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A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG



új üzleti modelleken alapul

és nem csak a hulladékgazdálkodásról szól



A körforgásos gazdaság üzleti modelljei



tartós termékek tervezése



tervezés szolgáltatási célokra



tervezés újrahasználati, vagy 
újragyártási célokra



tervezés az anyagában hasznosításra



KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ 
EURÓPAI JOGSZABÁLYOK



2018. év elején módosította az Európai Bizottság és Tanács

- a hulladékról, 

- a hulladék lerakóról szóló direktívát, valamint 

- a csomagolási és csomagolási hulladék irányelvet,

majd néhány napon belül publikálta az Európai Bizottság a 

- műanyag stratégiát és

- az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 
irányelv-tervezetét.



A hulladék keretirányelv (2008/98/EK) lényeges eleme az, hogy a kiterjesztett

gyártói felelősség elvét a hatékony hulladékgazdálkodás alapvető elemének

tekinti és meghatározza annak

- tartalmi,

valamint
- minimális működési követelményeit.



A hulladéklerakóról szóló irányelvből két elemet kiemelve:

- a hasznosítható anyagok lerakásának tilalmát vezeti be és

- a képződő települési hulladékok összmennyiségének lerakóba kerülő
hányadát 10%-ra vagy az alá kell csökkenteni.



A CSOMAGOLÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI HULLADÉK IRÁNYELV
(PPWD)

Magyar jogrendbe átültetés határideje: 2020. július 5. 



magasabb hasznosítási célértékek

csomagolások lényegi követelményei

kiterjesztett gyártói felelősség



Korábbi 
célérték

A magyar 
teljesítmény Elérendő célérték

2012 2016 2025 2030

csomagolás 55 49,8 65 70

papír 60 77,0 75 85

műanyag 22,5 31,4 50 55

acél / alumínium 50 71,8 70/50 80/60

üveg 60 34,5 70 75

fa 15 20,0 25 30

A csomagolási és csomagolási hulladék irányelv 2025 és 2030. évi határidővel a
csomagolási hulladékok gyűjtésének és anyagában hasznosításának (recycling)
irányszámait jelentősen megemelte:



A hulladék keretirányelvben leírt tartalmú kiterjesztett gyártói felelősség elvét a 
PPWD a hulladékgazdálkodás központi és kötelezően alkalmazandó elemévé emeli.

A megvalósítandó EPR rendszer alapelvei:

- a gyártók közötti egyenlőség

- az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma

- az aránytalan igazgatási terhek tilalma

- átláthatóság

- a gyártók részvétele a kialakításban és működtetésben



A CSAOSZ szakértői munkacsoportot állított fel, amely

- elemző-,

- összehasonlító és

- tervezőmunkába kezdett, valamint

- célokat határozott meg,

- számításokat végzett és

- rendszertervet készített.

Látunk reálisan megvalósítható működési modelleket, a rendszer költségét
pedig a csomagolóipart jelenleg terhelő kb. 40 md Ft-os kötelezettségnél
alacsonyabbra becsüljük.

Azt is fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az európai szabályozás tárgya továbbra is a
csomagolás, alanya pedig a csomagolást megvalósító, vagy csomagolt terméket
importáló gazdasági társaság.
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ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMAGOLÁSOK TERVEZÉSE
a csomagolási és csomagolási hulladék irányelv lényegi követelményei

– anyagfelhasználás minimalizálása,

– egyanyagú megoldások, vagy hasznosítható társítások használata,

– ahol lehetséges, a hozzáadott anyagok használatának mellőzése,

– a csomagolóanyagok színezésének minimalizálása,

– EuPIA Exclusion List ajánlásainak figyelembe vétele,

– a csomagolás teljes üríthetősége,

– a csomagolás összetevők szétválasztásának, illetve az anyagtípus könnyen 

felismerhető jelölése,

– a nyitó- és záróelemek rögzíthetősége, a képződő kisméretű 

elemek elkerülése érdekében.



A CSOMAGOLÁSOK ÉRTÉKELÉSE
Holisztikus – rendszerszemléletű – megközelítés

A termék csomagolásának értékelésekor a következő szempontokat kell figyelembe 
venni: 
– anyagok és erőforrások hatékony felhasználása,

– műszaki megvalósíthatóság,

– áruvédelem,

– fogyasztói elvárások,
– tájékoztatás,
– újrahasznosíthatóság, gyűjtési rendszerek országonként és régiónként különböznek,

– csomagolási hulladékok válogatási, feldolgozási technológiái,

– a keletkező másodnyersanyagok piaci potenciálja és 

– azonos típusú szűz alapanyagok helyettesíthetősége.



Köszönöm a figyelmüket!

Gerle György az Akadémiai Kiadónál 1982-ben megjelent 

Tervszerű környezetfejlesztés című könyvében azt írta: 

„termelésünk minden eredménye hulladékká válik”.

www.csaosz.hu


