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Hatályba lépnek az elektromos és 
elektronikus berendezések 
hulladékainak gyűjtésére és 

hasznosítására vonatkozó szabályok 
 

A napjainkban egyre inkább felgyülemlő hulladékok és e-
hulladékok tárolása számos kérdést vet fel, és egyre több problémát 
okoz a klímavédelem szempontjából is, ugyanis mint nem bomló 
anyagok (műanyag, üveg) csak szaporodnak, és nem tűnnek el. 
Talán megoldást jelenthet a szelektív hulladékgyűjtés, valamint 
az újrafelhasználás és újhasznosítás is, az anomália kiszélesedése 
ellen számos ország igyekszik fellépni. Az Európai Unió, mint 
gazdaságilag fejlett egység és organizáció elektromos és 
elektronikus hulladékainak kezelésére szolgáló szabályozása 
2012. augusztus 13-án lépett hatályba. 

 



 

 

 

 



 

 

Az irányelv célja az emberek egészségének megtartása, a 
fenntartható életmód kialakítása, a környezetvédelem, a 
környezetbarát termelésre és fogyasztásra való ösztönzés. Az 
eredmények elérését abban látták, hogy redukálják az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó hulladékokat, illetve 
megpróbálják a feleslegeket újrahasznosítani és újra feldolgozni, 
valamint az erőforrások hatékony használatára helyezik a 
hangsúlyt és kidolgozzák a használat után a még értékes 
nyersanyagok felhasználásának eszközét és módját. 

A jogszabály felülírta az addig ismert és használt hulladékkezelési 
szabályozásokat, valamint három fázisba sorolta a hulladékokat 
aszerint, hogy milyen eszközből származnak, mindemellett 
előírták, hogy katonai és űrkutatásra használt termékekre, 
valamint szállítóeszközökből származó feleslegekre nem 
vonatkozik a szankció és rendszabályozás. 

 

 



  



A hatályba lépéssel együtt a nemzetállamok is megkapták 
feladataikat. Többet között támogatniuk kellett a gyártók és 
újrahasznosítók közötti együttműködést és összehangolt munkát, 
redukálni az e-hulladékok nem szelektív lerakóba való 
helyezését, támogatni az elektromos hulladékok költségmentes 
leadását, biztosítani a hulladékok kezelését, növelni az éves 
leadott hulladékmennyiséget. A begyűjtési arány növelésében a 
kevésbé fejlett infrastruktúrával rendelkező tagállamok előnyt 
kaptak, ugyanis nem 2019-ig, hanem 2021-ig kellett 
teljesíteniük. A tagállamoknak továbbá ügyelniük kellett arra is, 
hogy a hulladékkezelő üzemek rendelkezzenek hivatalos 
engedéllyel. Az ellenőrzés és a törvényszegés esetén fellépő 
bírsági eljárás eszközeit ki kellett dolgozniuk, a gyártóktól meg 
kellett követelniük a kezelési előírásokat, a környezetbarát 
gyűjtés és újrahasznosítás finanszírozását, és a széles körű 
tájékoztatás biztosítását a felelős és fenntartható használatról. 

Különösen fontos volt egy újabb rendszabály, ugyanis az e-
hulladékok - többek között az elektronikus berendezésekből, 
számítógépekből, televíziós készülékekből, mobiltelefonokból, 
vagy éppen hűtőszekrényekből származó káros anyagok - mértéke 



évről évre nőtt, tárolásuk egyre több problémát vetett fel. A 
hulladékok nem csupán újrahasználható elemeket tartalmaznak, 
hanem káros anyagokat is, amelyek veszélyt jelentenek a Földre, 
és veszélyeztetik élőhelyünk klímáját és jövőjét is. 

A 2012. augusztus 13-án érvénybe léptetett rendszabály 
(2012/19/EU) által felülvizsgálták a 2002/96/EK irányelvet, és 
ezáltal egy korszerűsítés és módosítás ment végbe. Az új 
törvényben megfogalmazták, hogy a tagállamoknak 2014. február 
14-ig kell azt deklarálniuk és hivatalosan is törvényként 
alkalmazniuk és betartatniuk. 



Források 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:200403_1 

 

https://www.ibm.com/ibm/recycle/hu-hu/weee/index.shtml 

 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-
recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-
weee_hu 

 

https://www.ibm.com/ibm/recycle/se-sv/weee-en/index.shtml 

 

https://www.prolan.hu/en/oldal/environmentaldeclaration 
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