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Anyagcsoportok Komponensek

Keretrendelet - 1935/2004/EK RENDELET

GMP- 2023/2006/EK RENDELETE

SPECIÁLIS JOGSZABÁLYOK

• Kerámia - MÉ 1–2–84/500 (84/500/EGK irányelv)
• Regenerált cellulózfilmek - MÉ 1–2–2007/42 

(2007/42/EK irányelv)
• Műanyagok – 10/2011/EU RENDELET
• Újrahasznosított műanyagok – 282/2008/EK Rendelet
• Aktív és intelligens anyagok – 450/2009/EK Rendelet 
• Kínából származó poliamid és melamin műanyag 

konyhai eszközök - 284/2011/EU RENDELET 

• Nitrózaminok (cumik és cumisüvegek) - 9/2002. (X. 
17.) ESzCsM rendelet (Bizottság 93/11/EGK irányelve)

• Epoxiszármazékok - 1895/2005/EK RENDELET
• BPA - 2018/213/EU RENDELET (2018. szeptember 6-

tól alkalmazandó) 



A 3. cikk: általános követelmények

Az anyagokat és tárgyakat, ideértve az aktív és intelligens anyagokat és tárgyakat is, a helyes gyártási
gyakorlattal összhangban olyan módon kell gyártani, hogy azok szokásos vagy előrelátható felhasználási
körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, amely:

a)veszélyeztetheti az emberi egészséget; vagy
b)elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében;
vagy
c)az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását idézheti elő.

(2) Egy anyag vagy tárgy  jelölése,  reklámozása  vagy kiszerelése  nem tévesztheti meg a fogyasztókat.”



Az EU-ban 150 000 és 500 000 tonna közötti műanyag szemét 
kerül az ócéánba évente.



B. RÉSZ

A forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozásokról szóló 5. cikk hatálya alá tartozó egyszer használatos 
műanyagtermékek

1.Fültisztító pálcikák, a 90/385/EGK tanácsi irányelv (1) vagy a 93/42/EGK tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó pálcikák 
kivételével;
2.Evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák);
3.Tányérok;
4.Szívószálak, a 90/385/EGK irányelv vagy a 93/42/EGK irányelv hatálya alá tartozó szívószálak kivételével;
5.Italkeverő pálcikák;
6. Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára 
nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;
7. Expandált polisztirolból készült ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan 
ételek tárolására szolgálnak, amelyek:
a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,
b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint
c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,
beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, 
tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;
8. Expandált polisztirolból készült italtárolók, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is;
9. Expandált polisztirolból készült italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét is.



A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. cikk hatálya alá tartozó egyszer használatos műanyagtermékek 

1. Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét; 

2. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek: 
a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,
b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint
c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,
beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, 
valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.



PET szabályozás

a) 2025-től kezdődően a melléklet F. részében felsorolt, fő alkotóelemként polietilén-tereftalátból előállított italpalackok
(PET-palackok) legalább 25 %-ban újrafeldolgozott műanyagot tartalmazzanak az adott tagállam területén
forgalomba hozott összes PET-palack átlagaként számítva; és

b) 2030-tól kezdődően a melléklet F. részében felsorolt italpalackok legalább 30 %-ban újrafeldolgozott műanyagot
tartalmazzanak az adott tagállam területén forgalomba hozott összes ilyen italpalack átlagaként számítva.



282/2008/EK rendelet
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újra feldolgozott 

műanyagokról és műanyag tárgyakról

KÖVETELMÉNYEK

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.

+
A minőségbiztosítási rendszer megfelel a 2023/2006/EK rendelet (helyes gyártási gyakorlat) mellékletében
előírt részletes szabályoknak.

„Újrafeldolgozási eljárás” : olyan eljárás, amely során a műanyaghulladék 
újrafeldolgozásra kerül. Az újrafeldolgozási eljárást az Európai Bizottságnál 
engedélyeztetni  kell.



Az újrafeldolgozási eljárások engedélyezése

• a műanyag alapanyagok ILLETVE a végső, újrafeldolgozott műanyagok minőségét előre meghatározott kritériumok alapján
kell megállapítani és ellenőrizni, amelyek biztosítják, hogy a végső újrafeldolgozott műanyag és műanyag tárgy
megfeleljen az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkének

• a műanyag alapanyagoknak zárt és ellenőrzött láncot alkotó termékkörből kell származnia
ezzel biztosítva, hogy csak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat és tárgyakat használnak
fel, ésminden szennyezés kizárható;

vagy

• Igazolni kell (pl.: challenge testtel vagy más megfelelő tudományos bizonyítékkal, hogy az eljárás képes a 
műanyag alapanyagok bármely szennyeződését olyan szintre csökkenteni,  amely nem jelent veszélyt az 
emberi egészségre nézve;

Jelenleg:

Hiányzik:

EFSA értékelés Döntések Engedélyezések, auditálások



A rendelet módosítást követően csak engedélyezett, auditált folyamatok 
által lehet újrahasznosított műanyagokat előállítani.

A műanyagokról szóló 10/2011/EK rendelet vonatkozik rájuk is!

Magyarországon három vállalkozásról tudunk

Mechanikai vagy kémiai újrafeldolgozás

Csak bizonyos % származhat nem előzőleg nem élelmiszer csomagolására 
szánt termékből

Vajon mennyire lesz valóban tiszta a tisztított, újragranulált műanyag?

Következő lépés a az egyéb újrahasznosítási módszerek (pl kémiai), illetve egyéb műanyag alapanyagok szabályozása

A Rendelet módosítás alatt van



Alternatívákkal kapcsolatos problémák

Harmonizált uniós előírások hiánya 

Útmutatók, nemzeti rendelkezések



Biológiailag lebomló és
komposztálható,
egyszer használatos
evőeszköz csomag.
Alapanyaga: 90% PLA
(biológiailag lebomló,
kizárólag kukorica
alapanyagú
politejsav), 10%
búzakorpa,
adalékanyag-mentes.

EHETŐ



Biológiailag lebomló és komposztálható
teríték, melyet akár meg is ehetsz.
100% préselt búzakorpa, adalékanyag-
mentes.

Három rétegű, a két levélréteget középen
szilárdságot adó pálmarosttal tapasztják össze,
magas nyomású présgéppel. A levelek
természetes viaszrétegének köszönhetően vízálló,
nem ázik át, mint a hagyományos papírtányér.
Anyaga kellemes, selymes tapintású.

A termék 18 hónapig tartható
minőségromlás nélkül az üzletek polcain,
használat után 28 nap alatt bomlik le
teljesen a talajban.

goodnewsnetwork.org/magyarmezogazdasag.hu

cukornád

Tapioca Starch & Bamboo
(USA)



• a McDonald's Nagy-Britannia és Írország 1361
éttermében tavaly elkezdte papírra váltani a
műanyag szívószálakat, egy online petícióban a
vásárlók azonban máris elkezdték visszakövetelni a
műanyagot

• szétolvadnak az italokban, és az ízük is szörnyű, 
konkrétan papírízük van. Volt, aki a Twitteren arra 
panaszkodott, hogy olyan érzése van, mintha egy 
üres WC-papír gurigán keresztül próbálna shake-et
inni

• egy 30-40 percig tartós terméket használ az ember, 
vagy egy olyat, amely további 150 évig nem is fog 
lebomlani.



Internetes kereskedelem veszélyei





Egyre könnyebben oldódik ki!



FA specifikus kioldódási határértéke 15 mg/kg



EU

Célellenőrzés



Nem csak a bambusz és nem csak a melamin!

„A fát nem lehet önmagában semlegesnek tekinteni a benne található sok
kis molekulasúlyú anyag miatt, és ezeknek az alkotóelemeknek a
biztonságát az élelmiszerbe való kioldódásuk esetén értékelni kell. A jelenleg
rendelkezésre álló információk nem elegendőek annak alátámasztásához,
hogy a »faliszt és -szálak, kezeletlen« (96. számú élelmiszerrel érintkező
anyag, FCM) engedélyezése összhangban áll az 1935/04/EK rendelettel.
Tekintettel a fafajok összetételére jellemző vegyi különbségekre, az ezekből az
anyagokból kioldódó anyagok biztonságosságát eseti alapon kell értékelni, a
fajokon kívül az eredetet, a feldolgozást, a gazdapolimerrel való
kompatibilitás elérése céljából történő kezelést és az élelmiszerbe kioldódó kis
molekulasúlyú alkotóelemek értékelését figyelembe véve. Ez más növényi
anyagokra is érvényes.”

• Búzakorpa
• Kender
• Rizs
• Szalma
• Stb.

Az 1935/04/EK rendelet 9–11. cikke értelmében a bambusz vagy
bármely egyéb adalékanyag élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
műanyagok és műanyag tárgyak előállításában való, például a
műanyag kitöltésére vagy megerősítésére szolgáló felhasználása
engedélyhez kötött. Mielőtt ezeket az adalékanyagokat fel lehet
használni az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és
műanyag tárgyak gyártásában, és az előállított terméket
forgalomba lehet hozni, ezt engedélyezni kell, és az anyagokat fel kell
venni a 10/2011/EU bizottsági rendelet I. mellékletébe.

• PP

• PLA

• Egyéb a 10/2011-ben 
szereplő



Amire nem vonatkozik a tiltás



nagyszerű helyettesítője az egyszer használatos műanyagfóliának, alufóliának. Belerakhatsz 
majdnem bármilyen élelmiszert, legyen az gyümölcs, zöldség, sajt, kolbász, szendvics, de 
lefedheted vele az ételt tartalmazó edényeket is. 

A méhviasz jellegzetes illata az első pár tisztítás után eltűnik.

A  méhviaszos élelmiszercsomagoló összetétele 100%-ban természetes anyagokból áll:   GOTS tanúsítvánnyal rendelkező biotextil, a 
méhek által előállított baktériumölő méhviasz, fertőtlenítő hatású jojobaolaj és természetes gyanta felhasználásával készül. 



challangesGMP

Traceability

Framework Art. 3.

Pesticidies
Heavy metals

Hygene

Printing inks

Food Business Operators

Problémák lehetnek 
többek között:





Ehető csomagolás = élelmiszer



BIO, ORGANIC, ÖKO jelzők

Ökológiai termelésre utaló kifejezéseket nem lehet a Közösség
egészében és bármely közösségi nyelven használni olyan termék
címkézésére, reklámozására és olyan termékkel összefüggő
kereskedelmi anyagban, amely nem tesz eleget az e rendeletben
megfogalmazott követelményeknek, kivéve, ha a kifejezések nem
élelmiszerben vagy takarmányban található mezőgazdasági
termékekre vonatkoznak, vagy egyértelmű módon nem hozhatók
összefüggésbe az ökológiai termeléssel.

Bioplastics are plastic materials produced from renewable biomass sources, such as 
vegetable fats and oils, corn starch, straw, woodchips, sawdust, recycled food waste, etc. 
Bioplastic can be made from agricultural by-products and also from used plastics (i.e. 
plastic bottles and other containers) by using microorganisms. Bioplastics are usually 
derived from sugar derivatives, including starch, cellulose, and lactic acid. 

Types

2.1 Starch-based plastics
2.2 Cellulose-based plastics
2.3 Protein-based plastics
2.4 Some aliphatic polyesters

2.4.1 Polylactic acid (PLA)
2.4.2 Poly-3-hydroxybutyrate

2.5 Polyhydroxyalkanoates
2.6 Polyamide 11
2.7 Bio-derived polyethylene
2.8 Genetically modified feedstocks
2.9 Polyhydroxyurethanes
2.10 Lipid derived polymers

Bioplastics IUPAC definition
Biobased polymer derived from the biomass or issued from monomers derived from the biomass and which, at some stage in its 
processing into finished products, can be shaped by flow.
Note 1: Bioplastic is generally used as the opposite of polymer derived from fossil resources.
Note 2: Bioplastic is misleading because it suggests that any polymer derived from the biomass is environmentally friendly.
Note 3: The use of the term "bioplastic" is discouraged. Use the expression "biobased polymer".
Note 4: A biobased polymer similar to a petrobased one does not imply any superiority with respect to the environment unless 
the comparison of respective life cycle assessments is favourable.[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_starch
https://en.wikipedia.org/wiki/Straw
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodchips
https://en.wikipedia.org/wiki/Sawdust
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_waste
https://en.wikipedia.org/wiki/By-product
https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_bottle
https://en.wikipedia.org/wiki/Starch
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose


Köszönöm a figyelmet!


