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• A körforgásos gazdaság indokoltsága, különös tekintettel az élelmiszeripari 
vonatkozásaira 
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• Alapítás éve:  

1993 

• Közhasznú nonprofit Kft.-vé alakulás:  

2011 

• Állami tulajdonban lévő (ITM),  

de költségvetésből nem finanszírozott 

• Összlétszám:  

197 fő (2019) 

• Bevétel: 

2,17 mrd Ft (2019) 

• Eszközállomány: 

2,3 mrd Ft (2019) 

• Cégnév:  

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

Biotechnológiai Divízió (BAY-BIO)  

SZEGED, BUDAPEST 

Mérnöki Divízió (BAY-ENG)  

MISKOLC, BUDAPEST, EGER, KECSKEMÉT 

Intelligens Rendszerek Divízió (BAY-SMART)  

MISKOLC, BUDAPEST  

Tudásmenedzsment Központ (BAY-TMK)  

BUDAPEST, SZEGED, MISKOLC 

Innovációs Park (BAY-INNO)  

BUDAPEST 

Üzletfejlesztési csoport (BAY-SALES)  

BUDAPEST, SZEGED, MISKOLC 

A BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZETRŐL 

www.bayzoltan.hu 

http://www.bayzoltan.hu/


A BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZETRŐL 

Saját fejlesztési 
igény 

Pályázati 
támogatásból 

Ipari forrásból 
(megbízás) 

Vállalati, ipari 
fejlesztési igény 

Tevékenységek 

Vállalatoknál, mint vevőnél 
mérhető technológiai előnyök  

(pl.: új vagy jobb  termék, 
technológia, növelt 

üzembiztonság) 
 üzleti előnyök 

• Fejlesztés 

• Tudás és technológia  
intenzív szolgáltatás  

• Kutatás 

• Jellemzően ≥TRL4 
(alkalmazott kutatás -> labor és üzemi 
prototípus) 

Szellemi alkotás 
hasznosítása 



 

 

Forrás: EC JRC, Raw materials scoreboard 2018 
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Földünk népességének jelenlegi 
ökológiai lábnyoma: 1,75 (1970 

óta deficites és növekszik*) 

*: Global Footprint Network 

 Fenntartható gazdaság materiális 
erőforrásai: 

 Fémek, ásványok, energiahordozók, víz, 
termőtalaj, levegő, biodiverzitás 

Magyarország: 2021. június 8. 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG INDOKOLTSÁGA 

Mi a probléma a jelenlegi gazdasággal? 

A világ globális alapanyagigény becsült változása (-2050) 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/aggravating-resource-scarcity/global-materials-extraction-resource-type_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/aggravating-resource-scarcity/global-materials-extraction-resource-type_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/aggravating-resource-scarcity/global-materials-extraction-resource-type_en
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
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Helyzet nehézségét fokozó, napjainkban már érezhető hatások 

*: ENSZ előrejelzés 
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k • Növekvő népesség (7,6 milliárd → 

9,8 milliárd 2050-re*) 
• Növekvő erőforrás-szükségletek 
• Gazdasági egyenlőtlenségek 

növekedése 
• Mezőgazdasági művelésre 

alkalmas területek csökkenése 
• Klímaváltozás K

ö
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k • Egyre gyakoribb konfliktusok az 
erőforrások feletti rendelkezésről 
(főként édesvíz, művelhető terület) 

• Migráció, társadalmi konfliktusok 
• Biodiverzitás csökkenése 
• Egyre sürgetőbb igény a probléma 

csillapítására 

Rendszerszemléletű gondolkodás nem lehetőség, hanem 
kulcskérdés! 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG INDOKOLTSÁGA 

Mi a probléma a jelenlegi gazdasággal? 

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html


Forrás: eurostat 

 7 milliárd tonna 
bemenő mennyiség 
termék- és energia 
előállítására 
(HU: 0,22)  
 

 2,6 milliárd tonna 
emisszió 
(HU: 0,028) 

 
 0,7 milliárd tonna 

lerakott hulladék 
(HU: 0,031) 
 

 Visszanyerési arány: 
16 % (HU: 7,3%) 

Az anyagáramlás és mérlege az EU gazdaságában (EU-27) és Magyarországon 2019-ben 
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A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG INDOKOLTSÁGA 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram


forrás: World Resources 

A világon előállított élelmiszer átlagosan 32m%-a válik 

hulladékká FAO (Food and Agriculture Organisation) 

jelentése alapján. 

Fogyasztás 
Disztribúció, 
eladás 
Feldolgozás 

Raktározás, 
kezelés 

Előállítás, 
termelés 

Az élelmiszer-hulladékok keletkezése világszerte, értéklánc elemenként vizsgálva 

• Elsődleges termelés során: kedvezőtlen 
időjárás, túltermelés, szabálytalan minőségű 
termés. 

• Feldolgozás során: válogatás, csomagolás 
során fellépő technológiai hiba (selejt). 

• Kereskedelem: helytelen tárolás, túlkészletezés. 

• Vendéglátás: adagok (kicsi/nagy), változó 
forgalom 

•  Fogyasztás: az európai háztartásokban évente 
összesen ≈46 ezer tonna élelmiszer-hulladék 
keletkezik. Ez az összes élelmiszerhulladék  
53%-az Európai Unióban. 

- Számítások szerint az élelmiszerpazarlás egy 
átlagos 4 fős családnak akár 50 ezer forintjába 
(140-150 EUR) is kerülhet egyetlen év alatt. 

- Magyarországon a legnagyobb arányban a 
készételek, a pékáruk és zöldség/gyümölcs válnak 
legnagyobb arányban hulladékká. 

AZ ÉLELMISZER-HULLADÉKOK MENNYISÉGE 
ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI 

https://research.wri.org/wrr-food/course/reduce-growth-demand-food-and-other-agricultural-products-synthesis
https://research.wri.org/wrr-food/course/reduce-growth-demand-food-and-other-agricultural-products-synthesis


Felesleges termőföld és víz-felhasználás – 30% a pazarlás miatt világszerte feleslegesen felhasznált mezőgazdasági 

terület (150x Magyarország területe) 

Magas nedvességtartalom – energetikailag sem hasznosítható közvetlenül 

Biológiailag lebomlanak → üvegházhatású gázok keletkeznek (bár „papíron” karbonsemleges). 

• Világszinten mintegy 4,4 milliárd tonna szén-dioxiddal 

egyenértékű káros gáz keletkezik az 

élelmiszerhulladékok lebomlásának következménye-

ként. 

• Ez a globális szén-dioxid-kibocsátás közel 10 %-a. 

• A légköri metánkibocsátás 34%-áért felelős a lebomló 

élelmiszerhulladék. 

• Ha az országokat szén-dioxid-kibocsátásuk alapján 

sorrendbe állítanánk - az élelmiszerpazarlásra is 

tekintettel - az Egyesült Államok és Kína után az 

Európai Unió a harmadik helyen állna. 

Forrás: NÉBIH – maradék nélkül, 2021. 

AZ ÉLELMISZER-HULLADÉKOK MENNYISÉGE 
ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1171081/Marad%C3%A9k+n%C3%A9lk%C3%BCl+3.+Hat%C3%A1sok.ppt/11330a72-59a7-c46d-7903-b9b93adb96d0
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1171081/Marad%C3%A9k+n%C3%A9lk%C3%BCl+3.+Hat%C3%A1sok.ppt/11330a72-59a7-c46d-7903-b9b93adb96d0
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1171081/Marad%C3%A9k+n%C3%A9lk%C3%BCl+3.+Hat%C3%A1sok.ppt/11330a72-59a7-c46d-7903-b9b93adb96d0
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1171081/Marad%C3%A9k+n%C3%A9lk%C3%BCl+3.+Hat%C3%A1sok.ppt/11330a72-59a7-c46d-7903-b9b93adb96d0
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1171081/Marad%C3%A9k+n%C3%A9lk%C3%BCl+2.+Okok.ppt/f6cc32b4-5c09-94af-6568-741b39ba7caf


Kulcsszó: Erőforrás hatékonyság 

 

 

Mi az erőforrás-hatékonyság? 
A Föld véges erőforrásainak fenntartható 

módon történő felhasználása. 

 

 

Mi a fenntarthatóság? 
Környezeti, társadalmi 

gazdasági érdekek (igények) összehangolt, 

konszenzusos egyensúlya 

Mi lehet a megoldás? 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 



Forrás: Bioökonómia – biomassza alapú gazdaság 

Mi lehet a megoldás? 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 

Lineárisból 

körforgásos 

https://eionet.kormany.hu/biookonomia-biomassza-alapu-gazdasag
https://eionet.kormany.hu/biookonomia-biomassza-alapu-gazdasag
https://eionet.kormany.hu/biookonomia-biomassza-alapu-gazdasag
https://eionet.kormany.hu/biookonomia-biomassza-alapu-gazdasag
https://eionet.kormany.hu/biookonomia-biomassza-alapu-gazdasag
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 1972. Párizsi Csúcstalálkozó – Az EU első környezeti és energetikai vonatkozású jogalkotása. 

December 2. 2015. - A Bizottság nagyratörő célokat megfogalmazó, új csomagot fogadott el Európa körforgásos gazdasággá alakulásának 

ösztönzése céljából, amely fokozni fogja a globális versenyképességet, elő fogja segíteni a fenntartható fejlődést és új munkahelyeket fog teremteni. 

Kiemelt intézkedések: 

• a „Horizont 2020” keretprogram költségvetéséből 650 millió eurót meghaladó, a strukturális alapokból pedig 5,5 milliárd euró összegű forrás 

biztosítása, 

• az élelmiszer-pazarlás csökkentését célzó intézkedések meghozatala, beleértve egy közös mérési módszertan kidolgozását, a szavatossági idő 

meghatározásának javítását, valamint eszközök kifejlesztését azon globális fenntartható fejlesztési cél teljesítéséhez, amely 2030-ra az élelmiszer-pazarlás felére 

csökkentését tűzte ki, 

• másodlagos nyersanyagokra vonatkozó minőségi előírások kidolgozása az egységes piacon működő gazdasági szereplők bizalmának növelése 

érdekében, 

• a környezettudatos tervezésre vonatkozó intézkedések meghozatala a 2015–2017. évi munkaprogramban, amelyek az energiahatékonyság mellett a 

termékek javíthatóságát, tartósságát és újrahasznosíthatóságát is előmozdítják, 

• a műtrágyákról szóló felülvizsgált rendelet elfogadása a szerves és hulladékalapú műtrágyák egységes piacon belüli elismertetésének megkönnyítése, valamint a 

biotápanyagok szerepének támogatása céljából, 

• a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepére vonatkozó stratégia kidolgozása, amely kitér az újrafeldolgozhatóság, a biológiai 

lebonthatóság és a műanyagokban előforduló veszélyes anyagok kérdésére, valamint a tengeri hulladék jelentős mértékű csökkentésére irányuló fenntartható fejlesztési 

célra, 

• a víz újrafelhasználását célzó intézkedéssorozat megállapítása, beleértve egy jogalkotási javaslatot a szennyvíz újrafelhasználására vonatkozó 

minimumkövetelményekről. 

 

„A körforgásos gazdaság szerepe kulcsfontosságú gazdaságunk fenntartható pályára állításában és a globális fenntartható fejlesztési célok teljesítésében. Ebből a jelentésből 
kiviláglik, hogy Európa az egész világ számára kijelöli a követendő utat. Ugyanakkor még sokat kell tennünk azért, hogy a bolygónk felélése nélkül tudjuk tovább növelni jólétünket 
és a megfelelő anyagkörforgás biztosításával el tudjuk kerülni értékes erőforrásaink pazarlását.” 

Frans Timmermans, EU Bizottság - fenntartható fejlődésért felelős első alelnök  

Forrás: EU Bizottság 

Jogszabályi háttér áttekintése 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 
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• 2015. december:  Körforgásos Gazdaság cselekvési terve 
• 2020. március:   Új cselekvési terv 

 
• Az új cselekvési terv fő céljai: 

 
• Áttérés egy regeneratív növekedési modellre, a környezeti lábnyom minimalizálása mellett; 
• Klímasemlegesség 2050-ig (Európai Zöld Megállapodás); 
• A gazdasági növekedésnek az erőforrás-felhasználástól való elválasztása; 
• Az EU ipari bázisának megerősítése, a vállalkozásalapítás és a vállalkozói készség ösztönzése, 

különös tekintettel a KKV szektorra; 
• Fogyasztók számára jó minőségű, működőképes és biztonságos termékek biztosítása 
• Fenntartható szolgáltatások új kínálata. 

A Körforgásos Gazdaság Stratégia és cselekvési terv  

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervek 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu


Fenntartható termékpolitikai keret fő céljai: 
• A hulladékkeletkezés megelőzése - fenntartható termékek,  

      szolgáltatások, üzleti modellek, új fogyasztási minták. 
• A hulladék mennyiségének csökkentése  - kiváló minőségű másodlagos nyersanyagok. 
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Fő tartalmi elemei: 
• Fenntartható termékpolitikai keret 
• Kulcsfontosságú termék-értékláncok 

Elektronika és IKT Csomagolás 

Akkumulátorok és járművek Műanyagok 

Élelmiszerek, víz és tápanyagok Építőipar és épületek 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervek 



Forrás: Az EU Bizottság közleménye a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszeréről 

EU körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszere 

az állami szféra vásárlóereje az EU GDP-jének 14 %-a! 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN


 

 2018/851 irányelv a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról 

 Élelmiszer-hulladék vonatkozásában: 

 Élelmiszer-hulladék fogalmának meghatározása 

 Élelmiszer-hulladék csökkentése és keletkezésének megelőzése érdekében 2025-re 30%-os, 

még 2030-ig a kiskereskedelmi és fogyasztói szinten 50%-os csökkenés célkitűzése (SDG 

12.3) az egy főre jutó globális élelmiszer-hulladék mennyisége és csökkenjen a termelési és 

ellátási láncok mentén az élelmiszer-veszteség (beleértve a betakarítást követő veszteségeket).  

 Tagállamoknak mérniük kell a csökkentés terén tett előrehaladást, keletkezés megelőzését 

szolgáló személet-formáló kampányokat indítani. 

 ENSZ (2019): szeptember 29 - élelmiszer-pazarlás elleni világnap 

2015 – UN Sustainable Development Goals, Párizsi Egyezmény 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://www.un.org/en/food-systems-summit-2021-en/international-day-food-loss-and-waste
https://www.un.org/en/food-systems-summit-2021-en/international-day-food-loss-and-waste
https://www.un.org/en/food-systems-summit-2021-en/international-day-food-loss-and-waste
https://www.un.org/en/food-systems-summit-2021-en/international-day-food-loss-and-waste
https://www.un.org/en/food-systems-summit-2021-en/international-day-food-loss-and-waste
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


MI IS AZ ÉLELMISZER? 

Minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket 

jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak 

el. 

 
(178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról) 

a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint meghatározott összes olyan élelmiszer, amely 

hulladékká vált. 

 
(2018/851 irányelv a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról) 

olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni 

köteles. 

 
(2008/98/EK irányelv a hulladékokról) 

MI AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK? 

DE AKKOR MI A HULLADÉK? 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 
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Mezőgazdaság, 
élelmiszer- alapanyag 

termelés 

Termékgyártás, 
élelmiszer-feldolgozás, 

raktározás 

Csomagolás, 
Szállítás 

Kereskedelem, 
Ho-Re-Ca 

Fogyasztás 

Az EU „termelőtől a fogyasztóig” stratégiája (2020. 

május, EU Zöld Megállapodás keretében) a 

méltányos, egészséges és környezetbarát 

élelmiszerrendszerért. Főbb elemei: 

• A fenntartható élelmiszer-termelés biztosítása 

• Az élelmezésbiztonság garantálása 

• Az élelmiszer-veszteség és -pazarlás 

csökkentése 

• Termelőtől a fogyasztóig stratégia 

akcióterve (27 tervezett intézkedés 2023-ig 

bezárólag) 

Élelmiszer-hulladék Európában: 173kg/lakos/év 
 

 

 

 

88 millió tonna hulladék évente az EU-ban 

 
 

 

 

170 millió tonna CO2 kibocsátást jelent 
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A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MEGJELENÉSE ÉS 
SZEREPE 
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AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOK AZ 
ÉLELMISZERIPARBAN 

Az egyszer használatos műanyagok az élelmiszeriparban 

2018. január: elfogadásra kerül az EU Műanyag Stratégiája. 

Ennek részeként 2019. májusában megjelent az „egyes  műanyagtermékek  környezetre  gyakorolt  hatásának  

csökkentéséről” szóló irányelv (2019/904, SUP-irányelv). 

Kép forrása: pexels.com 
Az irányelv megalkotásának indokai: 

 

- Az európai tengerpartokat borító tengeri 

elhagyott hulladék 80-85 %-a műanyag. 

- Az Unióban a tengeri elhagyott hulladék 

50 %-át egyszer használatos műanyagok 

teszik ki (27%-uk halászeszköz). 

- Évi 13 milliárd euró a műanyagok által a 

teljes tengeri ökoszisztémának okozott 

kár. 

- Évi 630 millió euró az európai turizmus és a part menti közösségek becsült 

vesztesége. 

- Évi 300 millió euró: az európai halászati ágazatnak okozott kár. 

Forrás: Európai Bizottság 

Betiltásra került egyszerhasználatos 

műanyag termékek köre 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=HU
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/strand-homok-ocean-tengerpart-2827735/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/strand-homok-ocean-tengerpart-2827735/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_18_3927


Az egyszer használatos műanyagok az élelmiszeriparban 

Képek forrása: pexels.com 

- Az uniós országoknak 2022-höz képest jelentős és fenntartható 

fogyasztáscsökkentést kell elérniük az egyszer használatos műanyag 

poharak (+ fedelek/tetők) és ételtárolók terén. 

- A gyártó felelősségvállalás alapján fokozott hozzájárulás a 

hulladékgyűjtés és -kezelés, a hulladékeltakarítás és a figyelemfelkeltés 

költségeihez jellemzően az élelmiszer-fogyasztás során alkalmazott 

egyszer használatos műanyag termékek vonatkozásában. 

Az irányelv fő intézkedései: 

 

- Egyértelmű megjelölés a műanyagtartalomra, a megfelelő 

ártalmatlanításra és környezeti kockázatokra vonatkozóan. (2021.) 

- A legfeljebb 3 literes italtárolókhoz és palackokhoz rögzítve maradó 

fedelek és kupakok (2024). 

- 2025-re legalább 25 %-ban (30%-ban 2030-ra) újrafeldolgozott 

műanyagot tartalmazó műanyag (PET) palackok a legfeljebb 3 literes 

műanyag palackok 77 %-ának elkülönített gyűjtése (2029-re 90%). 

AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOK AZ 
ÉLELMISZERIPARBAN 

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/strand-homok-ocean-tengerpart-2827735/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/strand-homok-ocean-tengerpart-2827735/


Az egyszer használatos műanyagok az élelmiszeriparban 

Hazai implementáció: 

 

• 2020. február: a Klíma és Természetvédelmi Akcióterv keretében bejelentik az egyszer használatos 

műanyagok betiltását. 

• 2021: június: 301/2021. (VI. 1.) Korm. Rendelete az egyes egyszer használatos, valamint egyes 

egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról 

 

Mik is azok az egyszer használatos műanyag termékek? 

 

• „egyszer használatos műanyagtermék: olyan termék, amely teljes egészében vagy részben 

műanyagból készült, és amelyet nem arra szántak, nem úgy terveztek, vagy amelyet nem azzal a 

céllal hoztak forgalomba, hogy a gyártóhoz visszajuttatva élettartama alatt többször vagy több 

körben újratölthető legyen, illetve eredeti rendeltetésének megfelelő célból újrahasználható 

legyen.” 

• „könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál 

kevesebb.”  

A Rendelet szerint tilos azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek 

falvastagsága 15 mikron és a feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével. 

• „biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, 

hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra 

vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján 

hasznosítható.” – hagyományos otthoni körülmények között nem teljesíthető! 
Kép forrása: pexels.com 

AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOK AZ 
ÉLELMISZERIPARBAN 

https://2015-2019.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!DocumentBrowse
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https://2015-2019.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!DocumentBrowse
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1. Élelmiszer-csomagolóanyagokkal kapcsolatos egészségügyi aggályok (pl. környezetbarátnak mondott 

bambuszrost alapanyag – melamin, formaldehid kioldódás esetek) → de bármely más egyéb anyaggal 

kapcsolatosan szükséges vizsgálatok és jogszabályoknak való megfelelés elvégzése! 

 

- Egészségügyi és élelmiszerbiztonsági kérdések:  

o 1935/2004/EK (Food Contact Materials – FCM) rendelet „az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 

kerülőanyagokról és tárgyakról” 3. cikke szerint ezek az anyagok: 

• nem veszélyeztetheti az emberi egészséget; vagy 

• nem idézhet elő elfogadhatatlan változást az élelmiszer összetételében; vagy 

• az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását nem idézheti elő. 

o 10/2011/EU rendelet „az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag 

tárgyakról”  

o „Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újra feldolgozott műanyagokról és műanyag 

tárgyakról” szóló 282/2008/EK rendeletnek való megfelelés? („Újrafeldolgozott műanyagokat és műanyag 

tárgyakat csak akkor lehet forgalomba hozni, ha olyan újrafeldolgozott műanyagot tartalmaznak, amelyek kizárólag 

az e rendelettel összhangban engedélyezett újrafeldolgozási eljárással keletkeztek.”) 

- Milyen rendszer biztosítja az FCM-nek megfelelő, újrahasznosított műanyagtartalom minőségét? 

- Ezen folyamatok jelenleg kialakítás alatt vannak, így a 282/2008/EK felülvizsgálata is (pl. engedélyeztetési 

eljárás).  

Kép forrása: pexels.com 

AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOK AZ 
ÉLELMISZERIPARBAN 

2021.06.07 –  
EU Bizottsági 

iránymutatás a SUP 
irányelv 

alkalmazásáról! 

Az egyszer használatos műanyagok az élelmiszeriparban 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R1935:20090807:HU:PDF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=HU


 

2. Szemléletformálás szükségessége: nem minden lebomló műanyag környezetbarát! (pl. oxo-degradábilis műanyagok) 

- a bioműanyagokkal kapcsolatos félreértések tisztázása: a megújuló forrásból származás és a biológiai lebonthatóság 

szempontjainak figyelembe vételével*: 
o I. szintű biopolimer: a fenti két követelménynek csak az egyikét teljesíti. 

o II. szintű biopolimer: mindkettőt teljesíti. 

o III. szintű biopolimer: ahol a polimerlánc kémiailag nem módosított, a természet hozza létre (nem pedig megújuló forrásból származó 

mesterségesen előállított polimer). 

* Dr. Tábi Tamás - Tények és tévhitek a biopolimerekkel kapcsolatban 

Biológiailag lebontható élelmiszercsomagolások – hogyan tovább? 

AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOK AZ 
ÉLELMISZERIPARBAN 

 

- A minél nagyobb arányú hasznosításhoz szükséges (lenne) az azonos anyagfajták 

elkülönített gyűjtése. Elkülönített gyűjtési rendszer a biológiailag lebontható 

csomagolóanyagokra jelenleg nincs.  

- Anyagában hasznosítása a biológiailag lebomló anyagoknak nem gazdaságos 

(polimerláncok degradálódása), az ipari komposztálás a gyakorlati hasznosítás 

módja. Hogyan érvényesül a körforgásos gazdaság alapelve, hogy törekedjünk a 

hulladék-hierarchia minél magasabb szintjére? 

 

Kép forrása: Digitális Tankönyvtár 
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https://regi.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010-0012_fenntarthato_gazdasag/ch01s02.html
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JOGI NYILATKOZAT 

Ez a <dokumentum, termék, esemény, weboldal> az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A <dokumentum, termék, esemény, weboldal> 

tartalmáért teljes mértékben (a) < Kedvezményezett neve > vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között 

nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak. 


