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1.	Előszó

Dr. Lukács PáL

Kecskeméti Főiskola Járműtechnológiai Tanszék – tanszékvezető főiskolai tanár
ALCUFER Kft. – fejlesztési- és kommunikációs igazgató

E-mail: lukacs.pal@gamf.kefo.hu

A Stratégiai elemek szekunder nyersanyagokban című monográfia a „Nemzetközi 
együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő 
potenciáljának kiaknázására” című, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 jelű, 
CRITICEL azonosítójú pályázat keretei között jött létre. A Miskolci Egyetem vezetésével, 
széles körű kutatói gárda, iparvállalati partnerkör bevonásával kivitelezett projekt alapvető 
célkitűzése a jelenkor és különösen a jövő gazdaságfejlesztése szempontjából kritikusnak 
számító nyersanyagok elsődleges (azaz főként bányászati tevékenységgel összhangban 
megvalósuló), illetve másodlagos (vagyis az életciklusuk végére ért összetett műszaki 
termékek újrahasznosítása által kivitelezett) forrásainak feltérképezése, valamint mindezekre 
alapozva fenntartható megoldások kidolgozása volt.

A kritikus elemek megnevezésüket elsősorban annak köszönhetik, hogy bizonyos 
iparágak fejlődésére alapvető hatással bírnak, illetve mert viszonylag kis előfordulási 
gyakoriságuk a Földön csak bizonyos országokban teszik lehetővé bányászati úton történő 
kitermelésüket. Egyik csoportjuk a ritkaföldfémek nem elsődlegesen ritka előfordulásuk 
miatt kapták nevüket, hiszen ezek az elemek például gyakoribbak, mint az arany. Az 
élen járó technológiákban, így az elektromos és elektronikai szektorban, valamint a 
járműtechnikában azonban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek, speciális 
rendeltetésű alkalmazási területeiken. Az elektromos- és elektronikai termékekbe beépülő 
nemesfém és ritkaföldfém érték egyre nagyobb hányadát adja az elkészülő összetett műszaki 
termék értéknek. A járműtechnikában folyamatosan emelkedik a mai modern gépjárművek 
elektronizáltsági foka, így a beépített elektromos- és elektronikai termékek mennyisége 
is. A hagyományos belsőégésű motoros hajtáslánchoz képest küszöbön áll lényegesen 
kevesebb erőátviteli elemet igénylő, lényegesen kisebb járműtömeget eredményező – így 
kisebb hajtási energiát is fogyasztó – villanymotoros meghajtás áttörése, amely időtávlatát 
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a szakértők az elkövetkező 15-20 évre teszik. A direkt elektromos hajtás megvalósítása 
kisebb, gyorsabban tölthető akkumulátor telepeket, a villamos erőátvitel nagy teljesítményű, 
megbízható mágneseket igényel és természetesen az sem mindegy, hogy a villamosenergia 
hogyan, milyen erőművi technológia által kerül előállításra. Ma ezek a technológiák 
elképzelhetetlenek kritikus elemek nélkül, hiányuk gátat szabhat az iparág fejlődésének, a 
technológiai innovációnak.

A kritikus elemek közül a ritkaföldfémeket ma gazdaságosan 97%-ban Kínában hozzák 
felszínre, amely ország ezt ki is használja gazdasági nyomásgyakorlás céljára, ezeket az 
elemeket embargós tételként kezelve azokat csak kész termékekben engedi ki az országból. 
Mindezt tetézik még azzal, hogy figyelemmel követve ezeknek a termékeknek az életútját 
az életciklusuk végére érő összetett műszaki termékek hulladékait világszerte begyűjtik, az 
anyaországba visszaszállítják, így azután mind a primer, mind a szekunder anyagáramok 
feletti ellenőrzést megtartják saját maguk számára.

Az Európai Unió gazdasága egyetlen szegmensben, az autóiparban tartotta 
meg piacvezető szerepét a világban, minden más iparágban, így az IT-szektorban, 
a gyógyszeriparban és a biotechnológia területén is a megtett erőfeszítések ellenére 
is lemaradásban van Kínával, az Egyesült Államokkal, Japánnal és az ázsiai „Kis 
Tigrisekkel” szemben. A járműipari vezető szerep elsődlegesen az iparágba Európában 
befektetett mintegy 20 milliárd EUR-nyi K+F beruházásnak, fejlesztésnek köszönhető, 
amely a világ teljes iparági hányadának 35%-a. Ha legalább ezen a területen meg akarja 
az Unió őrizni vezető szerepét, akkor a perspektivikus területeken, tehát az elektromos 
hajtás megvalósításában élen kell járnia. Mindezek igazolják a kritikus anyagok primer és 
szekunder forrásai felkutatásának szükségességét.

A monográfia egymásra logikusan épülő fejezetei azt mutatják be, milyen lépések 
szükségesek ahhoz, hogy számbavételre kerülhessenek a kritikus elemekkel kapcsolatos 
alkalmazások, ezek volumene, a nagyvilágban előforduló ilyen irányú gyakorlatok. Ennek 
alátámasztására a munka egy külföldi tapasztalatokat bemutató irodalomkutatással kezdődik, 
majd áttekinti az egyik legfontosabb felhasználási terület, az elektromos és elektronikai 
termékekkel kapcsolatos hazai és világszintű mennyiségi adatok alakulását. A következő 
fejezetek a nyilvántartáshoz szükséges adatbázis felállításához tartozó paraméterek, a 
kialakítandó szerkezet és az adatbázis egyes elemeinek meghatározása következik. A főbb 
termékkörök, a katalizátorok, a napelemek, az elemek és akkumulátorok és a jelentősebb 
elektronikai termékcsoportok vonatkozásában áttekintésre kerülnek az alkalmazási területek 
és az életciklus egyes periódusaihoz köthető anyagáramok is.

Dr. Lukács Pál
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A mű egyik legfontosabb fejezetét az életciklus elemzés (LCA) adja. Manapság ugyanis 
egy adott termék megítéléséhez elengedhetetlen annak teljes életciklusa vonatkozásában 
áttekinteni a környezetre gyakorolt hatását. Egy összetett műszaki termék (gépjármű, elektromos- 
elektronikai eszköz) előállításához nagy mennyiségű és különféle szerkezeti anyagra, gyár-
tó-, megmunkáló-, összeszerelő technológiára van szükség, használata valamilyen meghajtó 
energiát (fosszilis, elektromos) igényel, amelyet nem mellékes milyen módon állítottak elő. 
Közel sem mindegy ugyanis, hogy a villamosenergiát a környezetet fokozottan szennyező és 
nagy CO2-kibocsátású széntüzelésű erőműben állították elő, vagy vízi-, geotermikus esetleg 
szélenergia átkonvertálásával. A termékek használatuk során karbantartást, időszakosan 
javítást igényelnek, amely végrehajtásának racionalitása, költségei, környezeti hatásai sem 
érdektelenek. Előbb-utóbb minden termék elér életciklusa végére, melyet követően sor kerül 
annak újrahasznosítására, szerkezeti anyagainak reciklálására. A jogalkotók érzékelvén az 
egyes műszaki termékekből keletkező, korábban újrahasznosításra nem kerülő anyagáramok 
mennyiségének növekedését – amely különösen a feldolgozási vegyes műanyag-, gumi-, 
üveg-, textil- és porfrakciókat jelenti, miközben a fém összetevők visszaforgatása csaknem 
100%-ban megvalósul – és a korszerű, környezetszennyezést meggátló lerakói kapacitások 
mértékének csökkenését ma már az egyes anyagáramokra határidőhöz kötött módon növekvő 
újrahasznosítási arányokat, azon belül is fokozott mértékű anyagában történő újrahasznosítási 
kötelezettséget írnak elő. Mindeközben a nagy energiatartalmú hulladékok lerakását pedig 
korlátozzák, hiszen még mindig jobb egy adott hulladékáram energetikai hasznosítása, 
mint annak lerakással történő ártalmatlanítása. Ehhez illeszkedő módon került kialakításra 
az Európai Unió hulladékos hierarchiája, az ún. „Waste Hierarchy”, amelyben a hulladékok 
keletkezésének megelőzése a legjobb megoldás, ezt követi az újra-, vagy továbbalkalmazás, 
majd az anyagában történő hasznosítás, az energetikailag végzett hasznosítás és csak legutoljára 
a lerakással történő ártalmatlanítás. Ehhez illeszkedve ma például az életciklusuk végére 
érkezett gépjárművek esetében a speciális anyagárami szabályozás, az 53/2000/EK Közösségi 
Direktíva, az ún. „End of Life Vehicles Directive – Roncsautós Direktíva” előírja, hogy az 
ezekből származó hulladékok tömegarányosan 85%-ban kerüljenek újrahasznosításra, ebből 
80% anyagában, 5% energetikailag végrehajtandó módon. Azonban mindez 2015. január 1-
jével immáron 95%-ra növekszik, amelyből 85% anyagában, 10% energetikai úton értendő. A 
hasznosítás mértékének növelése azonban nem egyenes arányban emeli a költségeket, hanem 
exponenciálisan, így tehát azonnal felmerül a költséghatékonyság, racionalitás és a szükséges/
fenntartható környezetterhelés mértékének maximalizálása is. Mindez alátámasztja a teljes 
életciklus elemzés szükségességét, fontosságát.

Előszó
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A monográfia ezt követően szükséges ajánlásokat fogalmaz meg a kritikus elemek 
vonatkozásában, mindezek elősegítik a racionális, gazdaságos alapanyag-utánpótlás 
feltételeinek kialakulását, fenntarthatóságát.

Az összetett műszaki termékek elhasználódás utáni életének egyik legfontosabb lépése, 
hogy azokat hogyan, milyen módon sikerül begyűjteni azok felhasználóitól, illetve eljuttatni 
a reciklálást megvalósító üzemekbe, telephelyekre. A nem átgondolt módon felépített 
logisztikai rendszerek jelentős mennyiségű környezetterhelést okozhatnak a hulladékok 
felesleges szállításával, a feldolgozási lépések logikátlan egymásra épülése jelentős 
többletenergia-felhasználást igényelnek és a nem megfelelően megválasztott újrahasznosítása 
technológiák olyan feldolgozási maradékanyagokat eredményezhetnek, amelyek fokozottan 
veszélyeztethetik, károsíthatják a természetes és az épített környezetet.

A munka mindezeket tárgyalva komplex egészében tárgyalja a kritikus elemek 
alkalmazásának, a velük való fenntartható eljárás szükséges lépéseinek tárgykörét.

Dr. Lukács Pál
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2.	Bevezetés

István ZsoLt

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: zsolt.istvan@bayzoltan.hu

A fejlett országokban a kritikus fontosságú nyersanyagok kinyeréséhez magas technológia 
és zöld iparág társul. Erre azért is van szükség, mert a különböző iparágakban felhasznált 
anyagmennyiség egyre növekszik – ami a primer készlet csökkenésével jár – s így előtérbe 
kerülnek a hasznosításra irányuló törekvések. Az Európai Unió által meghatározott 14 kri-
tikus anyag – mely elsősorban fémeket takar – nagy gazdasági jelentőséggel bír, hiányuk 
komoly zavarokat okozna a termelésben, az ellátási láncban. Jelen tanulmány célja a Ma-
gyarországon keletkező szekunder nyersanyagokban lévő – különös tekintettel a hulladékok-
ból kikerülő anyagokban megtalálható – kritikusanyag-mennyiséget különböző szempontok 
alapján feltérképezze, majd egy közös adatbázisban megjelenítse.

A nemzetközi szintű példák – így az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok – tö-
rekvései nagy jelentőséggel bírnak, kutatási eredményei előremutatók, jövőbeni felhaszná-
lásuk és alkalmazásuk várható. Az említett kutatások a kiemelt fontossággal bíró gyenge 
pontokra mutatnak rá, melyekkel foglalkozni kell, pl.: a hulladékfajtákkal, csoportokkal, 
a kritikus anyag kinyerhetőségére irányuló eljárásokkal, stb. De ahhoz, hogy a megfelelő 
technológia alkalmazható legyen, elsődleges feltétel a hulladékká vált termékek, illetve az 
ömlesztett hulladékok szakszerű, szervezett módon történő begyűjtése. A begyűjtendő meny-
nyiségek növekedésével elérhető a kinyerhető hasznos anyagok mennyisége is. A műszaki 
termékekből származó hulladékok esetén szigorú feltételeket kell teljesítenie az EU-tagálla-
moknak, ahol pl.: az elektromos és elektronikai hulladékok esetén meghatározásra kerültek 
az egyes hulladéktípusok éves begyűjtési arányai. Az elektronikai hulladék – vagy más néven 
e-hulladék – növekvő mennyisége és értékes anyagtartalma folytán egyre jobban a figyelem 
központjába kerül a világon. Egy angliai tanulmány szerint a mennyiség mára meghalad-
ja az 1kg/fő értéket évente, míg Európában ez az érték átlagosan már 4kg/fő (F.ongonDo, 
I.D.WILLIams, t.J.sherett, 2011)[1].
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A jelenlegi feldolgozási technológiák a bennük lévő fémtartalom visszanyerésére irá-
nyulnak – vas, réz, alumínium, arany és már egyéb könnyen kinyerhető fémek – mely a 
teljes tömeg kb. 60%-át képezi. A szigorú törvényi szabályozások, illetve az országok kö-
zötti egyezmények főként a hulladékok veszélyes anyagtartalma (~2,7%) miatt születtek 
– pl. Bázeli Egyezmény – mely az e-hulladékok határokon átnyúló mozgását szabályozza, 
vagy a hulladék keretirányelv (HKI -2008/98/EK), mely sokkal tágabb, több területet foglal 
magába.

Évtizedekig szigorú nemzeti és nemzetközi szabályozás hiányában folyt az e-hulladé-
kok határokon átívelő illegális szállítása – kiemelve célországokat: Kínát és Indiát, ahol egy 
teljesen új gazdasági ágazat fejlődött ki az e-hulladékok kereskedelmére, javítására, szét-
szerelésére. Jellemzően városi vagy vidéki szegények vállalták és vállalják a súlyos egész-
ségügyi kockázattal járó megélhetési forrást (roLF WIDmer, heIDI osWaLD-kraPF, DeePaLI 
sInha-khetrIWaL, max schneLLmann, 2005): [2]. A termékek teljes életciklusát tekintve 
szintén meghatározó Ázsia szerepe, hiszen itt történik a műszaki termékek jelentős részének 
gyártása is, a szükséges alapanyagok kitermelése, előállítása. Európa országaiban az illegális 
hulladék-elszállítás jelenleg inkább gondot jelent, hiszen a lecsökkent hulladékmennyiség 
nehezíti a begyűjtési arányok teljesítését, így a hasznos anyagok kinyerését is, ezáltal értékes 
alapanyag-veszteséggel jár.

A hulladékká vált termékek hasznosítását, feldolgozását erősen befolyásolja annak szét-
szerelhetősége, mely tulajdonképp a tervezés fázisában dől el, vagyis meghatározó szempon-
tokat képvisel az öko-design. A termékek gyors és könnyű szétszerelésével koncentráltabb 
anyagmennyiség érhető el. A gyorszáras, lepattintható burkolatok eltávolítása után szelektál-
hatók az egyes alkatrészek, melyek hozzávetőleges összetétele meghatározható.

Egy 2011-es tanulmány szerint az EU-országokban a becslések szerint 6,5 millió tonna 
e-hulladék keletkezik évente, mely a települési szilárd hulladék megközelítőleg kb.: 8%-át ké-
pezi. A számítások rámutatnak, hogy ez a mennyiség minden ötödik évben 16-28%-al nőhet, 
2015-re elérheti akár a 12 millió tonnát is (F.ongonDo, I.D.WILLIams, t.J.sherett, 2011)[1].

A hulladékgazdálkodás alapvető célkitűzése tehát, hogy a hulladékképződés és kezelés 
egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásait megelőzze, illetve járuljon hozzá a termé-
szeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez, felhasználásuk hatékonyságának növelé-
séhez. Az átfogó hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében az intézkedéseket a megelő-
zés, újrahasználat, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás prioritási sorrendjét 
követve, a környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben is leghatékonyabb megoldások 
alkalmazásával kell megtenni.

István Zsolt
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3.	Előzmények

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

A partnerek párhuzamosan folyó kutatásaival összhangban, az adatbázis kialakításának és 
felépítésének célja a Magyarországon hulladékká vált kritikus anyagokat tartalmazó hulla-
dékok, valamint hulladékká vált termékek – nagyrészt elektromos és elektronikai termékek- 
összetételének, mennyiségének, kritikusanyag-tartalom kinyerhetőségére vonatkozó feltér-
képezése.

Az adatbányászat a nemzetközi példák tapasztalatait vette alapul, azokra a termék-
csoportokra helyezve a hangsúlyt, melyek leginkább relevánsnak bizonyultak. Az adat-
bázis kialakításának fő célja a hazai kritikusanyag-tartalom lekérdezhetősége. Igaz, ez az 
érték dinamikusan, évről-évre változik – gazdasági helyzet, technológia, modernizáció, 
fogyasztó igények szerint – de egy bázisévre vonatkozóan korrekt módon becsülhető. Bá-
zisév: 2012 (jelenleg rendelkezésre álló legfrissebb, teljes évi adatok). Az adatbázis kiala-
kításának egyik fő szempontja az adatbázis bővíthetősége, ez alatt értendő a kinyerhető 
hulladék fajtájának, alcsoportjainak, egyéb hasznos anyag definiálásának, stb. lehetősége 
volt. Az alap adatbázis a szekunder hulladékokból való kinyerhetőségre fókuszál, különö-
sen a használati tárgyakból származó hulladékokra, de lehetőséget ad egyéb források, így 
pl.: a meddőből, bányászati hulladékokból származó másodnyersanyagok anyagáramai-
nak felvitelére is.
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4.	Irodalomkutatás	–	külföldi	tapasztalatok	bemutatása

BoDnárné sánDor renáta1, chraBák Péter1

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu, peter.chrabak@bayzoltan.hu

A másodnyersanyagokból kinyerhető kritikus anyagokra irányuló vizsgálatok a világ több 
táján – Nyugat-Európában, Amerikában, Japánban, Kínában, stb. – is megjelentek az elmúlt 
években. Ennek oka egyrészt a primer nyersanyagokban való csökkenő előfordulásuk mel-
lett az elektronikai iparban egyre nagyobb mennyiségben kerülnek felhasználásra; másrészt a 
hulladékká válás helyén a szekunder anyagokban rejlő potenciálok kihasználásának lehetősé-
gét megteremtve – ezzel a szállítási távolságok, primer nyersanyagforrások kiaknázása csök-
kenthető. A tanulmányok számba veszik a kritikus elemeket kritikusanyag-tartalom függvé-
nyében: a kinyerhetőségüket, forrásukat, illetve mennyiségüket is. Ezek a célok összhangban 
vannak a hazai adatfeltárás céljaival, ami helyi jellege folytán mégis specifikus és egyedi.

Egy Európai Unió megbízásából készült dél-kelet angliai tanulmány alapján (euroPean 
PathWay to Zero Waste envIronment agency, 2011)[3] – mely kritikus anyagok vissza-
nyerési lehetőségeit vizsgálja – meghatározásra kerültek azok a termékfőcsoportok, melyek 
tartalmazzák a kritikus elemeket, és esetleg amelyekkel érdemes lehet a közeljövőben foglal-
kozni. Ezek a csoportok a következők: közlekedési járművek, akkumulátorok, elemek, kata-
lizátorok, ragasztott karbid szerszámok, vegyszerek, szerkezetek, elektromos berendezések, 
elektronika és IT, láng gátlók, optikai termékek, csomagolás, acél, acélelegy,

Az EPA (unIteD states envIronmentaL ProtectIon agency, 2012)[4] tanulmánya 
alapján ez a lista kiegészül az energiatechnológia külön csoportjával – napelemekkel, szél-
turbinákkal, stb. Ezen tanulmányok konklúzióit felhasználva kiemelt figyelmet kell for-
dítani az elektronikai termékek hulladékainak feltérképezésére, így a mobil telefonok/
”okostelefonok”, digitális kamerák, videó kamerák és lejátszók, hordozható CD és MD 
berendezések, LCD/LED monitor/televízió, számítógépek, stb. vizsgálatára. Ezek mellett 
hangsúlyos szerepet kapnak a nyomtatott áramkörök, merevlemezek, stb. vizsgálata.

Természetesen bővül a vizsgálandó termékek köre a katalizátorokban és az akkumulá-
torokban/elemekben lévő kritikuselem-mennyiségének kinyerhetőségével, melyek szintén 
potenciális kritikuselem forrást jelentenek.
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5.	Elektromos	és	elektronikai	termékekkel	kapcsolatos	
mennyiségi	adatok	világ,	illetve	hazai	szinten

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

Mivel a vizsgálat alá eső anyagok – szekunder hulladékáramból kinyerhető kritikus anyagok 
– nagy része az elektronikai hulladékokból kerül ki, ezért a mennyiségi meghatározások bá-
zisához egyéb háttér információkra volt szükség.

Az Európai Unióban érvényes elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírt 
begyűjtési és hasznosítási arányszámokat minden tagállamnak kötelessége betartani. Termé-
szetesen ez az érték szoros összefüggésben áll a termékek kibocsátási/ piacra kerülési mennyi-
ségével. Ez utóbbit pedig nagyban befolyásolja az adott ország gazdasági helyzete (GDP), fej-
lettsége, az ott élő emberek életszínvonala, a divat, termékek élettartama, begyűjtési rendszer 
megléte, fejlettsége, lakosság együttműködése, feldolgozhatóság, hasznosíthatóság, stb.

Az európai országok (EU27+2) elektromos és elektronikai termék piacon lévő mennyi-
ségét mutatja egy főre vetítve évente a következő táblázat.

Ez alapján látszik, hogy Magyarországon forgalomba került EEE termékek mennyisége 
valamelyest lemarad az európai átlagtól, illetve élettartamuk hosszabb. A becslés szerint a 
hazai mennyiségtől csak Románia, Bulgária, Észtország, Lettország és Litvánia értékei ala-
csonyabbak. Átlagosan viszont folyamatos emelkedés tapasztalható az Unió területén.

Ugyanezen tanulmány becslét ad a keletkező elektromos és elektronikai hulladék men-
nyiségére.

Ez alapján, Magyarországon –igaz közelítő adatok alapján – a tanulmány elkészülésé-
nek évében 15,5 kg WEEE – elektromos és elektronikai hulladék – keletkezik lakosonként.

Az évente piacra került mennyiség, illetve az adott évben hulladékká vált mennyiség 
szoros kapcsolatban áll az évről-évre növekedő begyűjtési arányszám változásával, minden 
gyűjtési kategóriában. A Kormányrendelet alapján az alábbi begyűjtési, hasznosítási és fel-
dolgozási arányszámok vannak érvényben.

A piacra került termékek kibocsátás és a begyűjtött mennyiség viszonylatában az egyes 
gyűjtési kategóriához tartozó értékek alapján legmagasabb arányt a háztartási nagygépek és 
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a szórakoztató elektronika csoportban határoztak meg, de ezektől kismértékben maradnak el 
az IT berendezések, a háztartási kisgépek és a gázkisüléses lámpák arányszámai. A tervekben 
ezeket az értékeket minden kategóriában évről évre növelni szeretnék, azokban a kategóriák-
ban – ahol kisebb lemaradás tapasztalható az EU-s értékektől – nagyobb mértékű változtatás 

Elektromos és 
elektronikai	
berendezések piaca 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ausztria 28 27,7 27,9 28,2 28,6 28,9 29,3 
Belgium 26,9 26,6 26,8 27,1 27,5 28 28,4 
Bulgária 12,2 11,7 11,7 12,1 12,7 13,6 14,4 
Ciprus 24,1 24,1 24,3 24,8 25,4 26 26,5 
Csehország 21,5 21,1 21,5 22,1 22,8 23,7 24,6 
Dánia 27,2 27 27,2 27,6 28 28,5 28,9 
Észtország 18,6 16,8 16,7 17,1 17,7 18,5 19,4 
Finnország 26,8 26,1 26,4 26,8 27,4 27,9 28,3 
Franciaország 26 25,8 26,1 26,5 26,9 27,4 27,8 
Németország 26,5 26 26,3 26,7 27,2 27,6 28,1 
Görögország 24,5 24,6 24,7 25 25,4 25,9 26,4 

Magyarország 17,9 17,2 17,3 17,9 18,8 19,7 20,5 
Írország 28,5 27,8 27,7 27,9 28,3 28,7 29 
Olaszország 24,5 23,8 24 24,2 24,5 25 25,4 
Lettország 16,1 13,9 13,6 14 14,7 15,4 16,2 
Litvánia 17,5 15,1 14,8 15,4 16,2 17 17,9 
Luxemburg 64,1 53,5 53,4 54,8 56,5 58,3 60,1 
Málta 20,8 20,6 20,8 21,2 21,7 22,3 23 
Hollandia 28,2 27,8 28 28,2 28,5 28,9 29,3 
Lengyelország 16,4 16,8 17,3 18 18,8 19,6 20,5 
Portugália 19,7 19,5 19,7 20 20,4 20,9 21,4 
Románia 12,4 11,7 12 12,6 13,6 14,6 15,5 
Szlovákia 19,6 19,1 19,9 20,8 21,7 22,6 23,5 
Szlovénia 23,9 23,4 23,7 24,4 25,2 25,9 26,6 
Spanyolország 24,4 23,9 23,9 24,2 24,6 25 25,5 
Svédország 27,2 26,7 27 27,4 27,9 28,5 29 
Svájc 28,8 28,7 28,9 29,1 29,3 29,5 29,7 
Egyesült Királyság 26,8 26,4 26,7 27,1 27,7 28,2 28,6 

EEE átlag/fő (kg) 24,4 23,6 23,7 24,2 24,8 25,4 26 
 

5.1. táblázat Becsült elektromos és elektronikai termék mennyisége országonként 
(EU27+2) kg/fő lakosra vetítve (United Nation University, 2010 [5])

Bodnárné Sándor Renáta
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szükséges, így pl.: az IT berendezéseknél, ahol a begyűjtési arányt 70%-ra kívánják majd 
növelni, amely feldolgozás szempontjából is jelentős mennyiség lesz az eddigiekhez képest.

Becsült 
elektromos és 
elektronikai	
berendezések 
hulladékainak 
mennyisége 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ausztria 22,2 21,9 22,1 22,4 22,9 23,3 23,8 
Belgium 21,1 20,8 21 21,3 21,7 22,2 22,7 
Bulgária 9 8,6 8,6 8,9 9,4 10 10,7 
Ciprus 18,5 18,5 18,7 19,1 19,6 20,2 20,7 
Csehország 16,3 16 16,3 16,8 17,4 18,2 18,9 
Dánia 21,4 21,2 21,4 21,8 22,3 22,8 23,2 
Észtország 13,9 12,5 12,4 12,7 13,3 13,9 14,6 
Finnország 21 20,4 20,6 21 21,6 22,1 22,6 
Franciaország 20,3 20,1 20,3 20,7 21,1 21,6 22 
Németország 20,8 20,3 20,5 20,9 21,4 21,9 22,3 
Görögország 18,9 18,9 19,1 19,3 19,7 20,1 20,6 

Magyarország 13,4 12,8 12,9 13,4 14,1 14,8 15,5 

Írország 22,8 22,1 21,9 22,2 22,6 23 23,4 
Olaszország 18,8 18,3 18,4 18,6 18,9 19,3 19,7 
Lettország 12 10,3 10,1 10,4 10,9 11,5 12,1 
Litvánia 13,1 11,2 11 11,5 12 12,7 13,4 
Luxemburg 41,6 34,8 34,7 35,6 36,7 37,9 39 
Málta 15,7 15,6 15,7 16,1 16,5 17 17,5 
Hollandia 22,4 22 22,2 22,4 22,8 23,3 23,8 
Norvégia 25,2 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8 25,9 
Lengyelország 12,2 12,5 12,9 13,5 14,1 14,8 15,5 
Portugália 14,8 14,6 14,8 15,1 15,4 15,8 16,2 
Románia 9,2 8,6 8,8 9,3 10 10,9 11,5 
Szlovákia 14,8 14,4 15 15,7 16,5 17,2 18 
Szlovénia 18,4 17,9 18,2 18,8 19,5 20,2 20,8 
Spanyolország 18,8 18,4 18,4 18,6 18,9 19,3 19,8 
Svédország 21,4 20,9 21,2 21,6 22,1 22,7 23,4 
Svájc 23,1 23,1 23,3 23,5 23,9 24,2 24,5 
Egyesült 
Királyság 21 20,6 20,9 21,3 21,9 22,4 22,9 
WEEE átlag/fő 
(kg) 18,7 18 18,2 18,6 19,1 19,6 20,2 

 
5.2. táblázat Becsült WEEE mennyisége kg/lakos mennyiségben évente 

Európa országaiban (EU27+2) (United Nation University, 2010 [5])

Elektromos és elektronikai termékekkel kapcsolatos mennyiségi adatok világ, illetve hazai szinten
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Az összes begyűjtött mennyiségre vonatkozóan az egyes gyűjtési kategóriák megoszlá-
sa Magyarországon, illetve az Európai Unióban a következő.

Magyarországon az egyes begyűjtési kategóriák mennyiségi adatainak a teljes begyűj-
tött mennyiséghez viszonyított aránya nagyságrendileg megegyezik az EU-s értékekkel. 
Némi eltérés tapasztalható a háztartási gépek esetén, ahol Magyarországon magasabb értéke-
ket sikerült elérni, míg hátrányba kerültek a többi kategóriák – a szórakoztató elektronika és 
különösképp az IT – melyek jelen vizsgálat céljából elsődleges fontosságúak.

A begyűjtött mennyiség hasznosítása a tagállamok területén eltérő. Magyarország ha-
sonló fejlődő tendenciában meghaladja a 4 kg/fő értéket, (2008 évben elérte a 4,76kg/főt).

Európai viszonylatban, főként az északi államok esetén – Dánia, Finnország, Norvégia, 
Svédország és Svájc – ahol az egy főre jutó hasznosítási aránya magas, akár a 10-15 kg/fő 
mennyiséget is meghaladja.

5.3. táblázat Gyűjtési és hasznosítási kötelezettségek összevetése (264/2004. (IX.23.) 
Kormányrendelet 2. számú melléklete, 2004)

Gyűjtési kategória Begyűjtési 
arány 

Újra-
használati 
arány 

Hasznosítási 
arány 

Újra- 
feldolgozási 
arány 

 
% % % % 

1. Háztartási 
nagygépek 

39 5 80 75 

2. Háztartási kisgépek 20 5 70 50 
3.Információs (IT) és 
távközlési 
berendezések 

37 5 75 65 

4. Szórakoztató 
elektronikai cikkek 

35 5 75 65 

5. Világítótestek 5  70 50 
5a. Gázkisüléses elven 
működő lámpák 

30  80 80 

6.Elektromos és 
elektronikus 
barkácsgépek, 
szerszámok 

5  70 50 

7. Játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések 

5  70 50 

8. Orvosi berendezések     
9. Ellenőrző, vezérlő és 
megfigyelő eszközök 

5  70 50 

10. Adagoló automaták 5  80 75 

 

Bodnárné Sándor Renáta
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5.4. táblázat Begyűjtés megoszlása gyűjtési kategóriánként (Bay-Logi, 2008)[7]

 
Gyűjtési kategória 

Begyűjtés 
megoszlása 
(HU) 

Begyűjtés 
megoszlása 
(EU) 

 % % 

1. Háztartási nagygépek 63,59 49,07 

2. Háztartási kisgépek 7,97 7,01 
3.Információs (IT) és távközlési 
berendezések 

12,04 16,27 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek 13,59 21,1 

5. Világítótestek 1,11 2,4 
5a. Gázkisüléses elven működő 
lámpák 

0,82  

6.Elektromos és elektronikus 
barkácsgépek, szerszámok 

0,71 3,52 

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések 

0,07 0,11 

8. Orvosi berendezések 0,00 0,12 
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő 
eszközök 

0,05 0,21 

10. Adagoló automaták 0,05 0,18 

 

 

5.1. ábra Elektronikai és elektromos hulladékok hasznosításának mértéke 
Európa egyes országaiban (kg/fő/év) (European Environment Agency, 2010)

Elektromos és elektronikai termékekkel kapcsolatos mennyiségi adatok világ, illetve hazai szinten
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A WEEE hasznosításával különösen a fejlett országok foglalkoznak. A szakszerű fel-
dolgozás mennyiségi adatai szerint az Amerikai Egyesült Államokban, illetve az Európai 
Unióban az elektromos és elektronika termékek hulladékainak feldolgozása nagyságrendileg 
közelít egymáshoz. Ez az ábra is jól visszaadja a 2009-2010-es évek nehézségeit, mely sze-
rint a lakosság alacsonyabb vásárlási ereje miatt csökkent a tartós fogyasztási cikkek hulla-
dékainak mennyisége, így azok begyűjtése és feldolgozása is.

 

2428 2936 2700 
1957 

2486 
1789 

158 
186 181 

144 
214 

49 

3065 
3238 

2095 

1868 

3166 

1847 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electronic	Waste	Recycling 
(Metric	tons) 

US
Canada
EU

5.2. ábra Elektronikai-hulladékhasznosítás (Lexmark, 2012) [8]

Bodnárné Sándor Renáta
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6.	Kialakításra	kerülő	adatbázis	alapparaméterei

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

6.1.	Kritikus	anyagok	kinyerhetősége

Az adatbázis kialakításánál a külföldi irodalmak irányadó ajánlásai is megjelennek, így azok 
a termékek/hulladékok, melyek pontos kritikuselem-tartalma ismert, illetve azok kinyerhe-
tősége – három besorolás alapján – meghatározható. A besorolás osztályozza a termékeket/ 
hulladékokat kritikus elem kinyerhetőségük szerint. Ez alapján meghatározható egy elem 
kinyerhetőségének potenciálja:

• A „magas” besorolásúak kinyerhetősége nagy, a hulladékok feldolgozási technológiája 
megoldott, a szükséges elem újra feldolgozásra alkalmas, a kinyerés gazdaságos. Az adatbá-
zisban való jelölése: 1.

• A „közepes” esetén a kinyerhetősége alacsonyabb, a hasznos mennyiségi adatok rosz-
szabb arányt mutatnak, mint az előzőben, vagy a technológiai hiányosság vagy gazdaságta-
lanság révén. Ezek jelenthetik a vizsgálat tárgyát. Az adatbázisban való jelölése: 2.

• Az „alacsony” esetén mindenképp számolni kell a termékekben rejlő potenciális kriti-
kuselem-tartalommal, de még kidolgozásra vár a megfelelő feldolgozási technológia. Ezek-
kel a jelen helyzetben nem érdemes foglalkozni, csak kutatás jelleggel. Az adatbázisban való 
jelölése: 3.

Ez a besorolás szorosan illeszkedik a világon megjelenő besorolási rendszerekhez, így 
az UNEP megbízásából készített fémek hasznosítását megcélzó tanulmány jelöléseihez is.

Egy dél-angliai tanulmány alapján – szintén felhasználva a három besorolási kategóriát 
– összefoglalták az egyes kritikus anyagok visszanyerhetőségi arányát. Ez alapján a másod-
nyersanyagokból az antimon, a kobalt, az indium, magnézium, a wolfram, a ritkaföldfémek, 
és a platina csoport elemei nyerhetők ki gazdaságosan, illetve ezekre nagy hangsúlyt kell 
fektetni a további vizsgálatoknál.
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6.2.	Kritikus	anyagok	a	másodnyersanyagokban

Bár a gyártók a jogszabályi előírások alapján kötelezve vannak, (RoHS irányelv, EuP irány-
elv, WEEE irányelv, gyártói felelősség, öko-design, stb.), hogy olyan termékeket tervezze-
nek, állítsanak elő, melyek az emberi egészségre nem ártalmasak, minél kevesebb összetett 
fémkeveréket tartalmaznak, valamint hasznosításuk megoldható. Jelenleg a funkcionalitás 
előbbre való, így a termékek nagy része rendkívül komplex, és évről évre változatosabbak.

6.3.	Fókusztermék-csoportok	a	nemzetközi	viszonylatban

Nemzetközi tapasztalatok alapján a magasabb kritikus anyag visszanyerési potenciál az aláb-
bi termék csoportok területén lehetséges a jövőben:

6.4.	Hazai	adatbázis	fókusztermékei

A hazai adatbázis leszűkíti az előzőekben felvázolt termékek, termékcsoportok körét és ki-
emelt figyelmet fordít azokra, melyek kritikuselem-tartalma jelentős és pontosan megha-
tározható. Ezek alapján a további termékekre specifikálódik a vizsgálat: járműkatalizátor, 
napelem, elemek és akkumulátorok, elektronikai termékek (LCD kijelzős berendezés: TV, 
monitor, egyéb kijelzők, számítógép/laptop, NYÁK, mobiltelefon/ okostelefon)

6.2. táblázat Termékek, melyek kritikusanyag-tartalma a feldolgozás, 
kinyerhetőség szempontjából fontos (EPOW, 2011)[3]
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6.1. táblázat Kritikus elemek kinyerhetősége a besorolás alapján (EPOW, 2011) [3]
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7.	Adatbázis	kialakítása,	struktúrája

GaramvölGyi Ernő1; BoDnárné sánDor renáta2

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: 1 erno.garamvolgyi@bayzoltan.hu; 2 renata.sandor@bayzoltan.hu

Az adatbázis kialakításának első és lényeges pontja a tématerület pontos lehatárolása, az el-
tárolandó, felhasználásra kerülő adatok begyűjtése, egy összetett rendszerszervezési és elem-
zési folyamattal. A strukturált adatok összességét úgy kell kialakítani, hogy azok tárolhatók, 
lekérdezhetőek, és szerkesztésre alkalmasak legyenek. A logikai adatbázis célja, hogy választ 
adjon arra, hogy mit és hogyan akar a lekérdező látni. Az elsődleges kérdés a kritikus elemek-
re irányul, kapcsolatban a többi kérdéssel

Adatok lekérdezése a következő kérdések alapján történhet:
• Milyen termékben található az „x” elem?
• A termékekben mennyi az „x” elem mennyisége? – A válasz olyan arányt 
határoz meg, mely egy adott termékre vonatkozik.
• Milyen kritikus elemeket tartalmaz az „y” termék?
• Mennyi Magyarországon az „x” elemből elvileg kinyerhető mennyiség? (Egy év
alatt hulladékként jelentkező mennyiségben mennyi az „x” elem mennyisége?)
• Mennyi a Magyarországon ténylegesen begyűjtött termékből nyerhető „x” elem
mennyisége?
• A jelenlegi ismeretek alapján mekkora a potenciál a kinyerés növelésére? (magas, 
közepes, alacsony -1,2,3).
• Hol van az adott (y) termék begyűjtésének, szétszerelésének helye Magyarországon?

7.1.	Adatbázis-szerkezet	
Az adatbázis kialakításához három alapobjektum került definiálásra:

1. Elem: Kritikus elem, vagy azt tartalmazó vegyület, anyag, stb.
2. Alkatrész: Az elem objektumokból felépülő objektum, részegység. Az alkatrészekhez 

kapcsolható információ az egyes elemekhez kapcsolódó kinyerhetőséget jellemző potenciál.
3. Termék: Az alkatrész objektumokból felépülő objektum, amelyhez hulladékos adatok 

kapcsolhatók.
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7.1. ábra Adatbázis kialakítás – adattábla kapcsolatok (Bay-Logi, 2013)
 

Garamvölgyi Ernő et al.
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8.	Adatbázis	termékei

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

8.1.	Katalizátor

A katalizátorok alkalmazásának célja, a benzines és dízel üzemű motorokból kikerülő káros 
anyagok légkörbe kerülésének elkerülése, csökkentése. A katalizátor felületén lévő platina cso-
port fémeit (PGMs) és a ritkaföldfémek (Ree) csoportjába tartozó cériumot arra használják, 
hogy azok átalakítsák a szennyező gázokat, pl.: szén-monoxidot, nitrogén-oxidot vagy az el 
nem égett szénhidrogéneket környezetbarát anyagokká – szén-dioxiddá, nitrogénné, vízzé. A 
technológia 1970-től ismert, Magyarországon 1993-tól minden új benzinüzemű, 1997-től min-
den dízel üzemű járműt kötelező felszerelni katalizátorral a káros kibocsátási értékek csökken-
tése végett. Bár elsődleges felhasználása az autóiparban jellemző – e tanulmány is ezzel foglal-
kozik – de e mellett használatos egyéb motorokban is: repülőgépekben, generátorokban, stb.

8.1.1. Kritikus elemek a katalizátorban

A platinacsoport fémeihez tartozó platina és palládium elemek valamint a ródium elem leg-
nagyobb felhasználási területe a katalizátor. Ahhoz hogy a megnövekedett igényt ki lehessen 
elégíteni, fontos a katalizátorok hasznosítása. Természetesen az egyes katalizátor típusokban a 
felhasznált elemek mennyisége eltérő, mely kapcsolatban áll az eltérő motortípusokkal, kibo-
csátási értékekkel. Benzin üzemű járművek katalizátoraiban általában nagyobb arányban van 
palládium, mely alacsonyabb költségei miatt nagyobb előnyt élvez a platinával szemben.Ezzel 
szemben a dízel üzemű járművek esetében ezt a helyettesítést nem lehet megtenni, itt csak a 
platinát alkalmazzák. A ródium jelen van mindkét típusban, mely a három-utas katalizátorban 
felel a nitrogén oxidok átalakításáért. Ezen kívül a nagyobb motorok, melyek nagyobb kibocsá-
tásúak, nagyobb katalizátort igényelnek, ettől a platina-csoport fémeinek (PGMs) felhasznált 
mennyisége is nagymértékben függ. A katalizátor belsejében, az alumínium-oxid maximális 
felületén oszlik szét a PGM méhsejt alakzatban. Egy megfelelő alakzattal minimalizálni lehet a 
felhasznált PGMs mennyiségét. Egy tipikus katalizátor átlagosan 6 gramm PGM-et tartalmaz, 
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ez megfelel a tartószerkezet súlyának kevesebb, mint 1%-ának. A méhsejt szerkezet szintén tar-
talmaz egyéb ritkaföldfémet: cériumot – cérium-oxid formájában – szintén alacsony koncentrá-
cióban. A cérium-oxid feladata, hogy elegendő oxigént biztosítson a katalitikus reakció során.

8.1.2. Katalizátor életútja

A már összeállított katalizátort új járművekbe szerelik vagy a régi deaktiválódott vagy sérült 
egységet helyettesítik vele.

A katalizátor és az elhasználódott jármű sorsa szorosan kapcsolódik egymással. Az Eu-
rópai Unióban amennyiben a jármű ronccsá válik, akkor el kell távolítani belőle a katalizá-
tort. Amennyiben a jármű külföldre kerül további használatra, vagy ott válik ronccsá, akkor 
ez eredményezhet az adott országon belül mennyiségi veszteséget a jármű hasznosításánál, a 
katalizátor hasznosításánál, így a kritikus anyagok visszanyerésénél is. Amennyiben a kata-
lizátor használhatatlanná válik, a tulajdonosnak lehetősége van megfelelő módon megválni 
hulladékától. Magyarországon belül több cég is foglalkozik roncsautó-, vagy akár katalizá-
tor-begyűjtéssel. A katalizátorok újrahasználata nem gyakori, inkább csak akkor alkalmaz-
zák, ha a régi járműhöz nem lehet új alkatrészt beszerezni.

8.1.3. Hasznosíthatóság

A katalizátorok egy tipikus hasznosítási eljárása magába foglalja a külső tartály eltávolítását, 
majd olvadt vas és réz összeolvadását a méhsejttel, valamint a PGM (platinacsoport fémei) 
cseppfolyóssá válását. A PGM extrahálásra kerül az olvadt ötvözet keverékéből, majd továb-
bi speciális finomításra, az egyes fémek kinyerése céljából. Pontosan végrehajtott eljárással 
a PGM 90%-a visszanyerhető.

Bodnárné Sándor Renáta

 

 
8.1. ábra Járműkatalizátor szerkezete (Világlexikon)



25

A katalizátor-hasznosítás fellendülése a PGM magas arányú kinyerhetőségének köszön-
hető, ugyanakkor még mindig van olyan anyag, amit eddig még nem tártak fel: ez a cérium. A 
hasznosítási folyamat során a cérium-oxid elvész a salakban, jelenleg nem áll rendelkezésre 
olyan technológia, mely lehetővé tenné ennek az anyagnak a kinyerését. A katalizátor becsült 
hasznosítási arányaiból számítható egy hozzávetőleges elvesztett mennyiség a cériumból. 
(Ez ma Magyarországon 4,6t.) Valószínűleg ez nem marad sokáig így, hiszen a kinyert és 
kinyerhető kritikus anyagok ára is folyamatosan emelkedik.

Az adatok azt is mutatják, hogy a katalizátorok jelentős része nem kerül hasznosításra ma 
Magyarországon, figyelembe véve a piacot és az élettartamot is. Ismert, hogy jelentős számú 
jármű kerül exportálásra további használat céljából, vagy illegálisan roncsként. Amennyiben 
növelni lehetne a hazai hivatalos rendszerbe kerülő roncsautók mennyiségét, úgy emelkedhet-
ne a hasznos anyagok kinyerhetősége, így a kritikus anyagok hasznosítási aránya is.

A környezeti és gazdasági érdekek is azt mutatják, hogy egy katalizátor előállításához 
felhasznált 1 tonna érc kinyerése helyett érdemesebb figyelmet fordítani a katalizátor hasz-
nosítására, pl.: mint koncentrált PGM forrásra (euroPean PathWay to Zero Waste envIron-
ment agency (2011)[3]. Ennek kinyerésére irányuló feldolgozási technológia már megoldott 
a világon, így Európában is.

8.1.4. Gépjárműállomány Magyarországon

Az adatbázis feltöltéséhez, majd a kritikus elemek mennyiségi adatainak meghatározáshoz fel-
tétlen szükséges előkutatás a magyarországi gépjárműállományról. A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai alapján 2012-ben 3 599 818 darab közúti gépjármű volt forgalomban, mely-
ből 3,2 millió személygépjármű. Amennyiben az elmúlt hét év éves járműállományának átlagát 
vesszük, akkor sem változik jelentősen ez a szám (3 611 843 darab), ez köszönhető a 2006-2008 
években megnövekedő forgalomba állított gépjárműállománynak, melyek nagy része új jármű 
volt. A 2009-es évre drasztikus csökkenés mutatkozott az új járművek vásárlásánál: az előző 
évi értékhez képest 70%-os a  visszaesés. Ez a mélypont tulajdonképp a mai napig tart, erős 
fellendülés nem volt, csak igen lassú emelkedés (KSH) [9]. A forgalomba kerülő autók jó része 
az utóbbi években nem az új autók eladásából származik, hanem importból származó használt 
autók beiktatásával – 2012-re ezek aránya elérte az 50%-ot.( Dr. Lukács PáL, 2013) [10].

A gépjárműállomány egyes elemeire bontva az tapasztalható, hogy a személygépkocsik, 
az autóbuszok és a tehergépkocsik darabszáma évről évre lassú csökkenést mutat, míg egyre 
több motorkerékpár és a vontató kerül forgalomba. Ezzel szemben a járművek átlagéletkora 
évről évre lassú emelkedésnek indult. Míg 2006-ban egy közúti gépjármű átlagéletkora 10,37 

Adatbázis termékei
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év volt, addig ez az idő jelentősen megnőtt 6 év alatt, így 2012 év végére már 12,52 év. Mind-
ez kapcsolatban áll az előzőekben elemzett gépjármű állomány számának változásával.

8.2. ábra: Gépjárműállomány alakulása Magyarországon (KSH, 2013)[9]

A KSH eddig vázolt adatai alapján készült egy becslés az adott évekre érvényes forga-
lomból kivont gépjárművek számának meghatározására. Az alábbi képlet felhasználásával 
történt a becslés:

8.1. egyenlet: Forgalomból kivont gépjárművek számának meghatározása Magyaror-
szág területére A(n)+B(n+1)-A(n+1) ahol:

A(n) - Közúti gépjárművek száma év végén (db)
B (n) - Újonnan forgalomba állított gépjárművek száma év végén (db)
A rendelkezésre álló adatok alapján az évente kivont gépjárműállomány 75ezer-90ezer 

db között váltakozik, majd a 2011-es évben drasztikus visszaesés mutatkozott (~30ezer). Az 
átlagérték számításánál ez utóbbi adat is feldolgozásra került, és ezek alapján elmondható, 
hogy évente Magyarországon átlagosan 75 ezer darab gépjárművet vonnak ki a forgalomból.

8.1. táblázat Gépjárműállomány Magyarországi számai (2012 évre vonatkozóan) 
(KSH, Bay-Logi számítás, 2013)

8.1.5. Katalizátorral való ellátottság

A KSH ide vonatkozó adatlapja alapján 2009-ben a hazai személygépjármű-állomány 83,3% 
már rendelkezett katalizátorral. A járművek ellátottsága évről évre javuló tendenciát mutat, 
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azon oknál fogva, mert az új járművek már csak katalizátorral adhatók el. A meglévő adatok 
felhasználásával (melyek száma nem túl nagy) egy trendvonal vehető fel a katalizátoros au-
tók számának változása vonatkozásában.

Amennyiben a katalizátoros autó száma lineárisan változik, így vélhetően 2014-re min-
den forgalomban lévő autó katalizátorral fog rendelkezni.

8.3. ábra Forgalomból kivont katalizátorral rendelkező gépjárművek arányának változása 
(KSH, Bay-Logi, 2013)

A számolt és becsült átlagéletkor értékét felhasználva feltételezhető, hogy 2013 évben 
még forgalomban levő és ugyanebben az évben hulladékká váló járművek 60%-a rendelkezik 
katalizátorral, ez számokba foglalva 45 ezer darab.

8.1.6. Katalizátor begyűjtése

A katalizátorok hasznosítási láncában több különböző cég érdekelt: hulladékbegyűjtők, bon-
tók, gyártási selejt begyűjtők, kereskedők, stb. Ezektől a cégektől a katalizátortest speciá-
lis bontóba kerül, ahol a katalizátortól elkülönítik a katalizátor hordozót (kerámia méhsejt, 
gyöngy vagy granulátum) a bennük található nemesfémek érdekében (platina, palládium, 
ródium). Az acélból készült megmaradó katalizátortest a továbbiakban is hasznosításra kerül 
(BánhegyIné Dr. tóth ágnes, 2004) [11]. A katalizátorok felvásárlási árait nagyban befolyá-
solja a nemzetközi nemesfém árfolyam.

Magyarországon jelenleg a begyűjtés folyamatában nagy szerepet játszanak a 
roncsautóra specializált bontók, melyek regisztrált száma ma 170, illetve hivatalosan 
közel 20 autóroncs átvevőhely van (Dr. Lukács PáL, 2013) [10]. Jelentős számban je-
len vannak a piac illegális szereplői is, számukat nem is lehet pontosan meghatározni. 
További probléma, hogy az összehangolt ellenőrzés hiányában egyes anyagáramok el-
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veszhetnek – ez különösen érvényes a katalizátorok esetén. A hasznosítás Nyugat-Eu-
rópában történik.

8.1.7. Katalizátorok súlya

Elmondható, hogy a katalizátorok mérete, alakja annyira változatos, mint a legyártott és for-
galomba helyezett autótípusok, illetve azok alkatrészei. A katalizátorokból származó kritikus 
elemek mennyiségének becsléséhez meghatározásra került egy átlagos súly. A számítás alap-
ja a következő: rendelkezésre álltak az egyes autótípusok katalizátorainak mennyiségi adatai, 
melyek átlagolásra kerültek. A mintát 54 különböző gépjármű alkotta, eltérő nagyságban.

8.4. ábra Katalizátor súlyának alakulása a motortérfogat függvényében
(Bay-Logi, 2013)

A 8.4. ábra alapján, a személygépjármű katalizátorok legnagyobb részének súlya 2 és 8 
kg között mozog. Az ebből adódó átlagos katalizátor súly: 4,6kg.

8.1.8. Kritikus elemek mennyisége a katalizátorban

A platinacsoport fémeinek az előállítása jelentős környezeti hatással jár. Annak ellenére, 
hogy ebből viszonylag kis mennyiség szükségeltetik a katalizátorokban, a környezeti hatá-
sokhoz való hozzájárulásuk viszonylag nagy. Karbon lábnyom tekintetében, 6 gramm PGM 
előállítása és fél kg alumínium gyártása azonos környezeti hatással jár. Ebből is látszik, hogy 
a katalizátorban már meglévő PGM kinyerése több szempontból is előnyös.
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Mint már említésre került, az egyes katalizátor típusok mérete és összetétele jelentősen 
eltér. Az irodalmi adatok is egy bizonyos intervallumban határozzák meg az adott termékre 
vonatkozó kritikuselem-mennyiségi összetételét (Dr. Lakatos István, 2010) [12].

• Platinatartalom: 0,9-2,5g
• Palládium-tartalom a nemesfémek arányában: Pt/Pd/Rh = 1:14:1   1:28:1
• Ródiumtartalom: 1/5-e – 1/6-a a Pt mennyiségének
• Cériumtartalom: 50-100g (függetlenül az autó motorjától).
Ezekből az alapértékekből történt a magyarországi éves adatok meghatározása (melyek 

az előzőekben számolt átlagértékeket tartalmazzák a 2006-2012 közötti időszakban).

8.2. táblázat A katalizátorokban lévő kritikusanyag-mennyiség meghatározásához 
szükséges adatok (Bay-Logi számítás, 2012 évre)

Amennyiben az átlagértékek kerülnek a számításba , úgy látszik, hogy évente 75 ezer 
jármű kerül ki a forgalomból, melynek ~60%-a, tehát mintegy 44,6 ezer autó katalizátorral 
rendelkezik. Amennyiben a katalizátorok a begyűjtés után mind eltávolításra, majd szeparált 
gyűjtésre kerülnének, úgy ez a mennyiség 205,5 ezer kg-ot tenne ki. De a jelenlegi becsült 
hivatalosan begyűjtött mennyiség csak a 30%-a a ténylegesen forgalomból kivont mennyi-
ségnek (~61,6 ezer kg). Ez jelentős alapanyag-veszteséget jelent.

A kritikuselem-tartalom számokban megfogalmazva a katalizátorok átlagértékeivel szá-
molva (DonaL I.BLeIWas, 2013)[13] (Dr. Lakatos István, 2010) [12] a következők.

8.3. táblázat: Kritikusanyag-mennyiség meghatározása (Bay-Logi, 2013)

Katalizátor átlagos tömege kg 4,6 
Évente forgalomból kivont autók száma db 75188,0 
Forgalomból kivont katalizátoros autók száma db 44686,6 
Éves potenciális katalizátor mennyisége kg 205558,5 
Legálisan begyűjtött járművek száma % 30,0 
Éves ténylegesen begyűjtött katalizátor mennyisége kg 61667,6 
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Kinyerhetőség 
 
 
 

Platina 0,9-2,5 1,7 349,45 104,83 magas 
Palládium 23,8-46 34,9 7173,99 2152,20 magas 
Ródium 0,18-0,5 0,34 69,89 20,97 magas 
Cérium 50-100 75 15416,89 4625,07 alacsony 
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8.1.9. Jármű-katalizátor összefoglalás

Jelenleg a rendszerbe érkező összmennyiségek is rámutatnak a hasznosítás előnyére. Ameny-
nyiben rendelkezésre áll a megfelelő technológia, évente egy mázsa platinát, két tonna pallá-
diumot és 20kg ródiumot lehet visszanyerni. Ez a mennyiség növelhető a forgalomból kivont 
és megfelelő helyre elhelyezett járművek számának növelésével.

Egy rejtett, de igen nagy potenciált jelent a feldolgozás során salakban maradt cérium. 
Ennek gazdaságos kinyerése még a jövő feladata.

A mennyiségi adatok becslésénél minden esetben ki kell hangsúlyozni azt, hogy ezek 
átlagértékekből származnak. Minden évben más és más mennyiség alakul: míg a 2007–2009-
es években nőtt a járművásárlások száma, majd egy drasztikus visszaesés után az utóbbi 
években lassú emelkedésnek indult, addig a járművek átlagéletkora szép lassan évről évre 
emelkedik. Ezek a hatások, valamint a külföldön új járművek adnak egy mély degresszív 
forgalomból kivont gépjárműszámot.

8.1.10. Elektronika a járművekben

A gépjármű-elektronika folyamatos átalakuláson megy keresztül, melyet az óriási ütemben 
növekvő teljesítmény- és fejlesztési igény generál. Az elmúlt négy évtizedben a gépkocsik 
elektronikai rendszerei nemcsak kifinomultabbak lettek, hanem mind értékben, mind mennyi-
ségben exponenciális növekedést is mutattak. (Petrók János, 2003)[14]. Ez a mennyiség nem 
feltétlen súlybeli mennyiséget jelöl, hiszen az elektronikus alkatrészek méretének csökkenése 
mellett egyre több feladat ellátására képesek. Elemzők szerint a gépkocsi innovációk 80%-a 
elektronikai eredetű, azon belül pedig kiemelt figyelmet fordítanak a telematikai (telekom-
munikáció és az automatika együttese) fejlesztésekre. A telematika technológia a gépkocsi 
vezetőjének életét teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé. Az Európai Unió terültén várható-
an 2014-re minden új személyautóban kötelező lesz az automatikus segélyhívásra alkalmas 
eszköz. Emellett a szabályozás része lesz a mobilkommunikáció alapú országos útdíjfizetési 
rendszer bevezetése. A biztosításnál is nagy szerepet játszik a telematika fejlődése, ahol a 
biztosítók igénylik az aktív GPS-alapú lopásvédelmi eszközök meglétét (teLenor, 2003)[15]. 
A telematika szorosan összekapcsolódik a multimédia eszközeivel a járműveken belül, pl. 
ezek: navigációs készülék, központi egységek, kezelő szervek, telefon, beszédvezérlés, rádió 
és CD-lejátszó, szórakoztató egység, hangszórók, monitor, kijelző (folyadékkristályos), stb.

A jármű-elektronika, a beágyazott számítástechnikai és programozható logikai meg-
oldások magas színvonalú alkalmazását követeli meg – a benzin és dízel üzemű járművek 
mellett – az elektromos és hibrid hajtású járművek irányításának megvalósítása.

Bodnárné Sándor Renáta
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Egy mai korszerű autóban az elektronikai alkatrészek részaránya a költségek tekin-
tetében mintegy 20%. Ez az arány az elkövetkező években elérheti a 30%-ot, és a fejlődés 
valószínűleg tovább folytatódik (kesZte róBert, 2003)[16]. Mennyiségi és összetételre vo-
natkozó pontos meghatározás nem készült, de a jövőben érdemes foglalkozni a területtel.

8.2. Napelem
A napelem vagy fotovillamos elem olyan eszköz, mely az elektromágneses sugárzást közvet-
lenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődése-
kor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai poten-
ciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér 
rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre.

A napelem modulok telepítése az elmúlt három évtizedben indult el szerte a világon. 
Az élettartamát 20-30 évre, vagy annál is hosszabbra becsülik, és eddig az iparnak csak kis 
sejtése van, hogy hulladékká válásuk után mi történik majd velük. A hulladékká vált modulok 
nagy mennyiségű felhalmozódásával 2020-ig ugyan nem kell számolni, de idejében el kell 
kezdeni a lehetséges feldolgozási technológiák kidolgozását.

Az Európai Unió irányelvei alapján a kötelező hazai vállalásokat, különös tekintettel a 
kibocsátás csökkentésre, energiahatékonyságra és megújuló energia részarányra, a saját lehe-
tőségeinknek, gazdasági helyzetünknek és adottságainknak megfelelően kell meghatározni. 
Az Európai Tanács 2007-ben ambiciózus energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseket foga-
dott el: 2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os vagy – bizonyos feltételek 
teljesülése esetén – 30%-os csökkentését, a megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra 
való növelését, valamint az energiahatékonyság 20%-os javítását. Az EU több irányelve is 
ezt a vonalat támogatja (nemZetI FeJLesZtésI mInIsZtérIum, 2012)[17].

8.5. ábra Alternatív energiatermelő technológiák várható beruházási költségcsökkenése 
(Nemzeti Energiastratégia 2030, 2012)

Adatbázis termékei

2012 Európa Magyarország 
Magyarország 
(teljes) arány (%) 

megtermelt villamos-energia (MWp) 70043 11,827 
 

0,01688 
hulladék mennyisége (MWp) 124,9 0,021 

 
  

hulladék mennyisége (t) 9364,2 1,58 2,054   

2030         

hulladék mennyisége (t) 132750 22,4 29,12   
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A megújuló technológiák egy része – beruházási és működési támogatás nélkül is – be-
léphet a piaci versenybe a következő évtizedekben a technológiai fejlődés és a gyártási ka-
pacitások felfutása révén. Különösen nagy arányú költségcsökkenés várható a napenergia 
hasznosító technológiák terén, de a többi megújuló energiaforrás is kedvezőbb áron lesz el-
érhető.

8.2.1. Napenergia-felhasználás Magyarországon

A magyarországi villamosenergia-szektorban a megújuló energiák aránya a teljes energia-
termelés százalékában 7% alatti (magyar naPeLem koLLektor sZövetség, 2013)[18]. Ezen 
belül a megújuló energiák között (biomasszából, biogázból, hulladékból származó, vízierő-
ből, szélerőből származó energiák után) a napelem foglalja el az utolsó, legkevesebb villa-
mosenergia-mennyiség előállításával járó helyet. A magyarországi napsütéses órák száma, 
a felhasználható szabad földterület, az energetikai infrastruktúra, az igény együttesen mind 
arra hívják fel a figyelmet, hogy potenciálisan óriási lehetőségei vannak a fotovillamos ener-
giatermelésnek Magyarországon (PáLFy mIkLós (2011)[19].

Amit telepítésükkor feltétlen figyelembe kell venni, hogy megtérülési idejük több év 
– becslések alapján a háztartások energiafelhasználásának függvényében 8-10 év (magyar 
naPeLem koLLektor sZövetség, 2013)[18], beszerzésük, beüzemelésük, karbantartsuk révén.

Napelemes rendszerek típusai – villamos hálózathoz kapcsolódás szerint [20]
1. Hálózatra kapcsolt

• korszerű megoldás
• egész évi áramfogyasztást fedezheti
• karbantartást nem igényel
• időjárás függő áramtermelést a villamos hálózat segítségével kiegyensúlyozza
• nyári többlettermelést átveszi az áramszolgáltató (törvényi kötelezettségük)
• oda-vissza mérő órát az áramszolgáltató biztosítja
• éves elszámolást kérve az áramszolgáltatótól a nyári többletet télen 
visszavehetjük a hálózatból
• napelemek által termelt egyenáram átalakítását 220V/50Hz-re és a hálózati 
visszatáplálást az inverter szabályozza

2. Szigetüzemű rendszer
• teljesen független és önálló áramellátó rendszer
• ajánlott, ha nincs villamos hálózat, vagy annak kiépítése nagyon drága lenne
• akkumulátoros tárolással

Bodnárné Sándor Renáta
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• karbantartást igényel
• akkumulátorok élettartama véges, így 5-6 évente cserékkel számolni kell
• hálózatra kapcsolt rendszer árának átlagosan kétszerese
• télen csak napelemmel nem biztosítható 100%-os áramellátás (generátor kellhet)
• a tárolt áramot 220V/50Hz-re visszaalakítja, amit standard elektromos 
berendezésekkel használhatunk

8.2.2. Napelemek típusai

A napelemcella szerkezei felépítését, vagyis a fotoelektronikus cella teljesítményét a fény 
hullámhossza, a fény intenzitása mellett a cella anyaga, mérete és típusa határozza meg.
Napelemek típusai:

• Amorf: A hatásfoka 4-6% között, élettartama 10 év körüli.
• Mono-kristályos: hatásfoka 15-17% közötti, élettartama 30év
• Poli-kristályos: hatásfoka 10-13% között, élettartama 25év
• Vékonyfilm-rétegű: hatásfoka 5-15%. Ezek nemcsak optimális telepítési szögnél 

(Magyarországon ez 45°) képesek a névleges teljesítményüket leadni, hanem attól akár 15°-
os eltérés esetén is. Ezáltal a napelemeket 30 és 60 fokos dőlésszög tartományban is lehet 
telepíteni.

A vékonyfilm technológiát alkalmazó napelemek hulladékainak feldolgozása különös-
képp az indium- és galliumtartalom kinyerése végett fontos a kadmium-tellúr (CdTe) és a 
réz-indium- gallium-szelén (CIGS) típusokból. A jelenlegi napelem piacot a hagyományos 
szilíciumkristályos (C-Si) alapú cellás napelemek uralják. A vékonyfilm-technológiával ké-
szült berendezéseknek 18-20%-os a piaci részesedésük. Viszont az egyes technológiák között 
a vékonyfilm-rétegű napelem eladása magasabb növekedést mutat a hagyományos szilícium-
kristályos technológiával szemben az olcsóbb előállítási költségei miatt, még úgy is, hogy ha-
tékonysága alacsonyabb. A jelenleg piacon levő vékonyfilm-technológiás napelemek között a 
CdTe és a CIGS viszonylag új típust jelentenek, melyek között a CIGS típusúak hatékonyab-
bak, előállításuk gyorsabb és olcsóbb, mint a többi vékonyfilm-technológiával készülteknek. 
Életciklusuk végén elhelyezésükről, feldolgozásukról gondoskodni kell: Nagy-Britanniában 
a hulladékká vált modulokat a bevonatos üvegekkel vagy a rozsdamentes acél hulladékokkal 
együtt gyűjtik. (euroPean PathWay to Zero Waste envIronment agency, 2011)[3]

A jelenlegi napelemtípusok energia megtérülési idejét részletezi egy amerikai tanul-
mány. (euroPean PathWay to Zero Waste envIronment agency, 2011)[3], hiszen a vásárlók 
és felhasználók döntését ez a szempont határozza meg leginkább. 

Adatbázis termékei
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8.6. ábra Egyes napelemtípusok megtérülési ideje (First Solar)

Ez alapján kiemeli a CdTe napelemek előnyét a kristályossal szemben:
• energiateljesítményben
• alacsony töltésű előállítás nagy mennyiségben
• környezetvédelmi teljesítményben

8.2.3. Napelemek hulladékká válása

8.7. ábra Napelemből származó hulladék mennyiségének várható alakulása Európában 
(anDreas Breyer, 2011)[21]
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A PV Cycle alapján a napelemek hulladékká válása évről évre nőni fog, a becslések alapján 
2020-ra elérheti a 18 ezer tonnát európai szinten.

Bár a jelenlegi begyűjtési adatok ezt a tervet erősen megcáfolják, melyben már a 2010-
es érték is jelentősen alul maradt a tervezettől. Szakemberek szerint a PV teljes körű hasz-
nosítási technológia kidolgozása még egy évtizedig várat magára, de elvben a modulok 
alkotórészeinek hasznosítása megoldható. A fő nehézséget a gazdaságossági szempontok 
jelentik a rétegek szétválasztásánál, valamint a teljes technológia beindulásánál, ugyanis 
csak bizonyos hulladékmennyiség után válik kifizetődővé. A CdTe vékonyrétegű napelemek 
hasznosításának eljárása Németországban és az Egyesült Államokban működik jelenleg, 
ahol több lépésben elválasztja a kritikus elemeket a fémektől. Az eljárás hatékony, hiszen a 
félvezető anyagok 95%-át, míg az üveg 90%-át vissza lehet nyerni vele (ahol shredderezés, 
aprítás után sav és hidrogén-peroxid segítségével eltávolítják a félvezető filmréteget, a tisz-
títási folyamat után a tiszta üveg, valamint célként megjelölt félvezető anyag tovább hasz-
nosítható). Németországban 2013 évben megvalósult egy teljesen automatikus feldolgozó 
üzem, mely nemcsak a kristályos, hanem a CIS és CIGS (Copper Indium Gallium Selenide) 
vékonyfilm-rétegű napelemek hulladékait is képes feldolgozni. Termikus, fizikai és kémiai 
eljárások kapcsolatán át, ezzel az alkalmazott módszerrel elérhető a bemenő anyagok 85%-
os hasznosítása. A meglévő cég (Solar Cycle) a feldolgozási technológia mellett a napele-
mek begyűjtési rendszerét is meg szeretné valósítani Európában, ezzel elérve a napelemek 
teljes életciklusának nyomon követését. Ebben a dekádban nem várható a napelemek nagy-
arányú hulladékká válása, jelenleg a garanciából visszajövő termékek játszanak nagyobb 
mennyiségi szerepet.

Összetétel tekintetében több ponton hasonlóságot mutat a napelem az LCD kijelzőkkel, 
ami azt jelenti, hogy a hasznosítók ezek együttes feldolgozhatóságának lehetőségét keresik, 
különös tekintettel az indium kinyerésére. Amennyiben az együttes feldolgozás megoldható, 
úgy a hulladék mennyiségének növelésével javítható a gazdaságosság is.

8.2.4. Kutatások az összetételre vonatkozóan 

Természetesen folyamatos kutatások folynak a jelenlegi napelemek anyagainak helyettesí-
tésére, de ezek általában költségesebbek: vagy új anyag szükséges egy hasonló teljesítmény 
eléréséhez, alacsonyabb költségek mellett vagy nagyobb teljesítmény elérése azonos költsé-
gek mellett. Kutatási fázisban lévő technológiáknál helyettesítő anyagként szerepelnek már a 
vas-szulfid (FeS2), a réz-szulfid (Cu2S) és a cink-foszfát (Zn3P2).

Adatbázis termékei
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8.2.5. A napelemekre vonatkozó szabályozások

A napelemekre – illetve a bennük lévő veszélyes anyagok felhasználására – jelenleg nem vo-
natkozik a WEEE szabályozás, sem más EU irányelv. A hulladék napelemmodulok gyűjtési 
rendszere egyelőre önkéntes alapon jött létre, hogy felelősséget vállaljon a modulokért azok 
egész értékláncán át. Az egyes országok energiabetáplálási díjszabásai nem tartalmazták a 
hulladékká vált napelemek gyűjtését. Ezek a díjszabások gyakran hosszú időszakra vonat-
koznak, pl.: Németországban ez 20 év, míg Spanyolországban a panelek életciklusa végéig 
tart. Amennyiben ettől tovább működik a panel, kell egy kis ösztönzés/támogatás, hogy azt 
egy új, hatékonyabb technológiával működőre cseréljék ki.

8.2.6. Mennyiségi adatok Európában és hazánkban

A napi gazdaság cikke szerint jelenleg 1482 fotovoltaikus kiserőmű működik Magyarorszá-
gon, több mint 10 megawatt kapacitással. Ennek a meghatározó része, 9 535 kWp úgyneve-
zett háztartási méretű kiserőmű. A maradék, 2 292 kWp kapacitást azok a kiserőművek adják, 
melyek mérete 50- és 500 kWp között van.

8.8. ábra Napelemes kapacitás-megoszlások méret szerint 
(maGyar EnErGEtikai és közmű-szabályozási Hivatal, 2012)[22]

Ennél valamennyivel nagyobb napelemes kapacitással lehet számolni Magyarországon, 
ugyanis ezek a számok nem tartalmazzák a szigetüzemű napelemes rendszereket, viszont 
ezekről sajnos nincsenek konkrét adatok, viszont alkalmazásuk messze alul marad a hálózat-
ra kapcsolhatótól.

2011-ben még csak 4 MWp a hálózatra visszatáplált kapacitás, 2012 végén már majd-
nem ennek a háromszorosa, 11,8 MWp (ePIa, 2012)[23]. Mindez azt mutatja, hogy ha nem 
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is ugrásszerűen – mint Csehországban, Bulgáriában vagy Ukrajnában – de jól strukturált 
állami támogatás hiánya mellett is jelentős mértékben nő a kereslet hazánkban a napele-
mes rendszerek iránt. Európában összesítve évről-évre exponenciális növekedést mutat az 
installált PV rendszerek száma – 2009-ben ~16 ezer GWp volt a névleges teljesítmény. Ma-
gyarország 63 MWp napelemes kapacitás megvalósítását tűzte ki célul 2020-ig, ehhez kb. 
7 MWp-os éves növekedés szükséges, így az elmúlt év eredményeit alapul véve ebben az 
ütemben elérhető a cél.

8.9. ábra PV installációk Kelet-Európában (MNKSZ, 2012) [24]

A környező országok szinte kivétel nélkül előttünk járnak installált PV kapacitást tekint-
ve. Bulgáriában 1 év alatt majdnem 1 GWp kapacitást telepítettek, több mint százszor annyit, 
mint hazánkban. Ezt főleg a nagyon kedvező átvételi díjnak köszönheti, ami körülbelül 2,5-
szer magasabb, mint a háztartások által fizetett elektromos áram fogyasztói ára. Hozzávető-
legesen nálunk jelenleg az átvételi díj értéke 85%-a a fogyasztói árnak.

Elhelyezés szempontjából leggyakoribb típus jelenleg a lejtős tetőre helyezés, ez ma-
gyarázható azzal, hogy a napelemek több típusa csak akkor tud energiát termelni, ha megvan 
a napsugarak megfelelő dőlésszöge. Ez alapján az arány a következőképp alakul:

Hulladékbegyűjtés fontosságának tekintetében Európának azon szempontból is kitüntetett 
szerepe van, hogy az évente megtermelt foto-villamosenergia a világ összes foto-villamoserő-
művében termelt energia 70%-a. A kiemelt országok: Olaszország, Németország, mely 2012-
ben az új európai napenergia-kapacitás több mint kétharmadát mondhatja magáénak. Ezek 
mellett kisebb mértékben Görögország, Nagy-Brittania, Franciaország, Belgium, Cseh köztár-
saság. A fennmaradó országok részaránya 0,01% alatti az európai napenergia-termelésnek.
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8.4. táblázat Napelemtípusok megoszlása dőlésszög alapján (MNKSZ, 2012) [24]

Összességében a tavalyi év végén az Unió napenergia-összkapacitása 70,043 GW volt, 
amely 136, 3 W/főnek felel meg és a közösség villamosenergia-fogyasztásának mintegy 2%-
át fedezi.

A jelenleg (2012-ben) keletkezett napelemből származó hulladék mennyisége Európá-
ban 124,9 MWp. Ezen összefüggések adták a következő táblázat alapját:

8.5. táblázat Napelemekből származó hulladék mennyiségi alakulása 
(Bay-Logi számítás, 2014)

Az arányszámokból látszik, hogy 2012 évben Magyarországon 1,58t napelemhulladék 
keletkezik. Abban az esetben, ha számba vesszük a becsült nem hálózatra kapcsolt rendsze-
rek számát is (ami hazai szinten jóval meghaladja az európai arányokat – 30%-a hálózatra 
kapcsolt rendszereknek, míg Európában az átlag csak 1%-), akkor a hulladék mennyiségének 
értéke meghaladja a 2 tonnát. 2030-ra a becsült érték Magyarországon majdnem elérheti a 
közel 30 tonna értéket is – persze ez jelentősen függ a napelemes rendszer további kiépülé-
sének nagyságától.

Jelentősebb hulladék mennyiségi növekedésre a jelenleg már működő, de fiatal napele-
mek elhasználódása után lehet számítani. Ez a mennyiségi ugrás 2020 után várható, és az az 
utáni években jelentősen növekedni fog.

A hulladékká vált napelemes rendszerek várható mennyiségének alakulása (Pv cycLe, 
2012)[26] egyes technológiák szerint Európában:

2012 Európa Magyarország 
Magyarország 
(teljes) arány (%) 

megtermelt villamos-energia (MWp) 70043 11,827 
 

0,01688 
hulladék mennyisége (MWp) 124,9 0,021 

 
  

hulladék mennyisége (t) 9364,2 1,58 2,054   

2030         

hulladék mennyisége (t) 132750 22,4 29,12   
 

Napelem elhelyezése Megoszlás (%) 

dőlésszöggel rendelkező tető 70,5 
lapos tető 18,2 
függőleges fal 11,3 
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8.10. ábra Napelemből származó hulladék évenkénti alakulása Magyarországon 
(Bay-Logi, 2014)

8.6. táblázat Európai hulladékká vált napelemes rendszer mennyisége 
(Pv cycLe, 2012) [26]

A vékonyfilm-technológiába tulajdonképp 3 elkülöníthető technológia tartozik. Ezek 
méretükben, hatékonyságukban, összetételükben, stb. eltérőek, s ebből adódóan pedig kriti-
kuselem-tartalmuk is változó.

8.11. ábra Napelem-típusok kritikuselem-tartalma (BraD Jung, 2010)[27]
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8.7. táblázat Az egyes típusok megoszlása 
(NIeLs JungBLuth, matthIas tuchschmID, marIska De WILD-schoLten, 2008)[25]

Az egyes napelem-technológiák kritikus elem alkotói a következő táblázatban jelennek 
meg egy négyzetméter napelemre vonatkoztatva:

8.8. táblázat Napelem-típusok kritikuselem-tartalma (kg/m2) 
(vasILIs FthenakIs, hyung chuL kIm, roLF FrIschknecht, marco raugeI, 

ParIkhIt sInha, mathIas stuckI, 2011)[28]

Cella típusa megoszlás (%) 
sc-Si 33,92 
mc-Si 46,08 
a-Si 1,57 
ribbon-Si 5,39 
CdTe 3,26 
CIS 10,34 

 

Kritikuselem-
tartalom Nagyméretű   Vékonyfilm-technológiás 

napelem fajta (1 m2) 

Mono-Si 
wafer (c-
Si) 

Multi-Si 
wafer (poly-
Si) 

Ribbon-Si 
wafer 
(poly-Si) CdTe CIS/CIGS 

amorphous 
Si (a-Si) 

anyagok kg kg kg kg kg kg 
szilikon karbid 
(SiC), nem feltárt 

2,14E+00 4,90E-01         

szilikon karbid 
(SiC), külső 
hasznosításból 

  2,14E+00     

 

  

poly-Si 
1,15E+00 1,30E+00 7,40E-01   

 

  

grafit 
  

 

6,60E-03   

 

  

kadmium alkotó 
  

 

  7,20E-04 

 

  

kadmium szulfid 
  

 

  2,61E-03 

 

  

kadmium tellurid 
  

 

  4,32E-02 

 

  

indium 
  

 

    6,21E-03   

gallium 
  

 

    1,02E-02   

üveg 
        1,59E+00   
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8.9. táblázat Egy év alatt visszanyerhető mennyiség napelemekből Magyarországon 
(2012-ben) (Bay-Logi számítás, 2013)

A technológiák változásával az összetétel évről évre változni fog, feltehetően nőni fog a 
vékonyfilm-technológiás napelemekből származó kritikuselem-mennyisége.

8.3.	Akkumulátorok,	elemek

Akkumulátoroknak nevezzük azokat a berendezéseket, melyek későbbi felhasználásra 
energiát tudnak tárolni. Ezek olyan elektrokémiai szerkezetek, melyek a kémiai energiát 
galván cella segítségével elektromossággá alakítják. Az újratölthető akkuk esetében az 
elektromos áram többször elraktározható. Az akkuk nem 100%-os hatékonyságúak – az 
energia egy része elvész, mivel hő- és kémiai reakciók lépnek fel a töltés és a lemerülés 
során. 

Az akkumulátorhoz kapcsolódó mutatószámok között a teljes feltöltési szám azt jelenti, 
hogy egy akkumulátort hányszor lehet feltölteni és lemeríteni. Ez a szám azoknál a termékek-
nél fontos, melyek kiemelt feladatokat látnak el – például: lap-top, vészvilágítást üzemeltető 
akkuk, stb. (LI-Ion honLaP, 2013)[29]

Kritikuselem-
tartalom Nagyméretű   Vékonyfilm-technológiás 

napelem fajta (1 m2) 

Mono-Si 
wafer 
(c-Si) 

Multi-Si 
wafer (poly-
Si) 

Ribbon-
Si wafer 
(poly-Si) CdTe CIS/CIGS 

amorphous 
Si (a-Si) 

anyagok kg kg kg kg kg kg 

megoszlás (%) 33,92 46,08 1,57 4,39 3,26 10,34 
szilikon karbid (SiC), 
nem feltárt 8,07E-01 2,51E-01         
szilikon karbid (SiC), 
külső hasznosításból   1,10E+00     

 
  

poly-Si 4,33E-01 6,66E-01 1,29E-02   
 

  
grafit   

 
1,15E-04   

 
  

kadmium alkotó   
 

  3,51E-05 
 

  
kadmium szulfid   

 
  1,27E-04 

 
  

kadmium tellúrid   
 

  2,11E-03 
 

  
indium   

 
    2,25E-04   

gallium   
 

    3,71E-04   
üveg         5,77E-02   
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8.3.1. Elemek és akkumulátorok felhasználása

Csoportosítás célterület alapján:
• Elektronika
o hordozható eszközök: szerszámgépek, notebook, laptop, fényképezőgép, kamera,
hordozható audio, PDA, mobiltelefon, lámpa, óra, hallókészülék, személyhívó, 
játékok, stb.
o nem felejtő memóriák táplálása: vészjelző készülékek, orvosi berendezések, stb.
• Közlekedés
o indítóakkumulátorok: autó, motorkerékpár indítók, stb.
o elektromos járművek: autó, kerékpár, rokkant kocsi, segway, stb.
o hibrid járművek
• Energetika
o szünetmentes áramforrások
o terhelés kiegyenlítés
o feszültség és frekvenciastabilizálás
• Ipari felhasználás

Csoportosításuk begyűjtés alapján:
• Hordozható elemek és akkumulátorok
• Ipari elemek és akkumulátorok
• Gépjárműelemek és akkumulátorok
Ezeken belül:
• Savas ólomakkumulátor
• lúgos ólomakkumulátor (külön a Ni-Cd akkumulátorok)
• gombelem és akkumulátor (Ebből 0,0005-2% közötti higanytartalmú)

8.3.2. Elemekre és akkumulátorokra vonatkozó jogi helyzet

A jelenlegi hasznosítási infrastruktúra kapcsolata a fogyasztási hulladékok, így az akkumu-
látorok esetén a következő: a gyűjtőrendszerek kiépülése néhány évre tehető Európában, 
valamint további javulás várható az Európai Akkumulátor Direktívának köszönhetően, annak 
gyűjtési és hasznosítási kvótái miatt. A szükséges hasznosítási infrastruktúra elsősorban a 
termékek típusától és alkalmazásától függ. Az akkumulátorok esetén a kohászati folyamatok 
előtti szeparáció nem szükséges (kivéve a hibrid elektromos járművekben használatos nagy-
méretű akkumulátor esetén, ahol előzetes szétszerelés szükséges). 

Bodnárné Sándor Renáta
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Közösségi jogszabályok az akkumulátorokra – Az Európai Parlament és Tanács 2006/66/
EK irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulá-
torokról. Az irányelv célja, hogy minimalizálja az elemek és akkumulátorok negatív hatásait a 
környezetre, és összehangolja a belső piacot a zavartalan működés érdekében. E célok elérése 
érdekében az irányelv intézkedése, hogy a veszélyes komponenseket tartalmazó akkumuláto-
rok forgalmazását betiltsák. További cél az akkumulátorok magas szintű, mennyiségileg meg-
határozott gyűjtése és hasznosítása. A direktíva minimálisan szabályozza a gyártói felelőssé-
get és gondoskodást az akkumulátorok címkézésével kapcsolatban, valamint azok eltávolítha-
tóságát a berendezésekből. Az irányelv (3) bekezdése értelmében „A kadmium által okozott 
környezetszennyezés elleni küzdelemre vonatkozva: az emberi egészség és a környezet védel-
me céljából a kadmiumszennyezés elleni küzdelem stratégiájának fő elemei a kadmium hasz-
nálatának azon esetekre történő korlátozása, amikor nem létezik más megfelelő alternatíva, 
valamint a kadmiumot tartalmazó elemek begyűjtésének és újrafeldolgozásának támogatása.” 
Így az akkumulátorok között kiemelésre kerül a nikkel-kadmium akkumulátor, mely ~15%-
ában tartalmaz kadmiumot. (5) Környezetvédelmi céljainak elérése érdekében ez az irányelv 
megtiltja egyes elemek és akkumulátorok – melyek higanyt, illetve kadmiumot tartalmaznak 
– forgalomba hozatalát. Az irányelv elősegíti továbbá a hulladékelemek és -akkumulátorok 
nagyarányú begyűjtését és újrafeldolgozását, valamint az elemek és akkumulátorok életciklu-
sában közreműködő valamennyi szereplő, pl. gyártók, forgalmazók és végfelhasználók, külö-
nösen a hulladékelemek és -akkumulátorok kezelésében és újrafeldolgozásában közvetlenül 
részt vevő szereplők jobb környezeti teljesítményét.(2006/66/EK)[30]

Az Európai Parlament és Tanács 2013/56/EU irányelve az elemekről és akkumulátorok-
ról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK Európai Parla-
ment és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot 
tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gom-
belemek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításról, és a 2009/603/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről. Az (1) bekezdés forgalomba hozatali tilalmat rendel el 
azokra a hordozható elemekre vagy akkumulátorokra, beleértve a készülékbe építetteket is, 
amelyek több mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaznak.(2013/56/EU)[31]

Az Európai Bizottság tanulmánya az előzőekben említett 2006/66/EC rendelet alapján 
a kéziszerszámokba szánt kadmiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok, valamint azok 
hulladékainak hatásvizsgálatát készítette el. Valamint tartalmazza az EU irányelv által leírt 
begyűjtési arányokat, mely szerint ezt az értéket 2012 évben a 25% begyűjtési értéket 45%-ra 
kell növelni 2016-ig. (uk government, 2013)[32]

Adatbázis termékei



44

A magyar Kormány 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátor hulla-
dékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről, mely összhangban van az Európai 
Unió Bizottsága által hozott rendelettel. E szerint:

3§ (1) a 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanyt tartalmazó elem és akkumulátor, 
valamint a 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó hordozható elem és 
akkumulátor nem forgalmazható, beleértve az elektromos és elektronikus berendezéseket is.

A begyűjtés arányszámai is alkalmazandók Magyarországon. A begyűjtési kötelezettség 
minimális mértéke a 445/2012.(XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján az alábbi 
táblázatban van összefoglalva.

8.12. ábra Magyarországra vonatkozva érvényes begyűjtési arányok 
(445/2012. (XII.29.) Korm. rendelete) [33]

Környezetvédelmi termékdíj
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról (környe-
ZetvéDeLmI termékDíJ, 2011)[34], mely szintén tartalmaz idevonatkozó rendeleteket.

8.3.3. Elemek és akkumulátorok típusai, összetétele

Az elemeket és akkumulátorokat egyrészt kémiai összetételük alapján, másrészt haszno-
sítási jogszabályaik alapján is lehet csoportosítani. Az előző az erőforrás-hatékonyság és 
az anyag-kinyerhetőség szempontjából fontos a hasznosítási folyamatnál, míg az utóbbi a 

Tárgyév Hordozható elem, illetve	
akkumulátor begyűjtési 

aránya 

2008 0,18 

2009 0,19 
2010 0,21 
2011 0,23 
2012 0,25 
2013 0,3 
2014 0,35 
2015 0,4 
2016 0,45 
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hasznosítható elemek gyűjtése és hozzáférhetősége tekintetében. Továbbá különbséget kell 
tenni az elsődleges (egyszer használatos) és a másodlagos (újratölthető) elemek kategóriái 
között.

Leggyakoribb kritikus anyagok az elemekben, akkumulátorokban:
• cink-karbon elemek, akkumulátorok melyek grafitot,
• Li-ion elemek, akkumulátorok, melyek kobaltot és grafitot,
• Nikkel-metál-hibrid (NiMH) elemek, akkumulátorok ritkaföldfémeket és kobaltot,
• ólom savas akkumulátorok, melyek antimont tartalmaznak.
A Lítium akkumulátorok térnyerése révén a termelés volumene jelentősen nőtt az utóbbi 

években. A gyártási folyamat fejlődése a termelési ciklusidő rövidülésében, illetve a gyártási 
költségek csökkentésében nyilvánult meg elsősorban. A nagyobb gyártók ezért az akkumu-
látor-gyárak teljes automatizálására törekedtek. Olyan teljes körű gyártásirányítási rendsze-
reket fejlesztettek, melyek az akkumulátorgyártás specifikus igényeit is kielégítik. Viszont 
ezen rendszerek rugalmassága, átalakíthatósága relatíve alacsony, a gyártók ezért a költség-
hatékony termelést szem előtt tartva nem mindig tartanak lépést a technológiai fejlődéssel. 
A Li-ion akkumulátorok a felhasználási területeinek sokrétűsége miatt rendkívül változatos 
felépítésűek, többféle méretben és többféle kapacitással készülnek.

A mennyiségi adatok meghatározásához nélkülözhetetlen az elemek és akkumulátorok 
összetételének ismerete. Az alábbi táblázatok az egyes termékfajták összetételét veszi figye-
lembe tömegszázalék alapján. Külön hangsúlyt kap a kritikusanyag-tartalma folytán a Li-ion 
és a Li-polimer akkumulátor.

8.10. táblázat Egyes elemek és akkumulátorok összetétele 
(tömeg %-ban kifejezve)(ePBa, 2006) [35]

 

Összetétel 
(% )

Akkumulátor 
típusa MnO2 Mn

Pb	
(+PbO) Fe Zn H2O KOH C Cu

ZnCl/
NH4Cl plastic

dimet
hoxy-
ethane Li Ni Cr Ag2O Hg Cd

lanta
nidák Co

elektrolit	
(H2SO4) Others

Alkáli 37 23 16 9 5 4 2 4
Cink-szén 27 4 23 18 10 5 13

Li-MnO2 (nagy) 30 50 2 7 6 3 2
Li-MnO2 28 50 2 3 2 3 2 10

Ezüst oxid 3 42 9 2 1 0,5 4 2 2 33 0,4 1,1
Alkáli-mangán-
dioxide 36 37 11 6 2 2 3 1 0,6 1,4
Cink levegős 42 35 10 4 1 4 1 3
Nikkel-
kadmium	(Ni-
Cd) 40 2 5 22 15 16
Nikkel metál-
hibrid	(NiMH) 1 30 1 8 2 5 33 10 3 7
ólom sav 72 9 17 2
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8.11. táblázat: Li polimer akkumulátor összetétele 
(tömeg %-ban kifejezve)(EPBA, 2006) [35]

8.12. táblázat: Li ion akkumulátor összetétele 
(tömeg %-ban kifejezve)(EPBA, 2006) [35]

Az élettartam az akkumulátor- és elemtípustól, a felhasználás gyakoriságától, a táro-
lástól függ, erre pontos értéket nem lehet meghatározni. Minden termék esetében meghatá-
rozható annak pontos jellemző paramétere, a feltöltés lehetősége, gyakorisága. Ez az érték 
(200-1500) nagy differenciákat mutat termékenként a használati életciklus alatt.

Összetétel 

Alumínium 15-25% 
por 0,1-1% 
réz fólia 5-15% 

Diethl karbonát (DEC) 1-10% 

Etilén karbonát (EC) 1-10% 

Metil-etil-karbonát 1-10% 

LiPF6 1-5% 

Grafit 10-30% 

LiCoO2 25-45% 

PVDF 0,5-2% 

 

Komponensek a teljes súly százalékában 

Alumínium 2-10%  

Alumínium csomagoló fólia 5-15%  
Karbon 10-30%  

Réz 5-15%  

Lítium kobalt oxid 20- 40%  

Lítium só 1-5%  

Nikkel 0.5-5%  

Szerves karbonát 0-25%  

Műanyag 3-10% 
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8.13. táblázat: Egyes akkumulátor-típusok jellemező adatai 
(moLnár-soós sánDor István, 2009)[36]

8.3.4. Begyűjtés

Az autó-akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló rendelet (81/2008. (VII.8.) 
Korm. rendelet) értelmében a terméket árusító kereskedőknek kötelessége ingyenesen vis-
szavenni a hulladékká vált terméket, valamint a lakosságnak lehetősége van a hulladékgyűjtő 
udvarokban is elhelyezheti azokat. A rendelet értelmében rögzíteni kell a forgalmazott men-
nyiségek mellett a begyűjtött, újrafeldolgozott, és egyéb módon kezelt mennyiségeket is.

A begyűjtőhelyek szoros összefüggésben vannak a forgalmazó helyekkel, megoszlásuk 
Magyarországon a következő (kvvm, 2008)[37]

• Hagyományos akkumulátor-üzletek – a teljes forgalmazás 35%-a 
• Hipermarketek, barkácsáruházak – a teljes forgalmazás mintegy 25%-a 
• Autóalkatrész-áruházak, boltok – a teljes forgalmazás 20%-a) 
• Végfelhasználói vállalkozások (építőipari cégek, szállító vállalkozások) – a teljes 

forgalmazás ~5%-a 
• Autószervizek – a teljes forgalmazás ~9%-a
• Benzinkutak – a teljes forgalmazás ~6%-a

  Nikkel 
kadmium 

Nikkel-
metál-
hibrid 

Ólmos savas Li-ion 
(kobalt) 

Li-ion 
(mangán) 

Li-ion 
(foszfát) 

Fajlagos energia 
(Wh/kg) 

45-80 60-120 30-50 150-190 100-135 90-120 

Életciklus 1500 300-500 200-300 300-500 300-500 >1000 

Gyorstöltési idő 
(h) 

1 2-4 8-16 1,5-3 <1 <1 

Túltöltés-
tolerancia 

mérsékelt magas alacsony nem lehetséges 

Önkisülés 
(%/hónap) 

20 30 5 <10 

Működési 
hőmérséklet 

-40 +60 -20+60 -20+60 -20+60 

Gondozási igény 
(x naponta) 

30-60 60-90 90-180 gondozásmentesek 

Kereskedelmi 
forgalomban 
(évtől) 

1950 1990 1970 1991 1996 2006 

Mérgező 
anyagok 

erősen 
mérgező, 

környezet-
károsító 

viszonylag 
ártalmatlan, 
hasznosít-

ható 

mérgező, 
környezet-

károsító 

kis mennyiségben ártalmatlan 
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Az Európai Unió 2006-ban fogadta el az elemek és akkumulátorok újrahasznosítására 
vonatkozó irányelvet, amelynek egyik célkitűzése az újrahasznosítás arányának jelentős nö-
velése volt. Az irányelv egy fontos célja, hogy 2012-re az EU területén értékesített elemek, 
akkumulátorok 25%-át visszagyűjtsék (ez az arány 2016-ra 45%-ra emelkedik) és a begyűjtött 
akkumulátorok legalább 50%-át újrahasznosítsák (akkumuLátor úJrahasZnosítás, 2014)[38].

2008-tól a tagállamoknak kell biztosítani, hogy a használt elemeket, akkumulátorokat az 
elérhető legkorszerűbb technológiák felhasználásával gyűjtsék össze és hasznosítsák újra.

Az elemek, akkumulátorok újrahasznosításának jogi hátterét a fent említett irányelv, il-
letve a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (és a végrehajtásukra vonatkozó kormányrendeletek) 
adják. Az elemek és akkumulátorok újrahasznosításáért is felelős Országos Hulladékgazdál-
kodási Ügynökség (OHÜ) a költségvetésből kapott támogatás útján a termékdíj befizetések 
egy részét jogosult és köteles a vonatkozó hulladékfrakciók (többek között a hulladékká vált 
ólomakkumulátor) begyűjtésére és hasznosítására fordítani.

Bár az utóbbi időkben tudatosult a lakosságban, hogy ez a fajta termék veszélyes hulla-
dék, melynek elhelyezéséről gondoskodni kell, mégis a keletkező mennyiség jelentős része 
még mindig a kommunális hulladék közé kerül. Elemek és akkumulátorok hulladékainak 
gyűjtésére kialakult rendszer már létezik, erre a célra kihelyezett speciális edényzet a na-
gyobb intézményekben, illetve bevásárlóközpontokban is megtalálhatók. Tulajdonképp már 
csak a lakosság a felelős a begyűjtési arányszámok növeléséért.

8.3.5. Hasznosítás

A forgalomban levő elemek és akkumulátorok közül a hordozható altípusok esetén a Li–ion 
melyből a kobalt és a grafit kinyerhetőségi potenciálja magas. A hordozható NiMH akkumu-
látorból, illetve a járművekben használatos fajtákból a kritikus anyagok kinyerhetősége már 
csak közepes mértékű. Egy Li-ion akkumulátorok hasznosítási folyamatának fejlesztésével 
foglalkozó német tanulmány az újratölthető Li-ion akkumulátorok mechanikai előkezelésével 
foglalkozik, melyet hidro- és piro-metallurgiai eljárások beiktatásával fejlesztettek. A kuta-
tás célja nemcsak a kobalt, hanem az akkumulátorok egyéb komponenseinek kinyerése volt, 
különös tekintettel a lítiumra. Az összes létrehozott fémfrakció karakterizációja és értékelése 
mellett, a kutatás a piro-metallurgiai eljárásra fókuszált, melyben a Li-ion akkumulátorokból 
származó finom frakciók extrakciójának szén-reduktív olvadása történt elektromos ívkemen-
cében. Ez a finom frakció főképp az elektródából származó kobalt és lítium anyagot tartalmaz-
za (8.13. ábra) (t.georgI-maschLer, B.FrIeDrIch, r.Weyhe, h.heegn, m.rutZ, 2012)[39]

Bodnárné Sándor Renáta
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8.13. ábra Újratölthető Li-ion akkumulátor hasznosítási folyamata 
(t.georgI-maschLer, B.FrIeDrIch, r.Weyhe, h.heegn, m.rutZ, 2012)

Ezek a nemzetközi példák rámutatnak az akkumulátorokban és elemekben lévő hasznos 
és egyben már kinyerhető anyagok mennyiségére, hasznosításának lehetőségére.

A Magyarországon keletkező, majd 20 ezer tonna ólom-savas akkumulátor nagyobb 
hányada külföldi – főleg osztrák – feldolgozóba kerül. Ez a feldolgozásra kerülő mennyiség 
már indokolhatja egy saját feldolgozó üzem létrehozását. A hazai savas ólomakkumulátor 
gyártók és forgalmazók – a gyártói felelősség elve alapján – jelentős összegű termékdíj be-
fizetésére kötelezettek. Az ólom-savas akkumulátorok tekintetében a jól nyomon követhető 
piaci struktúra miatt sokkal könnyebb a visszagyűjtés, feldolgozás megszervezése.

Jelenleg a hulladékká vált, begyűjtött járműakkumulátorok teljes mértékben exportra 
kerülnek, a magyar feldolgozóipar hiánya miatt. A keletkezett hulladék nagy részét Ausztri-
ába szállítják hasznosításra.

A lakosság által felhasznált elemek és újratölthető akkumulátorok begyűjtése és újra-
hasznosítása hatékonysága azonban még fejleszthető. Európában a használt lítium túlnyomó 
része hulladékégetőkben vagy hulladéklerakókban végzi, a nagyon alacsony összegyűjtési 
aránynak és a hézagos hulladékszabályozásnak köszönhetően. A problémát nemcsak a sze-
lektív hulladékgyűjtés jelenti, hanem az összegyűjtött elemek, akkumulátorok környezetba-
rát és gazdaságos újrahasznosítása is. (akkumuLátor úJrahasZnosítás, 2014)[38]
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8.14. táblázat A fontosabb ólom-savas akkumulátor feldolgozók 
a 2012-es Országos Hulladékgazdálkodási és Hasznosítási Terv előkészítéséhez 

összeállított segédlet alapján (FügeDI uBuL, 2012)[40]

A szárazelemek és hordozható akkumulátorok (tölthető elemek, mobiltelefon-, és no-
tebook akkumulátorok) veszélyes hulladéknak minősülnek, 2005 szeptemberétől visszavé-
telük kötelező. A begyűjtést koordináló szervezetek végzik, náluk lehet érdeklődni, hol van 
a lakóhelyünkhöz legközelebbi gyűjtőpont, továbbá abban az esetben is, ha kereskedelmi 
egység, önkormányzat vagy intézmény elemgyűjtő pontot szeretne működtetni.

A szárazelem gyűjtő Re’lem Nonprofit Kft. adatai alapján, jelenleg a forgalomban lévő 
elem és akkumulátor mennyiségének harmada begyűjtésre került az országon belül, több 
mint 31 ezer gyűjtőponton. A gyűjtőpontok szinte teljes egészében lefedik az országot, tehát 
a lakosok viszonylag könnyen elérhetik ezeket a helyeket.

2007 évben végzett magyarországi vizsgálat alapján a forgalomba hozott áramforrások 
megoszlása a következő volt:

cég éves 
kapacitás 

(ezer 
tonna) 

hasznosítási 
arány (%) 

megjegyzés 

BMG Metall und 
Recycling GmbH, 
Ausztria 

50 97 Budapesttől 520km-re. A 
feldolgozott akkumulátorok 
ötödét magyar cégektől veszik 

Kovohuté Pribram 
nastupricka a.s., 
Csehország 

30 80 Budapesttől 580-km-re. A 
kohót 1786-ban alapították, 
azóta is ólomfeldolgozó; az 
ólom egy részét hulladék 
akkumulátorokból termelik ki. 
Hazánkból évente kb. 3500 
tonna hulladék akkumulátort 
dolgoznak fel. 

Monbat Recycling Plc., 
Bulgária 

30 97,5 Budapesttől 750km-re. Ez a 
társaság gyártotta az 
áramforrásokat a Varsói 
Szerződés harcjárműveibe és 
eszközeibe.  Hazánkból 2007 
óta szállítanak hulladék 
akkumulátort. 

MPI RECIKLAZA 
d.o.o., Szlovénia 

40 85 Budapesttől 460 km-re. 
Határában több mint 300 éve 
bányásznak ólomot, az új kohót 
a bánya bezárása után 1990-ben 
építették. Hazánkból évente kb. 
9 ezer tonna hulladék 
akkumulátort dolgoznak fel. 

Monbat Recycling Srl., 
Románia 

40 97,5 A bukaresti körgyűrű közelében 
található 
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8.15. táblázat Elemek és akkumulátorok mennyiségének megoszlása Magyarországon 
(2012) (KvVM, 2008)[37], Bay-Logi)

Folyamatos adatgyűjtés és vizsgálat alapján az elemek és akkumulátorok között jelen-
tős eltolódás tapasztalható az elmúlt évek alatt. Ez a jogi szabályok szigorodásának, az új, 
korszerűbb elemek megjelenésének és elterjedésének, valamint a hulladékgyűjtő-rendszer 
kiépülésének köszönhető. Mennyiségi eltolódás a következőképp alakul a vizsgált időszak-
ban az egyes típusok alapján:

8.14. ábra Újratölthető elemek és akkumulátorok értékesítésnek változása. 
Megoszlás az újratölthető elemek és akkumulátorok világ eladási értékei alapján 

(thomas g.goonan, 2012)[41]

Típus tömeg (t) 

Szén-cink 639 
alkáli 948 
gombelem 6 
litium elem 9 
NiCd 18 
NiMH 74 
Li-ion 105 
egyéb újratölthető 11 
összesen 1810 
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A forgalmazási adatok szoros összefüggésben vannak a keletkezett hulladék mennyisé-
gével. Több elemezés a két mennyiséget azonosnak veszi jármű-akkumulátorok esetén, így 
a hulladék értékei megegyeznek a kibocsátással (KvVM, 2008)[37]. A hordozható elem és 
akkumulátor esetében ez a két érték már nem egyezik (2012-ben):

• Hordozható elem és akkumulátor mennyisége: ~2 ezer tonna/év
• Gépjármű- és ipari akkumulátor mennyisége: ~20 ezer tonna/év

8.16. táblázat Prognosztizált forgalomba hozott és begyűjtött áramforrások mennyisége 
(KvVM, 2008)[37]

8.15. ábra Prognosztizált forgalomba hozott áramforrások mennyisége 
(KvVM, 2008)[37]

Míg a kibocsátott mennyiségek egyenletes növekedést mutatnak, addig a begyűjtés mér-
téke jóval nagyobb ütemben nő.

A be nem gyűjtött mennyiséget a tanulmány úgy értelmezi, hogy teljes mértékben a 
hulladéklerakókba kerül. Ezért a végső konklúzió szerint a begyűjtés egyrészt csökkenti a 
természeti erőforrások felhasználását, és a szennyezőanyag kibocsátást az által, hogy a be-
gyűjtött anyagot hasznosítja, másrészt a hulladéklerakók környezeti terhelését, valamint az 
ezzel járó költségeket csökkenti.

év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Forgalomba 
hozott elem-
akkumulátor 
(t/év) 

1804 1840 1858 1894 1930 1948 1966 1984 2002 

Begyűjtött 
mennyiség (t/év) 

325 405 465 530 598 682 747 833 901 

 

Típus tömeg (t) 

Szén-cink 639 
alkáli 948 
gombelem 6 
litium elem 9 
NiCd 18 
NiMH 74 
Li-ion 105 
egyéb újratölthető 11 
összesen 1810 
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8.3.6. Kritikusanyag-tartalom meghatározása

Az elemekben és akkumulátorokban lévő kritikus anyagokra vonatkozó mennyiségek az elő-
zőekben felvázolt adatok alapján a következőképp alakulnak – a két nagy termékcsoport 
függvényében.

1. Hordozható elemek, újratölthető akkumulátorok
Az egyes elemtípusok arányainál kiindulópontot jelentett az előzőekben bemutatott táblázat 
(8.15. táblázat), mely 2007-es volta miatt módosításra szorult a 8.13. ábra alapján. Eszerint 
amennyiben a Li-ionos és a Li-polimer akkumulátorok növekedése, valamint a NiCd és a 
NiMH akkumulátorok csökkenése is változatlan, akkor eltolódás adódik az egyes típusok 
egymáshoz viszonyított arányaiban. A tömegek meghatározásánál kiindulást a 2012 évi for-
galmazási adatok adták. Ez alapján az elemek és akkumulátorok 2012 évre vonatkozó össze-
tétel adatai a következők:

8.17. táblázat Li-ion és Li polimer akkumulátorok összetétele 
a 2012-es forgalmazási adatok függvényében (Bay-Logi számítás, 2013)

2012-ben sikerült elérni a várt begyűjtési arányokat, sőt néhány százalékkal meg is ha-
ladták azt – 30% került begyűjtésre, majd hasznosításra. Az arányok folyamatos növekedésé-
vel lehet számolni a hasznosított anyagok mennyiségi növekedésénél.

Li-polimer  Li	ion  

Komponensek a teljes 
súly százalékában 

tonna összetétel tonna 

Alumínium 3,295 Alumínium 31,631 

Alumínium-
csomagolófólia 

5,491 por 0,791 

Karbon 10,983 réz fólia 14,234 

Réz 5,491 Diethlkarbonát (DEC) 7,117 

Lítium kobalt oxid 16,474 Etilén karbonát (EC) 7,117 

Lítium só 1,647 Metil-etil-karbonát 7,117 

Nikkel 1,647 LiPF6 4,745 

Szerves karbonát 6,589 Grafit 28,467 

Műanyag 3,294 LiCoO2 55,354 

   PVDF 1,582 
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8.18. táblázat Elemek és akkumulátorok összetétele 
a 2012-es forgalmazási adatok alapján (Bay-Logi számítás, 2013)

2. Akkumulátorok
Az előzőekben leírtak alapján látszik, hogy az ólomsavas akkumulátorok begyűjtése nagy-
részt megoldott Magyarországon. A forgalomba került mennyiség évek óta közel egyenletes 
tendenciát mutat, drasztikus változások az új termékek élettartamában sincsenek, így egy fix 
hulladékmennyiséggel lehet számolni, ami teljes mértékben begyűjtésre is kerül.

8.19. táblázat Ólomsavas akkumulátor összetétele a 2012-es forgalmazás adatok alapján 
(Bay-Logi számítás, 2013)

 tömeg (t/év)     

Akkumulátor 
típusa 

Pb (+PbO) műanyag elektrolit 
(H2SO4) 

Egyéb 

Ólom savas 14400,00 1800,00 3400,00 400,00 

 

 Ö
sszetétel (t/év) (2012) 

Akkumulátor 
típusa 

MnO2 

Mn 

Fe 

Zn 

H2O 

KOH 

C 

Cu 

ZnCl/NH4Cl 

műanyag 

Ni 

Cr 

Cd 

lantanidák 

Co 

Egyéb 

Alkáli 

374,01 

  

232,50 

161,74 

90,98 

50,54 

40,43 

20,22 

 

 

 

  

  

  

 

40,43 

Cink-szén 

183,97 

 

27,25 

156,71 

122,65 

 

68,14 

 

34,07 

 

 

 

 

 

 

88,58 

Nikkel-
kadmium	
(Ni-Cd) 

  

 

1,32 

 

 

0,07 

 

 

 

0,16 

0,72 

0,00 

0,49 

 

 

0,53 

Nikkel	
metál-hibrid	
(NiMH) 

  

0,03 

0,99 

0,03 

0,26 

0,07 

  

  

  

0,16 

1,09 

0,00 

  

0,33 

0,10 

0,23 
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8.3.7. Kinyerhetőség

Az akkumulátorokban és elemekben lévő kritikus anyagok kinyerhetősége az irodalmi ada-
tok alapján jónak mondható, így pl.: míg a NiMH elemekből a kobalt, valamint ritkaföldfé-
mek (Eu, Y, stb.) kinyerhetősége megoldható, addig a Li-ionos akkumulátorok esetén a lítium 
és kobalt kinyerése már kivitelezhető, de nem tartozik a magasan kinyerhető csoportba. 

Az elem- és akkumulátorhasznosítási ágazatban három tényező befolyásolja az erő-
forrás-hatékonyságnövelés lehetőségét: a hasznosítható akkumulátorok és elemek kritikus  
mennyisége a bennük lévő anyagok ára, valamint a geostratégiai megfontolások. Bár a hor-
dozható elemek hulladékainak nagy a kínálata, de ezek gyűjtése még fejlesztésre vár.

8.4.	Elektronikai	hulladékokból	származó	hasznosítható	nyersanyagok	

mennyiségi	meghatározása

Jelen kutatás fókuszában a kritikuselem-tartalomban gazdag elektronikai hulladékok állnak. 
Mivel ezek felhasználása, alkalmazása évről-évre növekszik, így a nyersanyag-felhasználás 
is ennek megfelelően alakul. Viszont hiába születnek mennyiségi becslések, ezek nem tudnak 
pontosan kalkulálni a technológiából adódó termékösszetétel változásával. Főként a fogyasz-
tási cikkek, illetve a vásárlói döntések területén a személyes döntések, fogyasztói szokások a 
meghatározók, szemben a gazdasági és környezetvédelmi érdekekkel.

8.20. táblázat Elektronikai hulladékokból kinyerhető anyagok megoszlása (Umicore, 2012)

anyagok megoszlás (%) 

ólom 41,56 
réz 9,98 
nikkel 0,67 
ón 0,33 
antimon 1,00 
ezüst 0,80 
arany 0,03 
platina 0,01 
palládium 0,01 
ródium 0,00 
bizmut 0,13 
indium 0,02 
tellúr 0,05 
szelén 0,20 
salak 45,22 
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A hulladékokban rejlő értéket felismerve az angol székhelyű Umicore cég készített egy 
éves beszámolót, melyben részletezi a vegyes elektronikai hulladékokból kinyerhető anya-
gokat.

A táblázatból látszik, hogy a különböző eljárásmódok összekapcsolása után a feladott 
anyag 45%-a marad a salakban, viszont a teljes mennyiségből több kritikus anyag kinyerhető.

Az elektronikai hulladékokban lévő nyersanyag mennyiségi adatainak meghatározásá-
hoz kiváló alapot biztosítottak a Központi Statisztikai Hivatal adattáblái, melyek a jelenleg 
forgalomban lévő, felhasználás alatt álló berendezések mennyiségi adatait részletezik, vala-
mint az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (továbbiakban OGyHT) adatai is. A kinyer-
hető kritikuselem-tartalma szerint alakultak az egyes termék alcsoportokat magába foglaló 
alfejezetek, melyek a gyűjtési kategóriarendszer szerint az IT és kommunikáció és szórakoz-
tató elektronikai eszközök csoportok termékei.

8.4.1. Mobiltelefonok, okostelefonok

A tartós fogyasztási cikkek tekintetében is évről évre bővül a háztartások ellátottsága, ami 
igaz a mobiltelefonokkal való ellátottságra is. Jelentősebb mértékben (2010-ről 2011-re) 5,2 
százalékponttal nőtt az előfizetéses telefonok előfordulása Magyarországon, ezzel szemben a 
kártyás telefonok terjedése már nem számottevő.

A KSH táblázata alapján az alsó jövedelmi ötödbe tartozó háztartások 73,9%-a rendel-
kezik saját kártyás mobiltelefonnal, míg a felső ötödnél gyakoribb (54,7%-a a háztartások-
nak) a saját előfizetés.

8.21. táblázat: Mobiltelefonnal rendelkezők aránya Magyarországon (2012) 
(Statisztikai tükör, 2011) [42]

Számszerűsítve ezt az értéket, 2012-re a mobiltelefonnal rendelkező háztartások aránya 
elérte a 95,4%-ot, ami 3,6 millió berendezést jelentett. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy 
egy háztartás, egy cég akár egy magánszemély is több készüléket is üzemeltethet.

A mobil berendezéseken belül egyre nagyobb teret nyernek az okostelefonok, mellyel a 
2013-ra a magyar lakosság több mint negyede (28,2%-a) rendelkezik. Egy statisztikai adata 

 

alsó jövedelmi 
ötöd (%) 

felső 
jövedelmi 
ötöd (%) 

céges mobil 2,8 14,1 
saját kártyás mobil 73,9 52,6 
saját előfizetéses mobil 33,5 54,7 
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alapján (e-net, 2013)[43] a magasabb iskolai végzettségűek, a fiatalok és a nagyvárosokban, 
fővárosban élők rendelkeznek ilyen berendezéssel, akiknek csak 60%-a használja ki a mo-
bilinternet szolgáltatást.

Mivel az 2012. októberi okostelefon eladási adatok átlépték a 800 ezer darabos határt, így 
kalkuláltak egy hozzávetőleges milliós éves eladási értékkel kalkuláltak (e-net, 2013)[43]. 
Míg Amerikában az okostelefon használók jóval nagyobb arányban vannak az összes mobil 
felhasználóhoz viszonyítva, de Magyarországon is hasonló növekedési tendenciára számíta-
nak. Az elemzés szerint jelenleg Magyarországon 8,7 millió készülék, azaz funkciótelefon 
van használatban, melyből 2,45 millió darab okostelefon.

A volumennövekedés világszinten is jelentős az okostelefonok eladási statisztikában. 
Gyártói adatok alapján (statIsta, 2013)[44] az első okostelefonok megjelenésétől az eladá-
sok alakulása exponenciális görbét ír le. Kiugró értékek az egyes új modellek megjelenésé-
nél, illetve az év utolsó dekádjában, a karácsonyi időszakban tapasztalható.

8.16. ábra IPhone eladási statisztikája 2007-től (Statista, 2013)

Világviszonylatban a konkurenciák több, kevesebb sikerrel működnek a piacon. Az 
iPhonok legnagyobb vetélytársai az androidos modellek, melyek szintén jelentős műszaki 
fejlődésen mentek keresztül mind technikailag, mind az eladás tekintetében. Az éves eladási 
statisztika alapján 2012-ről, 2013-ra 144 millióról, 220 millióra növelték az olcsó robotos 
rendszerrel működő készüléket.

Az információkutatás alapján egy átlagos mobiltelefon 114 gramm súlyú. Természete-
sen nem elhanyagolandó az egyes mobil típusok alkatrészenkénti részaránya, de ezen vizsgá-
lat keretében átlagértékek kerülnek elemzésre.
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8.17. ábra Okostelefonok eladása világszinten (millió darab) 
(gáLFFy csaBa, 2014)[45]

A kritikus elemek mennyiségének meghatározásánál az OGyHT alapján készített doku-
mentáció 2013-ra vonatkoztatott értékei kerülnek számításra. Ez alapján a tervévben (2013-
ban) 28 2353 kg mobiltelefon kibocsátással kalkuláltak. Melynek minimálisan előirányzott 
begyűjtési aránya 29%, és ennek 75%-a került – a tervek szerint- hasznosításra. Így a teljes 
kibocsátott mobiltelefon mennyiség 21,8%-a, azaz 61 553 kg kerülhetett hasznosításra.

Az előzőekben már felhasznált (matthIas Buchert, anreas manhart, DanIeL BLeher, 
DetLeF PIngeL, 2012)[46] tanulmánya alapján a mobiltelefonok összetétele az alábbi táblá-
zatban olvasható.

8.22. táblázat Mobiltelefonok kritikuselem-tartalma (Öko-Institute, 2013)

Amennyiben a jelenlegi forgalomban lévő mobil telefonok anyagösszetételéből indul 
ki a kritikuselem-meghatározás, az megmutatja azt a potenciális kritikuselem-mennyiséget, 
amelyet ezen termékekből hulladékká válásuk után ki lehet nyerni.
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8.23. táblázat Kritikus elemek várható mennyisége 2013 évben előirányzott hasznosítási 
adatai alapján (Bay-Logi, 2014)[47]

Amennyiben a forgalomban lévő berendezésekből származó teljes kritikusanyag-meny-
nyiség meghatározása lenne a cél, számolni kellene a készülékek átlag felhasználási idejével 
is. Bár a gyártók szavatolják termékük hosszabb idejű működését, de a technika fejlődése 
ezen tervezett időintervallum meghatározását keresztül húzza, így már átlagosan csak 2 évvel 
kell számolni egy telefon esetén.

Tehát az előző táblázat adatai erősebb hangsúlyt kapnak, hiszen ezek a készülékek rövid 
időn belül bontásra is kerülhetnek.

8.24. táblázat A jelenleg forgalomban lévő mobiltelefonok potenciális 
kritikuselem-mennyisége (Bay-Logi, 2014)

(BerencsIk ZsuZsanna, horváth anDrás, 2012)[42]

Az 8.24. táblázat számszerűsített értékekben magyarázza az elvileg kinyerhető kriti-
kuselem-mennyiséget a jelenleg forgalomban lévő mobiltelefonokból. Ez akkor teljesülne, 
ha az összes mennyiség begyűjtésre és feldolgozásra, hasznosításra kerülne. Bár a begyűjtési 
és hasznosítási arányszámok évről évre növekedő tendenciát mutat, de még mindig messze 
vannak a teljes hasznosítás értékeitől.

anyag 
összes mobilból 

(kg/év) 
Kobalt 13824,45 
Ezüst 669,28 
Arany 65,83 
Palládium 24,14 
Neodímium 109,72 
Prazeodímium 21,94 

 

Anyag 

2013-ban 
hasznosítandó 

arányok alapján 
(kg) 

Kobalt 3,393 
Ezüst 0,164 
Arany 0,016 
Palládium 0,006 
Neodímium 0,027 
Prazeodímium 0,005 
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Az okostelefonok indiumtartalmának meghatározása
Az okostelefonok elterjedésével, illetve kijelző méretének növekedésével évről évre növek-
vő LCD mennyiséggel lehet számolni, mely magával vonja a benne lévő indiumtartalom ki-
nyerésének lehetőségét is. A nagyobb méretű okostelefonok helyét a jövőben helyettesíthetik 
a táblagépek, de új utat törhetnek teljesen egyedi és más elképzelések is – pl.: egy törhetetlen, 
átlátszó és egyben hajlítható anyag – melyek már mellőzik az eddig felhasznált ITO tartal-
mat. Az előzőekben megállapított alapértékek mellett, a következő táblázat tartalmazza a 
fontosabb ide vonatkozó adatokat.

8.25. táblázat: Egy év alatt az okostelefonokból kinyerhető indium mennyisége 
(2012 évre) (Bay-Logi, 2014)

A táblázat adatai alapján látható, hogy évről évre egyre nagyobb mennyiségű okoste-
lefon van a piacon, mely gazdag kritikuselem-tartalomban. Ez a mennyiség a telefon funk-
cionalitásának sokrétűsége folytán dinamikusan nő, egyre nagyobb részt képvisel az összes 
mobiltelefon arányában. A hasznos anyagok kinyerése, viszont egyelőre nem túl magas, 
egyrészt a termékek sokszínűsége, illetve a jelenlegi feldolgozási technológia hiányosságai 
miatt, másrészt pedig az alacsony begyűjtési arányszámok miatt. Utóbbiak minden évben az 
adott évben kibocsátott mennyiség alapján kerülnek kiszámításra, míg a piacon ennek több-
szöröse található meg.

8.4.2 Számítógép, laptop

A háztartások ellátottságánál a felső és alsó decilis ötöd esetében jelentős különbségek mutat-
koznak a fajlagosan drágább háztartási cikkek, illetve a híradástechnikai cikkek esetében. A 
laptop terméknél, de ugyanúgy a mosogatógépnél, a plazma vagy az LCD televíziónál a tár-
sadalom felső ötödének háromszor annyi háztartása rendelkezik ilyen típusú berendezéssel, 

okostelefon állomány (db) 2450000 
átlagos kijelző-méret (cm2) 50 
Indium-tartalom (mg/db) 4 
élettartam (év)  2 
Indium kinyerhető mennyisége a forgalomban lévő 
teljes mennyiségből (kg) 9,8 
összes okostelefon kibocsátás (kg) 79513 
összes okostelefon begyűjtés (kg) 29420 
Indium kinyerhető mennyisége a begyűjtött 
mennyiségből (kg) évente 0,118 
Indium kinyerhető mennyisége a hasznosított 
mennyiségből (kg) évente 0,0885 
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mint az alsó ötöd háztartásai. Az asztali számítógép viszont mindkét társadalmi csoportnál a 
háztartások több mint 50%-ában megtalálható. Az elhanyagolható különbség visszavezethető 
arra a jelenségre, hogy a jobb módúak az asztali számítógépek helyett egyre inkább laptopot 
vásárolnak. 

A KSH [9] számszerűsített adatai is ezt az álláspontot támasztják alá mely szerint 2011-
ben Magyarországon az asztali számítógépek száma meghaladta a két millió darabot. En-
nek mintegy 30%-a gazdasági szervezeteknél volt működésben. Az asztali számítógépeknél 
drasztikus mértékű darabszám változás nem történi 2012 évre, 106%-os a növekedés.

8.26. táblázat Gazdasági szervezeteknél az egyes számítógép-típusok 
megoszlása 2011-ben (KSH, 2011)

A következő években eltolódás tapasztalható az egyes típusok között, így nagyobb teret 
nyer a hordozható gép és háttérbe szorul az asztali gép mind a gazdasági szervezeteknél, 
mind a háztartásoknál esetében is.

2012-re összegezve a háztartások felszereltségét és a gazdasági szervezeteknél működő 
gépállományt elmondható, hogy a továbbiakban közel 5 millió darab berendezés ártalmatla-
nítását kell megoldani, mely megközelíti a 35 ezer tonnát.

8.27. táblázat A forgalomban lévő számítógép-mennyiség fajtánként 
Magyarországon 2012-ben (KSH, 2013)[9]

Ezek az arányok évről évre változnak, s a nyugat-európai tendenciát követve az asztali 
gépek felhasználása visszaszorul, helyüket átveszik az újabb megjelenésű laptopok, netbook-
ok, tabletek. Ez utóbbi térnyerése, – részesedése a három típus arányából – előzetes statiszti-

Megnevezés Megoszlás (%) 
Asztali személyi számítógépek 64,47% 
Hordozható személyi számítógépek 21,81% 
Kézi számítógépek 7,93% 
Nagygépek 5,79% 
Számítógép-állomány összesen 100,00% 

 

Megnevezés 
Összes darabszám 

2012-ben 
Asztali számítógép 2938363,11 
Laptop 1581816,36 
Kézi számítógép 251290,91 
Nagygépek 58990,00 
összesen 4830460,38 
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kák szerint 2015-re elérheti a 30%-ot is. Így míg ebben a fejezetben kerülnek részletezésre a 
számítógépek, azok alkatrészét a kijelző fejezetben, a nyák fejezetben, illetve az akkumulátor 
fejezetben is lehet részletezni.

Az OGyHT az elektromos és elektronikai hulladékokat főcsoportokban osztályozza. 
Ez a kategorizálás nem tér ki részletesen a számítógépekre, viszont pontos meghatározást 
ad az IT és telekommunikáció csoportjáról Ez alapján a tervezett kibocsátási érték ebben a 
csoportban 11,7 ezer tonna (2012-ben). Ennek a mennyiségnek az előirányzott begyűjtési 
aránya 45%, hasznosítási aránya 33,8%, ez utóbbi 4 ezer tonna/év hulladékmennyiséget 
jelent.

8.28. táblázat Laptop összetétele 
(matthIas Buchert, anreas manhart, DanIeL BLeher, DetLeF PIngeL, 2012) [46]

Az infokommunikációs és a szórakoztatóelektronika szektorban egy-egy termék élet-
tartama nem hosszabb kb. 1-2 évnél. Sokszor már az adott generáció megjelenésénél vár-
ható egy sokkal újabb és modernebb megjelenése rövid időn belül, így a még alig használt, 
kitűnően működő eszközök is lecserélésre kerülhetnek. Ezért a várható élettartam ebben az 
esetben viszonylag széles skálán mozoghat: 1-2 évtől akár 6-8 évig is kiterjedhet. A hulla-

Fémek Vegyjel 

Notebook	
összetétele 

(mg) Előfordulás 
kobalt Co 65000 Li-ion akkumulátor 

neodímium Nd 2100 
tengely motor, hangszórótekercs 
gyorsító, hangszóró 

tantál Ta 1700 
kondenzátor és NYÁK az 
alaplapon 

ezüst Ag 440 alaplap, NYÁK 

praszedímium Pr 270 
hangszórótekercs gyorsító, 
hangszóró 

arany Au 100 alaplap, NYÁK 
dysprosium Dy 60 hangszórótekercs gyorsító 
indium In 40 kijelző, háttérvilágítás 
palládium Pd 40 alaplap, NYÁK 
platina Pt 4 merevlemez meghajtó 
ittrium Y 1,8 háttérvilágítás 
gallium Ga 0 LED háttérvilágítás 
gadolínium Gd 0,01 háttérvilágítás 
cérium Ce 0,08 háttérvilágítás 
európium Eu 0,13 háttérvilágítás 
lantán La 0,11 CCFL háttérvilágítás 
terbium Tb 0,04 CCFL háttérvilágítás 
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dékmennyiség meghatározásánál ezért az átlagos élettartam (4 év) került figyelembe vételre. 
A hulladék státuszban lévő berendezések esetén a legmegfelelőbb az lenne, ha a jelenleg mű-
ködő műszaki termékeket begyűjtő rendszer pontos adatokkal szolgálna, illetve, ha ezek az 
adatok a ténylegesen is hulladékká vált termékek darab / tömeg számát jelentenék. De sajnos 
minden esetben számolni kell az elektronikai hulladékok szakszerűtlen elhelyezésével, így az 
esetleges hulladéklerakóba, alkalmi bontóba, vagy esetleg külföldre kerülésével.

8.29. táblázat Magyarországon forgalomban levő, illetve hulladékká vált laptopokból 
kinyerhető fémek mennyisége egy év alatt (Bay-Logi, 2014)

fémek 

notebook 
összetétele 
(mg) előfordulás 

Forgalomban 
lévő 
mennyiségből 
kinyerhető 
hasznos 
anyagok (kg) 

Hulladékká vált és 
begyűjtött 
termékekből 
kinyerhető hasznos 
anyagok (kg) 

kobalt 65000 
Li-ion 
akkumulátor 102818,063 20695,431 

neodímium 2100 

tengely motor, 
hangszórótekercs 
gyorsító, 
hangszóró 3321,814 668,622 

tantál 1700 

kondenzátor és 
NYÁK az 
alaplapon 2689,088 541,265 

ezüst 440 alaplap, NYÁK 695,999 140,092 

praezodímium 270 

hangszórótekercs 
gyorsító, 
hangszóró 427,090 85,966 

arany 100 alaplap, NYÁK 158,182 31,839 

diszprózium 60 
hangszórótekercs 
gyorsító 94,909 19,103 

indium 40 
kijelző, 
háttérvilágítás 63,273 12,736 

palládium 40 alaplap, NYÁK 63,273 12,735 

platina 4 
merevlemez 
meghajtó 6,3273 1,274 

ittrium 1,8 háttérvilágítás 2,8473 0,573 

gallium 0 
LED 
háttérvilágítás 0 0 

gadolínium 0,01 háttérvilágítás 0,016 0,003 
cérium 0,08 háttérvilágítás 0,126 0,025 
europium 0,13 háttérvilágítás 0,206 0,041 

lantán 0,11 
CCFL 
háttérvilágítás 0,174 0,035 

terbium 0,04 
CCFL 
háttérvilágítás 0,063 0,012 
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A laptopokból kinyerhető anyagmennyiség kérdése egy másfajta megközelítést kíván. A 
hazai számítógép-állomány mintegy 32,7%-át teszik ki jelenleg a laptopok. Ezek pontos ösz-
szetétele a kritikus fémek vonatkozásában megtalálhatók az idevonatkozó tanulmányokból.

Felhasználva a KSH adatbázisának adatait, melyek a jelenleg forgalomban lévő lapto-
pok mennyiségét mutatja, illetve az előző táblázat adatait a számításnál a következő értékek 
adódnak. 

A laptopok mellett a termékcsoporthoz szorosan kapcsolódik a számítógépekből kinyer-
hető fémek vizsgálata. A vizsgálat alá eső fémek tekintetében kiemelendő a számítógépekben 
és laptopokban lévő nyomtatott áramkör és a merevlemez kritikuselem-tartalma.

a) Nyomtatott áramkörök: Ld. további részletekért az ehhez tartozó alfejezetet is. Az 
alábbi táblázat pedig az idevonatkozó értékeket foglalja össze.

8.30. táblázat A számítógépek nyomtatott áramkörének hulladékaiból származó 
kritikus anyag mennyisége 2012-ben (Bay-Logi, 2014)

b) Merevlemez:
A merevlemez összetétele – irodalmi adatokra támaszkodva – a következőképpen alakul.

8.31. táblázat Merevlemez összetétele (maxImILIan ueBerschaar, 2013)[48]

 
Összetétel (%) Tömeg (g) 

műanyag 2 10,88 
vastartalmú fém 22 119,68 
NF fém 63 342,72 
Ree 1 5,44 
egyéb 12 65,28 

összesen 100 544 
 

Jelenlegi hulladékként jelentkező 
berendezések kritikuselem-tartalma 
Elem összesen (kg) 
Arany 3,278 
Lantán 1,493 
Lítium 1,833 
Nióbium 1,657 
Palládium 1,719 
Antimon 26,914 
Ón 257,579 
Tantál 1,491 
Wolfram 4,236 
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A ritkaföldfémek csoport megoszlása és összetétele a következő:

8.32. táblázat Ritkaföldfémek megoszlása a merevlemezben 
(maxImILIan ueBerschaar, 2013)[48]

Számítás a teljes számítógép berendezésre vonatkozólag
Amennyiben a számítógépek darabszámának tekintetében itt is alkalmazásra kerül a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatbázisa, akkor a kritikuselem-tartalom éves országos értéke a 
következő.

8.33. táblázat Számítógépek merevlemezének ritkaföldfém tartalma (Bay-Logi, 2014)

Mindkét alkatrész kritikus anyagainak kinyerhetősége átlagosan közepesnek mondható.

8.4.3. Nyomtatott áramkörök

A nagy választékú elektronikai termékek a nyomtatott áramkörök típusainak széles spektru-
mát tartalmazzák, ez érvényes a funkcióra, összetételre és a méretre egyaránt. 

A NYÁK (NYomtatott ÁramKöri lap, angolul Printed Circuit Board, PCB), olyan soro-
zatban vagy egyedileg előállított 1 vagy több, akár 48 rétegű elektronikai alkatrész, amely-
nek feladata a rajta kialakított elektromos áramkör alkatrészeinek mechanikai hordozása és 
közöttük villamos kötések biztosítása. A NYÁK alapjául szolgáló szigetelőanyag általában 
szálerősített, hőre nem lágyuló műgyanta. Az erősítő anyag legtöbbször üvegszál, régebben 
papír, néhány különleges esetben szálas kerámia. A mátrix régebben fenolgyanta, ma legin-
kább epoxi, esetleg poliészter. Az FR-2 és CEM-1 típusú olcsó és kritikus tényezőktől mentes 

Merevlemez g/db 

kg (forgalomban 
lévő mennyiség 
alapján) 

kg (hulladékká 
vált mennyiség 
alapján) 

kg (hulladékká vált 
és begyűjtött 
mennyiség alapján) 

Ree 5,44 16305,60 15017,74 6757,98 
Neodímium 3,51 10517,11 9686,44 4358,90 
Prazeodímium 0,88 2641,51 2432,87 1094,79 
Diszprózium 0,88 2625,20 2417,86 1088,04 
Terbium 0,17 521,78 480,57 216,26 

 

Ree Összetétel (%) Tömeg (g) 

Neodímium 64,5 3,5088 
Prazeodímium 16,2 0,88128 
Diszprózium 16,1 0,87584 
Terbium 3,2 0,17408 
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területeken alkalmazott kártyák terjedtek el, míg az ipar 80%-a a G-10 és FR-4-es üvegszá-
lakkal megerősített epoxigyanta tartalmú kártyákat alkalmazza a masszívságuk és igen jó 
villamos karakterisztikájuk miatt. Ezek a típusok jól alkalmazhatóak vékony- és többrétegű 
kártyák gyártásánál is. (wikipedia)

A NYÁK tervezési szempontjai között szerepel, hogy környezetbarátnak kell lennie, 
mivel limitált élettartammal bírnak. Ügyelni kell arra, hogy olyan anyagból készüljön, ami 
megfelel az EU RoHS szabályozásnak. Ez a szabályzat utasítja a tagországokat olyan szabá-
lyozások elkészítésére, amik korlátozzák hat anyagnak (kadmium, higany, ólom, hatértékű 
króm és a brómozott égésgátlók (PBB és PBDE)) a használatát az elektronikus berendezé-
sekben, így megadott határérték fölött azok nem szerepelhetnek a termékekben.

Kritikus elem tekintetében fő feladatnak tekinthető az elektromos és elektronikai hulla-
dékokból – egyéb értékes alkatrészeken kívül pl.: merevlemez – a nyomtatott áramkörök le-
választása, valamint ezek feldolgozása, hasznosítása. Jelenleg az elektromos és elektronikai 
berendezések hulladékainak hazai, nyomon követhető feldolgozása részlegesen megoldott, 
de minőségi fejlesztésre szorul. Egy komplex E+E hasznosító rendszer kialakítása a cél. (or-
sZágos huLLaDékgaZDáLkoDásI ügynökség, 2013)[49] A nyomtatott áramköröknek jelentős 
külföldi felvevőpiaca van, ugyanis a hulladéknak messze ez a legértékesebb komponense.

8.18. ábra Nyomtatott áramkör hulladéka (Unicore, 2013)

A különböző termékekben használatos nyomtatott áramkörök összetétele – eltérő funk-
ciójukból adódóan – különböző.

 

Bodnárné Sándor Renáta
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Hasznosítható másodnyersanyag kinyerése a cél: főként a palládium-, arany-, ón- és 
ólom-, de fontos a kobalt-, lantán-, lítium-, nióbium-, neodímium-, wolframtartalom is. Az 
elektronikai termékek között a szakirodalom különös figyelmet szentel a mobiltelefonok, 
digitális kamerák, zenelejátszó berendezések nyomtatott áramköreiből kinyerhető részekre.

8.34. táblázat Átlagos fémtartalom nyomtatott áramkörökben (heInZ BönI, 2012)[50]

Az előző táblázat átlagos értékekben mutatja be az egyes elektronikai termékek nyomta-
tott áramkörében megtalálható fémeket. Ez alapján látható, hogy a kutatások nem véletlenül 
emelik ki az arany-, a palládium-, az ón- és az antimon-, a berillium- és a galliumtartalmat.  

 

mg/kg PWB Au Be Ce Co Dy Ga Gd Ge In Ir La Li Nb

Desktop 229,2 7,3 20 47,5 10,5 1 110 142,8 19
Laptop 463,3 32 30 80 9,5 13,5 2 1 105 9 36
Telephone 100 100 100 200 200 100
Printer 46,7 1 29,3 3,1 2,4 1 4,9 69,1 1,1
Mobile phone 1431,6 40,3 817,2 538,9 55,6 118,5 100 72 65 830 120 24,3
Fax 35 420 36
CRT TV 17,6 1 26,8 1 1 1 1 1,7 2,6 7,1
PDP TV 200 100 100 100
LCD TV 127,7 100
Video casette recorder 23 1 10 47,3 9 3,3
DVD player 132,8 1 10 60 9 100
Stereo system 6,2 3,2
Radio casette recorder 26 1 10 9 12 8,1
Digital camera 794 68,4 76,4 164,4 56,2 51,8 140 120 139 52 191,7

Camcorder 528,8 1 222,7 151,3 61,6 89 100 200 120 445 386
Portable CD 370 100 80 100 140 100 100 270
Portable MD 935 60 20 150 100 120 100 100 20 550

mg/kg PWB Nd Os Pd Pr Pt Re Rh Ru Sb Sn Ta Tb Te W

Desktop 100 124 2,7 3 3 2020 19025 6,5 7,5 330
Laptop 485 166,3 1,7 2,3 7 1277 15667 1934 1 4,3
Telephone 300 100 1400 34000
Printer 43 19,3 1 1 1 396,7 13667 1 1 10,7
Mobile phone 2670,7 371,8 160 13,7 540 9 759,5 34105 2801 69,5 100 2339
Fax 110 670 7400 72
CRT TV 2,4 16,5 1 2693 17129 1 1 1
PDP TV 100 100 800 14650 100
LCD TV 44,3 1800 29000
Video casette recorder 50 6 5 6 1300 17800 23 1 19
DVD player 100 37,8 4,5 5 2 1200 22333 76,5 1 6,5
Stereo system 470 22000 85
Radio casette recorder 22 2 5 1 3035 23500 9 1 23,5
Digital camera 336,3 189,5 1 237,5 10 1800 39300 8139 18 55,5 693,9
Camcorder 816,7 860 100 10,2 5 13 1889 38625 8683 30 215,5 578,6
Portable CD 200 55 1400 50000 665 20
Portable MD 100 325 1150 48000 5600 105

Adatbázis termékei
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Az elektronikai termékeken belül a mobil telefonok, a videó kamera, digitális kamera, valamint 
a hordozható lejátszók emelendők ki kritikusanyag-tartalmuk folytán.

Az előző információk ismeretében készült egy átlagos összetétel. Ebben legnagyobb 
arányt az ón képviseli, mintegy 84,5%-ot, a többi megoszlása a kördiagramon látható. (matt-
hIas Buchert, anreas manhart, DanIeL BLeher, DetLeF PIngeL, 2012)[46]

8.19. ábra Nyomtatott áramkörök kritikus fémösszetételének megoszlása – ón kihagyásával 
(matthIas Buchert, anreas manhart, DanIeL BLeher, DetLeF PIngeL, 2012)[46](Bay-Logi, 2014)

Az elektronikai hulladékok nyomtatott áramköreinek teljes összetételére más irodalmi 
források is meghatároztak egy átlagos fémtartalmat, mely a következő grafikonon látható. 

A magyarországi nyomtatott áramkörök, illetve azokból kinyerhető fémek mennyiségi 
meghatározásához az OGyHT tárgyévre (2013) vonatkozó gyűjtési kategóriánként meghatá-
rozott értékei szolgáltak. Ez pontos képet ad az adott évben a tervezett kibocsátási mennyi-
ségről (tonnában). A gyűjtési, hasznosítási arányszámok minden esetben ehhez az értékhez 
igazodnak valamint a hosszú távú Európai Uniós, illetve hazai terveket figyelembe véve 
növekvő tendenciát mutatnak.

A nyomtatott áramkörökben előforduló kritikus anyagok meghatározásánál kiemelt 
figyelmet kell fordítani az IT és kommunikáció, valamint a szórakoztató elektronika cso-
portokra. Ezek tervezett kibocsátási mennyisége – mindkét esetben – 12 ezer tonna/év. A 
gyűjtési arány az előző esetében 37%, míg az utóbbi esetén 35%. A begyűjtött mennyiségnek 
minimum 75%-át tervezik hasznosítani.

A következő táblázat alapján a majd 90 ezer tonna terméknek csak 24,85%-a kerül a 
tervek szerint hasznosításra. Ez abból adódik, hogy a termékek begyűjtési arányszáma nem 
túl magas, pl.: a barkácsgépekre, játékokra, sporteszközökre vonatkozó gyűjtési arány csak 
5%, de ugyanúgy a fontos kategóriákban (3, 4 kategória) is növelésre vár ez a szám.

Bodnárné Sándor Renáta
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8.20. ábra Nyomtatott áramkörök fémei és azok átlagos mennyisége elektronikai 
termékekben (uneP, 2012)[51]

Adatbázis termékei
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8.35. táblázat Elektromos és elektronikai termékekre vonatkozó gyűjtési és hasznosítási 
arányszámok tervezete 2013-ban [47]

8.36. táblázat Elektromos és elektronikai termékekre vonatkozó hasznosítási 
arányszámok a kibocsátott termékek mennyiségének függvényében (ogyht’13)[47]

Gyűjtési kategória 

Tervezett 
kibocsátás 
2013 évben 

Hasznosítási 
arány a 

kibocsátotthoz 
képest 

 
tonna % 

1. Háztartási nagygép 44000 31,20 
2. Háztartási kisgép 13000 14,00 
3. IT és kommunikáció 12000 27,75 
4. Szórakoztató elektronika 12000 26,25 
5. Világító testek 

  5a. Gázkisüléses lámpák 
  6. Barkácsgépek 6000 3,50 

7. Játékok, sporteszközök 1000 3,50 
8. Orvosi műszerek 

  9. Megfigyelő és vezérlő 1500 3,50 
10. Adagoló automaták 400 4,00 

összesen 89900 24,85 
 

Bodnárné Sándor Renáta

Gyűjtési kategória 

Tervezett 
kibocsátás 
2013 évben 

Gyűjtési 
arány 

Hasznosítási 
arány 

  tonna (%) (%) 

1. Háztartási nagygép 44000 39 80 
2. Háztartási kisgép 13000 20 70 
3. IT és kommunikáció 12000 37 75 
4. Szórakoztató elektronika 12000 35 75 
5. Világító testek   

 
  

5a. Gázkisüléses lámpák   
 

  
6. Barkácsgépek 6000 5 70 
7. Játékok, sporteszközök 1000 5 70 
8. Orvosi műszerek   

 
  

9. Megfigyelő és vezérlő 1500 5 70 
10. Adagoló automaták 400 5 80 

összesen 89900     
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8.37. táblázat Nyomtatott áramkör tartalom az egyes gyűjtési kategóriákban 
(Simon, 2013) [52]

Irodalmi adatok alapján meghatározásra került az egyes gyűjtési kategóriákban 
meglevő nyomatott áramkör tartalom. (8.37. táblázat) E szerint kiemelt figyelmet tény-
legesen a hármas és négyes csoport termékeire kell fordítani, hiszen fajlagosan ezek 
rendelkeznek a legmagasabb NYÁK tartalommal. Ez azzal magyarázható, hogy sokszor 
a berendezések teljes tömegéhez viszonyítva – ami általában kicsi – magasabb a hasz-
nos, általunk keresett rész, míg egy háztartási nagygépben – pl.: mosógépben – ez pont 
fordítva érvényes. 

Az Országos hulladékgyűjtési és hasznosítási terv irányszámait figyelembe véve az 
alábbi NYÁK tartalom született gyűjtési kategóriánként és összesen. 

8.38. táblázat NYÁK tartalom az egyes gyűjtési kategóriákban 
(kibocsátási értékek viszonylatában 2013-ban) (Bay-Logi, 2014)

Gyűjtési kategória 

NYÁK 
tartalom-
kibocsátott 

NYÁK 
tartalom-
begyűjtött 

NYÁK 
tartalom-
hasznosított 

  tonna tonna tonna 

1. Háztartási nagygép 88 34,32 27,456 
2. Háztartási kisgép 130 26 18,2 
3. IT és kommunikáció 828 306,36 229,77 
4. Szórakoztató elektronika 637,2 223,02 167,265 
6. Barkácsgépek 23,4 1,17 0,819 
7. Játékok, sporteszközök 10 0,5 0,35 
9. Megfigyelő és vezérlő 3 0,15 0,105 
10. Adagoló automaták 0,8 0,04 0,032 

összesen 1720,4 591,56 443,86 
 

Adatbázis termékei

Gyűjtési kategória 
NYÁK tartalom 

(%) 

1. Háztartási nagygép 0,2 
2. Háztartási kisgép 1 
3. IT és kommunikáció 6,9 
4. Szórakoztató elektronika 5,31 
6. Barkácsgépek 0,39 
7. Játékok, sporteszközök 1 
8. Orvosi műszerek 1 
9. Megfigyelő és vezérlő 0,2 
10. Adagoló automaták 0,2 
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Ezek alapján a 2013-as évre feltételezhetően a 8.39. táblázatban feltüntetett értékek szü-
lettek. A nyomtatott áramkörök fejezetben meghatározott éves hulladékmennyiség, illetve 
ehhez köthető kritikusanyag-tartalom az adatbázis részévé válik.

8.39. táblázat Magyarországon keletkező kritikus anyag mennyisége nyomtatott 
áramkörökből (2013-ban) (Bay-Logi, 2014)

8.4.4. LCD/LED monitor, televízió, kijelző

Az indium legfontosabb felhasználási területe a fogyasztó ágazatban van (85%). A vékony 
filmréteg – mely indium-tin-oxid-ból (ITO) áll – főként folyadékkristályos kijelzőknél 
(LCD), így monitoroknál, televízióknál, notebookoknál és mobiltelefonok kijelzőjénél alkal-
mazzák. Az indium-felhasználás 8%-ában ötvözetekben és forraszokban alkalmazzák. Az in-
dium tartalmú ötvözetek alacsony olvadáspontot mutatnak, így ezért olvadás és hőmérséklet 
indikátoraként használják. Az indium tartalmú forraszoknak alacsony a repedés terjedése és 
javítja a fáradással szembeni ellenállást. Ezek mellett alkalmazzák még szemi konduktorként 
intermetallikus vegyületben.

Az LCD kijelzők alkalmazása gyors ütemben növekszik, valamint a televíziók, moni-
torok esetén a kijelzőinek mérete is folyamatosan növekedő tendenciát mutat, amihez egyre 
több ITO-t kell használni.(8.21. ábra) A megnövekedett igény serkenti a primer felhasználás 
visszaszorítását és egyben a szekunder előnyben részesítését. Az ITO hulladék feldolgozásá-

2013 év Au Be Ce Co Dy Ga Gd Ge   
éves kibocsátott 
termékekben lévő 
NYÁK tartalom 
alapján (kg/év) 553,25 21,66 133,21 193,06 37,79 31,72 30,36 69,72 
éves hasznosított 
mennyiség (kg/év) 142,74 5,59 34,37 49,81 9,75 8,18 7,83 17,99 

  In Ir La Li Nb Nd Pd Pr 
éves kibocsátott 
termékekben lévő 
NYÁK tartalom 
alapján (kg/év) 92,09 0,20 216,12 67,09 160,42 531,71 262,26 26,31 
éves hasznosított 
mennyiség (kg/év) 23,76 0,05 55,76 17,31 41,39 137,18 67,66 6,79 

  Pt Rh Ru Sb Sn Ta Tb Te W 
éves kibocsátott 
termékekben lévő 
NYÁK tartalom 
alapján (kg/év) 4,33 81,34 5,36 2434,84 45155,54 2837,55 11,89 38,91 434,00 
éves hasznosított 
mennyiség (kg/év) 1,12 20,99 1,38 628,18 11650,05 732,08 3,07 10,04 111,97 
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ra, hasznosítására már bejáratott technológiák léteznek, melyek további módosításra, töké-
letesítésre várnak.

A kijelzők alkalmazása több fajta termékben teret nyert:
• televíziók,
• monitorok,
• notebookok, laptopok
• tabletek,
• mobiltelefonok,
• LED világítás
• stb.
A műszaki termékek esetében gyors fejlődés, változás tapasztalható, amely adódik a 

primer nyersanyagok mennyiségének csökkenéséből – s ezzel párhuzamosan a másodlagos 
nyersanyagokból való feldolgozás, kinyerés alacsony kihozatalából – másrészt új, modern 
irányok fejlesztéséből.

OLED új technológia: (szerves fénykibocsátó dióda – Organic Light-Emitting Diode) 
nevezzük az olyan LED-eket, ahol a fénykibocsátásért felelős elektro-lumineszcensz réteg 
szerves vegyület, mely elektromos áram hatására világít. Ez a réteg szerves félvezető anyag-
ból készül, és két elektróda között helyezkedik el. Általában a fény kijutása érdekében az 
egyik elektróda átlátszó.

OLED előnyei: 
• a közeljövőben kisebb költségű előállítás
• könnyű és hajlékony szubsztrátok
• szélesebb látószög, megnövelt fényerő
• energiahatékonyság
• gyors válaszidő
OLED hátrányai:
• rövid élettartam
• problémák a színegyensúllyal
• energiafelhasználás
• beégetés
• UV-érzékenység

 8.21. ábra Ultra-vékony OLED TV (internet)
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Ezzel a technológiával készült berendezések (főként TV-k és mobil kijelzők) már for-
galomban vannak, de még nem annyira elterjedtek egyrészt a berendezés kiforratlansága, 
másrészt a magasabb ára miatt. A jelenlegi projektben viszont mindenképp meg kell említeni 
antimón-ón-oxid tartalma miatt, mely a termék nagyobb forgalomba kerülésével, majd hulla-
dékká válásával potenciális nyersanyagforrást fog jelenteni.

Az utóbbi években javuló tendenciát mutat a háztartások tartós fogyasztási javakkal 
való ellátottsága. Néhány termék esetében már teljes az ellátottság – vagy meg is haladja azt, 
így több azonos funkciójú termékkel is rendelkezik ugyanazon háztartás – ilyen pl.: színes 
televízió, mobiltelefon, de majdnem teljes az ellátottság az alábbi termékek esetében: mikro-
hullámú sütő, automata mosógép, stb. A háztartásoknál a korszerűsítés mellett döntő szerepet 
játszik a környezettudatosság is. A tartós fogyasztási cikkek állományának megoszlása pár-
huzamban van az egyes jövedelmi csoportokkal, így a modernebb, drágább termékek esetén 
– mint például a digitális fényképezők, kamerák, laptopok, LCD- és plazmatévék, valamint 
személygépkocsik – nagy különbséget mutatnak a szélső decilisek. 

A KSH adatai alapján a műszaki termékek körében a 2011-es évről 2012-re átlagosan 
enyhe javulás tapasztalható a háztartások ellátottsága tekintetében. Ezektől néhány százalék-
kal magasabb növekedés az LCD és plazma televíziók, laptopok, digitális fényképezőgépek, 
illetve mobiltelefonok esetében volt tapasztalható. Ezen berendezések azért is fontosak, mert 
mindegyik rendelkezik kijelzővel, vagyis jelen projekt tárgykörének szerves részét képezik. 
A KSH által készített elemzés külön kiemeli az LCD televíziók elterjedését, mely egy év 
leforgása alatt a háztartások ellátottsága 11,7%-ról 21,3%-ra nőtt.

A teljes készülékállomány (6,2 millió db) mintegy 22%-a – azaz 1,4 millió televízió 
– LCD, plazma vagy 3D tévé. (BeLLresearch, 2013)[53] Mivel a hazai televíziók átlagélet-
kora magas (átlagban több mint 4 év), ezért jelentős katódsugárcsöves televízió van még 
a lakosság tulajonában. Az új készülékek szinte kizárólag digitális, HD-képes, és DVB-T 
vételre alkalmas készülékek lesznek már. A HD eszközök elterjedése elősegíti a kereslet nö-
vekedését a magas minőséget képviselő HD adások iránt. (nIeLsen, 2011)[54]

A kritikus elemek jövőbeli kinyerése szempontjából a nagyobb képernyő-felületű be-
rendezések a meghatározók elsősorban, melyek mellett természetesen számolni kell a kisebb 
berendezések hulladékká válása utáni feldolgozásával, hasznos anyaguk kinyerésével is. 

Bár az előzőekben együtt említik az LCD és a plazma televíziókat, de mára egyértel-
művé vált, hogy a kettő közül az LCD változat tudott igazán elterjedni. Az alábbi grafikon 
(8.22. ábra) is rámutat az LCD kijelzős készülékek térhódítására, bár ezek Németországra 
vonatkozó adatok, az arányok már nálunk is igazak. Kijelenthetjük, hogy a televízió eladá-
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soknál jelenleg kb. 90%-os részesedést képviselnek az LCD TV-k, a plazma (10%) és CRT 
televíziók pedig mára már teljesen kiszorultak a piacról.

Ugyanez a tanulmány részletezi a televíziók méretbeli változását. Míg 2006-ban az el-
adott televíziók ~1%-a volt csak 42” feletti, addig öt évvel később ez az arány 15%-ra emel-
kedett – nagyrészt a kis 30” alatti képernyők kárára. De a „középmezőnyben” jellemző az 
eltolódás a nagyobb berendezések felé. Ez a tendencia az elmúlt 3 évben sem állt meg.

8.22. ábra Televízió eladások változása típusonként (Németországban) 
(matthIas Buchert, anreas manhart, DanIeL BLeher, DetLeF PIngeL, 2012)[46]

8.23. ábra Eladott televíziók megoszlása méret alapján (Németországban) 
(matthIas Buchert, anreas manhart, DanIeL BLeher, DetLeF PIngeL, 2012)[46]
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A hazai mennyiségek meghatározásánál – úgy, mint a többi termék esetén – az Orszá-
gos Gyűjtési és Hasznosítási arányszámokat kell felhasználni. Az LCD kijelzőre vonatkozó 
adatokat tulajdonképp az IT és kommunikáció kategóriában (monitor és mobiltelefon), a 
szórakoztató elektronika kategóriában (TV, elektronikai cikkek kijelzői) kell keresni. Ezek 
mellett fontos támpontot a Központi Statisztikai Hivatal adatai adhatnak, ahol a lakosság 
LCD ellátottságát is feltárták.

A KSH elemzéséből kiindulva – amely rámutat a lakosság LCD TV-vel és plazma 
TV-vel való ellátottságára 2010 és 2012 években – készült a mennyiségi meghatározás. A 
két vizsgált év alapján a háztartások LCD TV ellátottsága jelentősen növekedett – amel-
lett, hogy e termék részesedése dominánsabb lett (95%) a plazmaeladással szemben. A fent 
említett adatok alapján, így 2011-ben és 2012-ben évente több mint 2000 tonnával nőtt a 
lakosságnál fellelhető LCD TV mennyisége. (Ez nem tartalmazza a régi, vagy elromlott 
készülékek cseréjét. Ezen berendezések első piacra kerülése és elterjedése kb.15 éve volt, 
így hamarosan lehet számítani az öregebbek cseréjére, illetve a nagyobb méretek elterjedése 
miatti váltásra.)

8.40. táblázat LCD TV-ben lévő indium meghatározása országos szinten 2013-ban 
(Bay-Logi, 2014)

LCD televízió kg 
Indium 

(kg) % 

éves megnövekedett mennyiség 
2,07E+06 

 

  

átlagos In tartalom egy berendezésben 
 

2,60E-04   

forgalomban lévő LCD TV In tartalma 
 

1,99E+02   

begyűjtési arányszám 
  

2,00E+01 

begyűjtendő mennyiség 
4,14E+05 

 

  

begyűjtendő mennyiségből kinyerhető 
In 

 

8,99E+00   

hasznosítási arány (a begyűjtött 
arányában) 

  

7,50E+01 

hasznosítandó mennyiség 
3,11E+05 

 

  

hasznosítandó mennyiségből 
kinyerhető In 

  6,74E+00   
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A begyűjtési arányszámok az OGyHT alapján a szórakoztató elektronikai termékekre 
együttesen 35%, ami annyit jelent, hogy a 2013-ban forgalomba került termékek mennyi-
ségének 35%-át ugyanabban az évben be kell gyűjteni. Ez az érték két részre oszlik, az 
egyik rész a képcsöves berendezésekre vonatkozik, a fennmaradó rész (20%) a csoport egyéb 
termékeire, így az LCD képernyőre. A 264/2004 Kormány rendelet alapján meghatározott 
kötelező gyűjtési arányok értékét az OGyHT megemelné, mely szerint 40,5%-ot kellene be-
gyűjteni – ebből 23% vonatkozik az LCD-re. A begyűjtött mennyiségnek a 75%-át kell hasz-
nosítani a terv – mindkét változata – szerint.

A projekt szempontjából legfontosabb alkotóelemre – az indiumra – vetített számítást a 
8.40. táblázat szemlélteti. 

8.41. táblázat LCD televízió hazai mennyiségének kritikuselem-tartalma 
2013 évre vonatkozólag (Bay-Logi, 2014)

8.42. táblázat Magyarországon forgalomban levő, illetve hulladékká vált laptopokból 
kinyerhető indium mennyisége egy év alatt (Bay-Logi, 2014)

Metal 
LCD televízió 

összetétele (mg) 

Éves begyűjtendő 
mennyiségben lévő 
hasznos anyag (kg) 

Éves hasznosítandó 
mennyiségben lévő 
hasznos anyag (kg) 

Ag 580 20,0471 15,0353 
Au 140 4,8390 3,6292 
In 260 8,9866 6,7400 
Pd 44 1,5208 1,1406 
Y 4,8 0,1659 0,1244 
Ga 4,9 0,1694 0,1270 
Eu 0,09 0,0031 0,0023 
Ce 0,3 0,0104 0,0078 
Gd 2,3 0,0795 0,0596 

 

 

notebook 
összetétele 

(mg) 
 
 
 
 

előfordulás 
 
 
 
 
 
 

Forgalomban 
lévő 

mennyiségből 
kinyerhető 

hasznos 
anyagok (kg) 

 

Hulladékká 
vált és 

begyűjtött 
termékekből 
kinyerhető 

hasznos 
anyagok (kg) 

Hasznosítandó 
mennyiség 

fém tartalma 
(kg) 

indium 40 
kijelző, 
háttérvilágítás 63,273 12,736 

 
9,551 
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Amennyiben átlagos értékekkel dolgozunk, nagyságrendileg lehatárolható a kinyerhető 
anyag mennyisége. Ez alapján 2013-ban a kibocsátott, begyűjtött és hasznosított anyag függ-
vényében pl.: 6,7kg indium nyerhető ki, abban az esetben, ha adott egy olyan technológia, 
mely a gazdasági hátterét is megteremti az eljárásnak. 

A televíziókon kívül egyéb elektronikai termékek kijelzőjében lévő indiummal érdemes 
foglalkozni. Ez alapján egy év alatt 9,5kg indium nyerhető ki elvileg a laptopokból.

Az okostelefonok fejezetben már meghatározásra került az indiumtartalom, amelyet eb-
ben a fejezetben is meg kell említeni. (8.25) Az okostelefonok elterjedésével, illetve kijelző 
méretének növekedésével évről évre növekvő LCD mennyiséggel lehet számolni, mely ma-
gával vonta a benne lévő indiumtartalom kinyerésének lehetőségét is. Az előzőekben megál-
lapított alapértékek mellett, a fenti táblázat tartalmazza a fontosabb ide vonatkozó adatokat.

Hasznosítás
Az elektronikai hulladékok feldolgozása folyamatosan fejlődik Magyarországon. Erre a fej-
lődésre szükség van egyrészt a növekvő hulladékmennyiség elhelyezése, a növekvő begyűj-
tési és hasznosítási kvóta teljesítése, illetve az új funkciójú, méretű, összetételű termékek 
megjelenése miatt. Azonban még mindig túlzott kritikusanyag-mennyiség kerül veszteség-
re. Ez látható pl.: egy német tanulmányban is (matthIas Buchert, anreas manhart, DanI-
eL BLeher, DetLeF PIngeL, 2012)[46], amely szerint a hulladékként keletkező notebookok  
50%-a illegális úton Ázsiába és Afrikába kerül. A fennmaradó részből pedig a kobalt, az 
ezüst, az arany és a palládium kerül hasznosításra, azzal szemben, hogy magas lenne az 
egyéb kinyerhető kritikusanyag-tartalom is (pl.: indium, neodímium, tantál, gallium, prasze-
odímium, stb.), melyek hasznos kinyerésére még csak tervek vannak.

Az LCD kijelzős berendezések, így a televíziók megjelenése a 2000-es évek elejére 
tehető. Bár néhány évnek el kellett telnie, hogy kirobbanó elterjedése megtörténjen, de mára 
a TV eladások domináns részét képviselik. Ezen az első generációs berendezések hulladékká 
válásának ideje közeleg, hiszen becslések alapján az LCD/LED berendezések kb. 50-100 
ezer üzemórát képesek működni, melyet nagymértékben befolyásol a használat intenzitása, 
stb. (LcD tv honLaP, 2013)[55]

Jelenleg az indium elsődleges kinyerése alacsonyabb költséggel jár, mint a hulladék 
képernyőkből történő (szekunder) kinyerése. Bár irodalmi adatok alapján széles spektrumot 
mutat a képernyők indiumtartalma az ITO rétegben, (~234mg/m2) – valamint a LED-ek-
ben hozzávetőlegesen fele ez a mennyiség, – amelyek miatt gazdaságtalannak tekinthető a 
kivonás. Amennyiben változás történik a világpiaci árakban, vagy egy új technológia kerül 
kifejlesztésre, az gazdaságossá teheti ezt a tevékenységet.
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8.24. ábra LCD kijelzők elérhető end-of-life berendezéseinek változása az EU25-ben 
(uneP, 2012)[51]

8.4.5. Elektronikai termékek magyarországi újrahasználata, 
hulladékainak begyűjtése, feldolgozása

Az elektromos és elektronikai berendezések újrahasználatára és gyakori javítására számtalan 
példa van a fejlődő országokban, ahol ezeket a tevékenységeket általában szakértelemmel 
nem rendelkező, informálisan működő egyének végzik. Míg Nyugat-Európában általában 
szociálisan támogatott rendszerrel működtetett keretek között folyik a felújító és újrahasz-
nálatra előkészítő üzemek gazdaságos működése, addig Magyarországon csak néhány pilot 
értékű kezdeményezés van.

Jelenleg még mindig gyakran előfordul az e-hulladékok hulladéklerakóban való elhe-
lyezése mind a fejlett és a fejlődő államokban egyaránt. Az eltérés csak a hulladéklerakók 
minőségében jelentkezik, míg az előző esetében ellenőrzött keretek között történik, addig az 
utóbbi esetében ez egy illegális hulladéklerakónak felel meg. Ezek függvényében jelentkez-
nek a potenciális környezeti hatások is.

Az elektromos és elektronikai termékek teljes hulladékáramának változatos anyagösz-
szetétele megnehezíti azok együttes feldolgozhatóságát. A legtöbb tanulmány öt jól elkülö-
níthető kategóriára osztja a termékek összetételét: fémek, színes fémek, üvegek, műanyagok, 
és egyéb anyagok. Az e-hulladékok tömegének majdnem fele mértékében vas- és acéltarta-
lom van, a műanyag ~21%-ot képviselt és az egyéb fémek pedig 13%-ot. Ez utóbbi hányad 
tartalmazza jelen tanulmány vizsgálatainak középpontjában álló kritikus anyagokat is. Ter-
mék összetételnél, pedig kiemelésre került a nyomtatott áramkör és a CRT/LCD TV, mely 
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együttesen eléri a teljes tömeg 15%-át – melyek szintén a jelen vizsgálat tárgyát képezik.  
A helyben lévő hulladék mennyisége alkalmas lehet a termékbe épített hasznos források ki-
aknázására, ezzel csökkentve a bányászatra nehezedő terheket, (alapanyag szolgáltatása a 
feldolgozóipar számára) valamint ezáltal csökkenteni lehet a fölösleges szállítás és energia-
felhasználás környezeti hatásait is.

Éves szinten, Magyarországon hozzávetőleg 120-130 ezer tonna elektronikai hulla-
dék keletkezik, melynek mintegy egynegyede kerül begyűjtésre. A begyűjtés első, fontos 
pillére a kereskedelmi egységek, hiszen mára a lakosok nemcsak a műszaki cikkeket áru-
sító üzletekben adhatják le elhasználódott termékeiket, hanem a hipermarketekben, szó-
rakoztató elektronikai üzletekben, stb. is. Ezen lehetőségek száma évről évre nő. 2005 
augusztusától az Európai Unióban, így Magyarországon is biztosítani kell a lakosság 
számára a leselejtezett elektromos és elektronikai berendezéseik térítésmentes vissza-
vételét. 

Az elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtésének szereplői:
• kereskedelmi egységek
• helyi hulladékgazdálkodási cégek (pl.: hulladékudvarai)
• specializált gyűjtő cégek
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9.	Életciklus-elemzés

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

A másodnyersanyagokból származó kritikus anyagok kinyerése – számszerűsített adatok nél-
kül is igaz, hogy – környezeti szempontból hasznos folyamat. Ezzel a primer nyersanyagfor-
rások mennyiségének csökkenése váltható ki, valamint a bányászatból származó környezeti 
hatások mérsékelhetők, ugyanis ebben az esetben a másodnyersanyagokból származó hulla-
dékok feldolgozásából, maradékanyagok elhelyezéséből származó környezeti terhelésekkel 
kell számolnunk.Minden esetben lehetőség adódik környezeti életciklus-elemzés elkészítés-
re, mely a célok függvényében számszerűsíti a környezetet érő potenciális hatásokat. Ez 
elkészíthető az összes vizsgált termékre, vagy folyamatra.

9.1.	Az	életciklus-elemzés	módszerének	elméleti	háttere

A környezeti hatások csökkentéséhez elengedhetetlen feltétel a termék/tevékenység által elő-
idézett hatások pontos ismerete. Ezek meghatározásának elősegítéséhez dolgozták ki az élet-
ciklus-elemzés (LCA – Life Cycle Assessment) módszerét. Segítségével egy termék, folya-
mat vagy szolgáltatás teljes életútja során (a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásáig) 
vizsgáljuk annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Az ISO 14040 szabvány alapján 
az életciklus-elemzés a következőképp definiálható: „a termékkel kapcsolatos környezeti té-
nyezők és potenciális hatások értékelésének olyan módszere, amely leltárt készít a termékkel 
kapcsolatos folyamatok rendszerének bemenetéről és kimeneteiről; kiértékeli az ezekkel kap-
csolatos potenciális környezeti hatásokat; értelmezi a leltári elemzésnek és a hatásértékelés 
fázisainak eredményeit a tanulmány céljainak figyelembevételével.” [MSZ EN ISO 14040] 

Az LCA-t eredetileg döntéstámogató eszköznek fejlesztették ki, amely környezeti 
szempontból tesz különbséget termékek, ill. szolgáltatások között. Ezen kívül is alkalmazha-
tó azonban a következőkre:
1. Vállalati alkalmazásoknál:

• Anyag- és energiaigény, emissziók meghatározására;
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• Erőforrás-felhasználás optimalizálására, emisszió csökkentésre;
• Összehasonlító elemzések készítése;
• belső ipari felhasználásnál termékfejlesztésre és javításra – ökodesign,
• belső stratégiai tervezésnél és vállalati politikai döntések támogatásánál az iparban,
• marketing célokra

2. Közigazgatási alkalmazásoknál:
• kormánypolitikai döntések támogatására,
• ökocímke odaítélésére
• Betét-visszatérítési rendszer kialakítása;
• Támogatások és adórendszer reformja;
• Általános irányelvek, környezetpolitika meghatározása
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization 

–ISO) az ISO 14000 szabványsorozat keretében határozza meg az életciklus-elemzés al-
kalmazásának elveit, céljait, rendelkezik a hatásvizsgálatról, illetve minősítésről, melynek 
struktúráját az 9.1. ábra szemlélteti.

Az életciklus-elemzés relatív és iteratív megközelítés, mely az átláthatóságon és a szé-
leskörűen alkalmazhatóságon alapszik. Relatív, mert mindig a funkcionális egység körül kell 
értelmezni mindent, mely meghatározza a vizsgálat tárgyát, illetve minden további tevékeny-
séget. Iteratív, mert felhasználja a lépések eredményeit a további lépésekhez. Többször átjár-
ja átfogóan a különböző lépéseket, eredményeket.

9.1. ábra Az életciklus-elemzés struktúrája (Iso 14040 sZaBvány, 2006)[56]

Az elemzés a következő szakaszokból áll:
• a vizsgálat céljának és a vizsgált rendszer határainak kijelölése,
• a vizsgált rendszer lényeges inputjainak és outputjainak leltárba vétele,
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• a bemenő és kimenő anyag- és energiafajták környezeti hatásainak értékelése,
• a leltár és hatásértékelési szakaszok eredményeinek értelmezése, dokumentálása.
Életciklus (út): egy vizsgált rendszer egymást követő lépcsőit (egységeit) magába foglaló 

elvi szakasz, a nyersanyagbeszerzéstől vagy a természeti erőforrásokból való kinyeréstől az el-
használt termék végső elhelyezéséig. Az életciklus tehát a termék, a csomagolás vagy a folyamat 
teljes életciklusát tartalmazza, nevezhető „bölcsőtől a sírig” megközelítésnek. A „bölcsőtől böl-
csőig“ felfogás, egy holisztikus – vagyis mindenre kiterjedő, összefüggő alapelvű – rendszernek 
tekinthető, mely a hulladékok kiküszöbölésével, az (újra)hasznosítási folyamatok (szekunder 
nyersanyagok kinyerése hulladékból) beiktatásával kíván javakat/termékeket előállítani.

A teljes életút szakaszai:
• nyersanyagok kitermelése és feldolgozása,
• gyártás,
• szállítás és terjesztés,
• használat,
• újrafelhasználás, hasznosítás,
• hulladék–elhelyezés.

9.2. ábra Az életút tagolása (Iso 14040 sZaBvány, 2006)[56]

Az életciklus-elemzés tehát a termék teljes életciklusának minden pontjára és folyama-
tára kiterjedve meghatározza az összes környezeti hatást, ehhez azonban nagy mennyiségű és 
sokrétű információra van szükség. Adatleltárt kell készíteni a bemeneti (környezettől felvett 
anyagokról) és kimenti (környezetbe kerülő) oldalról. Az életciklus leltár elkészítése után 
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egy hatásanalízisben meg kell vizsgálni az egyes anyagféleségek felhasználása által okozott 
környezeti hatásokat. Végül a különböző környezeti hatásokat egy kisebb halmazba kell tö-
möríteni. A teljes életút-elemzések („bölcsőtől a sírig”/ „bölcsőtől a bölcsőig”) egyszerűsíté-
séhez lehetőség van a termék életciklusának csak egyes részeit vizsgálni, vagy csak bizonyos 
hatásokat vizsgálni a termék teljes életciklusát figyelembe véve.

A leltár a bemenet és kimenet közötti anyagmérlegen alapul. A lényeg tehát, hogy  
össze tudjuk kapcsolni egy termékrendszer minden elemét az anyag- és energiaáramláson ke-
resztül. A leltárelemzés az értékelésnek az a szakasza, amely a bemenetek és kimenetek felsoro-
lását és mennyiségi meghatározását jelenti egy adott termékrendszerre nézve, annak teljes élet-
ciklusára vonatkozóan, azaz a termékrendszer modulok (a termékrendszer legkisebb egysége, 
amelyre nézve adatokat gyűjtünk) összessége, melyeket a közbenső termék árama köt össze.

Az életciklus-elemzés részletessége a különböző alkalmazási területek szerint három-
szintű lehet:

• fogalmi LCA szint: az életciklusban való gondolkozást jelenti. Az életciklus-értékelés 
legegyszerűbb módja, mely során egy korlátozott és csak minőségi lista alapján történik a kör-
nyezeti hatások becslése. Ez az értékelési szint csak alapkérdésekre ad választ, az új termék 
előnyeit, hátrányait mutatja be.

• egyszerűsített LCA szint: egy, az életciklus egészét átfogó becslés. A felhasznált adatok 
az életciklus egészét átfogják, de általánosak, gyakran standard modelleket használ fel. Az 
egyszerűsített becslés csak a legfontosabb környezeti aspektusokra figyel vagy a potenciáli-
san előforduló környezeti hatásokra, ill. az életcikluson belül csak egy-egy kiragadott lépésre 
összpontosít. Az egyszerűsített értékelés célja hasonló eredmények elérése, a részletes értéke-
léshez képest jóval kisebb idő- és költség ráfordítással. Az egyszerűsítés gyakorlatilag három 
lépcsőben érhető el:

 – osztályozás: az életciklus fontosabb részeinek azonosítása, 
 a kihagyható részek meghatározása,
 – a lényeges részekre az életciklus-értékelés elvégzése,
 – a megbízhatóság becslése annak ellenőrzésével, hogy az egyszerűsítés 
 nem csökkentette-e jelentősen az eredmény megbízhatóságát.
• részletes LCA szint: a legteljesebb, az életciklus minden lépésére kiterjedő elemzési 

módszer.
Egy konkrét életciklus-becslési tanulmány hatásterülete, határai és részletessége az 

adott témától és a felhasználástól függnek. A tanulmányok tehát különböznek, a szabványban 
megadott elveket és keretet azonban követnünk kell. 

Bodnárné Sándor Renáta
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Hatásértékelési módszerek
A hatásértékelés módszertani lépéseit az ISO 14044: 2006 szabvány írta le. A szabvány sze-
rinti hatásértékelésnél a leltáreredményeket először – az LCA tanulmány céljainak és kere-
teinek megfelelő – a hatáskategóriákhoz rendeljük. A hatáskategóriák nem mások, mint a 
környezeti problémaköröket képviselő osztályok, amelyekhez a leltár eredményei hozzáren-
delhetők. Egy leltáradat, akár több hatáskategóriához is kapcsolható.

Minden egyes hatáskategóriára vonatkoztatva a módszer szerzői meghatároztak egy 
referencia egységet. Pl. 1 kg CO2 globális felmelegedésre gyakorolt hatása 1, de például a 
metán emissziók globális felmelegedéshez való hozzájárulását kg CO2 - egyenértékben kife-
jezett érték adja meg (21, 25 az alkalmazott módszertől függően.)

Számos hatásértékelési módszer áll rendelkezésre (pl.: CML2001, Ökoindikátor ’99, 
ReCiPe, stb.), a jelen elemzés a CML 2001 módszerrel készült. A környezeti hatásokat a 
CML 2001 módszer szerint jelenleg az alábbi kategóriákba sorolják:

• Globális felmelegedési Potenciál (GWP): A különböző üvegházhatású gázok (CO2, 
CH4, N2O, CFC-12) globális felmelegedéshez való hozzájárulásának a mértéke egységnyi 
CO2-höz viszonyítva. 

• Eutrofizációs Potenciál (EP): (vagy tápláló potenciál) a foszfátra lett megállapítva. 
Természetesen más emissziók is eredményezhetnek eutrofizációt, mint pl. a nitrogénoxidok, 
vagy ammónium vegyületek

• Savasodási Potenciál (AP): A savasodási potenciált a SO2-höz viszonyított savasodás-
sal adják meg. Más savas hatású komponensek a nitrogén oxidok és ammónia. 

• Ózonréteg elvékonyodás (ODP): főként a halogénezett szénhidrogének rovására írha-
tó. Itt referens összetevőként a R-11 került kiválasztásra.

• A fotokémiai ózon keletkezésének potenciálja (POCP) jelzi az illékony szerves vegyü-
letek ózontermelő képességét. Számos szerves vegyületre található adat az irodalomban. Az 
etilénre ez az érték 1. A legtöbb egyéb komponensre ez az érték kisebb egynél.

• Humán Toxicitási Potenciál (HTP): az emberi szervezetre mérgező hatású anyagokra lett 
kifejlesztve a maximálisan megengedett koncentrációk alapján 1,4 diklórbenzol (DCB) egyen-
értékben. Mind a levegőbe, vízbe és a talajba kijuttatott méreganyagok számbavételére épül. 

• Öko-toxicitás. Ebben az osztályban adják meg a növény- és állatvilágra mérgező anya-
gokat (1,4 diklórbenzol egyenértkékben), amely további három csoportra osztható:

 – Tengervízi öko-toxicitás (MAETP)
 – Édesvízi öko-toxicitás (FAETP)
 – Földi öko-toxicitás. (TETP)

Életciklus-elemzés
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• Erőforrások csökkenése: A CML 2001 módszereken kívül a nyersanyagok kinyeré-
sével kapcsolatos környezeti hatást a nyersanyagok primer energiatartalmának (Primary 
Energy) számszerűsítésével fejeztük ki MJ-ban.

9.2.	LCD	TV	életciklus-elemzése	–	irodalmi	áttekintés

A növekvő hulladékprobléma, illetve a potenciális kiaknázatlan másodnyersanyag mennyi-
ség folytán a nagyvilágban is sorra folynak kutatások a feldolgozás technológiájának meg-
könnyítésére, új módszerek kitalálására. Ezekhez gyakran kapcsolódnak életciklus-elemzé-
sek, melyek természetesen főleg a gazdaságos kinyerhetőségre irányulnak, de ugyanolyan 
fontosságú vizsgálatok a környezeti hatáselemzések elvégzése is. Ebben a fejezetben néhány 
ilyen irányú betekintés – irodalomkutatás – kerül összefoglalásra.

1. Az anyagi helyettesítés hatásainak mennyiségi vizsgálata az életciklus-elemzés 
módszerével – az LCD-ben felhasznált ITO esettanulmánya

Kotarto Kawajiri, Kiyotaka Tahara (RISS, AIST); Yoritsune Noda, Shigeyuki Uemiya (Gifa 
University)[57]

A kutatócsapat rámutatott a csökkenő indiumkészletre, mely szerint az egyre növekvő 
LCD kijelző felhasználás miatt növekszik ezen anyag kitermelése is. Vizsgálatuk arra irányult, 
hogy amennyiben az átlátszó elektródában az indiumot tartalmazó ITO réteg helyett Al-doped 
ZnO (AZO) anyagot alkalmaznának, akkor hogyan változnának a környezeti hatásértékek.

Az életciklus-elemzés funkcionális egysége egy 32 inch átmérőjű LCD panel.
A rendszer határai az ITO és AZO gyártást követő gyártási szakasszal indul, és a hulla-

dékká válást már nem tartalmazza.
Az eredmények azt mutatták, hogy amennyiben a helyettesítés megtörténik úgy a CO2 

kibocsátást a legtöbb életciklus szakaszban csökkenteni lehet Az átlátszó elektródagyártás és 
a használati fázis esetén ez különösen nagy jelentőséggel bír.

2. Indium kioldása használt folyadékkritályos kijelzőkből – a csiszolás és elektromos 
bontásos eljárás összehasonlító elemzése – felhasználva az életciklus-elemzés módszerét

Dodbiba G, Nagai H, Wang LP, Okaya K, Fujita T. (Department of System Innovation, Gra-
duate School of Engineering, The University of Tokyo, Japan)[58]

Egy hatékony, LCD kijelzőket hasznosító rendszer kifejlesztése érdekében – mely lehe-
tővé tenné az indium kicsapatását, valamint a tiszta üveg frakció kinyerését további hasznosí-
tásra – az előkezelési lépésben fontos lenne egy effektív felszabadulásos vagy méretcsökken-

Bodnárné Sándor Renáta
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téses módszer kifejlesztése. A hasznos anyag kinyerésére két módszer került vizsgálat alá: (1) 
hagyományos csiszolás, (2) elektromos szétbontás, mely módszereket tesztelték és az élet-
ciklus-elemzés módszerével vizsgálták. Az összehasonlító elemzés során elemezték, hogy 
mely módszernek magasabb az indium kihozatala, illetve melyiknek kisebb a környezeti ter-
helése. A legfontosabb megállapítások rámutattak, hogy az elektromos szétbontás módszere 
hatékonyabb az indium kinyerésére, mely segítségével teljes egészében felszabadították az 
indium tartalmú réteget, ezzel 968,5mg Indium/kg mennyiséget értek el LCD kijelzőként. 
A környezeti életciklus-elemzés eredményeként pedig arra a következtetésre jutottak, hogy 
ennek a módszernek a környezetterhelése ötször kisebb, mint a hagyományos csiszolásé.

3. Az LCD kijelző indiumtartalmának anyagáram-elemzése Japánban

Kenichi Nakajima, Kazuyo Yokoyama, Kazuko Nakano and Tetsuya Nagasaka (Tohoku Uni-
versity, Kansai University)[59]

A tanulmány mennyiségi felmérése rámutatott a Japánban felhasznált indiummennyiség 
termék/alkatrészekben való felhasználására. E szerint az indium-felhasználás legnagyobb ré-
sze, mintegy 86,9%-a a teljes felhasználásnak az átlátszó elektródába épül be.

9.3. ábra Indium-felhasználás mennyiségi megoszlása Japánban 
(kenIchI nakaJIma, kaZuyo yokoyama, kaZuko nakano, tetsuya nagasaka, 2007)[59])

A felhasznált mennyiséget összehasonlítva az adott évben visszanyerhető mennyiséggel, 
arra a következtetésre jutottak, mely szerint az „elherdált” vagy fel nem dolgozott mennyiség 
egyenértékű 11,4TJ energiafogyasztással, vagyis 103 tonna CO2 kibocsátással.
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9.3.	Az	életciklus-elemzés	alapparaméterei

A CriticEl projekt céljaival összhangban célként fogalmazódik meg a hulladékokból szárma-
zó fémek – ezen belül a kritikus anyagok – hasznosítása, mely úgy értelmezhető, hogy meny-
nyi a környezetre gyakorolt hatása egy bizonyos mennyiség (pl.: 1kg) hasznosított fém elő-
állításának/ hasznosításának. Amennyiben az elemzés figyelembe veszi a hulladék/ másod-
nyersanyag-forrás előtti életciklus szakaszokat is, így teljes életciklus szemléletben vizsgálva 
figyeli a fém élettartama során lévő összes funkcióját és ezzel egyidejűleg környezeti hatását. 
Ez utóbbi esetben különös gonddal kell eljárni a funkcionális egység meghatározásánál.

Cél: Indium kinyerése LCD hulladékból – technológiai folyamat elemzése
Funkcionális egység: 1000 kg feladott anyag (hulladék televízió)
Rendszerhatár: „gyárkaputól” „gyárkapuig”, tehát a hulladékká vált fázis utáni 
feldolgozási technológia
Szcenáriók:
• Teljes életciklus-vizsgálat – beleértve a termékgyártást, illetve a hasznosítási fázist is
• hasznosított anyagok környezeti elemzése
Adatgyűjtés:
A feldolgozási technológiára vonatkozó adatokat teljes mértékben a Miskolci Egye-

tem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete dolgozta ki. A termékkel 
kapcsolatos információk (termék összetétele, gyártási szakaszai, szállítása, használat közbeni 
energiafelhasználása, stb.) a BayLogi saját adataiból, adatbázisából származnak.

9.4. ábra LCD TV életciklusa (Bay-Logi, 2013)

Az életciklus-leltár esetén az elemzés számba veszi a rendszerhez tartozó input és out-
put adatokat. Így az input adatok között azokat az anyag- és energiaáramokat, melyek az 
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egyes folyamatokhoz köthetők (akár az egyes fémek kitermelésétől a dúsítási folyamaton 
át az értékesítésig). A kimeneti oldalon az egyes anyagáramok mellett a környezetbe jutó 
anyagokat számszerűsíti (talaj, levegő, vízszennyezés), úgy, mint pl.: a hulladék, szennyvíz 
mennyiségének számbavétele.

9.4.	Modellépítés

Az első fázisban, az életciklus-elemző szoftverben való modellépítéshez szükséges adatok 
begyűjtése és minőségellenőrzése történt, ezt követően került sora szoftver adatbázisában 
található megfelelő technológiai sajátságokat tükröző ipari folyamatok kiválasztására.

A modell kialakítása során célszerűen a svájci Ecoinvent adatbázis adatai kerültek fel-
használásra, melyet a következő ábra szemléltet:

9.5. ábra LCD TV hasznosításának életciklus-elemzéshez szükséges modellje 
(Bay-Logi, 2013)

 

Életciklus-elemzés
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A feldolgozási folyamat modellezésénél az egyes felhasznált anyag- és energiaáramok 
előállítási folyamatai is figyelembe vételre kerültek, így a felhasznált villamosenergia, a 
sósav, a nátrium-hidroxid, illetve a vízfelhasználás is, de ebben a modellben jelenik meg a 
hasznosított In(OH)2 is.

9.5.	Feldolgozási	folyamat	leírása

A feldolgozási folyamat célja az LCD képernyők indium-tartalmának kinyerése. Ennek el-
érése érdekében – az irodalmi áttekintés után – a következő eljárássor került modellezésre. A 
felállított technológia sorrendje a következő:

1. Szétszerelés: Ez a művelet nagyrészt kézi szerszámokkal történik. Ebben a fázisban 
felhasznált villamosenergia-mennyiség a feldolgozáshoz szükséges berendezések (szállító-
szalag, egyéb berendezések) meghajtásához, valamint a szétszerelő szalag köré épített kabin 
fűtéséhez/hűtéséhez szükséges. A hasznos rész mellett, a fennmaradó rész anyagától függően 
további hasznosításra kerül.

9.6. ábra LCD kijelzők kioldásos vizsgálatokhoz történő előkészítésének 
technológiai folyamatábrája (ME)[60]

 

Bodnárné Sándor Renáta
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2. Hőkezelés: Az előző fázisban csíkokra aprított paneldarabok a kemencébe kerülnek, 
ahol a hő hatására a rajtuk lévő fólia könnyen eltávolítható. 

3. Mechanikai aprítás: A fóliától mentesült üveg további aprítása következik 10mm tár-
csaszélességű nyíró/vágó aprítógéppel. 

4. Ultrahangos mosás, víztelenítés: a paneldarabok tisztítása mechanikai, ultrahangos 
fürdőben történik.

5. Aprítás kalapácsos törővel, majd az elválasztás folyamata, mely 10mm-es szitabetét-
tel történik

6. Oldás, kicsapatás: Az előkezelési műveletek után a minta kioldási vizsgálaton esik 
át. Erre kétféle oldószer alkalmazható: kénsav, sósav, majd a lúgzási idő elteltével az oldat 
szűrés alá kerül. Végül az oldatba vitt indium és ón szelektív kicsapatással, vagy extrakcióval 
kinyerhető.

9.6.	Teljes	életciklus-elemzés

Az előzőekben meghatározott célok értelmében a következő feladatként határozódott meg a 
választott termék (LCD TV) teljes életciklus elemzése. Ez magába foglalja a termék gyártá-
sát, használatát, hulladékká válását, hasznosítását. A teljes életciklus modellezése a követke-
ző főbb lépésekből tevődik össze:

• A teljes életciklus elemzése első lépéseként megtörtént a termék modellezése alapanyag, 
illetve gyártási adatok alapján. Az elemzéshez felhasznált mennyiségi adatok egy átlagos mé-
retű berendezésre vonatkoznak, pontos adatok a gyártók titoktartása, illetve földrajzi elhe-
lyezkedése (mivel Ázsiában történik a gyártás) folytán nem állnak rendelkezésre. Ugyanez 
vonatkozik a gyártás során felhasznált energia mennyiségére is. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy mivel irodalmi adatok kerültek az elemzés során felhasználásra, azok megbízhatóságát 
ellenőrizni kellett. Több szakirodalom is az általunk felhasznált adatokkal összhangban, ha-
sonló nagyságrendű adatokat határozott meg. A CriticEl projekt céljaihoz igazodva a termék 
kritikusanyag-tartalmának lehető legpontosabb modellezésére törekedtünk.

9.1. táblázat A modellezett televízió paraméterei 
(Bay-Logi, 2011)[61]

Meghatározása 26"-os LCD TV (66cm) 
Méret (talp nélkül) (652x423x29mm); 2665 cm2 
Tömege (talp nélkül) 5kg 
Talp tömege 1kg 
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• A termékszállítás modellezése: A termék előállítása többnyire Ázsiában történik. A 
modellezés során reális – és talán leginkább környezetkímélő – lehetőségként vízi, uszályon 
történő szállítást tételeztünk fel.

9.7. ábra LCD TV gyártás, szállítás (Bay-Logi, 2013)

• A televízió-felhasználás modellezése a magyarországi fogyasztói szokások alapján lett 
kialakítva. Ez alapján: 

9.2. táblázat A televízió-felhasználás alapadatai (Bay-Logi, 2010)[62]

• Használati szakasz vége, hulladékká válás: ebben a részben feltételeztük, hogy az el-
használódott berendezést a lakos beszállítja a hivatalos elektronikai-hulladékgyűjtés helyére. 
Így a szállítási jármű ebben a szakaszban a lakos személygépjárműve.

• Erről a hulladékgyűjtő helyről egy meghatározott típusú tehergépjármű egy központi 
hasznosítás helyére szállítja a hulladékká vált LCD TV-t.

Televízió alapadatai érték mértékegység 

Energiafelhasználás – bekapcsolt állapotban 80 W 

Energiafelhasználás – stand-by módban 1,1 W 

Átlagos használati idő 4 óra/nap 

Várható élettartam 7 év 

A teljes energiafelhasználás az élettartama alatt 880 kWh 

 

 

Bodnárné Sándor Renáta
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• Az életciklus utolsó szakasza, ahol az elektronikai hulladék feldolgozása megtörténik 
(szeparálás és anyaghasznosítás). Utóbbi szakasz modellezésére 2 alternatíva készült: az első 
szerint a projektpartner Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástech-
nikai Intézete biztosította az előzőekben felsorolt feldolgozási adatokat, másik variánsként 
felhasználásra kerültek az életciklus-elemző szoftver technológiai és földrajzi szempontból 
is megfelelő ipari átlagadatokat tartalmazó folyamatai.

9.8. ábra LCD TV teljes életciklus elemzésének szoftveres modellje (Bay-Logi, 2013)

9.7.	Hatáselemzés

Az életciklus hatásvizsgálat a forrás és kibocsátási adatok begyűjtését és feldolgozását kö-
vető lépés, melyben az előzőleg meghatározott adatok, mutatókká kerülnek leképezésre kör-
nyezeti és egészségügyi hatások, vagy az erőforrások csökkenése szerint.

A környezeti elemzéshez a kiválasztott hatásértékelő módszer a CML 2001 (2010. no-
vember) alapján veszi sorra hatáskategóriánként a környezetre gyakorolt hatásokat. Az egy 
grafikonon való ábrázolás érdekében az egyes hatáskategóriák értékei százalékos formában 
kerülnek bemutatásra.

 

Életciklus-elemzés
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Feldolgozás hatáselemzése
Minden vizsgált hatáskategóriában a mechanikai aprítás és a hőkezelés jár a legnagyobb 
környezeti hatással. Mindkét szakasz esetében a felhasznált villamosenergia adja a hatás-
növelő értékeket. Kiragadva talán a legismertebb hatáskategóriát a globális felmelegedésre 
való hatás (GWP), vagy más néven karbon-lábnyom értékeit, az eredmények a következők 
szerint alakultak:

9.9. ábra Feldolgozás globális felmelegedésre való hatásai (Bay-Logi, 2013)

A modellezett szakaszok nem tartalmazzák a teljes életciklus-elemzéshez sorolt részeket: 
például a termék gyártását, vagy a hulladék-feldolgozásból adódó hasznosítható anyagokat.

A globális felmelegedés szempontjából a légkörbe kerülő szén-dioxid mennyisége jele-
nik meg kritikus pontként, melynek értéke az összes üvegházhatást okozó gáz kibocsátásai-
nak 93%-a. Emellett a metán 6,03%-kal felelős a globális felmelegedésért, a kén-hexafluorid 
hozzájárulása pedig 0,264%; mely főként (38,4%-ban) a mechanikai aprítás során felhasznált 
villamosenergia előállítási folyamatából származik. A villamosenergia mellett a felhasznált 
anyagok, pl.: víz környezeti hatásai is kimutathatók minden kategóriában, de ezek oly kis-
mértékűek, hogy a továbbiakban nem kerülnek részletezésre

Teljes életciklus hatáselemzése
Egy életciklus-elemzés vizsgálatánál a kívánt részegységek, szakaszok pontos ismerete, 
elemzése, részletezése nélkülözhetetlen. Ebből derül ki, hogy a vizsgálat tárgyának mely 
pontjai kritikusak, hol igényel további, mélyebb vizsgálatokat, akár anyag vagy energiaáram 
tekintetében. Miután megtörtént a hasznosítás szakaszának modellezése, elemzése, ennek 
dimenzionálása; az összefüggések, arányok feltárása végett jelen projekt esetében is el kell 
végezni a teljes életciklus vizsgálatát.
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A teljes életciklus-elemzés számol a termékgyártás főbb anyagáramaival – plusz a kri-
tikusanyag-mennyiségekkel, az energiafelhasználásokkal – mind a gyártás, mind a használat 
során – a szállítási távolságokkal, a hasznosítással. Ugyanakkor nem számol a hasznosítás 
során kinyerhető összes anyaggal, így pl.: a NYÁK-ból kinyerhető részekkel: arannyal, stb.

9.10. ábra LCD TV teljes életciklusának környezeti hatása (Bay-Logi, 2013)

A grafikon jól mutatja, hogy minden vizsgált hatáskategóriában a televízió teljes élet-
ciklusa során a használatnak van a legnagyobb szerepe. Ennek mértéke a teljes környezeti 
hatások kb. 80%-a. A szállítási folyamatoknak és a hasznosításnak ettől jóval kisebb a teljes 
környezetterheléshez való hozzájárulása.

Környezetterhelés szempontjából ki kell még emelni a termékgyártás életciklus szaka-
szát – szintén a felhasznált villamos energia miatt. A globális felmelegedés hatáskategóriában 
ennek mértéke 93,3%, míg a gyártás alapanyagai adják a fennmaradó közel 7%-ot. A felhasz-
nált alapanyagok közül kiemelendő, hogy a környezeti hatásokat ezek különböző mértékben 
befolyásolják. Míg a karbon-lábnyom értékét a felhasznált műanyag, illetve annak gyártása 
befolyásolja jobban. Az erőforrás csökkenés kategóriában a gallium részesedése jelentős, 
még akkor is, ha ennek felhasznált mennyisége csekély a műanyaghoz képest.

A teljes életciklus szemléletnél a környezeti vizsgálat azt sugallja, hogy a termék fej-
lesztésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a műszaki termék használati fázisra vonatkozó 
energia-felvételére. Ennek csökkentésével jelentősen befolyásolni lehet a termék teljes élet-
ciklusa alatti környezeti hatásokat.
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Másodsorban gyenge pontként jelentkezik a termék gyártása során felhasznált villamos-
energia mennyisége. Amennyiben a termék gyártója figyel az öko-design szempontokra, egy 
életciklus-elemzés rávilágíthat arra, hogy a gyártás mely szakaszában jelentkeznek érzékeny 
pontok, úgy környezeti szempontból is megfelelően végezheti a tervezést, kivitelezést.

9.8.	Életciklus-elemzés	összegzése

Összegzésként elmondhatjuk, hogy további célként fogalmazódik meg a kritikus anyagokban 
gazdag másodnyersanyagok feltérképezése, mennyiségi meghatározása. Egy fontos lehatá-
rolt fókuszterületet alkotnak az elektromos és elektronikai hulladékok. Bár ezek begyűjtő-
rendszere már működik Magyarországon, mégis lenne létjogosultsága a feldolgozási arány-
számok növelésének. Jelenleg a feldolgozás a könnyen kinyerhető anyagokra összpontosít, 
de vannak olyan alkatrészek, részegységek, melyek kritikuselem-tartalma koncentráltan na-
gyobb, s azok kinyerésével érdemes foglalkozni. Ezen szempontok szerint került kiválasztás-
ra az LCD kijelzős készülék, mely laboratóriumi feldolgozása került modellezésre.

Jelen tanulmány ezt a feldolgozási technológiát mutatja be környezeti szempontból, az 
életciklus-elemzés módszerét felhasználva. A feldolgozás, illetve hasznosítás életciklus sza-
kasz részei közül a kiválasztott CML2001 (nov11) hatáselemző módszer 6 hatáskategóriája 
alapján a mechanikai aprítás és a hőkezelés szakasz jelent nagyobb környezetterhelést fel-
használt villamosenergia előállítási folyamatának környezeti hatásaiból adódóan.

Amennyiben teljes életciklus-szemléletre és -vizsgálatra kerül sor, abban az esetben a 
feldolgozás környezeti hatásai eltörpülnek a többi, főként a televízióhasználat, illetve a gyár-
tás során felhasznált villamosenergia-felhasználás mellett. Amennyiben a feldolgozási tech-
nológia változtatásra kerül, az nem ad jelentős környezeti megtakarítást a teljes életciklus 
viszonylatában.

Ezzel szemben érdemes figyelmet szentelni a kinyerhető anyagokra, melyek azok a ré-
szek, anyagok, melyek kinyerhetősége technológiailag megoldott, sőt gazdaságosan elvé-
gezhető. Így nem csak a hagyományosan kinyerhető részeket (acél, alumínium, műanyag, 
réz) lehet visszaforgatni, hanem a ritkább, kritikus anyagokat is (gallium, indium, stb.). Az 
elvégzett kísérleti technológia ez utóbbit megcélozva rámutatott ennek hasznosságára, amit 
a környezeti elemzés is alátámasztott. Hiszen az erőforrások csökkenése kategóriában ezen 
kicsiny tömegben felhasznált anyagok mutatják a legnagyobb környezeti megtakarítást hasz-
nosításukkor. Összességében környezeti szempontból is fontos a hulladékok/másodnyers-
anyagok visszaforgatása, az eddig visszanyert anyagok mennyiségi növelése, más hasznos 
anyagok feltárása.

Bodnárné Sándor Renáta
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10.	Ajánlások	a	kritikus	elemek	tekintetében

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

A tanulmányban összefoglaltak alapján születtek meg a következő ajánlások:
• A termékek fejlesztésével, alapanyaguk változtatásával várhatóan nőni fog az igény 
a kritikusanyag-tartalom felhasználására, úgy hogy az alábbiak teljesülnek:
 – előtérbe kerülnek a környezetbarát technológiák (a napelemek, a katalizátorok 
 a légszennyezés csökkentésére, vagy az energiatároló berendezések, stb. esetén);
 – a növekvő bányászati kitermelés szoros kapcsolatban áll a környezeti 
 igénybevétellel;
 – az újrahasznosítási technológiák és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra óriási 
 növekedése várható az elkövetkezendő 5-10 évben.
• Az egyes hasznosítási technológiák további kutatást és fejlesztést igényelnek, 
különös tekintettel a napelemekre, indium-tartalmú LCD panelekre
• Nemzetközi törekvések vannak és várhatók a kritikus elemeket tartalmazó 
berendezések illegális exportjának figyelésére, megszüntetésére.
(öko-InstItut e.v, 2013)[63]
A projekt tárgyát jelentő kritikus elemek termékekben való felhasználását úgy kell ter-

vezni, hogy azok egy jövőbeli fenntartható technológiának megfeleljenek. Vagyis pozitív 
környezeti hatások (környezeti megtakarítások) elérésére kell törekedni a hulladékok hasz-
nosítása révén; vagy csökkentetni kell a jelenlegi negatív hatásokat, környezetterheléseket 
– hulladékártalmatlanítás lehetőség szerinti elkerülésével, feldolgozási technológiák környe-
zeti hatásainak csökkentésével. A jövőbeli fenntartható technológia elérhető:

• a jelenlegi technológia egy korszerűbbel történő kiváltásával, ahol csökkenek 
a környezeti hatások;
• kibocsátás-csökkentéssel: pl.: autók katalizátorai által;
• energiahatékonysági intézkedésekkel a gyártás vagy a felhasználás fázisában;
• a negatív környezeti hatást okozó politikai döntések és társadalmi szokások 
figyelemmel kisérésével, ezekhez szakvélemény nyújtásával.
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A jelenlegi tanulmány megpróbálta azokat a termékcsoportokat kiemelni, amelyek na-
gyobb mértékben tartalmaznak kritikus elemeket. Így külön elemzésre kerültek az alábbiak:

• az elektronikai és elektromos berendezések, vagy azok alkatrészei, ezen belül 
az LCD kijelző (TV, monitor), nyomtatott áramkör, mobiltelefon, számítógép;
• a napelem;
• az akkumulátor;
•.a katalizátor.
Ennek a négy kiválasztott csoportnak kell igazán fókuszálnia a jövőbeli fenntartható 

technológiai változásokra. Ezeket figyelembe véve néhány termék esetében már történt újí-
tás, ahol speciális ötvözeteket magasabb biztonsági szinten alkalmaztak, csökkentették az 
alapanyag-felhasználást, üvegházhatású gáz kibocsátást.

10.1. táblázat A vizsgált csoportokban lévő kritikus elemek.
(öko-InstItut e.v, 2013)[63]

A termékcsoportokkal kapcsolatos jövőbeli tervek, elképzelések:
1. Elektromos és elektronikai berendezések: Mára szinte nincs olyan tudományte-

rület, ahol ne alkalmaznák az ilyen jellegű berendezéseket, sőt nap, mint nap újak, új 
típusok jelennek meg. A kritikus anyagok – szinte túlzó – felhasználása nehezíti a vissza-
nyerésüket gazdasági és műszaki szempontból. Bizonyos esetekben a felhasznált anya-
gok teljes elvesztéséhez vezet. A probléma ott jelentkezik, hogy az EEE és a jövőbeli 
fenntartható technológia között nem feltételezhető kapcsolat. Ez főként a fogyasztási cik-
kek területén jellemző, ahol a döntések nem gazdasági vagy környezetvédelmi okokból 
születnek, hanem személyes megfontolásból, érdekből. Amennyiben figyelembe veszik 
a fenntarthatósági szempontokat, akkor ezeknél a termékeknél inkább az energiatakaré-
kosságra fókuszálnak a tervezésnél, nem pedig az anyagösszetétel változtatására. Pedig 
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érdemesebb lenne a hulladékból való hasznosítási fázist fejleszteni. A kritikus elemek 
visszanyerhetőségének lehetősége nagy kihívásokat rejt magában a termékkör komple-
xitása folytán.

2. Napelemek: Környezeti szempontból előnyösnek tekinthető a napelemes techno-
lógia, hiszen szén-dioxid kibocsátás nélkül tud villamosenergiát előállítani. A napelem-
ipar különböző ásványi anyagokat használ fel azért, hogy tiszta és megfizethető energiát 
lehessen előállítani. Néhány nyersanyag más eljárások melléktermékéből származik, így 
a napelem-gyártás hozzájárul az erőforrás hatékonysághoz is. A napelemek további ku-
tatási témája leginkább a növekvő hatékonyság elérése, úgy, hogy a napelem-ipar szem előtt 
tartja a legjobb elérhető technológia elvét, selejt, illetve a hulladékká vált termék haszno-
sítási arányát növeli, hozzájárul a kritikus anyagok felhasználásának csökkentéséhez. Igaz 
elterjedőben vannak új napelem-technológiák (pl.: vékonyfilm-technológia), de addig míg 
ezek alacsonyabb hatékonysággal tudnak üzemelni, illetve nem rendelkeznek kiemelkedő 
előnyökkel, az eredeti Si technológia fogja uralni a piacot, ezen termékeknek várható na-
gyobb mennyiségben hulladékká válása.

3. Akkumulátorok, elemek: A hosszabb távú tervekben – az elemek elhagyásával – az 
akkumulátorok felhasználása és fejlesztése szerepel. Ez összhangban áll a fenntarthatóság 
alapelveivel, hiszen az energia tárolására hosszabb idő áll rendelkezésre, illetve felhasz-
nálása is többrétű: megújuló energia előállításánál vagy elektromos meghajtású járművek-
nél. Bár az akkumulátor technológiát csak néhány évtizede alkalmazzák, de a szektornak 
az új követelmények miatt változtatásokat kell véghezvinnie – ami gyakran szemben áll 
az üzleti érdekekkel. Egyrészről elvárják, hogy az akkumulátorok minél nagyobb kapa-
citásra legyenek képesek (elektromos járművekben), másrészről viszont csökkenteni kell 
a méretüket (pl.: elektronikus berendezésekben, telefonokban). A gyártóknál ez a kettő 
együtt problémát jelent. A hulladék-begyűjtési rendszer Európában és így hazánkban is 
jól működik.

4. Katalizátorok: A fenntartható technológiák közé tartozik a katalizátor is, hiszen ennek 
alkalmazásával csökken a káros anyag kibocsátás, javul a hatékonyság. Az autóiparban hasz-
nálatos katalizátor a platinacsoport elemeit és ritkaföldfémeket tartalmaz. A polimerizáció 
nem jelent egyértelmű kapcsolatot a jövőbeli fenntartható technológiákkal. A germánium 
felhasználására a továbbiakban is van igény.

Összességében elmondható, hogy minden termék tekintetében történnek fejlesztések 
a fenntartható technológia elérése érdekében. Bár az egyes termékek anyagösszetételének 
változtatása komoly kihívások elé állítja a hulladék feldolgozó ipart.

Ajánlások a kritikus elemek tekintetében
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11.	Hulladéklogisztika	

tóth norBert1; Bárány LásZLó2

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: 1 norbert.toth@bayzoltan.hu; 2 laszlo.barany@bayzoltan.hu

Kritikus anyagok szempontjából fontos másodnyersanyagok – elsősorban elektromos és 
elektronikai hulladékok – feldolgozási és hasznosítási technológiájának kidolgozás és meg-
léte után sarkalatos kérdés a gyűjtési és feldolgozási helyeinek pontos meghatározása Ma-
gyarországon. A logisztikai rendszer határainak meghatározása során a gyűjtőhelyeknek 
(források), a legnagyobb elektronikai hulladék-kezelő és feldolgozó vállalatok számítanak, 
amelyek, mint gyűjtőpontok jelennek meg a modellben. Ezen pontokon az elektronikai hul-
ladékok nagy mennyiségben kerülnek begyűjtésre, kezelésre, feldolgozásra, szétszerelésre, 
szeparálásra. A gyűjtőpontokon keletkezett hulladékmennyiségből nyerhetők ki a fókusz te-
rület alá eső kritikus anyagok.

A kidolgozott hulladéklogisztikai rendszer centrumának meghatározásához szükséges 
paraméterek:

• az elektronika- és elektronikus hulladékkal foglalkozó vállalatok telephelyei;
• azok feldolgozási kapacitásai;
• jellemző gyűjtési mennyiségek;
• lehetséges hulladékszállítási változatok;
• főbb hulladékáramok.
A logisztikai központ meghatározásához centrumkereső eljárás került alkalmazásra, 

amellyel meghatározható egy logisztikailag optimális telephely elhelyezkedése. Ez biztosít-
hatja az anyagmozgatási munka minimalizálását, vagyis hogy a súlyozott szállítási távolság 
– az egyes gyűjtőhelyeken feltétételezett hulladékmennyiségek központi telephelyre való 
szállítása esetén a gyűjtőhely és centrum közötti hulladékmennyiség – a lehető legkisebb 
legyen. Amennyiben a centrum helye nem egyezik meg valamelyik szolgáltató telephelyével, 
úgy a centrumhoz legközelebb eső szolgáltató választását célszerű preferálni, ahol a rendszer 
központi telephelyének infrastruktúrája kialakítható, valamint alkalmas a kritikus elemek ki-
nyerésére használandó technológia telepítésére is.
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11.1.	Logisztikailag	alkalmas	centrum	meghatározása

A vizsgálati feltételeknek megfelelően az országos szinten forráspontokként az E+E hul-
ladékgazdálkodással, hulladékkezeléssel foglalkozó vállalatok kerültek számításba. A cél 
tehát, a hulladékforrásokból kiáramlott hulladékmennyiség figyelembevételével egy olyan 
lokáció meghatározása, amely a gyűjtés központja, centruma lehet. A centrum keresése, 
koordináták menti centrumnyomozással készült, amelyhez az objektumok, telephelyek 
földrajzi koordinátáinak (x,y) és az egyes telephelyekhez köthető hulladékáramok megha-
tározása volt szükséges. Az anyagmozgatási munka minimalizálása vagyis lokáció keresés 
a cél, amelynél a centrum és az egyes objektumok közti anyagmozgatási munkák összege 
minimális kell legyen. A keresési feladat első lépéseként meg kell határozni az anyagáram-
lás intenzitásának súlypontját, majd egy iterációs eljárás segítségével meghatározható a 
centrum helye is.

11.1.1. Anyagmozgatási munka minimalizálása

A centrumkeresési modellben, a centrumban (jelen esetben egy gyűjtőhelyen) – egy adott 
objektumhalmazra jellemző – anyagmozgatási munka minimális [64], vagyis az anyaginten-
zitással súlyozott távolságokból kiszámolható anyagmozgatási munka a centrum és az egyes 
objektumok között a legkisebb. Ezek alapján a célfüggvény a következő:

ahol:
qj : a j. objektum és a centrum közötti anyagáramlási intenzitás
lj : a j. objektum és a centrum közötti úthossz
A centrum helye az anyagmozgatási súlypont ε-sugarú környezetébe esik – ez nem 

az objektumhalmaz szállítási középpontja és nem az objektumhalmaz anyagmozgatási súly-
pontja. Az elméleti centrum jó kiindulási alapot ad a kialakítandó logisztikai centrum helyére 
vonatkozóan, ugyanakkor lehet, hogy fizikailag ez nem megvalósítható. A számítás két fá-
zisa:

• elsőként meghatározásra került az anyagáramlási rendszer, 
objektumhalmaz anyagáramlási súlypontjának koordinátái,
• majd, a súlyponti koordinátákból kiindulva a fokozatos közelítés módszerével, 
egy iterációs eljárás segítségével meghatározásra kerültek a centrum elméleti 
helyének pontos koordinátái.

Hulladéklogisztika
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Anyagáramlás súlypontjának meghatározása
A centrum meghatározása során első lépésként centrum helye legyen az anyagintenzitás 
súlypontja. Ehhez ismerni kell az egyes forráspontok x és y koordinátáit illetve az egyes 
forráspontokhoz köthető hulladékmennyiségeket. Az x és y koordináták szerint keressük a 
rendszer súlypontját, mely az alábbi képlettel határozható meg.

                                    és                                       ahol:
xs, ys: az n-db forráspontokból álló rendszer anyagmozgatási munkájának súlyponti 
koordinátája,
qi: az i. objektumhoz tartozó anyagáramlási intenzitás,
xi, yi: az i. objektum x,y koordinátája,
x0

c, y
0

c: az iteratáv közelítő keresőeljárás 0. iterációjához a centrum 
x,y koordinátájának meghatározása.
A számítás eredménye egy koordináta páros, amely az anyagáramlási rendszer súly-

pontját jelöli.

A centrum elméleti helyének meghatározása
A súlypont helyének meghatározását követően egy iterációs eljárás segítségével meghatároz-
ható ennek az anyagáramlási rendszernek az elméleti centruma. Az iterációs eljárás mindig 
az előző iteráció (k) által kapott értékekkel dolgozik, és addig fut, amíg két egymást követő 
lépés során az eredmények egy adott tűrésen (ε) belül nem esnek. Mivel az eljárás mindig 
az előző lépés eredményét használja fel, ezért szükséges egy kiinduló állapotnak lennie. A 
kezdeti állapotnak a súlypont koordinátáit tekintjük.

és 
Leállási feltétel:

 és 

Bizonyítható, hogy a súlypont és a centrum nem esik egybe. A centrum az a pont, ahol a 
rendszer objektumai és a centrum közötti anyagmozgatási munka optimális, azaz minimális 
lesz. Az iterációs folyamat befejeztét követően a centrum koordinátái a súlyponttól eltérnek.

Tóth Norbert, Bárány László

               és                                és                 

 és 

Leállási feltétel:

   és 

 és 

Leállási feltétel:

   és 

 és 

Leállási feltétel:

   és 

 és 

Leállási feltétel:

   és 
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11.2.	Elektromos	és	elektronikai	berendezés	hulladékgyűjtők	logisztikailag	
optimális	központjának	meghatározása

11.2.1. Hulladékgyűjtők (Forráspontok)

A hazai hulladékgyűjtésben szerepet játszó vállalatok közül az elektromos és elektronikai 
berendezések hulladékainak begyűjtésével foglakozó cégek kerültek kiválasztásra. Jelen-
leg (2013 évben) 18 olyan céggel érdemes foglalkozni, akik a kérdéses hulladékfrakciók 
gyűjtését ellátják. A modell anyagáramlási munkájának számításához két alapvető paraméter 
szükséges, a forráspont lokációja illetve az ahhoz köthető anyag (hulladék) mennyiségek. 
A lokáció meghatározása az egyszerűbb feladatok közé tartozik, hiszen a cégek székhelyei 
ismertek és ezen információ alapján a cég elhelyezkedése, koordinátái rendelkezésre áll-
nak. A forráspontok (x,y) koordinátájának megadását célszerű a földrajzi szélesség(LAT) és  
hosszúság(LON) koordinátarendszer alkalmazásával meghatározni. A telephelyek, mint for-
ráspontok (x,y) koordinátáinak megfelelően azok GPS koordinátái használhatók fel.

11.1. táblázat Ez elektromos és elektronikai berendezések hulladékaival foglalkozó 
cégek – azaz forráspontok – listája, illetve azok koordinátái (Bay-Logi, 2014)

 
   Cégnév LAT LON 

1. Alcufer Kft. 47,2904264 18,2645261 
2. Selector Kft. 47,32433 18,228484 

3. Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 47,2985207 20,9272773 

4. Fe-group Invest Rt. 47,47375 19,17293 
5. Enviroinvest Zrt. 46,053038 18,226667 
6. Mü-Gu Kft. 47,385377 19,125319 
7. Inter-Metal Recycling Kft. 47,5840541 19,1309305 
8. E-Elektra Zrt. 46,931211 18,944396 
9. Rolfim Szövetkezet 47,510442 19,0309388 
10. HWD recycling Kft. 47,1068977 18,5847721 
11. Lajta20 Kft. 47,655704 17,649691 
12. El-Szabó Kft. 46,9282671 19,5952858 
13. Elektromen Kft. 47,47798 18,300921 
14. Design Kft. 46,889726 19,715792 

15. Loacker Hulladékhasznosító 
Kft. 47,458819 19,078974 

16. Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft. 46,1745535 18,9525183 

17. Wiker Ker. és Szolg. Kft. 48,094418 20,731682 
18. Foreno Nonprofit Kft. 47,6787141 16,5982778 

Hulladéklogisztika
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11.2.2. Hulladékgyűjtők (Forráspontok) mennyiségi adatai

A modell második alapvető bemenő adatai közé tartozik az egyes forráspontokhoz köthető 
hulladékintenzitás mértéke, amely azt a mennyiséget fejezi ki, amelyet az adott gyűjtőpontról 
a logisztikailag leginkább alkalmas központba kell évente szállítani. Ennek a mennyiségnek 
a meghatározását a HIR adatbázisból lehet lekérdezni a 2012-es adatok alapján.

11.2. táblázat Forráspontok mennyiségi adatai (Bay-Logi, 2014) *a megadott mennyiségek 
csupán becslések, mivel ezekre nem állt rendelkezésre információ a HIR adatbázisban

A becsült mennyiségek meghatározása során figyelembe lettek véve az OGyHT’13-as 
begyűjtési adatok, illetve az egyes cégek referencia kapacitásai is. Ezek alapján, a gyűjtőpon-
tokon összesen, mintegy 38,5 ezer tonna elektronikai- és elektromos hulladék gyűlik össze. 
Ez az összmennyiség az alábbi kategóriákat tartalmazza:

1. Háztartási nagygép 6. Barkácsgépek  
2. Háztartási kisgép 7. Játékok, sporteszközök
3. IT és kommunikáció 8. Orvosi műszerek
4. Szórakoztató elektronika  9. Megfigyelő és vezérlő
5. Világító testek, Gázkisüléses lámpák 10. Adagoló automaták

 
Cégnév Összesen (kg) 2012. évi 

referenciamennyiségek (t) 

1 Alcufer Kft. 9 805 412 >10.000 
2 Selector Kft. 5 951 649 5.000-10.000 
3 Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 5 000 000* 5.000-10.000 
4 Fe-group Invest Rt. 4 549 374 1.000-5.000 
5 Enviroinvest Zrt. 4 000 000* 1.000-5.000 
6 Mü-Gu Kft. 3 336 754 5.000-10.000 
7 Inter-Metal Recycling Kft. 2 000 000* 1.000-5.000 
8 E-Elektra Zrt. 1 508 204 1.000-5.000 
9 Rolfim Szövetkezet 681 631 <1.000 
10 HWD recycling Kft. 341 479 <1.000 
11 Lajta20 Kft. 334 801 <1.000 
12 El-Szabó Kft. 271 495 <1.000 
13 Elektromen Kft. 203 925 <1.000 
14 Design Kft. 163 526  
15 Loacker Hulladékhasznosító Kft. 154 494 <1.000 

16 Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási 
Kft. 129 927 <1.000 

17 Wiker Ker. és Szolg. Kft. 128 748 <1.000 
18 Foreno Nonprofit Kft. 106 963 <1.000 

 Összesen: 38 668 382  
 

Tóth Norbert, Bárány László
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A fenti mennyiségek ugyan rendelkezésre állnak az egyes forráspontokon, viszont a 
projekt szempontjából kizárólag három hulladékfrakció gyűjtésével és annak szállításával 
kell kiemelten foglakozni, amelyekben a kritikus elemek nagyobb mennyiségben megtalál-
hatók. Ez a három hulladéktípus a nyomtatott áramkör, az LCD kijelző (televízió és monitor) 
és a mobiltelefon (illetve okostelefon). A fenti kategóriák közül mindegyikben megtalálható 
a NYÁK valamilyen mennyiségben, az LCD és a mobiltelefon leginkább a 3. IT és kommu-
nikáció kategóriához köthető.

11.2.3. Forráspontonkénti kritikus anyagokat tartalmazó hulladékmennyiségek

11.3. táblázat Forráspontonként meghatározott kritikus elemeket tartalmazó egységek 
mennyisége (Bay-Logi, 2014)

Cégnév (forráspont) Mennyiség 
(kg) 

NYÁK 
(kg) 

Mobiltelefon 
(kg) LCD (kg) 

Összmennyiség 
a kritikus 
elemeket 
tartalmazó 
egységekre (kg) 

Alcufer Kft. 9 805 412 200 901 9 858 140 733 351 492 
Design Kft. 163 526 3 350 164 2 347 5 862 
E-Elektra Zrt. 1 508 204 30 901 1 516 21 647 54 064 
Fe-group Invest Rt. 4 549 374 93 211 4 574 65 295 163 080 
Foreno Nonprofit Kft. 106 963 2 192 108 1 535 3 834 
Mü-Gu Kft. 3 336 754 68 366 3 355 47 891 119 612 
Wiker Ker. és Szolg. 
Kft. 128 748 2 638 129 1 848 4 615 

Enviroinvest Zrt. 4 000 000 81 955 4 021 57 410 143 387 
Selector Kft. 5 951 649 121 942 5 984 85 421 213 347 
Inter-Metal Recycling 
Kft. 2 000 000 40 978 2 011 28 705 71 694 

Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 5 000 000 102 444 5 027 71 763 179 234 

Rolfim Szövetkezet 681 631 13 966 685 9 783 24 434 
HWD Recycling Kft. 341 479 6 997 343 4 901 12 241 
Lajta20 Kft. 334 801 6 860 337 4 805 12 002 
El-Szabó Kft. 271 495 5 563 273 3 897 9 732 
Elektromen Kft. 203 925 4 178 205 2 927 7 310 
Loacker 
Hulladékhasznosító Kft. 154 494 3 165 155 2 217 5 538 

Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási 
Kft. 

129 927 2 662 131 1 865 4 657 

Összesen: 38 668 382 792 270 38 876 554 991 1 386 136 

 

Hulladéklogisztika
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Felhasználva a forráshelyeken begyűjtött elektromos és elektronikai hulladékok mennyi-
ségi adatait, valamint a projekt során meghatározott egyes terméktípusok adatait, az egyes 
forráspontokra a következő értékek adódtak kiemelt termékenként. Mivel nem ismeretes 
az egyes forráspontokon begyűjtött hulladékmennyiségek pontos összetétele, ezért a fen-
ti arányokat minden forrásponton azonosnak tekintjük, azaz a vizsgált kategóriák minden 
forrásponton azonos arányban vannak jelen. Az egyenletes eloszlás feltételezésére alapoz-
va a mutatja a 11.3. táblázat az egyes forráspontokon lévő összmennyiséghez viszonyított 
NYÁK, Mobiltelefon, LCD becsült értékét és így a kritikus elemeket tartalmazó egységek 
összmennyiségét.

11.2.4. Koordináták menti centrumkeresés

A koordináták menti centrumkeresés során az egyes telephelyek címpontjaihoz tartozó LAT 
és LON földrajzi koordinátákat illetve az egyes telephelyekhez rendelt anyagintenzitások 
kerülnek felhasználásra. Az anyagmennyiségek az előző fejezetben meghatározott tisztán a 
kritikus elemeket tartalmazó E+E hulladékok mennyiségére vonatkozik. A rendszer anyag-
mozgatási munkájának súlypontja, és annak földrajzi koordinátáinak meghatározása földrajzi 
koordináták alapján, majd ezt követően a centrum meghatározása iteratív közelítő eljárással 
történik.

11.1. ábra Forráspontok elhelyezkedése Magyarországon 
(Bay-Logi, 2014; google maps)

Cégnév Összmennyiség (kg)
1. Alcufer Kft. 351 492
2. Selector Kft. 213 347
3. Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 179 234
4. Fe-group Invest Rt. 163 080
5. Enviroinvest Zrt. 143 387
6. Mü-Gu Kft. 119 612
7. Inter-Metal Recycling Kft. 71 694
8. E-Elektra Zrt. 54 064
9. Rolfim Szövetkezet 24 434
10. HWD recycling Kft. 12 241
11. Lajta20 Kft. 12 002
12. El-Szabó Kft. 9 732
13. Elektromen Kft. 7 310
14. Design Kft. 5 862
15. Loacker Hulladékhasznosító Kft. 5 538
16. Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 4 657
17. Wiker Ker. és Szolg. Kft. 4 615
18. Foreno Nonprofit Kft. 3 834

Összesen: 1 386 136
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Logisztikai rendszer súlypontjának meghatározása
A forráshelyek mennyiségi adatai, valamint azok koordinátái alapján a logisztikai rendszer 
anyagmozgatási munkájának súlyponti koordinátái a következők:

A kiszámított koordináták lapján a rendszer súlypontja Budapest – Dunaújváros között 
a Duna mentén helyezkedik el.

11.2. ábra A rendszer súlypontja (Bay-Logi, 2014; google maps)

Az anyagmozgatási munka számításához a következő táblázat adati kerültek felhasz-
nálásra.

A vizsgált anyagmozgatási munka a súlypontban:
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11.4. táblázat Anyagmozgatási munka a súlypontban (Bay-Logi, 2014)
* a forráspont és a súlypont közötti távolság közúton értendők

Logisztikai rendszer centrumának meghatározása
A rendszer súlypontjának meghatározását követően a koordináták menti centrumnyomozást 
iteratív közelítő eljárással lehet elvégezni. Az iteráció 0. lépéseként a centrum a súlypontba 
kerül, leállási feltételként legyen ε=0,1km. Két iterációs lépés között a földrajzi szélességi 
és hosszúsági koordináták változásának nagyságát célszerűen érdemes hosszmérték-egység-
ben meghatározni, hiszen így egyértelműbbé válik az aktuális iterációs lépésben a centrum 
helyzete.

So
rs

zá
m

 Forráspontok 

( ip ) 

Mennyiség 
(kg) 

( iq ) 

Súlypont 
távolsága 
forráspontoktól 
(km)* 

( il ) 

Anyagmozgatási 
munka a súlypont 
és forrás között 
(tkm) 

( ii lq ) 

1. Alcufer Kft. 351 492 108 37 961 
2. Design Kft. 5 862 119 698 
3. E-Elektra Zrt. 54 064 55 2 974 
4. Fe-group Invest Rt. 163 080 53 8 643 
5. Foreno Nonprofit Kft. 3 834 239 916 
6. Mü-Gu Kft. 119 612 39 4 665 
7. Wiker Ker. és Szolg. Kft. 4 615 239 1 103 
8. Enviroinvest Zrt. 143 387 205 29 394 
9. Selector Kft. 213 347 114 24 322 
10. Inter-Metal Recycling Kft. 71 694 84 6 022 

11. Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 179 234 197 35 309 

12. Rolfim Szövetkezet 24 434 48 1 173 
13. HWD recycling Kft. 12 241 98 1 200 
14. Lajta20 Kft. 12 002 154 1 848 
15. El-Szabó Kft. 9 732 83 808 
16. Elektromen Kft. 7 310 109 797 

17. Loacker Hulladékhasznosító 
Kft. 5 538 42 233 

18. Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft. 4 657 164 764 
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11.5. táblázat Iterációs lépések (Bay-Logi, 2014)

A 32. iterációs lépésnél az algoritmus befejezi futását, hiszen a leállási feltétel teljesül. 
Amennyiben tovább folytatódik az algoritmus futtatása, minden egyes iterációs lépésben a 
változás mértéke egyre kisebb, így egyre pontosabban meg lehet határozni a centrum helyét. 
A centrum helye az 50. iterációs lépés után a következő:

amelynek elhelyezkedését az alábbi 11.3. ábra mutatja. Az ábrából jól látható, hogy 
a vizsgált logisztikai rendszer anyagmozgatási munkájának optimalizálása céljából végzett 
centrumkeresési eljárás során a centrum eltolódott nyugati irányba. A centrum jelen számítás 
szerint Székesfehérvártól északra ~10-15km-es távolságban helyezkedik el, mintegy 30km-
es légvonalbeli távolságban az előzőleg kiszámított súlyponttól.

11.3. ábra A rendszer centruma (Bay-Logi, 2014)
 

Iteráció száma 
(k) 

LAT 
(Xc) 

LON(yc)  k
C

k
C xx )1(

 
 k

C
k

C yy )1(

 
C  

(m) 
C  

(m) 

0 47,20247572 18,88770996 
  

  

1 47,280149806 18,809697790 0,07767 0,07801 8637,203509 8674,796966 
2 47,290747080 18,779879748 0,01060 0,02982 1178,395681 3315,706564 

3 47,286115658 18,744052447 0,00463 0,03583 515,0049452 3983,924198 

              
32 47,27143218 18,51847042 0,00004 0,00081 4,790658062 90,47307831 

              
50 47,27177938 18,51219803 0,00001 0,00013 0,810449344 14,12277299 
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A centrumkeresés eredményeként az anyagmozgatási munka minimalizálása várható, 
ennek kiszámítása célszerű.

11.6. táblázat Anyagmozgatási munka a centrumban (Bay-Logi, 2014)
* a forráspont és a centrum közötti távolság közúton értendők

A vizsgált anyagmozgatási munka a centrumban:

A kiszámított eredmény megfelel az elvárásoknak, hiszen Cc<Cs teljesült. Ezzel a vizs-
gálattal ~20000tkm/év-el csökkenthető a logisztikai rendszer anyagmozgatási munkája. Ezt 
az eredményt igazolja az a koncepció, mely szerint, ha a centrum az igény – magas anyagin-
tenzitással rendelkező forrásokhoz közel helyezkedik el, akkor – a nagyobb anyagmennyiség 
szállítását rövidebb úton kell elvégezni, ezáltal az anyagmozgatási munka csökken.

So
rs

zá
m

 Forráspontok 

( ip ) 

Mennyiség (kg) 

( iq ) 

Centrum 
távolsága 
forráspontoktól 
(km)* 

( il ) 

Anyagmozgatási 
munka a centrum 
és forrás között 
(tkm) 

( ii lq ) 

1. Alcufer Kft. 351 492 30 10 545 
2. Design Kft. 5 862 158 926 
3. E-Elektra Zrt. 54 064 73 3 947 
4. Fe-group Invest Rt. 163 080 93 15 166 
5. Foreno Nonprofit Kft. 3 834 194 744 
6. Mü-Gu Kft. 119 612 78 9 330 
7. Wiker Ker. és Szolg. Kft. 4 615 278 1 283 
8. Enviroinvest Zrt. 143 387 222 31 832 
9. Selector Kft. 213 347 35 7 467 
10. Inter-Metal Recycling Kft. 71 694 123 8 818 

11. Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 179 234 236 42 299 

12. Rolfim Szövetkezet 24 434 71 1 735 
13. HWD recycling Kft. 12 241 27 331 
14. Lajta20 Kft. 12 002 107 1 284 
15. El-Szabó Kft. 9 732 154 1 499 
16. Elektromen Kft. 7 310 43 314 

17. Loacker 
Hulladékhasznosító Kft. 5 538 73 404 

18. Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft. 4 657 181 843 
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A centrum alkalmas helyének meghatározása
A centrum kiszámított koordinátája általában olyan helyre kerül, ami nem tekinthető valódi 
lokációnak, így a környezetében kell olyan forrást keresni, amely rendelkezik logisztikai-
lag alkalmas központi telephely kialakításához szükséges feltételekkel, infrastruktúrával. 
Jelen esetben a centrum környezetében három potenciális forrás található. Olyan telephe-
lyek, amelyek már hulladékgyűjtő telephelyként funkcionálnak és infrastrukturálisan is 
teljesítik a kritikus elemek kinyerésére alkalmazandó technológia telepítésére alkalmas 
feltételeket.

11.7. táblázat Potenciális centrum telephelyek (Bay-Logi, 2014)
* a forráspont és a centrum közötti távolság közúton értendők

A szóba jöhető forráspontok és a centrum közötti távolságok alapján a Seregélyesen 
lévő HWD Recycling kft. lenne a potenciális gyűjtőpontja a vizsgált logisztikai rendszer-
nek. A forráspontok és súlypontok adatai alapján viszont megállapítható, hogy a másik két 
potenciális telephelyeken gyűjtött hulladék mennyisége szignifikánsan eltér ettől. A cent-
rumként funkcionáló telephely kiválasztásához meg kell határozni a teljes rendszerre vo-
natkozó anyagmozgatási munkát. Ehhez mindhárom telephely esetére előállítjuk az alábbi 
útmátrixot:

ahol:
lij: jelöli az i-edik forrás és j-edik potenciális centrum közötti távolságot [km];
n: a vizsgált logisztikai rendszer forráspontjainak száma, jelen esetben 18;
j: a vizsgált logisztikai rendszer centrumként működtethető potenciális forráspontjainak 

száma, jelen esetben 3.

 

So
rs

zá
m

 

A
zo

no
sí

tó
 

Cégnév Telephely Mennyiség 
(kg) 

Távolság a 
centrumtól 
(km)* 

1. 1. Alcufer Kft. Fehérvárcsurgó 351 492 30 

2. 2. Selector Kft. Bodajk 213 347 35 

3. 10. HWD recycling Kft. Seregélyes 12 241 27 
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Az elkészített útmátrix a következő:

11.8. táblázat Potenciális centrumok és források útmátrixa (Bay-Logi, 2014)
* a forráspont és a centrum közötti távolság közúton értendők

So
rs

zá
m

 

Forráspontok 
( i ) 

Potenciális centrumok és források távolsága (km)* 

Alcufer Kft. 
( 1j ) 

Selector Kft. 
( 2j ) 

HWD recycling Kft. 
( 3j ) 

1. Alcufer Kft. 0 5 35 
2. Design Kft. 169 175 118 
3. E-Elektra Zrt. 73 78 39 
4. Fe-group Invest Rt. 93 109 86 
5. Foreno Nonprofit Kft. 161 153 188 
6. Mü-Gu Kft. 90 92 72 
7. Wiker Ker. és Szolg. Kft. 289 294 271 
8. Enviroinvest Zrt. 222 227 188 
9. Selector Kft. 5 0 40 
10. Inter-Metal Recycling Kft. 134 140 123 

11. Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 247 252 229 

12. Rolfim Szövetkezet 82 81 71 
13. HWD recycling Kft. 35 40 0 
14. Lajta20 Kft. 75 67 101 
15. El-Szabó Kft. 165 170 114 
16. Elektromen Kft. 46 44 61 

17. Loacker Hulladékhasznosító 
Kft. 84 83 73 

18. Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft. 187 186 147 
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Az útmátrix létrehozását követően meghatározzuk az anyagmozgatási munkát mindhá-
rom esetre:

11.9. táblázat Anyagmozgatási munka meghatározása a kiválasztott alternatívákra 
(Bay-Logi, 2014)

So
rs

zá
m

 Forráspontok 

( i ) 

Mennyiség 
(kg) 

( iq ) 

Anyagmozgatási munka (tkm) 

Alcufer Kft. 

(




n

i
jijilqC

1
1,...1

) 

Selector Kft. 

(




n

i
jijilqC

1
2,...2

) 

HWD recycling 
Kft. 

(




n

i
jijilqC

1
3,...3

) 
1. Alcufer Kft. 351 492 0 1 757 12 302 
2. Design Kft. 5 862 991 1 026 692 
3. E-Elektra Zrt. 54 064 3 947 4 217 2 109 
4. Fe-group Invest Rt. 163 080 15 166 17 776 14 025 
5. Foreno Nonprofit Kft. 3 834 617 587 721 
6. Mü-Gu Kft. 119 612 10 765 11 004 8 612 
7. Wiker Ker. és Szolg. Kft. 4 615 1 334 1 357 1 251 
8. Enviroinvest Zrt. 143 387 31 832 32 549 26 957 
9. Selector Kft. 213 347 1 067 0 8 534 
10. Inter-Metal Recycling Kft. 71 694 9 607 10 037 8 818 

11. Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 179 234 44 271 45 167 41 045 

12. Rolfim Szövetkezet 24 434 2 004 1 979 1 735 
13. HWD recycling Kft. 12 241 428 490 0 
14. Lajta20 Kft. 12 002 900 804 1 212 
15. El-Szabó Kft. 9 732 1 606 1 654 1 109 
16. Elektromen Kft. 7 310 336 322 446 

17. Loacker 
Hulladékhasznosító Kft. 5 538 465 460 404 

18. 
Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási 
Kft. 

4 657 871 866 685 
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A számítás eredménye:

11.4. ábra Potenciális centrumokhoz tartozó anyagmozgatási munka

Ezek alapján jól látható miként változik a rendszer anyagmozgatási munkája, amen-
nyiben a lehetséges telephelyeket a logisztikai rendszer központjának jelöljük ki. Az anyag-
mozgatási munka minimalizálása értelmében az Alcufer Kft. fehérvárcsurgói telephelye len-
ne logisztikailag legalkalmasabb a rendszer centrumának kijelölésére a három alternatíva 
közül.

11.2.5. Szállítási fordulók meghatározása

A javasolt centrum figyelembe vételével a közlekedési módok közül (közúti, vasúti, vízi) 
csak a közúti és a vasúti forma lehet optimális választás. Magyarország folyami útjai fő-
képpen észak-dél irányultságúak, és jelen esetben a források és a centrum közötti fő irányok 
kelet-nyugati, illetve nyugat-keleti. 

• Közúti szállítás: A magyarországi közúti hálózat viszonylag sűrű, az összes forráspont 
megközelíthető közúton. A forráspontok többségében viszonylag kevés hulladék keletkezik, 
amely elszállítása sokkal rugalmasabban megvalósítható közúton. A legnagyobb mennyiség 
a javasolt centrumban keletkezik – szállításával nem kell foglalkozni – helyben marad. Ez a 
szállítási mód javasolt a keletkezett hulladékok elszállítására a forráspontokból a centrumig.

• Vasúti szállítás: Magyarországon a vasúti hálózat sűrűsége kisebb, mint a közúté; il-
letve nincs minden forráspontnak közvetlen vasúti csatlakozási pontja. Ezeknél a pontoknál 
kizárólag átrakodással lehetne megoldani ezt a fajta szállítási módot. Mivel a legtöbb for-
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rásponton elég kevés elszállítandó mennyiség található, emiatt sok időt kellene várni arra, 
hogy összegyűljön egy vasúton gazdaságosan szállítható mennyiség. Ez a szállítási mód nem 
javasolt.

A következő táblázat mutatja az egyes forráspontokról a centrumba szállítandó hulla-
dék mennyiséget, illetve a hozzájuk rendelt tehergépjármű típusát és a fordulók számát éves 
viszonylatban.

11.10. táblázat Teherautók és fordulók meghatározása a szállítandó mennyiség alapján 
(Bay-Logi, 2014)

Az különböző forráspontokhoz két féle típusú tehergépjármű került meghatározásra. Az 
egyik 3,5 t a másik 24 t teherbírással rendelkezik. A szállítójármű kiválasztása a forrásponton 
keletkezett hulladék mennyiségétől függ. 

Cégnév (forráspont) Szállítandó 
mennyiség 
évente (t) 

Teherautó 
kapacitása 
(t) 

Terhelés Fordulók 
száma 

Alcufer Kft. 0.00  - - - 
Design Kft. 5.86  3.5 80% 2.09 
E-Elektra Zrt. 54.06  24 80% 2.82 
Fe-group Invest Rt. 163.08  24 80% 8.49 
Foreno Nonprofit Kft. 3.83  3.5 80% 1.37 
Mü-Gu Kft. 119.61  24 80% 6.23 
Wiker Ker. és Szolg. 
Kft. 4.62  3.5 80% 1.65 

Enviroinvest Zrt. 143.39  24 80% 7.47 
Selector Kft. 213.35  24 80% 11.11 
Inter-Metal Recycling 
Kft. 71.69  24 80% 3.73 

Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 179.23  24 80% 9.34 

Rolfim Szövetkezet 24.43  3.5 80% 8.73 
HWD recycling Kft. 12.24  3.5 80% 4.37 
Lajta20 Kft. 12.00  3.5 80% 4.29 
El-Szabó Kft. 9.73  3.5 80% 3.48 
Elektromen Kft. 7.31  3.5 80% 2.61 
Loacker 
Hulladékhasznosító Kft. 5.54  3.5 80% 1.98 

Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási 
Kft. 

4.66  3.5 80% 1.66 

Összesen 1 034.64    81.41 
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Ahhoz a ponthoz, ahol éves szinten több mint 50 t elszállítandó kritikus elemet tartal-
mazó egység keletkezik 24 tonnás tehergépjármű javasolt. Az ennél kevesebb elszállítandó 
hulladékmennyiségű forráspontokhoz 3,5 tonnás gépjárműveket rendeltünk hozzá.

Minden szállító eszköz kihasználtsága 80%-ra van kalkulálva. Ezen adatok alapján 
a táblázat utolsó oszlopában meghatároztuk az éves szinten szükséges fordulók számát az 
egyes forráspontoktól a centrumig.

11.3.	Következtetések	a	hulladéklogisztika	témában

Jelen tanulmányban kidolgozásra került a kritikus elemeket tartalmazó hulladékok begyűj-
tésére logisztikai szempontból leginkább alkalmas centrum kijelölésének meghatározására 
alkalmazható modell. A modell számításba veszi a hazai legjelentősebb E+E hulladékok 
gyűjtésével foglalkozó kezelőket, mint forráspontokat, valamint az egyes forráspontokhoz 
rendelhető hulladékmennyiségeket is.

A forráspontok, mint lokációk meghatározásához a földrajzi hosszúsági- és szélessé-
gi koordinátákat alkalmazza. A koordináták forrásponthoz köthető anyagmennyiséggel való 
súlyozását követően meghatározásra kerültek a gyűjtőrendszer súlypontja, majd a súlypont 
koordinátáit felhasználva egy iteratív közelítő eljárással a logisztikai rendszer centruma. A 
centrum meghatározása során – a logisztikai szempontból igen jelentős mutatót, – az anyag-
mozgatási munkát vettük figyelembe, amelynek eredményeképpen a célfüggvény a logiszti-
kai rendszer anyagmozgatási munkájának minimalizálása volt. A centrum kijelölését köve-
tően vizsgálat készült a centrum közvetlen környezetébe eső forráspontokra vonatkoztatva a 
tekintettben, hogy lehetséges-e a már meglévő forrásponton lévő infrastruktúra felhasználá-
sával a kritikus elemek kinyerésére alkalmas technológia telepítése. Mivel három potenciális 
forráspont adódott a centrum környezetében, minden egyes forráspontra meghatározásra ke-
rült a teljes logisztikai rendszer anyagmozgatási munkája és a legkisebb értékkel rendelkező 
forráspont került kijelölésre centrumnak.

A tanulmányból látható, hogy a centrumkeresési eljárás eredményessége erősen függ az 
egyes forráspontokon lévő anyagmennyiségektől, így annak szignifikáns változása befolyá-
solhatja a centrum valódi elhelyezkedését.
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12.	Összefoglalás

BoDnárné sánDor renáta

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (Bay-Logi)

E-mail: renata.sandor@bayzoltan.hu

Társadalmunkat körülvevő – egyre magasabb technológiai igényt kielégítő – termékek nyers-
anyag-felhasználása széles, – állandóan változó összetételű és mennyiségi igényű - palettán 
mozog. Főként a fejlett országokban használatos és elterjedt berendezések – elsősorban a 
műszaki berendezések – mennyisége és minősége folytán kritikus anyagokban bővelkedik. 
Az Európai Unió által is definiálásra került 14 kritikus anyag – melyek elsősorban fémeket 
takarnak – nagy gazdasági jelentőséggel bír, hiányuk komoly zavarokat okozna a termelés-
ben, az ellátási láncban. A tanulmány arra kereste a választ, hogy ezen anyagok kinyerhetők-e 
másodnyersanyagokból Magyarországon, illetve arra hogy jelenleg ez milyen mennyisége-
ket érhet el. Hasonló törekvések természetesen voltak már a nagyvilágban, mintaértékű ta-
nulmányok születtek mind az amerikai kontinensen, mind Európában, különösképp Nagy-
Brittaniában.

Az adatbányászat kiinduló pontja – több céltermék mellett – az elektronikai hulladékok 
mennyiségi adatainak feltérképezése. Mind a világon, mind Európa országainak összehason-
lításában jelentős különbségek mutatkoznak az elektronikai termékek és hulladékok ország-
specifikus adataival kapcsolatban. Ennek oka sokszor az adott ország gazdasági fejlettsége, 
GDP-je, az ott lakók életszínvonala, stb., ami kihat az elektromos és elektronikai termékek 
vásárlására, régiek cseréjére. Ugyanakkor egy másik érdekes és beszédes mutató ezen ter-
mékek hulladékainak begyűjtési aránya. Manapság Európában kiemelt helyen járnak főképp 
a skandináv országok, míg Magyarországnak az évek alatt szép lassan sikerült teljesítenie a 
4kg/fő/év szintet. Az Európai Unióban érvényes jogszabályi előírások alapján minden tag-
országnak folyamatosan növelnie kell ezt az értéket. Az előirányzott begyűjtési kvóták az 
elektromos és elektronikai hulladékok esetében termékcsoportonként változó. Kritikus ele-
mekben gazdag termékek tekintetében ezért az Információs (IT) és távközlési berendezések 
és a szórakoztató elektronikai berendezések vizsgálandók.

Az elemzés rámutat arra, hogy azok a termékek, melyek potenciális – ténylegesen ki-
nyerhető, vagy elvileg kinyerhető – kritikus anyagokat tartalmaznak, jellemzően a Távol-Ke-
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leten készülnek. A jelenlegi Európai Uniós szabályozással megpróbálták visszaszorítani az 
Európában hulladékként jelentkező elektromos és elektronikai hulladékok ellenőrizhetetlen 
kiáramlását. Az ellátási lánc két végén – a gyártási szakaszban, illetve az elektronikai hulla-
dékok hasznosításában, ártalmatlanításában – legnagyobb részt Kína áll. Kína szemszögéből 
– jelentős előállításból származó haszon mellett – az országba, illetve más fejlődő országok-
ba (pl.: India) beáramló e-hulladék nagymértékű környezeti, egészségügyi problémát okoz. 
Kínában –2011-ben- 2,3 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett, ezzel a világ második 
legnagyobb e-hulladék „termelőjévé” lépett elő – és a gazdaság növekedésével ez a mennyi-
ség emelkedik. Az ország saját e-hulladéka, illetve az országba importált nagy mennyisé-
gű elektronikai hulladék ugyan munkahelyeket teremt a szétszerelő, hasznosító iparban, de 
eközben tetemes mennyiségű szennyezőanyag is kerül a környezetbe. Ezt elkerülendő, az 
életbelépett rendeletekkel a cél, hogy elősegítsék a hulladékforrások hasznosítását, valamint 
ellenőrizzék az end-of-life technológiákat. Az új szabályozás szerint a gyártási folyamatokba 
be kell építeni a hasznosított anyagokat. Ezzel párhuzamosan sikeresnek tekinthető a kiter-
jesztett gyártói felelősségre vonatkozó politika is, melyben a gyártók felelősséget vállalnak 
termékeik hulladékká válása utáni visszagyűjtésének és hasznosításának megtervezésével 
kapcsolatban, e szerint a gyártók is hangsúlyos szerepet vállalnak termékük teljes életcik-
lusában. Lényegi előrelépés az lenne, ha a legyártott elektromos és elektronikai termékek 
már a tervezés fázisában rendelkeznének a szétszerelhetőség lehetőségével, valamint olyan 
anyagból készülnének, melyek másodnyersanyagokból való kinyerésére megoldott eljárás-
technika lenne, valamint igény ezek további felhasználására. Ezeket az igényeket foglalja 
össze az eco-design módszere.

A környezeti előnyök és hátrányok számszerűsítésére alkalmas módszer az életciklus-
elemzés, mely jelen vizsgálat esetében egy termék – az LCD televízió – teljes életciklusa 
alatti környezeti hatásaira mutat rá. A vizsgálat során kiemelt szerepet kapott a hulladék-
ká vált, majd begyűjtött berendezés szétszerelésének vizsgálata – különös tekintettel a ki-
nyerhető anyagok (indium) hasznosításából származó környezeti előnyök meghatározására. 
Az életciklus-elemzés módszerével meghatározásra kerültek az egyes életciklus szakaszok 
egymáshoz viszonyított arányai különböző hatáskategóriákban. Részletes elemzés készült 
a világszinten, így Magyarországon is fontos Globális felmelegedési Potenciál kategóriá-
ban, azaz karbon-lábnyom meghatározásánál. A termék teljes életciklus-vizsgálatánál egy-
értelműen a használati fázis a felelős a környezetet érő hatásokból. Míg a teljes életciklus 
környezeti hatásainak tekintetében alacsony hányadot képviselő hasznosítási szakasz egyes 
részeinél a mechanikai aprítás környezetterhelése magasabb. Az egyes alkatrészek, anyagi 
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komponensek hasznosíthatóságát meghatározza a gyártás során felhasznált alapanyag típusa, 
összetétele, mennyisége. A laborszinten kidolgozott indium kinyerésére fókuszált eljárássor 
egy pozitív alternatívát kínál ennek az anyagnak a kinyerésére, mely környezeti előnyökkel 
jár. Természetesen a környezeti hatásvizsgálat gazdasági és szociális vizsgálat nélkül – tehát 
fenntarthatósági elemzés nélkül – nagy nemzeti, vállalati döntések meghozatalára egyma-
gában nem alkalmas. Ugyanakkor a környezeti életciklus-elemzés iparban való használata 
fontos, meghatározó és nem elhanyagolandó.

A tanulmány leszűkíti a vizsgálatot az alábbi termékre kritikusanyag-tartalmuk foly-
tán: elektronikai berendezések (LCD kijelzős berendezés (TV, monitor, egyéb kijelzők), szá-
mítógép/ laptop, NYÁK, mobiltelefon/ okostelefon), elemek és akkumulátorok, napelem, 
járműkatalizátor. Ezen termékek mindegyikében meghatározásra kerültek az adott évre vo-
natkoztatott keletkezett hulladékmennyiségekből a kritikuselem-mennyiségek. Hogy összes-
ségében átláthatóvá váljon a magyarországi helyzet – a mennyiségi adatok vonatkozásában 
– egy adatbázis tartalmazza ezeket az értékeket, melyben csoportosítva lekérdezhetők az 
eredmények.

A vizsgálat teljessé vált a fókuszcsoportba eső berendezés típusok, illetve azok hulla-
dékainak begyűjtési, feldolgozási helyeinek meghatározásával. A logisztikai központ meg-
határozásához centrumkereső eljárással meghatározásra került egy logisztikailag optimális 
telephely, ahol biztosítva lehet az anyagmozgatási munka minimalizálása. Mivel az elektro-
nikai hulladék-feldolgozók nagyobb része az ország északi részén helyezkedik el, így adó-
dott központként a Fehérvárcsurgói feldolgozó telephely kiválasztása.

A munka, a kritikus anyagok másodnyersanyagokból való kinyerésének lehetőségének 
feltérképezését tűzte ki célul, mely – mind környezetvédelmi oldalról az eco-design és az 
életciklus-elemzés módszerének bemutatásával, mind a logisztikai aspektusból, valamint a 
kinyerhetőség gazdasági oldalát alátámasztandó anyagmennyiségi meghatározás hátterével 
– vizsgálta a hazai helyzetet. A borítón szereplő ábra átfogja a munka lényegét, mely az 
elektronikai hulladékok (kiemelten a nyomtatott áramkörök) teljes életciklusa során vizsgál-
ja a termékben/hulladékban lévő és még kinyerhető anyagokat, kritikus elemeket. Az egyes 
életciklus-szakaszok környezeti, gazdasági és szociális hatásokból való részesedése termé-
kenként ugyan eltérő lehet, de alapvető cél az optimális hasznosítási értékek elérése. Ezt a 
gondolatot elégíti ki a munka célja, mely szerint az eddig hasznosításra nem került értékes 
anyagokat – lehetőség szerint – nem szabad elpazarolni. Remélhetőleg a jövőben ezek a 
gondolatok egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni, s a hasznosítás lehetősége nem csak gon-
dolatban, hanem a gyakorlatban is eredményes lesz.

Összefoglalás
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