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Mintacím szerkesztése Hasznosítási Osztály szervezeti 
struktúrája 
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Mintacím szerkesztése E+E hasznosítási csoport feladata 

Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv E+E 
anyagáramot érintő részének  összeállítása 

Megfelelés az Uniós irányelvek elvárásainak 

Közbeszerzési kiírások szakmai részének elkészítése 



Mintacím szerkesztése E+E hasznosítási csoport feladatai 

Piaci folyamatok nyomon követése 

Teljesítések szakmai támogatása, ellenőrzése 

Környezettudatos szemléletformálás, E+E kampányok                                                                                                                             
kidolgozása 



Mintacím szerkesztése E+E termékek magyarországi forgalomba 
hozatala 

2011. évben forgalomba hozott elektromos és elektronikai berendezések: 

102.526 tonna 
Forrás: Nemzeti Adó és Vámhivatal 

A forgalomba hozatalhoz tartozó visszagyűjtési kötelezettség: 

31.000 tonna 

Az 264/2004 Korm. rendeletben előírt visszagyűjtési kötelezettség 
megemelésével tervezett OHÜ teljesítés: 

 

40.000 tonna 



Mintacím szerkesztése Árképzés 

Az Európai Unióban alkalmazott átlagárak 75-80%-a  
a 2012. évi elektromos és elektronikai berendezés hulladékok 

 kezelésének támogatása 

Gyűjtés 
Kiemelten támogatott 

Előkezelés 



Mintacím szerkesztése 

Háztartási 
nagygépek 

Háztartási  

hűtőgépek 

 Háztartási nagygépek (vegyes 
begyűjtésű) 

 Háztartási nagygépek 
(hagyományos begyűjtésű) 

Kategóriák megbontása, 
összevonása: 



Mintacím szerkesztése 

Képcsöves 
berendezések 

IT berendezések 

Szórakoztató elektronikai 
eszközök 

Kategóriák megbontása, 
összevonása: 



Mintacím szerkesztése Kategóriák megbontása, 
összevonása: 

IT 

Kategóriák 
összevonása 

Mobil telefonok 



Mintacím szerkesztése Közbeszerzés 

Minden piaci 
résztvevő 
számára 
elérhető 

Megfelel a 
vállalás az 

Uniós 
direktívának 

Fontos a 
munkahelyteremtés 
és a hátrányos  és a 

halmozottan 
hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatása 

Ösztönzés a 
fejlesztésre, 
innovációra 



Mintacím szerkesztése Közbeszerzés technológiák szerinti 
elkülönítése 

Háztartási 
hűtőgépek 

• a háztartási nagygépek közül az olyan átvevők által 
gyűjtött hulladék, ahol nem különül el az E+E hulladék, 
hanem vegyes fémhulladékként gyűjtik és kezelik 

Vegyes begyűjtésű 
hulladékok 

• Az összes begyűjtött IT hulladékból  minimum 12%-ot, 
Szórakoztató elektronikai hulladékokból pedig 
minimum 15%-ot kötelező visszagyűjteni 

Képcsöves 
berendezések 

• Hagyományosan kezelhető, vegyesen gyűjthető E+E 
hulladékok 

Kombinált 
begyűjtésű hulladék 



Mintacím szerkesztése E+E kampányok tervezete 

január-február:  

iskolai gyűjtőverseny 

március-április:  kerti gépek 
gyűjtőakciója 

június-július: hűtő- és klíma 
berendezések gyűjtőakciója 

november-december: IT, 
szórakoztató elektronikai 

berendezések gyűjtőakciója 

Két- és négyévente megrendezésre kerülő európai és világversenyek 
idején TV gyűjtőakciók 



Mintacím szerkesztése 

Köszönöm a megtisztelő  figyelmüket! 

Dajka Roland 
főmunkatárs 

E+E Hasznosítási csoport 
 

info@ohunonprofit.hu 


