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Az e-Figyelő (Make ICT fair) 
projekt

Célok:
● Az elektronikai eszközeink (ICT) környezeti- és 

társadalmi hatásainak bemutatása, tudatosítása, 
szemléletformálás 

● Fenntarthatósági kritériumok alkalmazása az ICT 
közbeszerzésekben

● A kapcsolódó szakpolitikák befolyásolása
● A fogyasztók/felhasználók hozzáállásának 

megváltoztatása
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Miért foglalkozunk ezzel a témával?

● Nap mint nap használunk elektronikai eszközöket 
(mobiltelefon, számítógép, taplat), amelyek hátteréről 
azonban kevés információval rendelkezünk 

● E kütyüknek jelentős globális, környezeti és társadalmi 
hatásai vannak:
- környezeti terhelések
- a gyárakban dolgozók egészségügyi, társadalmi és 
szociális szempontjai
- az e-hulladék és újrahasznosítás kihívásai



  

Az elektronikai 
eszközeink teljes élete

Az elektronikai kütyüink élete:
● nem akkor kezdődik, amikor megvásároljuk vagy 
ajándékba kapjuk

● s nem ér véget akkor, amikor megunjuk vagy újra 
cseréljük őket



  

Az elektronikai 
eszközeink teljes élete

Teljes életútjuk:
● a legyártásáshoz és hozzá felhasznált csomagoláshoz felhasznált 

nyersanyagok kitermelése
● a készülékek legyártása során felhasznált energia
● a gyártási folyamat során bekövetkező környezetkárosítás
● a társadalmi hatások között az üzemekben alkalmazott munkakörülmények
● Használat (1,5-2 év):

- energiafelhasználás 
- a készülékekből veszélyes vegyi anyagok kerülnek ki a környezetünkbe

● A kütyük utóélete (e-hulladék): 
- hulladékhegyek
- e-hulladék feldolgozás (Ázsiában vagy Afrikában: embertelen körülmények 
között, környezetszennyező módon)



  

Nyersanyagok: 
konfliktusos ásványok és társaik

● Aranybányászat: ciánszennyezés
● A tantál ércének (tantalit / koltán) 

vér tapad, bányászatát 
gyermekmunka, prostitúció terror kíséri

● Veszélyben gorilla élőhelye
● A ritkaföldfémekkel is sok gond van



  

Nem ezt ígérték (gyártás)

● Az elektronikai kütyüink: első ránézésre tiszta terméknek tűnek:
nem füstölnek mint a dízel járművek vagy a szén alapú hőerőművek 
(ha eltekintünk néhány problémás, kigyulladó mobiltelefontól). 

● Valójában: előállításukhoz leukémiás megbetegedések, tüdőrák, 
agydaganat, vetélések és más problémák köthetőek.

● Több mint 700 féle veszélyes anyagot használunk fel a mobiltelefonok 
előállításához

● Hír az elmúlt hetekből: a Samhung gödi üzemének bővítése miatt 
kivágtak 25 hektár erdőt



  

Felhőbe vesző energia és 
nyersanyagok

● A benne foglalt energia (embedded energy): 
- a gyártás során felhasznált energia, 
- a mobiltelefon vagy egyéb kütyük használata során közvetlen 
energiafelhasználás
- a felhőbe táplált energia (és nyersanyagok)

● Egy új okostelefon előállítása során annyi CO
2
 kerül kibocsátásra, mint 

amennyi a két éves használata során ÜHG mennyiségének 85-95%-a
(egy új okostelefon vásárlása = egy készülék egész évtizedes 
működése)



  

e-Hulladék

● Évente 45 millió tonna e-hulladékot termelünk 
globális szinten 
(ez mintegy 4500 Eiffel-torony tömegével ér fel.)

● Kb. 20%-át hasznosítjuk újra
● Újrafeldolgozás során fellépő probléma: 

veszélyes anyagokat tartalmaz az e-hulladék 
(nehézfémek (higany, ólom, kadmium, 
égésgátló vegyianyagok, klórozott/flourozott 
szénhidrogén származékok)
 



  

„Hány kilométert telefonálsz 
naponta?”

● A mobiltelefonjaink keresztül-kasul utazzák a világot:
- lítium Chiléből
- tantál Kongóból
- réz: Bulgáriából Tanzánián át Kínába
- ón: Indonéziából
- kőolaj (műanyagok): az Arab-öbölből
- ritkaföldfémek: Nyugat-Kínából
- a készüléketet: a világ minden országában terjesztik
- elektronikai hulladék: 
Európából az Egyesült Államokba, onnan Kínába (Dell) vagy Afrikába



  

Hypephonia

● Az elmúlt évtizedben több mint 8,6 milliárd okostelefont 
gyártottunk le

● Tervezett elavulás / “Design to the dump” 
●  Átlagosan 1,5-2 évig használunk egy-egy mobiltelefont
● Eldobható tegnológia (a legújabb készülékekben már az 

akkumlátor sem cserélhető)
● Belassuló telefonok
● A “felhajtó erő” (hype) / marketing
● A Moore-féle törvény helyett a “More!”-elv (növekvő 

profit)



  

Alternatívák

● Moduláris telefonok, tartós készülékek
● Fenntarthatósági elveket (Good Electronics, ElectronicsWatch) 

figyelembe vevő módon gyártott készülékek
● A telefon mint termék helyett a telefon mint szolgáltatás 

(telefonvásárls helyett telefonbérlés)
● Jogi lehetőségek: a tervezett elavulást tiltó jogszabályok (pl. 

Franciaország)



  

Köszönöm a figyelmet!

fidusz@ffegyesulet.hu
efigyelo.blog.hu

https://www.facebook.com/ffegyesulet
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