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ZSEBÜNKBEN A JÖVŐNK 
Szerző:  Tihanyi Ervin / Inter-Metal Recycling Kft., e-hulladéküzletág-vezető

A Passzold vissza, Tesó! kampányban sokszor merül fel a kérdés, hogy mi történik a mobiltelefo-
nokkal miután leadjuk. Hova kerül, milyen anyagokat nyernek ki belőle, mekkora mennyiségben, 
érdemes-e ebbe energiát fektetni? Újrahasználat vagy újrahasznosítás a legmegfelelőbb eljárás?  
A kérdésekre az alábbi cikk keresi a válaszokat.

Az elektronikai hulladékokban rejlő gazda-
sági potenciált gyakran szemléltetik azzal 
a példával, mely szerint 1 tonna kidobott 
mobiltelefonban tízszer annyi arany lehet, 
mint egy tonna aranyércben. Az ebből 
fa kadó félreértések elkerülése végett ér-
demes két dolgot hozzátenni: az átlagos 
elektronikai hulladék nemesfémtartalma 
tized- (pl. számítógép) vagy századrésze (pl. 
mosógép) a mobiltelefonokénak, és utób-
biak a teljes hulladékmennyiség leg feljebb 
1%-át adják. Aranybányáról tehát nem 
be szélhetünk: az elektronikai hulla dékok 
többségének hulladékkezelése pusz tán a 
belőlük visszanyerhető anyagok ér tékére 
tá maszkodva nem lenne életképes.

Mégis érdemes a mobiltelefonokról ki emel-
 ten beszélni, hiszen a világon ma leg el ter-
jedtebb elektronikai eszközökről van szó, 
ezért a hulladékaikkal kapcsolat ban fel-
merülő erkölcsi és technológiai kérdések 
személyesen szólnak mindannyiunkhoz, 
kéz zelfogható közelségbe hozva távolinak 
tűnő környezetvédelmi problémákat.

2020-ban az elektronikai eszközökből ke let-
kezett e-hulladék mennyisége világszer te 
elérte az 55 millió tonnát. Megfelelő begyűj-
tési és kezelési rendszerek hiányában ilyen 
mennyiségű e-hulladék környezeti és egész-
ségügyi problémákat okozhat és hozzájárul 
az értékes természeti erőforrások kimeríté-
séhez. Ez utóbbi az okostelefonok esetében 
azért lényeges, mert bár tömegüket tekintve 
viszonylag jelentéktelenek más elektro-
ni kai termékekhez képest, minden egyes 
készülék akár 70 különböző kémiai elemet 
tartalmazhat, melyek némelyike jelenleg 
nem helyettesíthető mással, miközben az 
ipar számára szükséges mennyiség biztosí-
tása jelentős nehézségekkel jár.

A körforgásos gazdaság hatása a rövid 
for gásidejű fogyasztási cikkek iparára 
cím mel készíttetett tanulmányt az Európai 
Gazda sági és Szociális Bizottság 2019-ben. 
A mobil- és okostelefonok piacára fókuszáló 
szakértői vizsgálat nagy alapossággal, 
több független tanulmány eredményének 
figyelembevételével készült el. Megálla-
pí tásai – melyeket konkrét cselekvési 

terv ben is megfogalmazott – útmutatást 
nyújt hatnak nem csupán a politikai dön-
téshozóknak, de a jövőért felelősséget érző 
valamennyi állampolgár számára is. Jelen 
cikk ebből a tanulmányból merít.

MI VAN A MOBILOKBAN?

Közöttük több olyan kulcsfontosságú anya-
 got találunk, amelyek az összsúly elha-
nyagolható részét teszik ki, de gazdasági 
értékük, ellátási kockázatuk vagy a bányá-
szatukkal kapcsolatos környezetvédelmi 
és társadalmi problémák miatt jelentő-
sé gük nagy.
Ilyenek az EU számára stratégiai fontos-
ságúként megjelölt ún. kritikus nyersanya-
 gok, melyekre gazdasági jelentőségük 
mel lett a beszerzésükhöz kapcsolódó szá-
mot  tevő kockázat jellemző.
Szomorú tény, hogy számos kritikus nyers-
anyag újrahasznosítási aránya gyakorla-
tilag nulla.

További problémát jelent azoknak a fé-
mek nek a felhasználása, melyek érceinek 
le lőhelye a világ politikailag legbizonytala-
nabb régióiban vannak, emiatt ezek a 
nyers anyagok kiérdemelték a konflik  tu sos 
ás vá nyok elnevezést. A belő lük nyert, 
angol nyelvterületen 3TG né ven emlege-
tett fémek: a volfrám (Tungsten), ón (Tin), 

tantál (Tantalum), valamint az arany (Gold) 
a mobiltelefon-gyártás nélkülözhetetlen 
alapanyagai, ugyanakkor kitermelésükhöz 
főemlősök kiirtása, véres konfliktusok, 
fegy verkereskedelem és gyerekmunka kap-
csolódik. Az átlagos okostelefonban jelen-
lévő fémek előállításához 34 kg kőzetet 
kell kibányászni: ez 260-szoros mennyi-
séget jelent a felhasznált fémek tömegéhez 
képest. 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS VAGY 
ÚJRAHASZNÁLAT?

Világszerte Európában a legmagasabb 
az e-hulladékok begyűjtési aránya (35%), 
ugyanakkor a mobiltelefonok hulladéka-
inak mindössze 12-15%-át hasznosítják 
megfelelően. A hulladékgazdálkodás az 
anyagok újrafeldolgozásnál magasabb 
prioritásként kezeli az újrahasználatot, 
mellyel meghosszabbítható egy készülék 
élettartama. Emiatt a régebben üzemen 
kívül helyezett mobiltelefonoktól elkülö-
nítve vizsgálták a 2017-ben piacra helye-
zett okostelefonok sorsát, melyek többsége 
a tanulmány készítésének időpontjában 
funkcionálisan használható állapotban 
volt. Az ezredforduló környéként használt 
mobilokról ez nem volt elmondható, ezért 
esetükben csak a bennük felhasznált 
fémek visszanyerése jöhetett számításba.

Lítium 0,93 g

Volfram 0,30 g

Ezüst 0,21 g

Ón 0,10 g

Arany 0,03 g

Tantál 0,02 g

Palládium 0,01 g

Kobalt 8,35 g

Réz 14,26 g

Acél 14,02 g

Alumínium 31,89 g

Egyebek 57,23 g

Magnézium 3,26 g

Műanyag 33,74 g 

MI VAN A MOBILOKBAN?
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A funkcionális alkalmasság mellett a 
mobiltelefonok újrahasznosításának mód-
ját nagyban meghatározza a gazdasági 
célszerűség. Az átlagos mobiltelefonban 
megtestesülő nyersanyagok értékét a 
tanulmány szerzői mindössze 2 euróra 
becsülték, míg egy használt okostelefon 
átlagos eladási ára 118 euró volt 2017-ben.
A gyártási szakasz környezeti hatékony-
ságát az összegyűjtött eszközökben meg-
testesülő anyagok visszanyerésével lehet 
javítani, ami csökkenti a gyártás során fel-
használt új anyagok iránti igényt, továbbá 
jelentősen mérsékli a kitermelési zava-
rokból (pl. bányabezárások, politikai ese-
mények) származó ellátási kockázatot. 

MOBILOK A FIÓKBAN

Az EU országainak lakosai közel 700 millió 
használaton kívüli készüléket tartanak ott-
honaikban.

A hibernált mobiltelefonokból visszanyer-
hető anyagok gazdasági értéke a készü-
lékek nagy mennyisége miatt jelentős. Az 
EU direktíva által elvárt 65%-os újrafeldol-
gozási arány teljesítése esetén visszanyer-
hető arany, ezüst, réz, kobalt, palládium 

és lítium értéke eléri a 750 millió eurót. 
Ebből több mint 400 millió euró a visz-
szanyert arany értéke, ami nagyrészt az 
arany magasabb árának köszönhető. A 
vissza nyert anyagok a 2017-ben eladott 
készülékek mennyiségének több mint két-
szeresére lennének elegendőek. A mobil-
telefonokban használt anyagok tömegét 
tekintve a réz a legfontosabb fém. A hi-
bernált készülékek 65%-os újrafeldolgo-
zá sa 1.518 tonna réz visszanyerését tenné 
lehetővé, ami a fém 2017-es uniós import-
jának 11%-ának felel meg. További jelentős 
mennyiség, 889 tonna nyerhető vissza 
kobaltból, ami a 2017-es uniós kereske-
delmi kobalt-oxid-behozatal 123%-a.

A készülékekben felhasznált anyagok 
több ségét azonban nem forgatják vissza. 
A lítium kinyerése például a jelenlegi tech-
nológiákkal technikailag megvalósítható, 
de gazdaságilag nem életképes. 

Az újrahasznosítás alapvető feltétele a 
visszagyűjtés megszervezése, de a tapasz-
talatok szerint a mobiltelefonok esetében 
kü lönösen nehéz azokat az ösztönzőket 
meg találni, amelyekkel a fogyasztók rá ve-
hetők arra, hogy készülékeiket visszajut-

tassák újrahasznosításra. A leggyak rabban 
elhangzó érvek között első helyen szerepel 
a tartalék készülék céljára történő tárolás, 
ami a 10-15 éve szekrényfiókban tárolt 
készülékek esetében aligha életszerű 
indok, az adatvédelemmel kapcsolatos 
ag gályokkal viszont mindenképp foglal-
kozni kell.

A készülékekért kapható 2-300 Ft nem 
mo tivál visszagyűjtésre, de ha összekap-
csoljuk egy sokak számára szimpatikus 
céllal, akkor a Jane Goodall Intézet főem-
lősök élőhelyvédelmére létrehozott és ha -
zánk  ban is népszerű Passzold vissza tesó! 
kam pányához hasonló kezdeménye zé sek  kel 
sok készüléket kicsalogathatunk a fiókok 
mélyéről.

MEGHOSSZABBÍTOTT ÉLETTARTAM

2017-ben 182 millió mobiltelefont értéke-
sítettek, ugyanebben az évben a lecserélt 
telefonok többsége (88%) a csere időpont-
jában még részben vagy teljesen működő-
képes volt. 
A szén-dioxid-kibocsátás 81%-a a készülék 
előállításához kapcsolódik, így a készülék 
teljes élettartamának egy évvel, 21,6 hó-

Fotó: © Inter-Metal Recycling Kft.
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nap ról 33,6 hónapra történő meghosz-
szabbítása 10 év alatt 20,3 millió tonna 
szén-dioxid-megtakarítást eredményez het. 
Bár sok fogyasztó támogatja a javí tást, 
az erre irányuló motivációjuk jelen tősen 
csökken, ha a javítási folyamat erő feszítést 
igényel a részükről, vagy ha a javítás 
költsé gei magasak. A tanulmány része-
ként végzett felmérés kimutatta, hogy a 
fogyasztók jelentős része (37%) nem javít-
tatta meg mobiltelefonját amikor az utol-
jára elromlott vagy meghibásodott. 
A körforgást tovább lehet javítani azzal, 
ha az alkatrészek és mobiltelefonok terve-
zése során tekintettel vagyunk arra, hogy 
felújításuk és javításuk megkönnyítésével 
meghosszabbíthatjuk a készülékek élettar-
tamát.
A javítás ösztönzését célzó kezdeménye-
zésre jó példát találunk az ausztriai 
Graz ban, ahol a javítási költségek 50%-át 
támogatják, családonként és évente leg-
feljebb 100 euróig. Néhány európai ország 
az áfakulcs csökkentésével próbálja ösztö-
nözni a fogyasztókat a javításra, mint pél-
dául Svédország.

A HASZNÁLT KÉSZÜLÉK BÁJA

A felújított okostelefonok globális piaca 
2017-ben 13%-kal nőtt, megközelítve a 
140 millió darabot, szemben az új okos-
telefonok globális piacával, amely mind-
össze 3%-kal nőtt. Egy vizsgálat során a 
megkérdezett fogyasztók 20%-a hajlandó 
volt használt mobiltelefont vásárolni régi 
készülékének cseréjeként.

Az új mobiltelefonokat gyakran a telekom 
szolgáltatóval kötött szerződéssel együtt a 
piaci árnál kedvezőbb feltételekkel ér té ke -
sí tik. A lízingprogramok a vásár lókat gya     ko-
ribb készülékcserékre ösztön zik, ugyan   akkor 
lehetővé teszik a szol gál ta tó hoz visszakerült 
kiselejtezett ké szü lé  kek szer vezett felújí-
tását, amivel meg hosszabbítható a telefonok 
élettar ta ma, miközben a fo gyasz tó védelem 
szem pontjai is ér vény re juttathatók.

Újabb kezdeményezések az okostelefonok 
alternatív célú felhasználását népszerű-
sítik, mely környezetvédelmi szempontból 
kedvezőbb megoldás lehet a felújításuknál.

SZAKPOLITIKAI ÜZENETEK

A tanulmány végül az alábbiakra hívja fel 
a figyelmet:

•  A régi, használaton kívüli mobilte-
lefonok begyűjtési aránya alacsony, 
ami azt jelenti, hogy az EU-ban 
nagyrészt kiaknázatlan lehetőségek 
vannak az ilyen készülékekből 
származó értékes anyagok vissza-
nyerésére. 

•  Bár a fogyasztók általában hajlan-
dóságot mutatnak a körforgásos 
gazdaság elveinek mobiltelefonokra 
történő alkalmazására, a gyakor-
latban csak kevesen tesznek így. 

•  Az újrahasználattal és felújítással 
foglalkozó vállalkozások számára 
nagy kihívást jelent az uniós jogsza-
bályok maradéktalan betartása. 
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