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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI HÍREK 

Az EU betiltja az egyszer használatos műanyagokat,  

a csomagolóipar aggódik 

Az Európai Parlament 2018. október 24-én hatalmas többséggel, 571:53 arány-

ban elfogadott határozata alapján 2021-től betiltanák az egyszer használatos műanya-

gokat, többek között a fültisztító pálcikákat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, 

italkeverőket és léggömbpálcikákat. 

Az Európai Bizottság 2018. május végén benyújtott irányelve szerint további új-

rahasznosítási intézkedéseket fognak hozni annak érdekében, hogy 2025-ig a műanyag 

palackok 90%-át újrahasznosítsák. A tagállamoknak csökkenteniük kell majd a mű-

anyag csomagolások és poharak használatát. Az egyszer használatos műanyag termé-

keket ne lehessen ingyenesen kínálni. 

2025-ig legkevesebb 25%-kal csökkenteniük kellene azon egyszer használatos 

műanyag termékek használatát, amelyeknél egyelőre nem állnak rendelkezésre megfe-

lelő alternatívák: szendvicsek, gyümölcsök, zöldségek és sütemények csomagolására 

használt dobozok. 

A javaslatcsomag kötelezettségeket ír elő a termelők számára is. Az egyszer 

használatos műanyag termékek gyártói járuljanak hozzá a hulladékgazdálkodás és az 

ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő intézkedések költségeihez. Bizonyos termékeket 

pedig – például az egészségügyi betéteket, a nedves törlőkendőket és a léggömböket – 

szabványos címkével kell majd ellátni, amely ismerteti az ártalmatlanítás módját, a 

káros környezeti hatását és a pontos összetételét. 

Javaslatával az Európai Bizottság a tíz legelterjedtebb egyszer használatos mű-

anyag termékre, valamint az elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre 

kívánt összpontosítani, ugyanis ezek együttesen felelősek a tengeri hulladék 70%-áért 

Európában. A tengerek és óceánokban világszerte felhalmozódott szemét 85%-át mű-

anyagok teszik ki. Az így keletkező mikroműanyagokat már az emberi és állati szerve-

zetekből is kimutatták. Élettani hatásuk egyelőre ismeretlen. 

Az European Organisation for Packaging and the Environment (EUROPEN, Eu-

rópai Csomagolási és Környezetvédelmi Szervezet) üdvözölte az Európai Parlament 

döntését, de aggodalmát is kifejezi. Az EUROPEN szerint a döntés sérti az EU belső 

piacokról és az áruk szabad áramlására vonatkozó alapelveit. Eltérő jogi értelmezést 

kínál uniós és nemzeti szinten. 

A Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD, Csomagolási és Csomago-

lási hulladék irányelv) a belső piaci szabályozásra vonatkozik és védi a csomagolt áruk 

szabad forgalmát az EU-ban. Az egyszer használatos műanyagok betiltásának jogalap-



www.quattroplast.hu 

ja viszont a környezetvédelemi szabályokból következik. A PPWD továbbra is az 

egyetlen, a csomagolásra vonatkozó tervezési és jelölési követelményeket tartalmazó 

megfelelő jogszabály. Foglalkozik a gyártókkal és az értéklánc valamennyi szereplőjé-

vel. 

A jogi egyértelműség hiánya megkérdőjelezi a csomagolási hulladékok begyűjté-

séhez és válogatásához az évek során megtett jelentős beruházásokat. Nem rendelkezik 

arról, hogy mely csomagolás tartozik az egyszer használatos műanyagok közé és me-

lyik nem. Ez szintén bizonytalanságot okoz. 

Az EUROPEN felkéri az EU jogalkotóit a döntéseik újragondolására, az uniós 

belső piac összehangolását a tervezett környezeti célkitűzésekkel. 
J. P. 

 

Shazad Pourraiahi: EU bans single use plastics, packaging industry expresses concern = 

www.plasticsnewseurope.com 25. Oct. 2018. 
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A világ végére is eljut az emberiség műanyag hulladéka 

Aggasztó mértéket ölt a Földön a műanyag hulladék felhalmozódása. Az ENSZ 

környezetvédelmi ügynöksége szerint nincs olyan hely a bolygón, ahová ne jutna el az 

ilyen szennyeződés. Kimutatták már az Északi- és Déli-sarkkörnél, sőt, az óceánjaink 

legmélyebb részén, a Mariana-árokban is. Ott található a Föld legmélyebb pontja, ahol 

11 kilométeres a tenger mélysége. 

A világ végére is eljut az emberiség műanyag hulladéka – jelentette ki a Green-

peace. A környezetvédő szervezet egyik hajója év elején az Antarktiszi-félsziget köze-

lében gyűjtött mintákat a vízből. 17-ből 9-ben találtak apró műanyag szemcséket. 

A műanyag változatlanul az óceánokban köt ki, amelyekbe sokféleképpen juthat 

el. Beleeresztik az édesvizekbe, vagy szállítás közben tűnik el, végül pedig a partokon 

köt ki, ahol láthatóak a gyöngyszerű műanyag golyók. 

Mintát vettek a Déli-sarkon lévő hóból is. Ott 9-ből 7-ben találtak ipari termé-

kekből származó olyan anyagot, amely kárt tesz az élővilágban. Az ENSZ szerint a 

műanyagnak kevesebb, mint tizedét hasznosítják újra, ezért az egyszer használatosakat 

be kell tiltani, vagy adókkal sújtani. 

Becslések szerint az egyszer használatos műanyagok az óceánokban lévő mű-

anyag 70-80%-át teszik ki. Több százezer évig tarthat, mire lebomlanak. Ezzel fize-

tünk néhány pillanatnyi kényelemért. 

2017-ben brit tudósok a vártnál ötször nagyobb mennyiségben találtak apró mű-

anyag szemcséket a Déli-sark környékén. Áprilisban pedig német kutatók arról szá-

moltak be, hogy a Jeges-tengeren úszó jég is műanyagot tartalmaz, amely kijuthat be-

lőle, ha a felmelegedés miatt a jég megolvad. 
J. P. 

www.atv.hu, 2018.08.02. 
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Üveg vagy műanyag, ez itt a kérdés 

Az üveg vagy a PET a jobb alternatíva az élelmiszer- és italcsomagolás számára? 

Ez a kérdés áll az IHS Markit (London) új tanulmányának a középpontjában. Az el-

múlt évtizedekben egyre szélesebb körben használják az élelmiszer- és italtermékek-

hez a műanyagokat, mert több szempontból előnyösebbek, mint az üveg. Viszont nö-

vekednek a vásárlók műanyagokkal szembeni ellenérzéseik, ezért az üveg is őrzi a pi-

aci részesedését. 

A PET csomagolás előnyösebb, mint az üveg, állítja az IHS Markit tanulmánya, 

és ez hozzájárul a PET népszerűségéhez. A PET csomagolás általában sokkal köny-

nyebb az üvegnél, alacsonyabbak a csomagolási és szállítási költségek. A nyersanyag 

és a teljes gyártási folyamat költségei szintén alacsonyabbak az üvegénél.  

A PET (polietilén-tereftalát) a csomagolások tulajdonságainak javítása érdekében 

kombinálható más anyagokkal és műanyagokkal is. Az IHS Markit szerint a műanyag, 

mint csomagolóanyag továbbra is előnyösebb az üvegnél. Ez a műanyagfajta (PET) a 

világ műanyag termelésének 26%-át teszi ki. Az alkoholtartalmú italok palackozásánál 

viszont továbbra is az üveg vezet, habár most már elterjedőben vannak a PET palackba 

töltött sör, bor, vodka és egyéb szeszes italok. A – sajnos – rendkívül népszerű 0,04–

0,05 literes úgynevezett mini szeszeket most már inkább PET palackba töltik. 

Az üvegnek alacsonyabb az oxigén és szén-dioxid áteresztőképessége, mint a 

műanyagnak (gyakorlatilag nulla). Ezért a szeszes italok üvegpalackba töltve nagyon 

hosszú ideig tárolhatóak. Az üdítőital-ágazatban ez kevésbé fontos kérdés. A Coca-

Cola, Fanta, Sprite vagy az ásványvíz jóval hamarabb kerül elfogyasztásra a palacko-

zása után. 

Nehéz közvetlenül összehasonlítani a PET és az üveg környezetre gyakorolt ha-

tását. Az összehasonlító vizsgálatok különösen az újrahasznosítási kérdésekben nem 

hoztak egyértelmű eredményt. A kutatások gyakran nem képesek vizsgálni a termék 

teljes életciklusának a környezetre gyakorolt hatását különösen, az életciklusuk végén. 

Az IHS Markit meg is jegyezi, hogy még az „életciklus-vizsgálatok” sem vesz-

nek figyelembe minden tényezőt. Különösen a hulladék ártalmatlanításának és újra-

hasznosításának gyakorlati kérdéseit: hulladékgyűjtő infrastruktúra kiépítését, hulla-

dékválogatási rendszerek telepítését és a rengeteg szállítást.  

A PET a műanyag hulladékok egyik legfőbb forrása. 2017-ben a világon össze-

sen 21,5 millió tonna PET-et gyártottak, amelynek a 75–80%-ból lett PET palack. 

Mintegy 7,3 millió tonna PET palackot újrahasznosítottak. A 7,3 millió tonnából 6 

millió tonnát egyéb újrahasznosított műanyagok gyártására használnak. 1,3 millió ton-

nából új műanyag palackok készülnek. 

Az üveg egyik előnye, hogy végtelenül újrahasznosítható minőségromlás nélkül. 

Az üveg a PET-hez képest alkalmasabb az újrafeldolgozásra, hiszen a gyűjtési infra-

struktúra sokkal „fejlettebb” a műanyag hulladékok gyűjtéséhez képest. 

Az üveg gyártása igen energiaigényes, hiszen a nyersanyagot 1300–1550 °C-ra 

fel kell melegíteni. Az üveg olvasztásához használt energia az üveggyártás teljes ener-

giaigényének, több mint a 75%-a. A szükséges energiamennyiséget az esetek többsé-
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gében fosszilis tüzelőanyagokból fedezik, melyeknek bányászata, szállítása és elégeté-

se jelentősen terheli a környezetet. Az üveg emberi léptékkel mérve gyakorlatilag nem 

bomlik le a természetben. Ebből az következik, hogy előnyös újra felhasználni (betét-

díjas üvegek). Ezért csak akkor tekinthető környezetbarát csomagolásnak, ha minél 

többször újratöltik, majd újrahasznosítják. A hulladéklerakókban nem bomlik le, a hul-

ladékégetőkben nem ég el.  

Az üveg kapcsán a legfontosabb az újrahasználat, hiszen az üveg kb. 40-szer 

tölthető újra. Az üvegcsomagolás szinte 100%-ban hasznosítható, és az újraolvasztás 

az elsődleges alapanyagok felhasználásához képest kiemelkedő energiamegtakarítással 

jár. Az üvegtörmeléket méret szerint osztályozzák, a vegyesen gyűjtött hulladékot szín 

szerint válogatják. A zúzott üvegcserepet az üveggyárban az elsődleges nyersanyagok-

ból olvasztott masszához adagolják. 

2018 különösen forró nyarán Németországban majdnem le kellett állni a sörpa-

lackozással, mert a fogyasztók elfelejtették visszaváltani az üres sörösüvegeket. A 

helyzetet hirdetések és felhívások közzétételével tudták csak megoldani. 

A műanyag csomagolások káros mellékhatását bemutató híradások (tengerek 

szennyezettsége, szeméthegyek, állatvilág pusztulása) már most is hatással vannak a 

fogyasztókra. Az Mints piackutatási csoport legfrissebb felmérései alapján a brit fo-

gyasztók 79%-a szerint a műanyag újrahasznosítását ösztönözni kell. Ebből követke-

zően a fogyasztók túlnyomó többsége aggódik a keletkező műanyaghulladék miatt. A 

PET-et viszont nem lehet végtelen sokszor újrahasznosítani, vagy újrafelhasználni. 

Az IHS Markit felmérése alapján válaszadók 85%-a az üveget részesíti előnyben, 

és 73%-uk szerint ez biztonságosabb az italcsomagolás számára. 

A műanyaghulladék jelenléte „sokkal jobban szem előtt van”, ami azt jelenti, 

hogy a fogyasztók folyamatosan tudatában vannak a műanyaghulladék környezetre 

gyakorolt hatásával. Az üveg törékenységét nem vették figyelembe az üveg és a mű-

anyag összehasonlításakor. Nyáron a strandon mezítláb belelépni egy üvegszilánkba 

nem kellemes érzés. 

A címben szereplő kérdésre tehát egyértelmű válasz a jelenlegi tudásunk alapján 

nem adható. Nincs mindenre kiterjedő megoldás. Egy most jónak tűnő megoldás a 

későbbiekben még több problémát okozhat. Ahogy mondani szokták: „nincsen rózsa 

tövis nélkül”. A műanyaggal, üveggel és a csomagolással kapcsolatos kérdésekre kü-

lönböző megoldásokra van szükség.  
J. P. 

Clare Goldsberry: Glass or plastic? Study profiles changing consumer attitudes 

www.plasticstoday.com 2018. augusztus 30. 

Papírra cseréli a műanyag szívószálakat a McDonald's  

Ausztráliában 

Műanyag helyett papír szívószálak lesznek az ausztrál McDonald's éttermekben. 

Miután Nagy-Britannia bejelentette, hogy betiltja a műanyag szívószálak használatát, a 

McDonald's a brit éttermekben és Írországban hagy fel először a műanyag szívószálak 

http://www.plasticstoday.com/
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használatával, majd Ausztrália lesz a következő. Nem sokkal korábban a Starbucks 

kávézólánc jelentette be, hogy megteszi ugyanezt. 

A McDonald's egyébként többször jelezte, hogy nemzetközi hálózatként felelős-

séget érez a környezetvédelemi törekvések előre mozdításáért, azonban éttermi kultú-

rájuknak fontos része a szívószál, így a műanyag eszközt tervük szerint papír szívó-

szállal helyettesítik majd. 

Ebből az következik, hogy hamarosan a magyar McDonald's éttermekben is meg-

jelennek a papír szívószálak. Amúgy is egy új tervezettel a teljes EU-ban betiltanák a 

műanyag fültisztító pálcikát, a szívószálat és a műanyag evőeszközöket. 
J. P. 

www.hvg.hu, 2018. július. 19. 

 

43 budapesti vendéglátóhely száműzi a műanyag szívószálakat 

A Felelős Gasztrohős Alapítvány szívószálak mellőzésére buzdító kampányának 

keretében 43 budapesti vendéglátóhelyen 2018. augusztustól nem adnak automatiku-

san szívószálat az italokba. 

A Felelős Gasztrohős Alapítvány szerint kis lépésekkel is nagy eredményeket le-

het elérni. Ha a vendég lemond a szívószálról, később a többi egyszer használatos mű-

anyagot is könnyebben iktatja ki az életéből. A szívószál kb. 20 perces használatért 

(amíg elkortyolgatjuk az italunkat) nagy árat fizetünk, hiszen több mint 500 év alatt 

bomlik le és ekkor sem tűnik el teljesen, csak apró darabokra esik szét. 

Számítások szerint egyetlen átlagos hazai étteremben annyi szívószálat használ-

nak évente, amellyel 3 kézipoggyász méretű bőröndöt tölthetünk meg. A Night Mayor 

Budapest a város éjszakai életének fenntarthatóbbá tételéért dolgozik, ezért az egyesü-

let meglévő és leendő pártoló tagjai is csatlakoznak a Szívószálmentes Augusztushoz. 

2018. augusztustól a vendégek vagy egyáltalán nem kapnak szívószálat az italukba 

vagy kérésre PLA (iparilag komposztálható) szívószálat kaphatnak. A Night Mayor 

Budapest számításai szerint havonta közel 160 000 szívószálat vonnának ki a pesti 

szemetesekből. 

A Lidl 169 magyar áruházában 2019 végéig megszünteti az egyszer használatos 

műanyag termékek eladását, adta hírül a vállalat. Ezek alatt a szívószálakat, az eldob-

ható műanyag poharakat, műanyag tányérokat és evőeszközöket és a műanyag fültisz-

tító pálcikákat kell érteni első körben. Második körben az azonnal fogyasztható ételek 

és italok mellől is próbálják majd kivonni szívószálakat és a műanyag evőeszközöket. 

Ez a lépés része a Lidl és a Kaufland áruházakat tulajdonló Schwarz-cégcsoport straté-

giájának, amely a műanyagok használatát igyekszik csökkenteni. 
J. P. 

index.hu 2018.08.02. 
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