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A csomagolási hulladék hasznosítása

A hulladéktermelõ cégek felelõssége lesz a jövõ év 
elejétõl a csomagolási hulladékok begyûjtése és ártalmat-
lanítása. Az errõl szóló rendelet – amelyet a kormány április 23-
án fogadott el – az érintett cégek szerint az európai mintát 
követi. Egy zöldszakértõ viszont úgy vélekedik: a távozó 
kabinet egyik utolsó döntésével egy olyan rendszert próbál 
bevezetni, amely Európában nem bizonyult mûködõképesnek.

A Magyarországon évente keletkezõ csaknem 800 ezer 
tonna csomagolóanyag-hulladék mintegy egynegyedének 
begyûjtését és feldolgozását szeretné elérni jövõre a legna-
gyobb kibocsátó cégek alapította Öko-Pannon Kht. – hang-
zott el a szervezet május 8-iki sajtótájékoztatóján. Az április 23-
án e l fogadot t ,  jövõre é le tbe lépõ csomagolás i  
kormányrendelet szerint a kibocsátó cégek mentesülnek a ma 
még kötelezõ ter-mékdíjfizetés alól, ha nonprofit szervezetet 
hoznak létre a hulladékok begyûjtésére és hasznosítására. 

A szervezethez csatlakozók licencdíjat fizetnek, ennek 
fejében a címzett – például az Öko-Pannon – gondoskodik 
róla, hogy az egyes hulladékfajták meghatározott hányadát be-

gyûjtsék és feldolgozzák. 2003-ban a kötelezõ visszagyûjtési 
hányad átlagosan 40 százalék lesz, ami – Viszkei György, az 
Öko-Pannon Kht. Ügyvezetõje szerint – gyakorlatilag már ma 
is megvalósul. 2005-re azonban 50, illetve anyagonként 15 
százalékra emelkedik a küszöb, aminek eléréséhez már komo-
lyabb erõfeszítések kellenek.

A sebtében elfogadott kormánydöntéssel egy olyan rend-
szer bevezetésére tesznek kísérletet, ami a hulladékterme-
lõknek jó, de a nyugat-európai tapasztalatok szerint a problé-
mákat nem oldja meg – így értékelte a csomagolási rendeletet 
Kalas György, a Hulladék Munkaszövetség szakértõje. Német-
országban épp mostanában vizsgálják felül a hasonló logikájú 
Zöldpont-rendszert, mivel nem sikerült elérni a korábban 
kitûzött begyûjtési és feldolgozási arányokat. Ott most új meg-
oldással kísérleteznek: jövõ évtõl várhatóan minden csoma-
golás betétdíjas lesz – akárcsak nálunk a sörösüveg – a gyár-
tókat pedig kötelezik a visszavételre.
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Az európai hullámlemezipar termelési adatai 2001-ben 


