
Örömmel tájékoztatom, hogy a tavalyi év meghozta az első valóban jelentős, mérhető sikert a 
RE’LEM, és így az Ön cége számára is, a használtelemek begyűjtési eredményeinek terén. 

EGY ÉV ELŐNYBEN . Az előző évek túlteljesítése után az első, a 2006/66 EK irányelvben megszabott „mérföld-
követ”, a 2012. évi 25%–os forgalomarányos begyűjtési arányt már tavaly, egy évvel korábban elértük, sőt megha-
ladtuk. Az, hogy immár a fogyasztók által Magyarországon megvásárolt elem– és akkumulátormennyiség több 
mint negyede visszagyűjthető és újrahasznosítható, európai viszonylatban is jelentős eredménynek számít.
   Az első mérvadó hazai jogszabály hatálybalépésének évében, 2005–ben, mindössze 2,5% áramforrás hulladék 
gyűlt össze az arra kijelölt helyeken. A RE’LEM az elmúlt hat évben jelentős befektetéssel építette ki országos 
begyűjtőrendszerét, amely lehetővé tette, hogy 2011–re a begyűjtött mennyiség a tízszeresére növekedjen.

AZ EURÓPAI ÉLMEZŐNYBEN . A 25% feletti, teljesített begyűjtési arány-
nyal az „új” EU tagországok jelentős részét, de a régi 15 tagállam közül is 
jó néhányat megelőzünk, elsősorban azokat, amelyek ilyen vagy olyan 
okokból nem, vagy késlekedve léptették hatályba az EK irányelvet átül-
tető hazai szabályaikat.
   A RE’LEM 30 ezer gyűjtőhelyből álló rendszere lakosságarányosan is 
az európai élmezőnybe tartozik, ez nagyban segítségünkre lesz a 2013–
tól brutálisan növekvő kötelező begyűjtési arányok teljesítésében. A 
kötelezettség jövőre 25%–ról 30%–ra emelkedik, ami 20%–os növeke-
dést jelent. Az emelkedés 2016–ig hasonló mértékű marad.

FIGYELMEZTETŐ JELEK: VAN MÉG TENNIVALÓNK . Az európai pél-
dák azt mutatják, hogy a begyűjtött hulladékmennyiség csak folyama-
tos – és egyre költségesebb – marketingmunkával, a lakosság ösztön-
zésével növelhető. A marketingre elköltött jelentős összegek ellenére 
számos európai tagállamban küzdenek azzal a jelenséggel, hogy míg 
egyes régiók begyűjtési eredményei javulnak, addig másokéi – minden 
kommunikációs erőfeszítés ellenére – folyamatosan romlanak. Van olyan 
ország, ahol, bár ma 50% feletti az elemek begyűjtési aránya, azért dolgozik a helyi begyűjtő szervezet, 
hogy 2016–ra az arány ne süllyedjen 45% alá. Ez a jelenség bennünket is óvatossá tesz, kénytelenek va-
gyunk tevékenységünk minden területén biztonsági tartalékokkal dolgozni, legyen az a gyűjtőrendszer 
méretezése vagy a marketing keretek meghatározása. 
   A RE’LEM tehát változatlan ütemben folytatja gyűjtőrendszere építését és a lakossági tájékoztató 
program fejlesztését annak érdekében, hogy négy év múlva, 2016–ban, a második európai mérföldkő 
elérésekor is hasonló sikerekről adhasson számot partnereinek, mint a 2011. évi jelentős túlteljesítés.
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