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Az elkövetkező évtizedekben a klímaválto-
zással és az emberiség létszámának nö-

vekedésével hatalmas kihívás áll az emberiség 
előtt: úgy kell a jelenleginél két milliárddal több 
ember élelemmel történő ellátására felkészül-
nünk, hogy közben a mezőgazdasági termelés-
re fordított területek nagyságát tovább nem nö-
velhetjük, az élelmiszer-előállítás környezeti 
lábnyomát a jelenlegi szinten „be kell fagyasz-
tanunk” és az eddig okozott természeti károk 
hatásait mérsékelnünk kell a talajok egészsé-
gének és a biológiai sokféleségnek a visszaál-
lításán keresztül. Élelmiszer-rendszereinket 
úgy kell átalakítani, hogy az összes szereplő 
folyamatait lehetőség szerint fenntarthatóbbá 
tesszük. 

Ez alól természetesen nem kivétel az élelmi-
szerfeldolgozók működése sem, és bár az 

élelmiszerek előállításának környezeti lábnyo-
mában többnyire korántsem a csomagolások 
játsszák a döntő szerepet, mivel ez szó szerint 
„kézzel fogható probléma”, a közvélemény és a 
politika elvárása ezen a területen gyors és költ-
séges változtatásokat vár az élelmiszeripartól. 

Magyarországon ma az élelmiszer- és 
italgyártás több, mint 200.000 tonna 

csomagolóanyagot bocsát ki, amelynek két-
harmada valamilyen műanyag. A gyártók 
igyekeznek csökkenteni a csomagolóanyag 
mennyiségét és lépést tartani a területen zajló 
gyors innovációval, ami proaktív hozzáállást, 
tanulást, új szemléletmód meghonosítását és 
nem utolsó sorban jelentős beruházásokat igé-
nyel. 

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége 
több, mint három évtizedes működése 

során mindig nagy hangsúlyt fektetett a tu-
dásmegosztásra. Ennek szellemében a csoma-
golási és hulladékgazdálkodási területén tevé-
kenykedő társszervezeteinkkel, a Csomagolási 
és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel és 
az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft-vel együttműkö-
désben, ezzel a kiadvánnyal arra vállalkozunk, 
hogy az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások 
számára bátorítást és útmutatást adjunk a 
csomagolások fenntarthatósági és körkörös 
szemléletű újratervezéséhez. Ennek érdeké-
ben körbejárjuk az alkalmazandó alapelveket, 
tanácsot adunk a csomagolási megoldások 
anyagválasztásához, ismertetjük a területen 
várható jogszabályi változásokat és innováci-
ókat.

Őszintén remélem, hogy a kiadvány so-
kaknak segít elindulni a környezetbarát 

szemléletű élelmiszercsomagolások alkalma-
zásának irányába és hozzájárul a hazai élelmi-
szer-rendszerek fenntarthatóbbá alakításához!

Budapest, 2022. február 23.

Vörös Attila
ügyvezető igazgató

FÉSZ

Előszó
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Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb teret ka-
pott a nemzetközi és nemzeti politikákban 
egyaránt az emberi tevékenység által okozott 
környezeti károk és a klímaváltozás követ-
kezményeinek mérséklése. A 2015-ös Párizsi 
Megállapodásban lefektetett ún. fenntartható 
fejlődési célok (SDG-k) megvalósítása érde-
kében az Európai Unió a közös politikák ala-
kítása és a jogszabályok kidolgozása során 
elsődleges szempontként tekint e célkitűzé-
sek 2030-ra történő megvalósítására. Így az 
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások már ma is 
számos jogszabályban találkozhatnak a kör-
nyezet fokozott védelmére törekvő jogalko-
tói szándékkal. A 2020-ban bemutatott Farm 
2 Fork (Szántóföldtől az asztalig) elnevezésű 
stratégia kapcsán az elkövetkező években 
megalkotásra kerülő jogszabályok szintén eb-
ben a szellemben fognak megszületni, ahogy 
az uniós támogatási politikában is egyre na-
gyobb szerepet játszik a támogatott projektek 
és innovációk környezetvédelmi irányultságá-
nak követelménye.

Az Európai Unióban tehát 2018-2019-ben több, 
a csomagolási szakterületet közvetve, illetve 
közvetlenül érintő irányelv került módosítás-
ra, illetve újként kiadásra:
• a csomagolási és csomagolási hulladék 

irányelv 
• a műanyagstratégia
• az egyes műanyagtermékek környezetre 

gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 
irányelv

• egyes műanyagtermékek harmonizált 
jelölésére vonatkozó végrehajtási rendelet

• a hulladék keretirányelv 
• a hulladéklerakóról szóló irányelv.

Az irányelvek jellemzője, hogy a tagállamok 
nemzeti jogrendjébe való átültetésük válto-
zatlan tartalommal kötelező, ugyanakkor e 
„közvetettség” miatt számítani kell arra, hogy 
kisebb eltérések óhatatlanul előfordulhatnak 
az egyes nemzeti jogszabályok rendelkezései 
között, ami akár a piaci szereplők versenyké-
pességére is hatással lehet. 
A csomagolási hulladékokra és a műanyagok-
ra vonatkozó uniós irányelvi rendelkezések 
Magyarországon törvény, illetve kormány- 
rendelet formájában jelentek meg.

A globális közvélemény az emberi tevékeny-
ség környezetpusztító hatásával legelőször 
talán a közösségi médián keresztül gyorsan 
terjedő, az óceánban összefüggő szigeteket 
alkotó műanyag csomagolási hulladékokat, 
vagy halászhálóba gabalyodott lábú teknősö-
ket bemutató, sokkoló felvételeken szembe-
sült. Így a műanyag csomagolások elleni „harc” 
villámgyorsan a környezetvédelem és a politi-
ka egyik legfontosabb témája lett, ennek egyik 
eredménye az Európai Unióban egy komplex 
jogszabály-rendszer viszonylag gyors létreho-
zása volt. Kijelenthető, hogy ezek a jogszabá-
lyok jelentős feladatot rónak mind a gyártókra, 
mind a hulladék begyűjtését és újrahaszno-
sítását megszervezőkre. Az is tény, hogy az 
egyes tagállamokban működő vállalkozásokra 
ezek kapcsán rakodó plusz terhek mértéke el-
térő, lényegében attól függően, hogy az adott 
országban ki és miként viseli a hulladékok ke-
zelésének költségeit.

1. Élelmiszer-előállítás és csomagolás: 
A politikai, jogszabályi és társadalmi változá-
sok várható hatása a csomagolási trendekre

Uniós és hazai jogszabályi követelmények
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Az a tény, hogy a fogyasztói társadalom mű-
ködési mechanizmusainak egyik következ-
ményeként az árucikkeket, különösen az 
élelmiszereket be kell csomagolni, régóta 
frusztrációt táplál a környezetvédelem iránt 
érzékeny társadalmi csoportokban.  A 2000-
es évekre a közvélekedés a csomagolást a 
környezetszennyezés egyik szinonímájaként 
azonosította.  Az élelmiszeripar pedig mind a 
mai napig nem tudta a közvéleménnyel meg-
értetni és elfogadtatni azt a szempontot, hogy 
az élelmiszerek csomagolásának elsődleges 
célja élelmiszerbiztonsági, vagyis az, hogy 
megelőzze a kórokozók és szennyeződések be-
jutását a termékekbe. A fogyasztók egészségé-
nek megóvása mellett a csomagolás ráadásul 
a fenntarthatósági szempontból az egyik leg-
nagyobb problémát jelentő élelmiszerpazarlás 
megelőzésében is segít azáltal, hogy a termé-
kek így tovább eltarthatóak maradnak. Sokan 
ugyanis nincsenek tisztában azzal, hogy jelen-
leg a világban megtermelt élelmiszerek egy- 
harmada nem kerül emberi fogyasztásra, ami 
önmagában az üvegházhatású gázok globális 
kibocsájtásának 8 százalékáért felelős. Ez ön-
magában évente 3,9 milliárd tonna CO2 egyen-
értékű kibocsátást jelent, amivel teljesen fe-
leslegesen terheltük a környezetet.

A különböző anyagból készült csomagolások 
közül különösen nagy népszerűtlenség övezi a 
zöld mozgalmak körében a műanyagokat, da-
cára annak, hogy a műanyagok térnyerésével 
soha nem látott műszaki, termelési, anyag- és 
energiahatékonysági fejlődés következett be 
az élet valamennyi területén, a háztartástól, 
a közlekedésen át az egészségügyig. Hasonló 
fejlődés ment végbe a csomagolástechnika te-
rén is, a műanyagok testre szabható jellemző-
inek mérnöki úton végezhető meghatározása 
új, takarékos eljárások kidolgozását eredmé-
nyezte, amelyek az áruvédelem, az élelmiszer-
veszteség és az élelmiszerbiztonság ugrássze-
rű fejlődéséhez vezettek.

Általánosságban elmondható, hogy az élel-
miszercsomagolások kapcsán alacsony a fo-
gyasztók tájékozottsága, nem csak a csoma-
golás céljai, hanem az egyes csomagolóanyag 
fajták között, például a környezeti lábnyom, 
vagy az újrahasznosíthatóság tekintetében 
fennálló különbségekről is. Ennek a tudásnak 
a megszerzését a jövőben mindenképpen tá-
mogatniuk kellene az élelmiszerpiaci és kor-
mányzati szereplőknek is.

A környezetvédelmi mozgalmak álláspontja a 
csomagolásokkal kapcsolatban

A körforgásos gazdaság

Az élelmiszer csomagolások tervezése és a 
csomagolási-hulladékok kezelése kapcsán is 
fontos megemlíteni a körforgásos gazdaság 
térhódítását a gazdaságpolitikában és a válla-
latok stratégiájában. A körkörös gazdaság ter-
melési és fogyasztási modellje arra épül, hogy 
egyszeri fogyasztás helyett a termékek élettar-
tamát a lehető legjobban meghosszabbítsuk. 
Ez lényegében a természeti erőforrásokkal 
való takarékos gazdálkodást célozza és azt a 

gazdaságfilozófiát takarja, amely a tartós hasz-
nálatra tervezett, javítható és alkatrész-cse-
reszabatos eszközök üzemeltetésén alapul, a 
rövid élettartamú termékek esetében pedig a 
felhasznált anyagok lehetséges leghosszabb 
ideig „körforgásban tartását” célozza. Ennek a 
szemléletnek az alkalmazása a tapasztalatok 
szerint segít abban, hogy a vállalkozások saját 
folyamataikat, tehát a csomagolások tervezé-
sét, a csomagolóanyagok beszerzését, a hul-
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1. ábra: Körforgásos gazdaság az élelmiszeripar aspektusából (Forrás: FoodDrinkEurope)

ladékok hasznosítását és újrahasznosítását is 
a leginkább fenntartható módon tudják meg-
valósítani és optimalizálni. A körforgásosság 
követelménye a gazdasági folyamatok egyre 
nagyobb hányadában megjelenik és remélhe-
tőleg a csomagolások körül zajló társadalmi 
viták megoldását is közelebb fogja hozni. 

Az élelmiszeripar vonatkozásában ez azt je-
lenti, hogy a lehető legtöbb input anyaggal és 
a termékek minél több elemével igyekeznünk 
kell a körforgásos ciklust előre mozdítani, mi-
nél több anyagáramot a körforgásban tartani.

A csomagolások élelmiszeripari jelentőségét 
vizsgálva meg kell említeni a csomagolások 
fogyasztói tájékoztatásban betöltött funkcióját 
és ennek várható változását. A jogszabályok 
széleskörű kötelezettséget rónak ezen a terü-
leten a gyártókra és a csomagolás ennél fog-
va a fogyasztókkal folytatott kommunikáció 
legfontosabb „csatornája”. A jelölésben elhe-
lyezett információk tartalma segít a fogyasz-

tóknak eligazodni az élelmiszerek összetétele, 
származási helye, fogyaszthatósági ideje és 
még számtalan tulajdonsága tekintetében el-
igazodni. S bár ma még jogszabályok kötelezik 
arra a gyártókat, hogy ezeket az információ-
kat fizikailag a csomagoláson helyezzék el, a 
digitalizáció térhódításával bizonyára ezen a 
területen is nagy változások szemtanúi lehe-
tünk majd a következő évtizedekben

Csomagolás és fogyasztói tájékoztatás 
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Ma már tudjuk, hogy a covid az élelmiszerfo-
gyasztással kapcsolatos, már korábban is je-
len lévő egyes trendeket felgyorsította (ilyen 
a rövid ellátási láncok, például a helyi élelmi-
szerek népszerűségének növekedése), máso-
kat pedig, ha meg nem is állított, de lelassí-
tott (ezek közé tartozik a csomagolás-mentes 
élelmiszerek népszerűségének növekedése). 
A megfertőződéstől való félelem sokakat kész-
tetett arra a járvány kitörése óta, hogy akár az 

addig csomagolás nélkül árusított termékeket 
(pékárut, gyümölcsöket) is csomagolt formá-
ban vásárolják meg. Vagyis a higiénia szere-
pe felértékelődött, ami jó lehetőség lehet az 
élelmiszeripar és a hatóságok számára a cso-
magolások élelmiszerbiztonsági feladatának 
megismertetésére a fogyasztókkal. Szintén a 
járvánnyal áll összefüggésben a hagyományos 
csomagolású, hosszan eltartható élelmiszerek 
népszerűségének növekedése (pl. konzervek).

A világjárvány hatása az élelmiszer-csomagolások  
körül dúló vitákra

Végül nem hagyható figyelmen kívül az a vi-
lágszerte tapasztalható jelenség sem, hogy 
mindenhol, így hazánkban is minden kor-
osztályban nő az egyszemélyes háztartások 
száma és társadalmi részaránya. Ezzel párhu-
zamosan pedig nő az igény az ezen háztartá-
sok speciális igényeire szabott, például kisebb 
kiszerelésű élelmiszerek iránt is, ami kettős 
hatású a fenntarthatóság szempontjából: egy-
részt csökken az elpazarolt élelmiszerek meny-
nyisége (nem romlik meg a termék, mert egy 

személy is el tudja az adott kis mennyiséget 
fogyasztani), másrészt viszont nő a felhasz-
nált csomagolóanyagok fajlagos mennyisége. 
Az élelmiszerpazarlás csökkentésére irányuló 
jogszabályok megalkotásakor is fontos tehát 
a kérdést összefüggéseiben vizsgálni, nehogy 
úgy járjunk, hogy a felhasznált csomagolások 
csökkentésének a keletkező élelmiszer-hulla-
dékok mennyiségének növekedése legyen a 
következménye.

Az egyszemélyes háztartások számának növekedése  
és csomagolás

Az életciklus elemzések egyér-
telműen bizonyítják, hogy bár-
mely termék előállításának 
teljes láncolatában bekövet-
kező környezetterhelés sok-
szorosan meghaladja a cso-
magolás létrehozásáét. Ebből 
egyenesen következik, hogy a 
csomagolás védelmi funkci-
óinak kiterjesztése a termék-
veszteség mérséklésével a 
környezet védelmét szolgálja. 

A ma legkorszerűbbnek szá-
mító vákuum és védőgázas 
csomagolások az élelmisze-
rek fogyaszthatósági idejé-
nek növelését az alkalmazott 
műanyag csomagolóanyagok 
révén érik el. Sajt esetében 
például az egyszerű csoma-
golás alkalmazásával elérhető 
7 napos eltarthatósági idő az 
említett eljárásokkal 180 nap-
ra emelhető. A hosszabb el-
tarthatóság tehát elsősorban 
a csomagolás révén és nem a 
hozzáadott tartósítószerek se-
gítségével érhető el.

A csomagolások anyagfel-
használásának mérséklésére 
természetesen szükség van. 
Azt azonban figyelembe kell 
venni, hogy az anyag- és költ-
séghatékony műanyagcsoma-
golásoknak vagy nincs, vagy 
csak magasabb környezetter-
helést okozó kiváltó technoló-
giája van. Azt pedig nyilván-
valóan el kell kerülni, hogy a 
műanyagok kivezetése még 
nagyobb környezeti problé-
mákhoz vezessen.

Az élelmiszercsomagolások környezeti lábnyoma  
és a jelenlegi csomagolási trendek
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Az ismertetett kihívásokra természetesen a 
csomagolástechnika gőzerővel igyekszik vála-
szokat találni. A fenntarthatósági célok meg-
valósítása érdekében három alapelvet igye-
keznek érvényre juttatni a fejlesztések során. 
Ezek a következők:

1. Nem hagyható szem előtt a maximális 
áruvédelem követelménye: abból a fel-
ismerésből kell kiindulni, hogy bármely 
termék környezetterhelése magasabb, 
mint a védelméül szolgáló csomagolásé. 
Nincs nagyobb veszteség, mint a hiábava-
ló anyag- és energiafelhasználással, vala-
mint jelentős élőmunka ráfordítással elő-
állított élelmiszer.

2. Törekedni kell a minimalizált ökológiai 
lábnyomra: akkor tekinthető fenntartható-
ság szempontjából előnyösnek egy termék, 
ha annak teljes, az alapanyag előállításától 
a hulladékhasznosításig terjedő életciklu-
sát tekintve a legalacsonyabb környezet-
terheléssel jár.

3. Biztosítani szükséges a maximális körfor-
gásban tarthatóságot: a terméktervezés 
részét kell képeznie a beépített anyagok 
hulladékká válását követő hasznosítható-
ság figyelembevételének is.

A környezetvédelmi indíttatású és szigorító 
jogszabályokra a kötelezettek természetes re-
akcióként változtatásokat kezdeményeznek, 
amelyek egyes szabályozott csomagolásfor-
mák leváltását eredményezhetik. 

Ilyen változtatás lehet az új italcsomagolási 
megoldások megjelenése, vagy az adagnagy-
ság-határ túllépése.
Az élelmiszerek meghosszabbított eltartható-
ságát vákuum-, vagy védőgázos csomagolás-
sal, a termék minősége változásának jelzését 
pedig aktív, illetve intelligens csomagolások-
kal lehet elérni.

Az egyszemélyes, vagy kis lélekszámú csalá-
dok alacsonyabb szükséglete – és ezzel együtt 
a pazarlás megelőzése – a kisebb adagnagy-
ságú csomagolások forgalomba hozatalával 
érhető el, ez azonban a fajlagos csomagoló-
szer-felhasználás növekedését vonja maga 
után.

Az öregedő társadalmak azt is jelentik, hogy 
egyre több vásárlót jelentenek azok a fogyasz-
tók, akik életkorukból adódóan csökkenő ké-

peségeik miatt – rosszabb (szín)látás, hallás, 
gyengébb kézügyesség – számukra is hasz-
nálható (pl. a záródást hanghatással is kifeje-
ző) csomagolások kifejlesztését igénylik. 

Egy-egy termék használhatóságát sok esetben 
a csomagolás járulékos funkciói, a kényelmi 
szolgáltatásai segítik, ilyen pl. az adagolás, a 
visszazárhatóság, a hordozhatóság, stb. Ide so-
rolható a csomagolás kisebb tömege, esetleges 
törhetetlensége is. 

Nem csak a csomagolások formája, mérete, 
funkciója változik, hanem folyamatos fejlesz-
tési munka zajlik a tradicionális csomagoló-
anyag-fajták megújítására és új anyagok hasz-
nálatba vételére.

A papírrostok mechanikai jellemzőit javító, így 
az átlagosnak tartott hatszori rostfelhaszná-
lást nanotechnológia alkalmazásával tíz fölé 
lehet emelni.

Üveg csomagolószerek esetében a kisebb tö-
meg elérésére és a törékenység mérséklésére 
irányulnak a kutatások.

Tendenciák a csomagolástechnikában

A csomagolóipar válaszai a kihívásokra
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Új műanyagtípusok jelentek meg, olyan nagy 
záróképességű, egyrétegű, továbbra is kőolaj-
bázisú típusok kerültek bevezetésre, amelyek 
bizonyos, eddig csak társított – különböző zá-
rástulajdonságú – anyagokkal kivitelezhető 
csomagolószerek kiváltását teszik lehetővé.

Úgy tűnik a valóban biológiai úton lebomló 
műanyagok egyre szélesebb választéka válik 

gyártáséretté, ezek egyaránt lehetnek fosszilis 
és növényi eredetűek.

(Érdekesség, hogy az utóbbiak körében növé-
nyi rost alapú, de egészségre veszélyes válto-
zatok is megjelentek, ezeknek az EU RASFF 
riasztási rendszerében időről időre feltűnő 
csomagolószereknek a betiltásáról azonban 
egyelőre keveset hallani.)

Mit hoz a jövő?

Rövid távon, néhány év távlatában a csomago-
lás iránti igény csökkenése nem várható. 

A Smithers Pira felmérése szerint a globális 
csomagolószer felhasználás 2019-ben 917 mil-
liárd USD volt (ebből Magyarország kb. 2,5 mil-
liárd USD-ral vette ki részét). Az elkövetkező 
évek előrejelzései még további bővülést mu-
tatnak, évi 2,8%-os növekedéssel 2024-re 1050 
milliárd USD forgalom várható.

Középtávon azonban a környezetvédelmi nyo-
más hatására új technikák, technológiák, újfaj-
ta csomagolások jelenhetnek meg.

A PET palackokat érő támadások arra készte-
tik a felhasználóikat, hogy alternatív megol-

dásokat keressenek. A kapszulás kávé mellett 
már bejelentett tény, hogy a jövőben kapszulás 
üdítőital is elérhető lesz, amelyet otthoni ké-
szülékünk segítségével adagolhatunk majd. 

A jövőben a konyhapulton tehát nem csak 
kapszulás kávéfőző, hanem italautomata és 
akár ételnyomtató foglalja el majd a helyet, és 
ma még elképzelhetetlennek tűnő módon vált 
ki egyes, ma még egyeduralkodó csomagolás-
fajtákat és okoz persze egyúttal újabb megol-
dandó feladatokat.

Az ellátási láncok rövidítésének szükségessé-
gét a világjárvány bebizonyította, globális he-
lyett inkább a kontinentális kereskedelemnek 
kell szolgálnia az ellátásbiztonságot.
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Az élelmiszercsomagolásokra vonatkozó igények változása a világban végbe-
menő, de Magyarországon is érvényes politikai-gazdasági- társadalmi válto-
zások következményei, amelyeket nyilvánvalóan nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. 

A csomagolóipar a fenntartható csomagolásfejlesztéssel tudja a környezetter-
helést mérsékelni, ehhez pedig gazdaságpolitikai ösztönzők is szükségesek.

A természeti erőforrásokkal való jobb gazdálkodás követelménye szükségessé 
teszi új terméktervezési stratégiák bevezetését, a fenntartható módon előállí-
tott, takarékosan felhasznált és újrahasznosítható csomagolások használatá-
nak előretörését.

A környezetvédelmi gazdasági szabályozók terén a piaci mechanizmusoknak 
teret engedve a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerének, ennek részeként 
pedig az öko-moduláció elvének ösztönző elemként való bevezetése szükséges.

Az újrahasznosítható csomagolások hulladékának minél nagyobb hányadát 
valóban újra kell hasznosítani, az ehhez szükséges technológiák fejlődésének 
lépést kell tartania a csomagolástechnika fejlődésével.

Az élelmiszeriparnak át kell térni a fentieket is figyelembe vevő, fenntartha-
tóbb, körforgásos gazdasági szemlélethez jól illeszkedő csomagolások alkal-
mazására.  A következőkben ennek megvalósításához igyekszünk gyakorlati 
útmutatást adni a vállalkozások számára. 

Összefoglalás
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Meglepőnek tűnik a kijelentés, de a csomago-
lás alapvető funkciója már önmagában telje-
síti a fenntarthatóság követelményét, mert az 
áruvédelmi, a logisztikai követelményeknek 
való megfeleléssel a termékveszteség elkerü-
lését szolgálja. 

A fenntarthatóság az értékteremtő lánc va-
lamennyi szereplőjétől együttműködést igé-
nyel. Fenntarthatóságot csak csomagolással 
nem lehet elérni – erre mondják: egyedül nem 
megy.

2. Csomagolástervezési ajánlások a körforgásos 
gazdaság megvalósítása irányába

A fenntartható csomagolás összetevői

A termékvédelem
Már az előzőekben is említettük, hogy bármely 
árucikk előállításának környezetterhelése 
sokszorosa a védelméül szolgáló csomago-
lásénak. Épp e felismerésből adódik, hogy a 
csomagolás egyszerűsítése (anyagcsökkentés, 
alapanyag-összetétel módosítás) véletlenül 
sem mehet az áruvédelem rovására. De koránt 
sem biztos, hogy egyedül a csomagolás kell 
helyt álljon a termékvédelemért.

Célszerű a „takarékoskodás” megkez-
dése előtt alaposan vizsgálat alá venni  

magát a csomagolandó terméket, feltárni an-
nak gyenge pontjait, érzékenységét. Könnyen 
lehet, hogy a csomagolás egyszerűsítése ére-
kében végzett termékvizsgálattal felszínre 
hozhatók olyan jellemzők, amelyek a gyártás-
technológia apró korrigálásával megszüntet-
hetők és megnyílik az út a csomagolástechno-
lógia kompromisszum nélküli takarékosabbá 
tételéhez.

Ez az tehát, amikor a csomagolásfejlesztéshez 
az értékesítési lánc résztvevőinek együttmű-
ködése szükséges.

Ökológiai lábnyom
E fogalom azt takarja, hogy tudnunk kell a cso-
magolás teljes életciklusában megjelenő kör-
nyezetterhelés mértékét. A nyersanyagok és 

az energia felhasználását, így a kibocsátást és 
a hulladék keletkezését a teljes életciklus alatt 
minimalizálni kell.

Az életciklus-elemzés (LCA) a csomagolás  
hatékonyságának és ezzel ökológiai fenntart-
hatóságának felmérésére szolgáló módszer, a 
CO2 kibocsátás pedig a csomagolás ökológiai 
hatásának mérőszáma.

Az LCA elemzéssel pontosan bizonyítható egy 
termék számára lehetséges csomagolásfor-
mák egymáshoz viszonyított ökológiai láb-
nyoma – és még az is lehet, hogy a műanyag 
összetevőt tartalmazó megoldás ebben a rang-
sorban nem szorul az utolsó helyre.

Körforgásban tartás
Az anyagok – esetünkben a csomagolóanya-
gok – körforgásban tartását leginkább úgy 
lehet maximalizálni, ha a hasznosítási tech-
nikákat ismerjük, a hasznosítást megnehe-
zítő okokat feltérképezzük és kiküszöböljük. 
Az anyagmaradékok például hasznosítást ne-
hezítő tényezők. Tervezéssel segíteni kell azt, 
hogy a termék csomagolásból való kinyerhe-
tősége teljes legyen. De ez még nem minden.

A körforgásban tartás része a szűz csomagoló-
anyag másodlagos (újrahasznosított) anyaggal 
való helyettesíthetősége is.
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Eredményesség  
(célnak megfelelés)
A csomagolásnak nemcsak alapvető áruvédel-
mi funkcióit kell teljesítenie, hanem járulékos 
szolgáltatásaival a fogyasztók, a felhasználók 
kényelmét is kell szolgálnia.

Az eredményesség eléréséhez azonban ismer-
ni – esetleg változtatni – kell a csomagolandó 
termék jellemzőit, de semmiképpen sem lehet 
a csomagolást úgy újrahasznosíthatóvá ten-
ni, hogy fontos szempontokat figyelmen kívül 
hagyva a termékveszteség kockázatát növeljük
.

Hatékonyság
A nyersanyagok és az energia felhasználását, 
így a kibocsátást és a hulladék keletkezését a 
teljes életciklus alatt minimalizálni kell. 
Az életciklus a nyersanyag kinyerésével kez-
dődik és a csomagolási hulladék kezelésével 
ér véget.

Biztonságosság
Az tekinthető biztonságos csomagolásnak, 
amely a teljes életciklusa alatt a fogyasztók 
érdekében
• élelmiszerrel érintkezve megfelel  

a jogszabályi előírásoknak, 
• a biztonságukat óvja és 
• a termékhamisítás ellen is védelmet nyújt.

Körforgásra alkalmasság
A csomagolást úgy kell megtervezni, hogy: 
• a felhasznált anyagok minél hosszabb ide-

ig körforgásban maradhassanak, 
• a friss (szűz) anyagok másodlagos nyers-

anyagokkal helyettesíthetők legyenek, 
• megújuló forrásból származó anyagok fel-

használása kapjon prioritást, illetve
• újrahasználhatók legyenek.

A fenntartható csomagolás tervezésének alapelvei

A fenntarthatóság lényege az alábbiakban határozható meg:
• eredményesség (célnak megfelelés), 
• hatékonyság,
• biztonságosság,
• körforgásra alkalmasság.

Új megközelítés: ”Design for recycling”  
és ”Design from recycling” 

Design from recycling megközelítés azt jelen-
ti, hogy az előállított másodnyersanyag alkal-
mas legyen elsődleges anyag helyettesítésére, 
kiváltására.

Design for recycling megközelítés azt jelenti, 
hogy a képződő csomagolási hulladék alkal-
mas legyen az alapanyagként való hasznosí-
tásra.

A csomagolások hasznosíthatósága értékelés-
sel állapítható meg.

Az újrahasznosíthatóság javítása érdekében a 
teljes csomagolási rendszert kell értékelni.

Ehhez az alábbi táblázat ad áttekintést.
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Az értékelés formája Leírás A mérés formája

Kvantitatív
(mennyiségi)

Annak mérése, hogy az 
újrahasznosítással előállított 
anyag mekkora mennyisége 
képes szűz anyagot 
helyettesíteni.

Tömegszázalék (%)

Kvalitatív
(minőségi)

Kérdőív alapú értékelés, amely 
a csomagolás tulajdonságait  
(pl. anyagösszetétel, szín, 
üríthetőség) veszi figyelembe.

Fokozatok: 
– jó, 
– korlátozottan jó, 
– rossz 

A termék csomagolásának kvantitatív és kva-
litatív értékeléséhez a következő szemponto-
kat kell figyelembe venni: 
• anyagok és erőforrások hatékony 

felhasználása,
• műszaki megvalósíthatóság,
• áruvédelem,
• fogyasztói elvárások,
• tájékoztatás,

• újrahasznosíthatóság, a gyűjtési rendszerek 
országonként és régiónkénti jellemzői,

• csomagolási hulladékok válogatási, 
feldolgozási technológiái,

• a keletkező másodnyersanyagok piaci 
potenciálja és 

• azonos típusú szűz alapanyagok 
helyettesíthetősége.

• anyagfelhasználás minimalizálása,
• egyanyagú megoldások, vagy hasznosítható 

társítások használata,
• ahol lehetséges, a hozzáadott anyagok hasz-

nálatának mellőzése,
• a csomagolóanyagok (anyagában) színezé-

sének minimalizálása,
• EuPIA Exclusion List-en szereplő nyomda-

festékek figyelembe vétele,
• a csomagolás teljes üríthetősége,
• a csomagolás összetevők szétválasztásá-

nak, illetve az anyagtípus könnyen felis-
merhető jelölése,

• a nyitó- és záróelemek rögzíthetősége, a 
képződő kisméretű elemek elkerülése érde-
kében.

Az előzőek érthetőbbé tételére álljanak itt a 
főbb csomagolóanyag-fajták újrahasználható-
ságának értékelését bemutató példák. Megje-
gyezzük, hogy országonként a rendelkezésre 
álló hasznosítási technológiák miatt eltérések 
lehetségesek.

Az újrahasznosítható csomagolások tervezésének 
szempontjai
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Papír csomagolások újrahasznosíthatósága

NYITÓ- ÉS 
ZÁRÓELEMEK

ANYAG

DEKORÁCIÓ

PAPÍR CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

A rostok eredete tűlevelű és lombhullató fa nem fásszárú növények, 
mint kender, fű és pamut

Alapanyagszín színezetlen kismértékben 
színezett erősen színezett

Bevonatok

nincs bevonat; egyoldali 
bevonat; műanyagbevonat, 
vagy műanyag laminálás,  
ha a rosttartalom >95%

egyoldali bevonat; műanyag-
bevonat, vagy  laminálás, ha a 
rosttartalom 85-95% közötti; 
metalizált papír, ha a metali-
zált felület kevesebb mint 60%

kétoldalú műanyagbevonat;
egyoldalú műanyagbevonat 
vagy műanyag laminátum,  
ha a rosttartalom <85%;
viasz bevonat; szilikon papír

Ragasztás vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Adalékanyag

ásványi eredetű töltőanyagok, 
mint kaolin, talkum és 
kálcium-karbonát; titán-dioxid 
(fehér pigment); keményítő 
(kötőanyag)

a nedvességállóság  
érdekében kezelt rostok

Nyomtatás az EuPIA irányelveinek 
megfelelő nyomdafestékek

ásványiolaj-tartalmú 
nyomdafestékek

Továbbfeldolgozás minimális nyomtatás;
papír ragasztószalag

műanyag ragasztószalag;
ablakok és egyéb műanyag 
összetevők, amelyek könnyen 
elválaszthatók a papírtól;

ablakok és egyéb műanyag 
komponensek, amelyeket nem 
lehet könnyen elválasz- 
tani a papírtól;
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NYITÓ- ÉS 
ZÁRÓELEMEK

ANYAG

DEKORÁCIÓ

Italoskarton csomagolások újrahasznosíthatósága

ITALOSKARTON  CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

A rostok eredete tűlevelű és lombhullató fa nem fásszárú növények, 
mint kender, fű és pamut

Adalékanyag

ásványi eredetű töltőanyagok, 
mint kaolin, talkum és 
kálcium-karbonát; titán-dioxid 
(fehér pigment); keményítő 
(kötőanyag)

a nedvességállóság  
érdekében kezelt rostok

Bevonatok
egyoldali PE bevonat,  
vagy laminátum;  
kétoldali PE bevonat

metalizált felület;
a válogatórendszer érzékelőit 
(NIR) megzavaró színek

Nyomtatás EuPIA konform  
nyomdafestékek

ásványiolaj-tartalmú  
nyomdafestékek

Csomagolási segédanyag, 
záróelem HDPE, PE

Továbbfeldolgozás a „szabványos” szerkezetű 
változatok

a „szabványos”-tól eltérő 
szerkezetű változatok
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POLIPROPILÉN CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag PP
a különböző PP anyagok 
társítása, így OPP, BOPP;
PE társítás

PVC, PS, PLA, PET, PETG
anyagokkal társítva

Adalékanyagok

<0,97 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a hajlékony falú anyagoknál;
<1 g/cm3 sűrűségű adalékok a 
merev falú anyagoknál

≥0,97 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a hajlékony falú anyagoknál;  
≥1 g/cm3 sűrűségű adalékok a 
merev falú anyagoknál  
(pl. CaCo3), habosítóanyagok

Záróréteg
záróréteg nélkül;
SiOx, Al2O3 záróréteg;
szénplazma bevonat

EVOH;
Al fémgőzölés

PVdC, PA; EVOH,
alumínium réteg

Szín átlátszó, fehér fekete és sötét vagy  
áttetsző színek;

Nyomtatás
minimalizált nyomtatott felület;
EuPIA konform festékek;
nem „bleeding” festékek

„bleeding” nyomdafestékek

Jelölés domborítás (prégelés);
lézeres jelölés

közvetlen nyomtatás  
élelmiszerminőségű festékkel

Záróelem
PP; záróelem, ha lehet bevonat 
nélkül, esetleg EVA, vagy TPE 
bevonattal

PE (HDPE, LDPE, LLDPE, 
MDPE), PET; PET-G, PS, PLA

fémek, hőre keményedő 
műanyagok, teljesen el nem 
távolítható záróelemek, 
szilikon; pumpák fém rugói;
PVC;  
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Hajlékony falú  
záróelemek

PP; maradvány nélkül 
leválasztható tömítőfóliák;
PE és PP laminátumok

PE (HDPE, LDPE, LLDPE, 
MDPE), PET; PETG, PS, PLA

5 µm-nél vastagabb  
alumíniumtartalmú anyagok;
teljesen el nem távolítható 
tömítések vagy szilikonok;
PVC;  
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Polipropilén csomagolás újrahasznosíthatósága
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Címkeanyagok PP

nedvesszilárd papírcímke;
PE; a PP és PE-től eltérő 
műanyagok, ragasztómarad-
vány nélkül lemosható 
változatban

fémtartalmú anyag;
>5 µm-nál vastagabb  
alumíniumtartalmú anyagok;
más anyagok, PET, PLA;
nem nedvesszilárd papír- 
címke; PVC

Címkeragasztók vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Ragasztómentes 
dekoráció (sleevek)

PP-sleeve;
In-mould PP címke

In-mould PET címke;
papírcímke

fémtartalmú anyag;
>5 µm-nál vastagabb  
alumíniumtartalmú anyagok;
PVC; PP-től eltérő anyagú 
In-mould címke

Dekorált felület
a csomagolás felületének max. 
50%-a, ha PP-től eltérő az 
anyag

ha PP-től eltérő az anyag a 
csomagolás felületének több 
mint 50%-a esetén

Polietilén csomagolás újrahasznosíthatósága

POLIETILÉN CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag PP
a különböző PE (LDPE, 
HDPE) anyagok társítása;
többrétegű PP társítás

PVC, PS, PLA, PET, PETG
anyagokkal társítva

Adalékanyagok

<0,97 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a hajlékony falú anyagoknál;
<1 g/cm3 sűrűségű adalékok a 
merev falú anyagoknál

≥0,97 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a hajlékony falú anyagoknál;  
≥1 g/cm3 sűrűségű adalékok a 
merev falú anyagoknál  
(pl. CaCo3) habosítóanyagok
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Záróréteg
záróréteg nélkül;
SiOx, Al2O3 záróréteg;
szénplazma bevonat

EVOH;
Al fémgőzölés

PVdC, PA; EVOH,
alumínium réteg

Szín átlátszó, fehér fekete és sötét vagy  
áttetsző színek;

Nyomtatás

minimalizált nyomtatott felület;
EuPIA konform festékek;
nem „bleeding” festékek 
világos vagy áttetsző színek

„bleeding” nyomdafestékek

Jelölés domborítás (prégelés);
lézeres jelölés

közvetlen nyomtatás  
élelmiszerminőségű festékkel

Záróelem
PP; záróelem, ha lehet bevonat 
nélkül, esetleg EVA, vagy TPE 
bevonattal

PP, PS, PET, PETG, PLA

fémek, hőre keményedő 
műanyagok, PVC;
teljesen el nem távolítható 
tömítések vagy szilikon; 
pumpák fém rugói;
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Hajlékony falú  
záróelemek

PE (HDPE, LDPE, LLDPE, 
MDPE); maradvány nélkül 
eltávolítható tömítőfólia  
PE és PP laminátumok

PP, PS, PET, PETG, PLA

5 µm-nél vastagabb alumíni-
umtartalmú anyagok;  
hőre keményedő anyagok, PVC;
teljesen el nem távolítható 
tömítőfóliák vagy szilikonok;
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Címkeanyagok PE  
(HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE)

nedvesszilárd papírcímke;
PP;  
a PE és PP-től eltérő műanya-
gok, ragasztómaradvány 
nélkül lemosható változatban

fémtartalmú anyag;
>5 µm-nál vastagabb  
alumíniumtartalmú anyagok;
más anyagok, PET, PLA;
nem nedvesszilárd papírcímke; 
PVC

Címkeragasztók vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Ragasztómentes 
dekoráció (sleevek)

HDPE, LDPE-sleeve;
In-mould PE címke –  
nyomtatási felületfüggő

PP / OPP, PET címke;
papírcímke

teljes felületet takaró sleeve;
fémtartalmú anyag; >5 µm-nál 
vastagabb alumíniumtartalmú 
anyagok; PVC; PE-től eltérő 
anyagú In-mould címke

Dekorált felület
a csomagolás felületének max. 
50%-a, ha PE-től eltérő az 
anyag

ha PE-től eltérő az anyag a 
csomagolás felületének több 
mint 50%-a esetén
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FÉM (FE) CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag és 
adalékanyag

mágnesezhető (ötvözött) 
anyagok

Nyomtatás, 
lakkozás

lakkbevonat;  
EuPIA konform  
nyomdafestékek és lakkok

nem EuPIA konform  
nyomdafestékek

Továbbfeldolgozás
aeroszolpalackok, nem 
szénhidrogén alapú
hajtógázzal

aeroszolpalackok  
szénhidrogén alapú 
hajtógázzal;
aeroszolpalackok  
maradékanyaggal

Csomagolási  
segédanyag - záróelem

mágnesezhető (ötvözött) 
anyagok műanyag

Csomagolási  
segédanyag - dekoráció

papírszalag
domborítás (prégelés) PVC címkék

FÉM (AL) CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag és 
adalékanyag színesfém kompozit anyagok

Nyomtatás, 
lakkozás

lakkbevonat;  
közvetlen nyomtatás;  
EuPIA konform  
nyomdafestékek és lakkok

nem EuPIA konform  
nyomdafestékek

Fém (Fe) csomagolás 
újrahasznosíthatósága

Fém (Al) csomagolás 
újrahasznosíthatósága
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Üveg csomagolás 
újrahasznosíthatósága

ÜVEG CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Anyagösszetétel

háromkomponensű 
(kvarc-homok, szóda, mész) 
üveg, nehézfémkoncentráció 
a 2001/171 EC szerint

nem csomagolási célú 
üveg, pl. bór-szilikát üveg, 
ólomkristály, kriolit

Szín zöld, barna, fehér (átlátszó) 
és ezek árnyalatai

opak, színes üveg, 
fémszínek fekete, sötétkék

Nyomtatás, lakkozás közvetlen nyomtatás,
EuPIA konform festékek

egész felületén nyomtatott/
bevont palackok

Csomagolási segédanyag, 
záróelem

alumínium; ferromágneses 
fém; műanyag

kerámia;
porcelán lengőzárak

Csomagolási segédanyag, 
dekoráció

gravírozás;
nedvesszilárd papírcímkék

erősen tapadó műanyag 
címkék

teljes felületű sleevek,
erősen tapadó és nagy- 
méretű műanyag címkék

A fentiekből talán érthető, hogy megfontoltan 
és adatokkal, vizsgálatokkal, alapos elemzé-
sekkel alátámasztott eredmények birtokában 

lehet felelősségteljesen kijelenteni azt, hogy 
csomagolásunk fenntartható. És még az is le-
het, hogy környezetbarát is.
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Továbbfeldolgozás
egyanyagú megoldások, ha 
minden komponens  
alumínium

aeroszolpalackok, nem 
szénhidrogén alapú
hajtógázzal; 

aeroszol szeleprendszer

blisztercsomagolások 
műanyagkomponensei;
aeroszolpalackok  
szénhidrogén alapú  
hajtógázzal;
aeroszolpalackok  
maradékanyaggal

Csomagolási  
segédanyag - záróelem Al záróelemek

Csomagolási  
segédanyag - dekoráció domborítás (prégelés) PVC címkék
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3. Jogszabályi áttekintés

A csomagolási és csomagolási 
hulladék irányelv
A 2018-ban módosított csomagolási és cso-
magolási hulladék irányelv (Packaging and 
Packaging Waste Directive – PPWD) új, a ko-
rábbinál szigorúbb hasznosítási célértékeket 
határozott meg a csomagolási hulladékok, 
valamint azok anyagfajtái szerinti gyűjtésére 
és hasznosítására 2025. és 2030. évvégi hatá-
ridőkkel.

Az új követelmények hangsúlyeltolódást is 
hoztak. Amíg korábban az anyagában, ener-
getikai és szerves hasznosítás recyclingnek 
számított, az új értelmezés szerint ennek csak 
az alapanyagkénti hasznosítás felel meg – hi-
szen ez a módszer képes az anyagokat körfor-
gásban tartani.

A hulladék keretirányelv

A hulladék keretirányelv (Waste Frame Direc-
tive – WFD) módosítása – egyebek mellett – a 
hulladékgazdálkodás központi elemévé emel-
te a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert 
(Extended Producer Responsibility – EPR), és 
a PPWD pedig bevezetését kötelezővé is tet-
te, legkésőbb 2024. évi bevezetési határidővel, 
meghatározva annak tartalmi és minimális 
működési követelményeit. 

Az általános minimumkövetelményeknek a 
(kötelezetteket terhelő) költségek csökkenté-
sét, a hulladékgazdálkodás teljesítményének 
fokozását, többek között a kis- és középvállal-
kozások és az e-kereskedelmi vállalkozások 
számára is egyenlő versenyfeltételek biztosí-
tását, valamint a belső piac zökkenőmentes 
működése előtt álló akadályok elhárítását kell 
szolgálniuk.

Európai irányelvek és rendeletek

2025 2030

Csomagolás 65% 70%

Papír 75% 85%

Műanyag 50% 55%

Acél / Alumínium 70% / 50% 80% / 60%

Üveg 70% 75%

Fa 25% 30%

Az új csomagolási hulladékhasznosítási célok (%)
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A tagországokban közvetlenül alkalmazandó 
rendelet célja az, hogy a fogyasztót a csoma-
goláson, illetve a terméken és a csomagoláson 
is feltüntetendő „teknős” piktogram útján tájé-
koztassa a fogyasztót a termék műanyagtar-
talmáról és felhívja a figyelmet a hulladékká 
váló termék ártalmatlanításának szükséges-
ségére is.

A jelölési rendelet hatálya az egészségügyi 
betétek és a nedves törlőkendők mellett a szű-

rővel ellátott dohánytermékekre (a dohányter-
mékekhez használható szűrőkre), továbbá az 
italtartó poharakra terjed ki.

Italtartó poharakkal kapcsolatban érdemes 
tudni azt, hogy a „SUP” irányelv csupán fo-
gyasztáscsökkentést határozott meg, a ma-
gyar kormányrendelet azonban 2023. január 
1-jével forgalomba hozatali korlátozást (tiltást) 
vezetett be (lásd még később).

Az egyes műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó  
végrehajtási rendelete

Az egyes műanyagtermékek környezetre gya-
korolt hatásának csökkentéséről szóló ún. 
„SUP” irányelv tizenegy termékkörhöz hétféle 
intézkedést rendelt, ezek a forgalomba hozata-
li korlátozás (tiltás), felhasználás (fogyasztás) 
csökkentés, tervezési, jelölési követelmények, 
elkülönített gyűjtés (EPR rendszer), szemlélet-
formálás és tájékoztatás.

A „SUP” irányelv azt deklarálta, hogy más EU 
jogszabályokban leírtaktól eltérően (értsd szi-
gorúbb) szabályozott esetekben a „SUP” irány-
elv előírásai az érvényesek. Ennek egyik pél-

dája az, hogy a „SUP” irányelv a PET palackok 
tekintetében felülírta (pontosabban kiegészí-
tette) a PPWD rendelkezéseit (lásd fentebbi 
táblázat műanyag „sorát”) és 2025-re a forga-
lomba hozott palackok 77%-nak, 2030-ra pedig 
90%-nak visszagyűjtési kötelezettségét írta 
elő. 

A „SUP” irányelv sok területen érinti az élelmi-
szeripart. Annak megítélése, hogy mely cso-
magolások tartoznak a „SUP” irányelv hatálya 
alá, termék- és csomagolásspecifikus szem-
pontok szerinti értelmezést igényel.

A hulladéklerakóról szóló  
irányelv

A hulladéklerakóról szóló irányelvből két ele-
met kell kiemelni, miszerint bevezeti a hasz-
nosítható anyagok lerakásának tilalmát és a 
képződő települési hulladékok összmennyisé-
gének lerakóba kerülő hányadát 10%-ra vagy 
az alá kell csökkenteni.

Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának  
csökkentéséről szóló irányelv

A műanyag stratégia

A stratégia lefekteti az új műanyaggazdaság 
alapjait, amelyben a műanyagok és műanyag-
termékek tervezése és előállítása az újrahasz-
nálat, a javítás és az újrahasznosítás igénye-
inek maradéktalan tiszteletben tartásával 
történik, és amely biztosítja fenntarthatóbb 
anyagok kifejlesztését és elterjedését.
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Az Európai Bizottság 10/2011/EU rendelete az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintke-
zésbe kerülő műanyagokról és műanyag tár-
gyakról szól és kioldódási határértékeket ír elő.

A „SUP” irányelv a PET, illetve a műanyag ita-
lospalackok esetében a kötelező másodnyers-
anyag-tartalomra vonatkozóan is hozott új 
előírást. Eszerint 2025-től kezdődően 25%-os, 

2030-tól pedig 30%-os másodnyersanyag fel-
használását tette kötelezővé.

Az élelmiszeripari célú csomagolószerek kö-
telező másodnyersanyagtartalmának előírása 
akár élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelent-
het a kioldódási határértékek betartása szem-
pontjából.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő  
műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló rendelet

A Hulladékról szóló törvény (2012. évi 185. tv.) 
2021. évi módosítása egyebek mellett bevezet-
te a koncesszor, a koncessziós társaság fogal-
mát. 

A koncesszióról szóló törvény módosítása 
alapján a hazai hulladékgazdálkodás állam 
által kizárólagosan végezhető tevékenységgé 
vált, így az állam ezt a kötelezettségét piaci 
szereplő(k) részére koncesszióba adhatja. A 
koncessziós társaság hatásköre pedig nem-
csak a kommunális, valamint a lakossági 
szelektív hulladékgyűjtésre és hasznosításra, 
hanem az ipari/kereskedelmi egységekben 
képződő valamennyi hulladékra is kiterjed. 
Utóbbi különösen jelentős változást eredmé-
nyez.

Az EPR rendszer, azaz a kiterjesztett gyártói 
felelősségi rendszer működésének részlet-
szabályai a kiadvány készítésekor még nem 
ismertek, egyelőre a minimumkövetelmények 
szövegszerű átvétele történt meg a hulladékról 
szóló törvényben. 

Az várható, hogy az EPR rendszer részletsza-
bályai megjelenésével a környezetvédelmi 
termékdíjas szabályozás jelentősen átalakul, 
részletek egyelőre itt sem ismertek. 

Az egyes italcsomagolások visszaváltási rend-
szerének bevezetése eltökélt célja a magyar 
kormánynak. Ez a törekvés a csomagolási és 

a „SUP” irányelveknek való megfelelés célján 
alapul. Részletszabályok ez esetben sem isme-
retesek, több lépcsős bevezetést tervez a kor-
mány, elsőként a legfeljebb 3 liter űrtartalmú 
üveg- és a PET palackos, valamint az alumíni-
um dobozos termékek körére kívánják beve-
zetni a rendszert, amit a tapasztalatok birtoká-
ban az italos kartondobozos csomagolásokra, 
későbbiekben pedig a használt étolajokra is ki 
kívánnak terjeszteni.

A SUP irányelv magyar implementációját a 
301/2021 (VI. 1.) és a 349/2021 (VI. 22.) kormány-
rendeletek jelentik meg. 

A 301/2021 kormányrendelet a tiltással, azaz 
forgalomba hozatali korlátozással foglalkozik, 
így meghatározza azon termékköröket, ame-
lyeket környezetvédelmi okokból nemkívá-
natosnak ítél és a készletek kifutása után már 
nem forgalmazhatók tovább.

Itt ki kell emelni, hogy az egyszer használatos 
italpoharakat Magyarország az irányelvtől el-
térően, szigorúbban szabályozza és 2023. janu-
ár 1-jével forgalomba hozatalukat megtiltja.

A 349/2021 kormányrendelet a „SUP” irány-
elv további rendelkezéseit veszi át, egyben az 
érintett gyártók, forgalomba hozók számára 
nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kö-
telezettséget ír elő.

Magyar jogszabályok



Ez a kiadvány az Agrárminisztérium támogatásával készült.


