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⚫ Előnyök (előállítás, feldolgozás):

⚫ Olcsó

⚫ Könnyű

⚫ Könnyű feldolgozhatóság 

(gyors gyártás)

⚫ Sokféle típus: megoldás 

különböző problémákra

⚫ Könnyen társíthatók

Műanyagok tulajdonságai

⚫ Hátrányok (hulladékkezelés):

⚫ Olcsó

⚫ Könnyű

⚫ Könnyű feldolgozhatóság 

(rengeteg hulladék)

⚫ Sokféle típus: körülményes 

válogatás

⚫ Társított szétválogatása 

lehetetlen
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Problémák globális szinten

⚫ Lineáris séma: fogyaszt, használ, eldob

⚫ Évi 350 Mt műanyagot gyártanak globálisan:

Ebből ~80 Mt (~20%) egyszerhasználatos

(Ellen MacArthur Foundation (2016))

Eltérő hulladékkezelés 

a világ térségeiben

~80 Mt
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⚫ EU: Kedvezőbb a helyzet

⚫ Szemétlerakás korlátozása, 

É, Ny              D, K

⚫ E visszanyerés melletti 

égetés

⚫ Újrahasznosítás hasonló

⚫ Mo.: évi ~500 000 t

~60% lerakásra

Problémák európai/országos szinten

Lakossági műanyag hulladék sorsa az EU-ban (2018)
(PlasticsEurope)
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⚫ Zero waste mozgalom lényege:

⚫ Csomagolásmentes bolt, piac, saját táska, üveg, stb. 

⚫ Lakosság kis hányada

⚫ Gazdaság számára hátrányos, érdekütközés

⚫ Népegészségügyi kérdések – COVID visszavetette

⚫ 2019-es EU direktíva nyomán 2021. júliusától Magyarországon:

⚫ Nélkülözhető?/helyettesíthető termékek betiltása, korlátozása

⚫ Vékony zacskók: termékdíj 1900/500 Ft/kg 

(hagyományos/komposztálható biopolimerek)

Felhasználás csökkentése

Kérdések és bizonytalanság a 

biopolimerekkel kapcsolatban
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Biopolimerek – osztályozás, definíciók

Természetes 

alapú
Természetes

Biodegradálható

Cellulóz

Keményítő

PLA

PCL
PBS

PBAT

Bio-PE

Selyem
PHB

Bio-PA

Lignin

Cellulóz-acetát

PGA

Bio-PET

Definíciók

● természetes: a természetben 

előforduló polimerek

●Nehezen feldolgozhatók

●Rossz mechanikai 

tulajdonságok

●Töltőanyagként alkalmazzák

● természetes alapú: 

természetes monomerekből 

előállított szintetikus polimerek

● Biodegradálható/komposztálható: 

mikroorganizmusok által előidézett 

bomlás

oxo-

bio

EU 2019 direktíva elfogadja? IGEN

NEM

NEM
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Komposztálás

0. 

nap

12. 

nap

33. 

nap

45. 

nap

⚫ mikrobiális környezet

⚫ körülmények –

hőmérséklet, nedvesség, oxigén, idő

⚫ nincs elég komposztáló és 

gyűjtési rendszer sincs kiépítve

⚫ egyértelmű jelölés rendszer

⚫ lakosság tájékoztatása: komposztálható 

polimer zacskók felhasználóbaráttá 

tehetik

Komposztálható = lebomlik bárhol

37 év 18 év

Körültekintő tervezés szükséges!
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⚫ Lineáris séma helyett 

körforgásban kell gondolkozni

⚫ Tervezésnél eldől az 

újrahasznosíthatóság

⚫ Gazdasági szereplők hatása nagy

⚫ Termékek újrahasználatának, 

javíthatóságának támogatása

Újrahasznosítás, 

körforgásos gazdaság

⚫ Szelektív hulladékgyűjtés – minden a helyére – biopolimerek 

beillesztésével komposzt gyűjtés

⚫ Műanyagok újrahasznosítása: fizikai, kémiai, termikus

⚫ Lerakásra csak a legszükségesebbet

Ellen MacArthur Foundation
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Műanyagok újrahasznosítása

⚫ Fizikai: válogatás, aprítás, tisztítás után anyagában történő 

újrafeldolgozás

⚫ Kémiai: polimerek bontása monomerekre vagy kisebb egységekre 

és vegyipari alapanyagként való újrahasznosítása

Nagy E igény, egyelőre nem gazdaságos

óriási érdeklődés, sok fejlesztés, biotechnológiai újdonságok

⚫ Termikus: Műanyagok fűtőértéke nagyon magas: E-visszanyerés 

mellett, magas hőmérsékleten (1500 °C fölött) üzemeltetik 

károsanyag kibocsátás minimális (É és Ny EU);

nálunk kommunális szemétégetés, alacsonyabb hőmérséklet
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Lehetőségek, kilátások

 A rendelkezésre álló eszközöket egymás mellett kell 

alkalmazni:
 Minimalizálni a műanyag hulladékképződést: szabályzás, 

támogatás, környezettudatosság népszerűsítése

 Ipari komposztálás bevezetése, segítése, népszerűsítése a 
komposztálható biopolimerek segítségével

 Maximalizálni a szelektív hulladékgyűjtést
 Támogatni az újrafeldolgozókat anyagilag és szabályzással

 Modern magas hőmérsékletű égetők telepítése energia 
visszanyeréssel

 Szabályozni, korlátozni a hulladéklerakást

Szabályzás, beruházások és a lakosság tájékoztatása 
elkerülhetetlen és létfontosságú.

Köszönöm a figyelmet!


