
Kiengedte a szellem a palackokat
Világszerte súlyos károkat okoznak 
a műanyag csomagolóanyagok

Az eldobható üdítős, vizes palackok és műanyag szatyrok kibocsátása világszerte el-
képesztő ütemben nő. Az utóbbi években már a fejlődő országokban is rohamosan 
terjed a fogyasztásuk, így már a Föld eldugott szegleteibe is eljut az olcsón előállítha-
tó csomagolásra és erőteljes marketingre épülő termékek szemete. A hulladékot be-
gyűjtő, újrahasználó vagy anyagában (nem energianyerésre!) hasznosító tevékenysé-
gek terjedése nem tud lépést tartani az egyre növekvő kibocsátással. Ezért lenne (lett 
volna) különösen fontos a világ jogalkotóinak gyors reagálása, a hatékony szabályo-
zás és intézményrendszer kialakítása a káros hatások mérséklése érdekében. Minde-
nekelőtt a keletkező hulladék mennyiségét kellene csökkenteni.

A fejlett világban szerencsére jó példákat is találunk. Egy ausztrál kisváros, Bundano-
on idén ősszel tiltotta be végérvényesen – környezetvédelmi okokból – a palackozott 
víz kereskedelmi forgalmazását. A kanadai Toronto és Vancouver, valamint a kaliforni-
ai San Francisco és Santa Barbara városok önkormányzata pedig megtiltotta a városi 
hivataloknak,  hogy  palackozott  vizet  vásároljanak  önkormányzati  eseményekre  és 
megbeszélésekre. 

A világ nagy részén azonban iható csapvíz hiányában isznak egyre többen palackozott 
vizet. A legtöbb ázsiai, afrikai és dél-amerikai országban a hulladékgazdálkodás hiá-
nyosságai miatt a palackok és a műanyag zacskók a folyókban, tavakban, tengerek-
ben végzik. A szárazföldről induló áramlatok által feltorlaszolt műanyag palackok milli-
árdjaiból a szemét már hatalmas úszó szigetekké állt össze,1 veszélyeztetve a tengeri 
életet. A legismertebb ilyen terület a Csendes-óceán északi részén lebegő úgynevezett 
Csendes-óceáni Szemét Folt (Pacific Garbage Patch), ahol két Texas állam méretű te-
rületen lebeg a műanyaghulladék.

Ökológiai katasztrófát okoz, hogy a műanyag nem süllyed el, a vízben vagy annak fel-
színén lebeg, és számos élőlény lenyeli a szemetet. Az ENSZ egyik tanulmánya szerint 
a műanyag szemét évente több mint egymillió madár és több mint százezer tengeri 
emlős, például bálnák és delfinek halálát okozza. A műanyag zacskók pedig a tengeri 
teknősöket  veszélyeztetik  kihalással,  ugyanis  azt  összetévesztik  a  táplálékukkal,  a 
medúzákkal. Afrikai országok, például Eritrea pont a vízi élőlények védelme érdekében 
tiltották be az eldobható műanyag zacskókat. Ráadásul, ha egy állat elpusztul a mű-
anyagszemét miatt, az elbomló holttestéből a műanyag újra tengerbe kerül. Egy hol-
land felmérés szerint az Északi-tengeren az északi sirályhojsza populáció 95 százalé-
kának a gyomrában van műanyag.

A világméretű szennyezést bizonyítékaként Chris Jordan, amerikai fotóművész 2009 
októberében publikálta elborzasztó fotósorozatát2 a Csendes-óceáni Midway-atoll kör-
nyékén a műanyaghulladékok miatt elpusztult  madarakról. A bébi madarak a világ 

1 Ld. http://123.hu/123/cikk/212831/ 
2 http://chrisjordan.com/current_set2.php?id=11
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egyik legbékésebb védett területén pusztultak el, több mint 3000 kilométerre minden 
kontinenstől. 

Friss kutatások szerint ráadásul az elsüllyedt műanyag is komoly pusztítást okoz. Csak 
az Északi-tenger fenekén 600 ezer tonna műanyaghulladék található. Az utóbbi évek-
ben kiderült, hogy az óceánban lebegő műanyagok gyorsabban lebomlanak a napsü-
tésnek és a viharoknak, esőnek köszönhetően, mint azt gondoltuk.3 Így hamar a ten-
gerbe jutnak a műanyag adalékanyagok, mint például a hormonkárosító ftalátok, a 
biszfenol-A és a rákkeltő égésgátlók. Ezen anyagok pedig bejutnak a tengeri ökorend-
szerekbe, károsítva azt, majd a halak elfogyasztása révén bekerülnek az emberekbe 
is. 

A megoldást mindenki tudja: a műanyag csomagolóanyagok kibocsátásának visszafo-
gása a megfelelő újrahasználat és az újrafeldolgozás. 

A hazai jogrendszerben elsősorban a környezetvédelmi termékdíjról szóló szabályozás 
lehetne alkalmas a környezetvédelmi kihívások kezelésére. Az előírások környezetvé-
delmi hatékonysága azonban évről évre egy helyben toporog, a gyakori szabályválto-
zások is inkább csak adminisztratív jellegűek, amelyekhez alkalmazkodni mindig külö-
nösen nehéz az érintetteknek. Ez tovább nehezíti a célok elérését. A legutóbbi, 2010. 
január 1-jén hatályba lépő módosítás sem tartalmaz előrelépést, sőt – szakértők sze-
rint – az átlagos ásványvíz- és üdítőital-gyártók számára elérhető lesz a díj alóli men-
tesülés lehetősége a korábbiakkal gyakorlatilag azonos hasznosítási mutatók teljesíté-
se mellett. A szabályok így továbbra sem a hulladék keletkezésének megelőzése irá-
nyába mozdulnak el, hanem – az inkább csővéginek számító – hasznosítási modell irá-
nyába. A szabályozás a gyakorlatban nem részesíti előnyben a visszaváltó rendszere-
ket sem. Ez ellentmond a hazai hulladékgazdálkodási törvényben és az Európai Unió 
hulladék-keretirányelvében megfogalmazott  hierarchiának,  amelyek szerint  az  újra-
használat  előbbre  való,  mint  az  újrahasznosítás.  A Hulladék Munkaszövetség  (HU-
MUSZ) szerint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) által megrendelt 
életciklus-elemzés kimutatta, hogy a betétdíjas csomagolás környezetkímélőbb, mint 
az eldobó csomagolások visszagyűjtése és újrahasznosítása, a kialakult szabályozás 
viszont ezt nem tükrözi. Nincs előrelépés az italtermékeken túli termékkörök (például 
csokoládé, chips, mosószer) csomagolása tekintetében sem, ahol a termékdíj-tételek 
2005 óta (!) egyetlen fillérrel sem emelkedtek, holott ezeket is hatalmas mennyiség-
ben bocsátja ki az ipar. 

3 http://www.vizpiac.hu/hirek/ujabb-veszely-az-oceani-elovilagra
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A Levegő Munkacsoport is évek óta szorgalmazza a műanyag csomagolások fokozot-
tabb megadóztatását, külföldi példákat hozva fel az ilyen intézkedések eredményessé-
gére. Írországban a hatékonyan kialakított „zacskóadó” hatására 90 százalékkal esett 
vissza a műanyag szatyrok forgalma. Arra sem hivatkozhatunk, hogy ez adó csak a 
nálunk fejlettebb országokban eredményes, mivel ilyen adó sikerrel működik Kenyá-
ban és Tanzániában.

Budapest, 2009. december 28.
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