányad meghatározásakor az aktuális forgalomba helyezési adatok és a hulladékká vált 

termékek gyártásakor érvényes adatok között évek telnek el, így a viszonyítási alapok 

változnak, és jelentős torzulást mutatnak. Ugyanakkor fontos kiemelni az irányelvben 

megjelölt kivételek listáját, melyen Magyarország is szerepel, azaz 2021-ig van lehe-

tőség a magasabb célszám elérésére. A tagállamonkénti elemzés alapján elmondható, 

hogy a gyűjtési arányok már jelentősen eltérnek egymástól (1. ábra).  

 

 

1. ábra: E+E hulladék legmagasabb gyűjtési aránya Európában  

a forgalomba hozott tömegekhez viszonyítva 

Forrás: Eurostat WEEE-adatok alapján a szerzők saját szerkesztése 

 

 

2. ábra: Magyarországon hasznosításra átadott E+E hulladék hasznosítási aránya 

kategóriánként 1 – Adagolóautomaták; 2 – Elektromos és elektronikus szerszámok; 

3 – Ellenőrző és vezérlő eszközök; 4 – Gázkisüléses elven működő lámpák; 5 – 

Háztartási kisgépek; 6 – Háztartási nagygépek; 7 – IT- és távközlési berendezések; 

8 – Játékok, szabadidős és sportfelszerelések; 9 – Orvostechnikai eszközök; 10 – 

Szórakoztató-elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek; 11 – Világítótestek  

Forrás: Eurostat WEEE-adatok alapján a szerzők saját szerkesztése 
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A legjobban teljesítő tagállamok (45% feletti gyűjtési arány) Svédország, Norvégia, 

Dánia, Ausztria, stabil hulladékgazdálkodási rendszerre engednek következtetni, a 

2008-tól folyamatosan fenntartott magas arányszám miatt. A tagállamok között Ma-

gyarország gyűjtési arányának helyzete alapján középen helyezkedik el. A haszno-

sítási arányszámok tekintetében kedvező állapot mutatkozik mind Magyarországon, 

mind pedig az Európai Unióban. Hulladékkategóriánként vizsgálva az Eurostat 

WEEE hazai adatait (2. ábra), látható, hogy csak minimális esetben 2005–2007-es 

években nem sikerült elérni a kitűzött célokat, azaz elmondható, hogy a Magyaror-

szágon keletkezett E+E hulladékok hasznosítási aránya, azaz a már begyűjtött és 

előkezelt hulladékok hasznosítása megfelelő mértékben megtörténik.  

Uniós szinten tagállamonként szintén magas, célérték vagy célérték feletti hasz-

nosításokról beszélhetünk. Az adatok egyértelműen mutatják, hogy Magyarországon 

és a tagállamok többségénél jelentős arányú a más tagállamban történő hasznosítás, 

kivételt képez Svédország és Ausztria, ahol kiemelkedően magas a saját államon 

belüli kezelés aránya. Magyarország vonatkozásában ez az arány 2010-től folyama-

tosan nő, nagyobb, mint a hazánkon belül kezelt mennyiségek (3. ábra). 

 

 

3. ábra: Magyarországon keletkezett E+E hulladék kezelési aránya  

Forrás: Eurostat WEEE adatok alapján a szerzők saját szerkesztése 

 

Összegezve, Magyarország és az Unió összessége is jelentős kihívás elé néz a gyűj-

tési arányok jogszabályban rögzített célszámának elérésében. A forgalomba hozatali 

mennyiségek és a keletkezett hulladékok mennyiségei alapján (4. ábra), – figye-

lembe véve az élettartam-korrekciót is – óriási különbség jelentkezik.  

Ugyan hazai és uniós szinten is a már begyűjtött hulladékok hasznosítása megfe-

lelő mértékű, azaz a technológia és kapacitások elérhetőek, e hasznosítások nagy-

mértékben más tagállamokban, esetünkben hazánkon kívül realizálódnak, ezért el-

engedhetetlen a hazai hasznosítási háttér vizsgálata és a hazai bővítési lehetőségek 

elemzése, amelyhez kizárólag a gyűjtési arányok jelentős növelésével van esély. 
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4. ábra: Európai Unióban forgalomba hozott és keletkezett  

E+E termék/hulladék mennyiségei 

Forrás: Eurostat WEEE-adatok alapján a szerzők saját szerkesztése 

 

 

2. TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK, NÉHÁNY PÉLDA 

A gyártástechnológiák összetettségének növekedésével a kis koncentrációban hasz-

nált technológiai fémek esetében [17, 18, 19, 20] az ipari termelés ugyanolyan nagy-

tisztaságú alapanyagot vár el a másodnyersanyagból előállított alapanyagok piacán, 

mintha azt az ásványi nyersanyagforrásokból állították volna elő. Viszont amíg az 

ásványi nyersanyagelőfordulások geokémiailag hasonlóak, így a feldolgozásukhoz 

használt, megfelelően alkalmas technológia lelőhelytől függetlenül közel azonos, ad-

dig a másodnyersanyagok piacán minden anyagáram összetétele más és más, ráadá-

sul a technológia változásával időben is változik, így az eltérő helyen és időben be-

gyűjtött hulladékáramok feldolgozása régiónként és évtizedenként is jelentősen el-

térhet. A nagytisztaságú termék előállítása megköveteli a kémiai és a termikus ko-

hászati eljárások alkalmazását a feldolgozásban, amely a feldolgozás költségeit nö-

velő tényező. A költségcsökkentés érdekében ezért a megfelelő mechanikai előké-

szítés szerepe az alkalmazott kémiai és/vagy termikus eljárást megelőzően megnö-

vekedett, hiszen az elődúsított termék feldolgozásának fajlagos költségei ily módon 

csökkenthetőek, a hatékonyság növelhető. 

A mechanikai feldolgozás az egyes célalkotók megfelelő feltárásával kezdődik, 

amelyet rendszerint méretcsökkentéssel, aprítással és őrléssel érünk el. Amikor a 

célalkotók feltáródtak – más alkotóktól fizikailag különváltak – az alkotót tartalmazó 

szemcsék eltérő fizikai tulajdonságai alapján, mint sűrűség, szemcseméret, mágne-

ses, elektromos, felületi vagy akár mechanikai tulajdonságok, az alkotót tartalmazó 

szemcsék az anyagáram többi részétől különválaszthatóak. Ez a gyakorlatban nem 

azt jelenti általában, hogy mondjuk a réz nagy tisztaságban előállítható elektronikai 
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hulladékokból mechanikai úton, hanem azt, hogy létre tudunk hozni olyan szemcsef-

rakciót, amelyben a réz-alkotórészkihozatal magas, míg más elemeké – akár a szeny-

nyező elemeké is – alacsonyabb. Ez összességében olcsóbb és egyszerűbb utófeldol-

gozást eredményez, ami többnyire valamilyen kémiai termikus eljárás, azonban a 

megfelelő mechanikai előkészítéssel a teljes folyamat hatékonysága javítható. 

 

NiMH-akkumulátorok mechanikai előkészítése 

NiMH-akkumulátorokat széles körben alkalmazzák hordozható elektronikus eszkö-

zökben és az alkalmazásuk egyre népszerűbb, annak ellenére, hogy a konkurens Li-

ion technológiát alkalmazó akkumulátorok szintén igen népszerűek. A NiMH-akku-

mulátorok katódja értékes kobalt- és nikkelforrás, míg az anód a kobalt és nikkel 

mellett ritkaföldfém (RFF) alkotókat is tartalmaz egy speciális ötvözet formájában. 

Szelektív kémiai eljárások bizonyítottan alkalmazhatóak ezen elemek visszanyeré-

sére. Ezzel együtt számos gazdasági és műszaki előnye van annak, ha a kémiai ke-

zelés előtt egyes zavaró alkotókat, mint pl. a vas, eltávolítjuk a nyersanyag áramból. 

Ezt a műveletet mechanikai eljárásokkal, a kémiai eljárásokat megelőzően kell és 

célszerű elvégezni [14]. 

A Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetben NiMH-ak-

kumulátorokra kidolgozott mechanikai előkészítési technológia látható az 5. ábrán.  

 

 

5. ábra: NiMH-akkumulátorok mechanikai előkészítésére  

kidolgozott technológia [14] 
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A feldolgozott minta 2680 g D, C, AA, AAA, 9V és mobiltelefonokba való akku-

mulátorból állt. Az alkalmazott eljárás kétlépcsős aprítást alkalmaz. A töret finom 

frakciója (< 2,5 mm) (6. ábra) lehet a feladása a kémiai eljárással történő további 

feldolgozásnak, e frakcióban jelenik meg az RFF tartalom (1. táblázat). 

 

2. táblázat 

Az x < 2,5 mm frakció kémiai összetétele és kihozatala [14] 

Alkotók < 0,5 mm 0,5–1 mm 1–2,5 mm 
< 2,5 mm 

(számított) 

Tömegkihozatal [%] 59,2 14,1 26,7 100,0 

∑RFF [mg/kg] 142130 46680 20410 96170 

RFF-kihozatal [%] 87,5 6,8 5,7 100,0 

Cu [mg/kg] 8570 144000 107000 53960 

Cu-kihozatal [%] 9,4 37,6 53,0 100,0 

Fe [mg/kg] 14100 42700 60900 30630 

Fe-kihozatal [%] 27,3 19,7 53,0 100,0 

 

Megfigyelhető továbbá, hogy a < 2,5 mm-es frakción belül is dúsul az RFF, 87,5%-

a a < 0,5 mm frakcióban található. Egyéb fémek, amelyek a savas kémiai eljárást 

zavarják, inkább a 0,5…2,5 mm frakcióban találhatóak (vaskihozatal 72,7%). 

 

                               a                                                                     b 
 

6. ábra: Forgótárcsás nyírómű termékeinek szemcsefrakciói 

(a: > 2,5 mm, b: < 2,5 mm) [14] 

 

A durva frakció (> 2,5 mm) (6. ábra) további tisztítás céljából mágneses és gravitá-

ciós eljárásokkal további alkotókra, mint acél, papír és fólia, műanyag és egyéb fé-

mek kerül szétbontásra, nem zavarva így a későbbi kémiai eljárásokat [14]. 

 

LED (Light Emitting Diode) mechanikai előkészítése 

A LED-ek napjainkban igen széles körű hasznosítással bírnak. Többek közt előfor-

dulnak a korszerű LCD-kijelzők háttérvilágításaként, épületek világításában, sze-
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mélygépkocsik fényszóróiban, valamint egyéb világító eszközként (7. ábra). Szám-

talan előnnyel rendelkeznek, többek közt kis energiafogyasztás, kis méret, hosszú 

élettartam, valamint rezgésállóság. 

 

 

7. ábra: Példák LED alkalmazására: LED-izzó (www.szaniterplaza.hu)  

(balra), LCD-háttérvilágítás (www.iccfl.hu) (jobbra) 

 

A LED belsejében található a téglatest alakú chip, mely felépítése a félvezető dió-

dákra hasonlít (p ill. n kontaktusokból épül fel), az alábbi 8. ábrán látható.  

   

 

8. ábra: LCD-ből származó LED felépítése (bal oldal)  

és példa egy LED struktúrára (jobb oldal) 

(www.hazi-mozi.hu/cikkshow.php?cid=678)  

 

A gallium egyik fontos összetevője a LED-chipeknek az indium mellett, vizsgálata-

ink szerint 184 mg/kg koncentrációban található a LED-ekben. A chipek kinyerését 

– így a gallium dúsítását – mechanikai úton végeztük, mely az alábbi főbb művele-

tekből állt: 

‒ kíméletes aprítás a chip és a réz alkatrészek feltárására vágómalommal, < 1 mm; 

‒ vezetőképesség szerinti szeparálás a réz egységek leválasztására; 

‒ zafír alkatrészek (chip) szeparálása a LED-háztól sűrűség szerint. 

 

A vizsgálatok eredménye megmutatta, hogy a kiindulási LED-ben lévő galliumtar-

talmat két nagyságrenddel sikerült növelni, a chiptermékben mért koncentráció 

19 000 mg/kg volt. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az európai ipar nyersanyagigényének kielégítésére egyre nagyobb jelentőséggel bír a 

másodlagos nyersanyagforrások feldolgozása, ezen belül pedig kiemelkedő szerepe 

lehet az elektronikai és elektromos eszközök hulladékáramainak, mivel azokban sok-

féle fontos technológiai fém megtalálható alkotóként. Mivel a Magyarországon be-

gyűjtött WEEE-hulladékáramok jelentős részének feldolgozása az ország határain kí-

vül történik, érdemes megvizsgálni, ezen hulladékáramok nagyobb arányú haza fel-

dolgozásának lehetőségeit és feltételeit, amelyben technológiai szempontból a kombi-

nált mechanikai és további metallurgiai eljárásoknak van és lehet jelentős szerepe. 
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