
„Passzold vissza, 
Tesó!”

Kampány tájékoztató 
webinár

2021. szeptember 15.
Biró Imola



• 13:00-13:05 Résztvevők köszöntése
• 13:05- 13:30 Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára, a 

kampány céljairól és az eddig elért eredményekről. 
Vendég: Kovács Viktor, evangélikus lelkész, Ajkai Evangélikus 
Egyházközség.
13:35-13:45 Kincs Noémi, az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt., 
beszerzési vezető, a 2021-es tavaszi kampány legeredményesebb 
nagyvállalata nevében beszámol a gyűjtés megszervezéséről, 
folyamatáról, nehézségeiről.
13:50-14:10 Tihanyi Ervin, az Inter-Metal Recycling Kft. E-hulladék 
üzletágvezetője a mobiltelefonok utóéletéről, feldolgozásának 
menetéről.
14:15-14:35 Újszászi Györgyi, a Védegylet Egyesület főtitkára, a 
konfliktusos ásványokról.

• 14:35-14:50 Biró Imola, a KÖVET Egyesület kommunikációs vezetője, 
a körforgásos gazdaságról, és a kampány technikai információiról.

• 14:50-15:00 Összegzés, kérdések

Program



KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért

• 1995 óta a környezetvédelem és fenntarthatóság szolgálatában
• hazai és nemzetközi projektekben való részvétel (LIFE, Erasmus+, 

Horizon 2020, EUKI)
• hazai és nemzetközi konferenciák, workshopok, tréningek, 

gyárlátogatások, műhelymunkák, nyári egyetem
• saját fejlesztésű programok: Ablakon Bedobott Pénz, Zöld Iroda 

Program és Minősítés, Zöld Rendezvény Minősítés, Vállalati Felelősség 
Piac

• LÉPÉSEK szaklap kiadása, 
• www.kovet.hu, FB, Youtube, LinkedIn



KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért





Tagvállalatok



A körforgásos gazdaság

• Egy rendszer, amelyben nincsenek hulladékok és amelyben a ma termékei
a jövő alapanyagai.

• Több, mint újrahasznosítás. Egy olyan értékláncokon és iparágakon átívelő
gazdasági modell, amely a terméktervezéstől a gyártáson át a fogyasztásig
újragondolja a termékek útját, választ ad arra, hogy mi lesz a termékből,
miután a felhasználó megválik tőle.

• EU Bizottság : Úton a körforgásos gazdaság felé (Closing the loop of the 
products lifecycle) 2015. Cselekvési terv, 2020. Új cselekvési terv

• 54 intézkedés, 5 kiemelt terület: műanyagok, élelmiszer-hulladék, kritikus 
fontosságú nyersanyagok, építési és bontási hulladék, biomassza és 
bioalapú anyagok 

• BS8001 szabvány: The rise of the circular economy. Körforgásos gazdasági 
tanúsítvány

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_hu
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://circularpoint.com/news/14/mar-magyarorszagon-is-elerheto-a-vilag-egyetlen-korforgasos-gazdasag-szabvanya


A körforgásos gazdaság

• Fejlődés, de másként: A körforgásos gazdaság

• Egy percben - A körforgásos gazdaságról

• Circular Economy

•Körforgásos gazdaság: az elvesztegetett tér

https://youtu.be/40aaQZG4Z2w
https://www.youtube.com/watch?v=5B3Igo4sbqE
https://www.youtube.com/watch?v=_9mHi93n2AI
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/circular-economy-the-space-we-waste_B001-ESN-130317_ev




Mi szól a körforgásos gazdaság mellett?





http://kovet.hu/wp-content/uploads/2018/09/lepesek_72.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan-1_hu
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Világnépesség / Mobiltelefonok száma
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Számadatok

• 24 milligram arany nyerhető ki egy mobiltelefonból 
(forrás: Jane Goodall Intézet)

• A statisztikák azt mutatják, míg a bányászatban az arany 
átlagosan körülbelül 5 g/tonna arányban van jelen, addig az 
ENSZ egy 2012-es jelentése szerint egy tonnányi 
mobiltelefonból 300 gramm arany is kinyerhető.

• EU-ban keletkezett e-hulladék újrahasznosítási aránya 
kevesebb mint 40% (Eurostat 2020)



„Passzold vissza, Tesó!”

• Mobiltelefon visszagyűjtő kampány, a Jane Goodall Intézet 
indította 2018-ban, a KÖVET 2019-ben csatlakozott

• Működésképtelen, adatmentes mobiltelefonok adományként 
való átadása

• Kettős cél: gyűjtés és szemléletformálás
• Partnerek, támogatók
• Kampány szakaszai: tavasz- ősz

Eddigi eredmények:

• 600 gyűjtőpont
• 2,5 tonna telefon
• Előadások, kiállítás
• Sajtómegjelenések



„Passzold vissza, Tesó!” – 2021.

• 2021-es kampány szakaszai:
• május 1. - június 30.
• szeptember 22. - november 22.

• Kampány vezető: Jane Goodall Intézet
• Partnerek: Afrikáért Alapítvány, EMLA, Inter-Metal Recycling Kft., 

Védegylet Egyesület, KÖVET Egyesület
• Támogatás: Innovációs és Technológiai Minisztérium
• Bemutató videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=WYENXS7Gd-M&t=14s

• Gyűjtőpontok: iskolák, magánszemélyek, vállalatok, üzletek, 
önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek…

https://www.youtube.com/watch?v=WYENXS7Gd-M&t=14s


„Passzold vissza, Tesó!”
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„Passzold vissza, Tesó!”



„Passzold vissza, Tesó!”

Poszter
A3, A4, A5



A kampány ideje: 

• A kampány I. szakasz eredmény: 53 szervezet / 612 kg 
készülék

• A kampány II. szakasza: 2021. szeptember 22. - november 
22.

• Egész évben lehet csatlakozni, gyűjteni a kampány 
minden évben indul!

„Passzold vissza, Tesó!”



Kampányban való részvétel menete: 

• Jelentkezés, regisztráció: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVP02Y8Bs
yQ8h0xWqNlMWdwzjZLufIpriEKoR9uZILnyXv4A/viewfor
m

• Kapcsolattartói adatok megadása
• Gyűjtőhelyszín megadása: Nyitott / Zárt
• Gyűjtőpontok térképe: 

http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-
vissza-teso-mobil-ujrahasznositas

„Passzold vissza, Tesó!”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVP02Y8BsyQ8h0xWqNlMWdwzjZLufIpriEKoR9uZILnyXv4A/viewform
http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas


Kampányban való részvétel menete: 

• Gyűjtődoboz: 
• Saját doboz készítése
• Logós gyűjtődoboz rendelése (2 féle méretben)

• Elhelyezés: jól látható, őrzött, ellenőrizhető helyen, akár 
leragasztva, plombálva

• GDPR: adatmentes telefonokat dobjanak be, ráutaló 
magatartás a lemondásra

• Vállalatok esetében szerződés – JGI számára adományként 
gyűjtik a telefonokat.

„Passzold vissza, Tesó!”



Kampányban való részvétel menete: 

Mit gyűjtünk?

• A visszagyűjtő dobozokban kizárólag adatmentes és 
használaton kívüli mobiltelefont, GPS-t, táblagépet 
lehet elhelyezni (és az ezekhez tartozó töltőket) 

• Kérjük, ne dobjanak bele egyéb elektronikai 
berendezést, se kommunális hulladékot!

„Passzold vissza, Tesó!”



Kampányban való részvétel menete: 

Milyen jogon állít ki bárki visszagyűjtő dobozt a 
területére?

• Az akció megnevezése „használt mobiltelefon 
visszagyűjtési akció”, amelynek során a készülékek 
adományként kerülnek átvételre, ebből kifolyólag nem 
minősülnek hulladéknak és a 2013. évi CXL. 
Fémkereskedelmi törvény sem vonatkozik rájuk.

„Passzold vissza, Tesó!”



Kampányban való részvétel menete: 

• Gyűjtésre való ösztönzéshez eszközök a letölthető 
INFOCSOMAG-ban (Drive, honlap)

http://kovet.hu/passzold-vissza-teso-kampany/

• Poszter, egyéb grafikai anyagok több méretben,
• E-mailben küldhető kép, szórólap
• Videó linkek,
• Vállalaton/intézményen belül körbeküldhető levél minta,
• Szállítói kísérőlevél a csomagba,
• Vállalati szerződésminta.

„Passzold vissza, Tesó!”

http://kovet.hu/passzold-vissza-teso-kampany/


Kampányban való részvétel menete: 

• Leadás
• Dobozok felnyitása, számlálás, lemérés
• Dokumentálás - kísérőlevél
• Csomagolás, beküldés – Inter-Metal Recycling Kft.

• Budapest területén 15 kg felett: elektro@intermetal.hu » » » az Inter-
Metal Recycling Kft.-nak, elszállítják díjmentesen.

• 15 kg alatt postai úton, vagy futárcég segítségével » » » Inter-Metal 
Recycling Kft.-nak. A csomagra kérjük, írja rá, hogy Passzold Vissza Tesó!
Cím: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7. (CSEPEL) A címzéshez szükséges 
egyéb adatok: Ifj.Virágh Bálint, Tel: +36 30 389 1001, 
Email: elektro@intermetal.hu (http://www.intermetal.hu/)

„Passzold vissza, Tesó!”

mailto:elektro@intermetal.hu%C2%A0
mailto:elektro@intermetal.hu
http://www.intermetal.hu/


• FoxPost » » » Budapest, Csepel Pláza, Budapest 1211, II. Rákóczi Ferenc utca 
154-170 címre kell feladni, és megjelölni címzettként Tihanyi Ervint, és 
az elektro@intermetal.hu e-mail címet, és a +36-30-4885899 telefonszámot 
kell megadni, hogy a címzett kapjon értesítést a csomag érkezéséről.
www.foxpost.hu

• Inter-Metal telephelyek: Csepel, Polgár, Csorna, Szekszárd, Bp-Rákospalota.

• Személyesen is le lehet adni a készülékeket előzetesen egyeztetett 
időpontban: 

• Jane Goodall Intézet: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 41. 
Kádár András - akadar@janegoodall.hu , +36-30-724-0274

• KÖVET Egyesület: 1062 Budapest, Aradi u. 63. 
Biró Imola – biro@kovet.hu , +36 20-317-2389

• Kaposvári KÖVET iroda, MATE 
Bene Barbara – bene@kovet.hu, +36 20-318-0562

„Passzold vissza, Tesó!”

mailto:elektro@intermetal.hu
http://www.foxpost.hu
mailto:akadar@janegoodall.hu
mailto:biro@kovet.hu
mailto:bene@kovet.hu


• Kérjük, bármelyik elszállítási lehetőséget választja, küldje 
el számunkra a csomag tömegét és a csomagban 
található mobiltelefonok számát a 
akadar@janegoodall.hu e-mail címre.

• Legeredményesebb gyűjtők számára jelképes, eszmei 
értékű ajándékok:
• Jane Goodall Intézet – Csimpánz örökbefogadás, 

szakmai előadás
• KÖVET Egyesület – Zöld Iroda előadás, féléves 

próbatagság
• Elektronikus oklevél minden gyűjtőpont számára

„Passzold vissza, Tesó!”



„Passzold vissza, Tesó!”



• Kommunikáció:

• Folyamatos kapcsolattartás a gyűjtőpontokkal, 
kérdések megválaszolása,

• Sajtókommunikáció, interjúk
• Előadások, webinár
• Eredmények publikálása az egyes szakaszok végén, 

összesítés év végén, infografikával.
• Minden gyűjtőpont számára megküldjük az 

eredményeket.
• Legeredményesebb gyűjtők külön kiemelése, gyűjtő 

szervezetek listája a weboldalon.

„Passzold vissza, Tesó!”



További információ: 

» Kádár András, Jane Goodall Intézet, +36 30 724-0274, 
akadar@janegoodall.hu

» Bene Barbara, KÖVET Egyesület, +36 20 318-0562, 
bene@kovet.hu

» Bíró Imola, KÖVET Egyesület +36 20 317-2389, 
biro@kovet.hu

Köszönjük a figyelmet!

mailto:akadar@janegoodall.hu
mailto:bene@kovet.hu
mailto:biro@kovet.hu


„Passzold vissza, Tesó!”
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