
Csomagolási- és műanyag hulladék csökkentése 

 

Nehéz meghatározni, hogy mindennapjaink során mennyi (műanyag) csomagolással 

találkozunk, amiből végső soron hulladékot termelünk, ezzel veszélyeztetve a környezetet, és 

saját egészségünket. 

Az elmúlt ötven év alatt a műanyagok gazdaságban betöltött szerepe egyre jelentősebb és 

fontosabb lett. A világ műanyagtermelése az 1960-as évek óta mintegy hússzorosára nőtt, és 

2016-ban 335 millió tonnát tett ki. Európában az összes műanyag-felhasználás 40 százalékát 

(2016) csomagolásra használják. Az EP új célkitűzése szerint 2030-ra az uniós piacon minden 

műanyag csomagolásnak újrahasznosíthatónak kell lennie és csökkenteni kell az egyszer 

használatos műanyagok fogyasztását. 

 

ábra forrása: Infoszolg/PlasticsEurope, 2017; Európai Bizottság, 2018. 

 

A legelterjedtebb csomagoló anyag, a PET palack legyártásához 3-szor annyi vízre van 

szükség, mint amennyi a flakonba kerül. Mindezek tetejébe a műanyag gyártása során 

keletkező szennyvíz használhatatlanná válik a felhasznált kémiai összetevők miatt, így a 

palackozott vizek fogyasztásával hatványozottan terheljük érzékeny vízbázisainkat. Egy-egy 

palackozott víz árának 90%-át a csomagolás viszi el, vagyis egy olyan eszközért fizetünk, 

amelyet néhány perc után eldobunk.  

Ezeknek a palackoknak az anyaga általában szelektív gyűjtés révén 

újrahasznosítható, ugyanakkor csak alacsonyabb minőségű termék készíthető belőle. 

Emiatt a műanyag palackok gyártásának igénye fokozza a kőolaj-kitermelést.  



PET palack helyett használj inkább saját kulacsot. Ha a műanyagból készült kulacsot 

választasz a BPA- és BPS mentességre érdemes odafigyelned. 

 

Bevásárláskor válaszd a műanyagban szegény és újrahasználható, vagy szelektálható 

csomagolású termékeket (például műanyag palackos gyümölcslé helyett üveg 

csomagolásút, friss pékáru, zöldség, gyümölcs vásárláskor saját húzózáras vászon 

tasakot használj a műanyag zacskó helyett), valamint utasítsd el a műanyag szatyrok 

használatát. 

 



 Cseréld le! ✓ Erre 

műanyag bevásárló táska textil bevásárló táska 

 

műanyag zacskó ( pl..zöldség, gyümölcs, pékáru 

vásárlásakor) 

 

 

húzózáras textil tasak 

alufólia, frissen tartó fólia (folpack) (tízórai, 

uzsonna csomagolásához) 
„uzsonnás doboz”, textil szalvéta 

kávé/tea elvitelére használt műanyag pohár saját pohár, PLA pohár 

PET palackos üdítők 
saját kulacsba töltött tea, gyümölcslé 

(egészségesebb is) 

PET palackos ásványvíz, széndioxiddal 

dúsított ásványvíz 
csapvíz, cserélhető/újratölthető szódásüveg 

műanyag (ételtartó/szállító) doboz 
befőttes üveg, üveg edény, PLA, CPLA 

szállító doboz 

műanyag evőeszköz/tányér 
lebomló anyagból készült eszközök 

(bambusz, papír, PLA, CPLA) 

műanyag szívószál 
szívószál mellőzése, szükség esetén fémből, 

bambuszból készült szívószál 

műanyag fogkefe fa nyelű fogkefe 

műanyag hajkefe, fésű 
fa (más természetes anyagból készült) 

hajkefe, fésű 

műanyag körömkefe 
fából készült, természetes sörtékkel ellátott 

körömkefe 

fültisztító pálcika (fül-orr-gégészek szerint 

felesleges és veszélyes) 
papír, bambusz alapú fültisztító pálcika 

eldobható pelenka mosható pelenka 

műanyag golyóstoll 
természetes anyagból (fa, papír) készült, 

cserélhető betétes toll 

műanyag ruhacsipesz fa ruhacsipesz 

 

 



A műanyag (kőolaj-alapú, környezetszennyező, több száz éves lebomlási idővel rendelkező 

káros anyag) alternatívájaként használhatunk textilből, fából, üvegből, fémből, cukornádból, 

papírból, PLA-ból vagy CPLA-ból készült termékeket.  

 

Mi az a PLA? 

A PLA a polylactic-acid, azaz a politejsav rövidítése. Gyártása a kukorica emberi 

fogyasztásra nem alkalmas részéből történik. Kinézetre sokban hasonlít a műanyag 

„társaihoz”, viszont minőségében mérföldekkel megelőzi azokat, és 100%-ban 

komposztálható. Nem csak az alapanyag, de maga az eljárás is sokkal környezetbarátabb, 

mint a műanyag gyártása. Akár 90%-al kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe a gyártás során. 

PLA-termékek között megtalálhatjuk a szilárd felépítésű poharakat, evőeszközöket és a 

különféle fóliákat hideg és meleg ételek csomagolásához, elviteles dobozokat. 

 

Mi az a CPLA? 

A CPLA kristályosított, hőálló PLA. Mivel a PLA csupán kb. 40ºC-ig hőálló, a CPLA 

(Polylactide Aliphatic Copolymer) a megoldás a melegebb italok és ételek kínálására. Ezért az 

evőeszközök, kávés és teás poharak és ezek teteje CPLA-ból készülnek, amely 90ºC-ig 

hőálló. A CPLA készítésénél a PLA-hoz meszet adnak, mely katalizátorként működik, és ezt 

az anyagot hirtelen hevítik, majd lehűtik. A CPLA is környezetbarát, ipari komposztálásra 

alkalmas. 

 


