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Homok került az európai és a globális gépezetbe!







A közvélemény nyomása







A jogalkotói válaszok



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 

irányelvét, később pedig a jelölési rendeletét.



A piac válaszai – a statisztika nyelvén



Papír- és kartonfelhasználás fajtánkéntmillió tonna

újságpapír egyéb grafikai papír egészségügyi és háztartási papír csomagolási célú papír és karton egyéb papír és karton



Papír- és kartonfelhasználás fajtánként

Csak a csomagolási célú papír és karton

millió tonna

70



Papír-, kartontermelés és -fogyasztás fajtánként



Globális, illetve európai műanyagtermelés

Műanyagtermelés globális szinten

Műanyagtermelés európai szinten



A piac válaszai – szakmai vállalások





Amellett, hogy az Aranyszabályok meghatározzák az előre vezető utat, a múltban 
használt egyes anyagok már nem elfogadhatóak, ezeket eltávolítjuk az ellátási 
láncunkból.  Az érintett anyagok körét a Negatív lista határozza meg, amely a 
környezetre káros, nehezen újrahasznosítható anyagokat. A Nestlé számára fontos 
szempontok a következők: a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése, 
újrahasznosíthatóságra tervezése, újrahasználhatóvá vagy újratölthetővé tétele.   

A Coca-Cola Magyarországon forgalmazott PET-palackjai már most is 100%-ban 
újrahasznosíthatóak, a hazai gyártás során felhasznált műanyag mennyisége pedig 
15%-kal csökkent az elmúlt pár évben. Az újrahasznosított műanyag aránya jelenleg 
átlagosan 20%, amelyet 2030-ig 50%-ra terveznek növelni Magyarországon.

A Lidl átfogó műanyagcsökkentési stratégiája, a REset Plastic részeként vállalta, 
hogy 2025-ig 20%-kal csökkenti műanyag-felhasználását, saját márkás termékeinek 
csomagolásának 100%-át pedig maximálisan újrahasznosíthatóvá teszi. 
E törekvések mentén számos csomagolását átalakította, ahol lehetséges:
─ elhagyta a műanyagot, 
─ csökkentette a műanyag mennyiségét, 
─ növelte az újrahasznosíthatóságot vagy 
─ újrahasznosított műanyagot használt fel.







Dilemma: életciklus vagy hasznosíthatósági szemlélet

Lehetséges válasz: fenntarthatóság 



MAXIMÁLIS ÁRUVÉDELEM

Abból a felismerésből kell kiindulni, hogy bármely termék környezetterhelése magasabb,

mint a védelméül szolgáló csomagolásé. Nincs nagyobb veszteség, mint a hiábavaló

anyag- és energiafelhasználással előállított élelmiszer vagy bármely más termék.

MINIMALIZÁLT ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

Akkor tekinthető fenntarthatóság szempontjából előnyösnek egy termék, ha annak teljes

életciklusát, az alapanyag előállításától a hulladékhasznosításig tekintve a legalacsonyabb

környezetterheléssel jár.

MAXIMÁLIS KÖRFORGÁSBAN TARTHATÓSÁG

A terméktervezés részét kell képezze a beépített anyagok hulladékká válását követő

hasznosíthatóság figyelembevétele is.



Merre tovább?



─ csomagolni még egy darabig kell, erre utalnak a világban végbemenő társadalmi folyamatok,

─ bár vannak erőteljes kezdeményezések a csomagolásmentes boltok felé – a fogyasztói 
fogadtatás egyelőre mérsékelt,

─ amennyiben a fenntarthatósági elvek mentén tervezünk csomagolást, akkor összehasonlító LCA 
elemzésekre lesz szükség – az eredmény kétesélyes,

─ a csomagolószer-felhasználók szakmai meggyőzése a termékeik, illetve csomagolásaik 
felülvizsgálatára – hiteles tájékoztatással új piac nyerhető (jelenleg az új belépők ugyanazt a 
piacot osztják egyre többfelé), 

─ végfelhasználók (emberek) fogyasztási szemléletformálása is elengedhetetlen,

─ a műanyagok használata nézetem szerint visszaszorítható, de nem mellőzhető, a műanyagipar 
nem adja fel, a tendencia jelenleg a társított műanyagok egyanyagúra cserélésre irányul,

─ meg kell találni a „bioműanyagok” – a növényi eredetű és komposztálható műanyagok – helyét a 
csomagolástechnikában,

─ a papírpiac jelenleg nem a meggyőző oldalát mutatja!



Már rég óta homok van a magyar gépezetben!



A napirenden lévő hazai, csomagolással (is) kapcsolatos jogszabálytervezetek:

─ A hulladékgazdálkodás koncessziós rendszere

─ A kiterjesztett gyártói felelősség rendszerének (EPR rendszer) kormányrendelet-tervezete

─ A kötelező visszaváltási rendszer kormányrendelet-tervezete

─ A környezetvédelmi termékdíj törvény módosítása

─ A környezetvédelmi termékdíj törvény VHR módosítása

─ A csomagolási és csomagolási hulladék kormányrendelet módosítása



1. csomagolás

2. „SUP” termékek

3. elektromos, elektronikus termékek

4. elemek és akkumulátorok

5. gépjárművek

6. gumiabroncsok

7. irodai papír

8. reklámhordozó papír

9. sütőolaj és zsír

10. textil termékek

11. bútorok fából

Az EPR kormányrendelet 
által érintett területek

A környezetvédelmi termékdíj törvény 
által érintett területek

1. csomagolószer

2. akkumulátorok

3. egyéb kőolajtermék

4. elektromos, elektronikai berendezések

5. gumiabroncs

6. irodai papír

7. reklámhordozó papír

8. egyéb műanyag termék

9. egyéb vegyipari termék



Köszönöm a figyelmet!

nagym@csaosz.hu


