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A műanyag nem ellenség

Papír, üveg, fém A műanyaghoz hasonlóan természetesen megvan az előnye a többi 
csomagolóanyagnak is. 

Az üveg kitűnő védelmet biztosít a nedvesség és az oxigén ellen, merevsége és 
súlya miatt azonban sérülékenyebb és veszélyesebb mind a gyártás, mind a szállítás 
és értékesítés során. Szinte korlátlanul, 100 százalékosan újrahasznosítható 
minőségvesztés nélkül. Ez alkalmassá teszi arra, hogy újrahasznosított állapotban is 
csomagolóanyag készüljön belőle (erről bővebben a 16. oldalon olvashatsz). 

Az alumínium tökéletes védelmet biztosít a nedvesség, az oxigén és a fény ellen, így 
sokáig frissen tartja a terméket, és megőrzi az ételek, italok aromáját. Használata igen 
elterjedt, élelmiszeripari csomagolásként leginkább kávékapszulaként, konzerv- és 
üdítősdobozként, illetve fóliaként találkozunk vele. Rendkívül tartós és korlátlan alka-
lommal újrahasznosítható, így hosszú ideig körforgásban tartható. Azért, hogy az alumínium 
ne lépjen reakcióba az élelmiszerrel, legtöbbször polimeralapú bevonattal együtt alkalmaz-
zák élelmiszer-csomagolásként. Ez bizonyos esetekben megnehezítheti az újrahasznosítást.

A papír- és rostalapú csomagolóanyagok áteresztő képessége igen nagy, önmagukban 
a környezeti hatások ellen nem nyújtanak védelmet. Ezért leginkább kereskedelmi vagy 
logisztikai csomagolásként használják, esetleg más anyaggal bevonva. A világon szinte 
mindenhol újrahasznosítják (erről a 17. oldalon is olvashatsz), ez azonban az alapanyag 
bizonyos mértékű minőségvesztésével jár. 

A kombinált anyagból készült csomagolások, például a Tetra Pak tejes- és üdítős-
dobozai komplex védelmet nyújtanak. Ezeket is lehet szelektíven gyűjteni, mindig  
a helyi ajánlásnak megfelelő helyre (a szolgáltatótól függően vagy a műanyagok, 
vagy a papírok közé) kell dobni.

A csomagolások különböző szintjei és szerepei

1.  Közvetlenül a termékkel érintkezve 
megvédi az élelmiszert a környezeti 
hatásoktól (nedvesség, oxidáció, 
idegen anyagok stb.). 

2.  Megvédi a terméket a mechanikai 
hatásoktól, valamint megfelelő 
információkkal látja el a vásárlót. 

3.  Megvédi a terméket a gyárból  
a logisztikai központokba történő 
szállítás és raktározás során. 

-  Kellő védelem a különböző környezeti (átnedvesedés, penészedés, fertőződés,  
fény stb.) és fizikai hatások (ütések, nyomódások) ellen.

-  Szállítás és raktározás módja és körülményei Bármilyen rövid ellátási láncról 
beszélünk, a terméket számtalan hatás érheti, míg a gyárból a boltokon  
keresztül eljut a fogyasztó asztaláig. 

-  Termékbiztonság Az élelmiszernek fogyasztásra alkalmasnak kell maradnia  
a megjelölt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő végéig. Emellett magának 
a csomagolás anyagának is biztonságosnak kell lennie: nem repedhet meg, nem 
kerülhetnek belőle darabok a termékbe, nem léphet reakcióba az élelmiszerrel.

-  A fogyasztó számára fontos és a szabályozások által előírt termékinformációkat is  
a csomagoláson helyezik el, így például az összetevőket, az allergéneket, a származási 
helyet, a tápértéket, valamint a minőségmegőrzési vagy a fogyaszthatósági időt is. 

-  Fenntarthatóság A gyártók igyekeznek a csomagolások minél nagyobb hányadát 
újrahasznosított alapanyagból előállítani, de jelenleg nem minden újrahasznosított 
anyagot tartalmazó csomagolás alkalmas arra, hogy élelmiszerrel érintkezzen.

Az élelmiszerek csomagolásának legfontosabb szerepe, hogy megóvja  
a termékek minőségét és biztosítsa a termékbiztonságot a minőségmegőrzési 
vagy fogyaszthatósági idő végéig – ezért az anyagát minden esetben a termékek 
jellemzőihez és a tárolási, szállítási igényekhez igazítják. A csomagolás ezen túl 
megfelelő információkkal látja el a vásárlót a termék összetételére, tápértékére  
és származására vonatkozóan.

T U D T A D ??

A fenti előnyök miatt készülnek alumíniumból például  
a Nespresso-kávékapszulák, amelyeket a cég Magyaror-
szágon is évek óta visszagyűjt. Az újrahasznosítás során 

az alumíniumot és a kávézaccot szétválasztják, és  
az alumínium mindennapi tárgyak formájában kel életre – 
például tollként, konzervdobozként vagy biciklivázként.

Jelenleg nagyon kevés olyan újrahasznosított műanyagfajta van, amely megfelel az élelmiszer-biztonsági előírá-
soknak, és így higiéniai szempontból is alkalmas arra, hogy élelmiszerekkel érintkezzen. A Nestlé 2020 folyamán 
közel 2 milliárd svájci frankot különített el arra, hogy az élelmiszer-biztonsági előírásoknak megfelelő, újrahasznosított 
műanyag csomagolásokat fejlesszen, és így csomagolásaiban jelentősen csökkentse a szűz műanyag mennyiségét.
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Rekordmennyiségű
egy főre jutó csomagolási  
hulladék keletkezett  
Európában 2017-ben.
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A műanyag könnyen alkalmazható, felhasználóbarát csomagolóanyag, amely sokszor 
higiénikusabb és élelmiszer-biztonsági szempontból praktikusabb más anyagoknál, 
ezért több fajtáját alkalmazzák az élelmiszeriparban csomagolásként. 
A műanyagok nagy része újrahasznosítható, persze csak akkor, ha van megfelelő 
technológia az adott országban, és a vásárlók szelektíven gyűjtik a hulladékot. Erről 
bővebben a 10–11. oldalakon olvashatsz.    MIÉRT VAN SZÜKSÉGE  

  AZ ÉLELMISZEREKNEK 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA?
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A bolygó környezeti terhelésének csökkentéséért a nagyvállalatok, a jogalkotók és 
a szabályozó hatóságok mellett a fogyasztók is rengeteget tehetnek, hiszen tudatos 
vásárlói magatartással nemcsak a káros környezeti hatásokat küszöbölhetik ki, 
hanem a vállalatok működésének irányát is megszabják. Miközben egyre többet 
beszélünk a fenntartható életmódról, fenntartható közlekedésről, a legtöbbünkkel 
rendszeresen előfordul, hogy a hétköznapok sietségében úgy töltjük fel a családi 
éléskamrát, hogy bizony nem gondoljuk át, milyen vásárlói döntéseket is hozunk.

Te kérsz  
nejlonzacskót? 

Melyik kiszerelést  
válasszuk? 

Ismerjük meg  
a gyártókat!

Olvassuk el  
a címkéket! 

Igenis tudjuk befolyásolni, hogy mennyi és milyen műanyagot haszná-
lunk. Vásárlóként például vissza tudunk hatni a termelésre – elvégre 
a mi keresletünk fogja befolyásolni az üzletek kínálatát! Kerüljük az 
egyszer használatos, könnyen szakadó műanyag zacskókat. Helyettük 
használjunk olyan csomagolóanyagokat, amelyek újrahasznosíthatók 
vagy újrafeldolgozott alapanyagból készülnek, és ha lehet, vigyük 
magunkkal saját vászonzsákjainkat,  tárolódobozainkat.

Az egy fogyasztásra készült, egyadagos kiszerelés előnye, hogy  
kevesebb ételhulladék keletkezik, így hozzájárulhat az élelmiszer- 
pazarlás csökkentéséhez, míg a nagyobb, családi kiszerelések  
csomagolásához sok esetben arányaiban kevesebb csomagoló-
anyagot használnak fel. A vásárlás során a családunk valós igényeit 
figyelembe véve próbáljuk meg megtalálni azt a megoldást, amellyel 
aztán optimalizálhatjuk a felhasznált csomagolóanyagok mennyiségét 
és a fogyasztás utáni szelektív gyűjtését.

Szánjunk időt arra, hogy megismerjük a márkákat és a termékeket!  
Ne érzelmi alapon döntsünk, hanem járjunk utána az összetevőknek,  
a gyártó tevékenységének, az előállítás körülményeinek.

Figyeljük a különböző minősítő és más támogató szervezetek jelölése-
it a csomagolásokon, mert ezen termékek megvásárlásával támogat-
hatjuk a fenntartható gazdálkodást és gyártást (Grown Respectfully, 
Rainforest Alliance, Cocoa Plan stb.). Tegyünk fel kérdéseket, adjunk 
visszajelzést a gyártónak, ezzel is segítve a tevékenységét.

Mire jó a többször 
használatos  
zöldségtasak?

Szilikonfedő

Alma Dél- 
Amerikából?

Érdemes elgondolkodni azon, vajon hány egyszer használatos műanyag zacskót 
vesznek le a pultról a vásárlók naponta az üzletekben, amikor a zöldségeket és a gyü-
mölcsöket külön zacskókba gyűjtik. Ezt a számot szorozzuk be 129 ezerrel – a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) 2017-es adatai szerint ugyanis Magyarországon 129 ezer 
kiskereskedelmi egység működik.* Vásárlásaink során használjunk inkább többször 
használatos tasakokat nemcsak a zöldségek és a gyümölcsök, hanem a pékáruk eseté-
ben is. Ilyen tasakokat ma már minden SPAR és INTERSPAR áruházban vehetünk. 

Ha többször használható szilikonfedőket is beszerzünk, nyugodtan vásárolhatunk olyan 
tejfölt, joghurtot vagy akár kefirt is, melynek nincs műanyag fedő a tetején – hisz ezt az 
okos kis eszközt pont az egyszer használatos fedők kiváltása érdekében vezette be  
a SPAR minden hazai áruházában.

Ha tehetjük, válasszunk a régióban termő idénygyümölcsök és zöldségek közül.  
Ezeknek nem kell átszelniük az óceánt, hogy eljussanak hozzánk.

T U D T A D ??

Sok műanyagot megspórolhatunk, ha gyümölcs- 
vásárlásnál csomagolásmentes vagy cérnahálós 
opciót választunk. A SPAR-nak Magyarországon 

például éves szinten 1 tonna műanyagot sikerült  
spórolnia azzal a lépéssel, hogy egyes csomagolt  
almák műanyag zacskóját hálóra cserélte.

A háztartásokban termelt műanyaghulladék legnagyobb része az élelmiszerek csomagolóanyagaiból származik, ezért 
az Európai Unió Körforgásos Gazdasági Csomagjában kitűzött cél, hogy 2030-ra a csomagolási hulladékok 75 százaléka, 
illetve a lakossági hulladék 65 százaléka újrafeldolgozható legyen. 

 MIT TEHETÜNK 
VÁSÁRLÓKÉNT? 
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Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik, 
melynek jelentős része elkerülhető lenne. Ennek körülbelül egyharmada  
a háztartásokban termelődik, így az élelmiszerlánc minden szereplőjének, így  
a fogyasztóknak is közös felelőssége, hogy részt vegyenek az élelmiszer-pazarlás 
mérsékléséért folytatott küzdelemben. A kidobott étel nemcsak anyagi veszteséget 
jelent a családok számára, de komoly környezetterheléssel is jár. A termékek 
előállítása, szállítása és megsemmisítése ugyanis rengeteg energiát igényel, fokozza  
az üvegházhatású gázok kibocsátását és gyorsítja a globális felmelegedést. 

Hogyan menthetők 
meg az élelmiszerek? 

Vásárlás előtt mindig írjunk bevásárlólistát, és tényleg csak a szükséges élelmiszereket 
vegyük meg. Figyeljük a termékek fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejét, és 
mindig a rövidebb szavatosságú terméket fogyasszuk el vagy használjuk fel először. 

Melyik élelmiszer- 
hulladék küszöbölhető 
ki, és melyik nem? 

Egyes növényi vagy állati részek (tojáshéj, magok, csontok stb.) emberi fogyasztásra alkal-
matlanok, ezért óhatatlanul is szemétként végzik. A legtöbb élelmiszer-hulladék létrejötte 
azonban helyes tárolással vagy a lejárati idő észben tartásával megelőzhető lenne. 

Egy 2018-ban készített felmérésben tesztelték, hogy a vásárlók vajon képesek-e érzékszervileg megkülönböztetni 
egymástól a közeli és távoli fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszereket. A teszt eredményei szerint  
a kóstolásban résztvevők nagy része nem érzett jelentős különbséget a két azonos – csak lejárati idejükben  
különböző – termék között. A teszt tanulsága, hogy sokat tehetünk a hulladékmennyiség csökkentéséért azzal, ha  
a közelebbi lejáratú termékeket vásároljuk meg. Magyarországon a felmérés a SPAR közreműködésével valósult meg. 

Az elkerülhető élelmiszer-hulladék 
legnagyobb részét a kész ételekből 
megmaradt ételmaradék teszi ki, 
ezt követik a különböző sütőipari 
termékek. 

A Nébih kutatása szerint  tudatos fogyasztói 
magatartással az élelmiszer-hulladékok 
48,7 százalékának létre sem kellene jönnie. 
Ez éves szinten 33,14 kilogramm egy főre 
vetítve.** 

Komposztálás

Adományozás A kereskedelmi láncoknak és élelmiszergyártóknak számos lehetőségük van arra, hogy  
a megmaradt élelmiszereket élelmiszerosztásra szakosodott szervezeteknek ajánlják fel. 

Az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszerek hulladékká válnak. Ilyenkor környe-
zetbarát megoldásként jöhet szóba a komposztálás, melynek során a mikro- és makro-
organizmusok lebontják az elkülönítetten gyűjtött szerves hulladékot. A komposztálás 
végterméke a komposzt, amely növények számára értékes tápanyagokat tartalmaz.

A minőségmegőrzési idő 
(vagy angolul Best before-jelölés) 
olyan termékeken szerepel, melyeket 
a jelzett időponton túl sem kockáza-
tos elfogyasztani. Az ilyen jelöléssel 
ellátott tartós élelmiszerek a lejárati 
időt követően is fogyaszthatók, ha 
bontatlan csomagolásban és a gyártó 
által megadott körülmények között 
tároljuk őket. Ezek jellemzően  
csokoládék, levesporok, üveges 
szószok vagy a reggelizőpelyhek.

A fogyaszthatósági idő 
(vagy angolul Use by-felirat) viszont azt mutatja meg, 
hogy az adott élelmiszert meddig szabad elfogyasztani, 
tehát ezen az időponton túl a nemkívánatos mikrobio-
lógiai változások miatt már káros lehet az egészségre, 
még akkor is, ha betartottuk a meghatározott tárolási 
előírásokat. Ilyen jelöléssel találkozhatunk például  
a gyorsan romló élelmiszerek, mint a tejtermékek (sava-
nyodás, túrósodás), pékáruk és cukrászati készítmények 
(nyúlósodás, penészesedés, erjedés) vagy friss húsáruk 
(kellemetlen szag, nyálkásodás, előcsomagolt termék 
esetében látványos gázképződés) csomagolásán.

ÉLELMISZER-PAZARLÁS

A világon évente nagyjából 4,4 milliárd tonna szén-dioxiddal egyenértékű káros gáz keletkezik az élelmiszer-hulladékok 
lebomlásának következményeként. Egy népszerű hasonlattal élve: amennyiben az élelmiszer-hulladék ország lenne, 
ezzel a mennyiséggel Kína és az USA mögött a harmadik legnagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátó lenne a világon.*
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Konyhai szer-
ves hulladék

gyümölcs, 
zöldség, krumpli, 
tojáshéj (össze-
törve), kávézacc, 
teafilter tartalma 
(maga a filter nem), 
elszáradt virág

Kerti  
zöldhulladék

lehullott gyümölcs 
és zöldség, ágak, 
gallyak, lomb, 
fűnyesedék,  
kerti gaz

Egyéb  
növényi 
hulladék  
kis mennyi-
ségben

kezeletlen fa 
aprítva, papír

Főtt  
ételmaradék

Állaga miatt 
másképp bomlik, 
rothadást okozhat.

Kenyér Hús, csont Olaj,  
zsírmaradék 

Más nem 
lebomló 
anyagok

Mi mehet  
a komposztba? 

Mi nem mehet  
a komposztba?

›› A komposztálásról további hasznos információt  
a komposztalj.hu oldalon találhatsz. 6 – 7



T U D T A D ??

A szelektíven gyűjtött PET-palackokat így 
hasznosítják újra: a műanyagot ledarálják, majd 
az ebből készült granulátumot újabb PET-palackok 
gyártásához használják fel.

Az újrafeldolgozás során a műanyag élettartama 
megnő, és mivel a másodlagos nyersanyagok felhasz-
nálásával kevesebb elsődleges nyersanyagra van 

szükség, csökken a hulladéktermelés mértéke. 
A magas minőségű PET-palackokból ismét palack, fólia 
vagy virágláda készülhet, illetve poliészter szál ruházat-
hoz, szőnyegekhez. Élelmiszerrel érintkező csomagolás 
vagy termék csak megfelelő minőségi jellemzőkkel 
rendelkező másodnyersanyagból készülhet. A PET-ből 
gyártott termékek döntő hányadát a mai napig a textil- 
iparban hasznosítják. 

Így néz ki 
az újrahasznosított 
műanyag granulátum.

A hulladékmentesség kulcsa magának a hulladék termelésének megelőzése, csök-
kentése (Reduce). A felelős gyártók a környezettudatos terméktervezés (ökodizájn) 
során figyelembe veszik a termék különböző életszakaszaiban jelentkező környezeti 
hatásokat, hogy az adott termék végül a lehető legkisebb környezeti lábnyommal 
rendelkezzen. Vásárlásnál érdemes a termék teljes élettartamát figyelembe venni –  
a felhasznált nyersanyagok előállításától a termék újrafeldolgozásáig –, hogy a tényleges 
környezeti hatását, úgynevezett környezeti lábnyomát felmérjük, és így a megfelelő dön-
tést hozhassuk meg. Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van, és ne dobjuk 
ki a régi, de használható darabokat.

A termékek újrahasználata (Reuse) hatékony módszer lehet élettartamuk megnyújtá-
sára, hisz egyre több terméket, csomagolást terveznek és gyártanak úgy, hogy azok újra és 
újra használhatók legyenek. A csomagolás újrahasználatának egyik formája, ha azt  
a fogyasztótól visszagyűjtik; például a színes üvegek betétdíj ellenében történő visz-
szaváltása is ilyen. De természetesen az is újrahasználatnak minősül, ha a befőttesüvegeket 
otthon lekvárfőzéskor újra felhasználjuk.

Az újrafeldolgozás (Recycling) maga a hulladék anyagában történő újrahasznosítása.  
Az ilyen eljárások során a hulladékokat anyaguk szerint különválogatva másodlagos 
nyersanyagként dolgozzák fel, és – akár ugyanolyan, akár teljesen új funkciójú – új 
terméket állítanak elő belőle. A rendelkezésre álló alapanyagok és technológiák  
miatt azonban erről érdemes részletesebben beszélni (lásd 14–15. oldal).  

A hulladékok mennyiségének csökkentésére több lehetőségünk is van.   
Akkor lehetünk a legeredményesebbek, ha ezeket együtt alkalmazzuk  
a hétköznapokban.

Újrafeldolgozás
Recycle

Újrafelhasználás
Reuse

Csökkentés
Reduce

A folyamat 
során

CO2
szabadul fel.

   HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK 
  MI MAGUNK A HULLADÉK 
MENNYISÉGÉT?
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Mire figyeljünk?

A szelektíven 
gyűjtött hulladékot 
minden esetben 
öblítsük el!

A kartondobozokat, 
műanyag palackokat és 
flakonokat összelapítva 
dobjuk ki!

A kidobásra szánt papírokat ne 
műanyag zacskóban dobjuk ki, 
és ne kössük át madzaggal vagy 
műanyag zsineggel!

Mindig kupak és fedő nélkül, 
azokat lecsavarva dobjuk ki  
a hulladékot a szelektív 
gyűjtőkbe!

 Papír alapú hulladék
Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, összehajtott papír- és kartonpapír dobozok, füzetek, hullámpapírok, irodai 
papírhulladék, telefonkönyvek, szórólapok, reklámkiadványok. Budapesten ide gyűjtjük az italos (pl. a tejes  és 
gyümölcsleves) kartondobozokat is. A műanyag kiöntő részt nem kell eltávolítani róluk, elég, ha csak  
a kupakot dobjuk a műanyagok közé!

 Műanyag és fém alapú hulladék
Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek lecsavart kupakjai, elöblített  
tejfölös- és joghurtospoharak, szennyezetlen műanyag szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, buborékfólia, elöblített 
flakonok (pl. samponos, mosószeres), PET, HDPE, LDPE, PP, illetve egyes PS jelzésű műanyagok (lásd 12–13. oldal).
Fém: kiöblített és kilapított konzervdobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös fém- és alumíniumdobozok,  
alufólia, fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, befőtt), evőeszközök, gemkapocs, tűzőgép tűje.**

 Színes üveghulladék
Színes öblösüvegek: borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg, röviditalos üveg.

 Fehér üveghulladék
Átlátszó öblösüvegek: befőttesüveg, bébiétel, italosüveg (bor, rövidital stb.).

A szemeteskocsik rakterének akár 
háromnegyedét fel lehetne szabadítani, azaz 
ennyivel több szemetet tudnának egy körben 
elszállítani, ha a palackokat mindenki összenyomva 
dobná ki!

Mi a helyzet a fémbelsejű fóliákkal (pl. levesporos tasakok vagy 
csipszeszacskók)? Miért nem lehet ezeket újrahasznosítani?
Ezek összetett csomagolásnak, úgynevezett kompozitnak 
minősülnek, ami azt jelenti, hogy gyártásuk során több külön-
böző anyagot ragasztanak össze. Ezek utólagos szétválasztása 
gazdaságilag és technológiailag nem megoldható, így sem 
műanyagként, sem fémként nem hasznosíthatók újra, a vegyes 
hulladék közé kell dobni. 

Miért kell lecsavarni a kupakokat, mielőtt  
kidobom a flakonokat, ha ezek is műanyagok?  
Mi történik ezekkel?
A kupakok sok esetben a palackoktól, flakonoktól eltérő 
műanyagból készülnek, ezért máshol, más technológiával 
dolgozzák fel őket (és pl. rekesz, vödör készül belőlük).

T
U

D
T

A
D

?

?

* Bizonyos hulladéktípusokat (pl. síküveg, hungarocell) a hulladékudvarokban kell leadni. 
   Ezekről mindig a helyi közszolgáltatónál érdemes érdeklődni.

** Ahol van szürke és sárga kuka is, ott külön gyűjtjük a műanyagot és a fémet. Ha csak sárga kuka van, ott a két anyagot együtt gyűjtjük.

Mi nem gyűjthető 
szelektív hulladék-

gyűjtőbe?

Zsíros, szennyezett, ételmaradékos papírok (pl. pizzás- 
doboz), hőpapírok (blokk, nyugta), közlekedési jegyek, sorszá-
mok, indigó, faxpapír, használt egészségügyi papír (zsebkendő, 
szalvéta, betét), pelenka, műanyag borító és egyéb összetett 
anyagok, vagy olyan műanyag réteggel bevont papírcsomagolá-
sok, mint az elviteles kávéspohár.

Kazetta, CD, műanyag játékok, fogkefe, fémbelsejű fóliák  
(pl. csipszeszacskók), habtálcák, hungarocell, ételmaradékok-
kal vagy vegyszerrel szennyezett, elöblítetlen műanyag 
és fémdobozok, gyógyszereslevél. Az úgynevezett lebomló 
műanyagok sem gyűjthetők a többi műanyaggal együtt!

Síküvegek (ablaküveg, tükör), 
villanykörte, szemüveg, neoncső, 
hőálló üvegtál, porcelán, kerámia, 
orvosságos és veszélyes anyagokat 
tartalmazó üvegek.

ÖBLÍTSD EL!

NE TEDD MŰANYAG SZATYORBA
!

 MIT MELYIK 
KUKÁBA GYŰJTSÜNK?*

KU
PA

KOT LE!

N
YOMD ÖS S Z E !
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A csomagolásokon szereplő jelölések segíthetnek eligazodni az adott termék és  
a csomagolás környezeti lábnyomát, így az újrafeldolgozhatóságát illetően is.

T U D T A D ??

Mennyire hihetőek a „100% lebomló” kijelentések  
a csomagolásokon?

Ha lebomló csomagolásról van szó, a címkén meg kell 
jelölni, hogy a csomagolás mely és mekkora része 
bomlik le a nemzetközi szabványokban meghatározott 
időn belül és körülmények között. A „100% lebomló” 
kijelentések ezért mindig gyanúsak, hiszen nagyon kicsi 
a valószínűsége, hogy egy csomagolás minden része  
a meghatározott idő hosszát és a feltételeket figyelembe 
véve teljesen lebomlik.

Mi a teendő, ha egy csomagolás különböző 
újrafeldolgozhatóságú részekből vagy különféle 
alapanyagokból áll?

Amennyiben egy csomagolás két- vagy többféle 
műanyagból áll, azt néhány – de nem minden – esetben 
feltüntetik a csomagolás különböző részein. Például  
a törlőkendő műanyag csomagolásán 7-es, a műanyag 
adagolófedélen pedig 5-ös jelzés látható. Ebben az 
esetben a csomagolást, ha lehetséges, szét kell szedni, 
és az újrafeldolgozható részt a megfelelő szelektív gyűj-
tőbe, a nem újrafeldolgozható részt pedig a kommunális 
hulladékgyűjtőbe dobni. Ha a szétszedés nem lehet-
séges, akkor sajnos a csomagolás vegyes hulladéknak 
minősül, és a kommunális gyűjtőbe kell dobni.

Újrafeldolgozással kapcsolatos  
szöveges nyilatkozatok,  
kijelentések a csomagoláson:
A fogyasztó szempontjából talán ezek a legfontosabbak, 
hiszen egyértelműsítik, hogy miként bánjunk a csomago-
lással. Ezek a szöveges nyilatkozatok tartalmazzák, hogy  
a csomagolás mely része újrahasznosítható (és ha így külön 
kell választani a csomagolás többi részétől). Akkor kerülnek  
a csomagolásra, ha elérhető az adott anyag szelektív  
gyűjtése és újrafeldolgozása.  
A Möbius-szalaggal együtt is szerepelhet. Például így:

Szöveggel: „A csomagolás újrafeldolgozható papírból 
készült.”

 

Hasonlóképpen, amennyiben egy termék részben  
újrafeldolgozott alapanyagból készült, mindig fel kell  
tüntetni a csomagoláson, hogy mekkora mértékben.
Ez az információ azonban nem arra nézve ad útmutatást, 
hogy az adott csomagolást melyik hulladékgyűjtőbe dobjuk!

Melyik műanyag  
újrafeldolgozható?
Azt, hogy az adott műanyag csomagolás újrafeldolgozha-
tó-e, meghatározza, hogy pontosan milyen műanyagról 
beszélünk. Nem mindegyik típus újrafeldolgozására létezik 
technológia, vagy lehet, hogy a hulladéktípus begyűjtésére és 
utóválogatására nincs kiépítve infrastruktúra, de  
az is előfordulhat, hogy a feldolgozás nem gazdaságos, 
vagy az anyag adottságai miatt nem megoldható.
A csomagolási háromszögben feltüntetett számok  
csupán csak azt jelölik, hogy a termék vagy a csomagolás 
melyik típusú műanyagból készült. Ez az úgynevezett PIC 
kód (Packaging Identification Code), melynek alapján hét 
műanyagtípust különböztetünk meg. 

Figyeljünk arra, hogy ezek  
közül csak a zölddel jelöltek  
az újrafeldolgozhatók, a többi nem!

 1 – PET – polietilén-tereftalát

 2 – HDPE/PE-HD – nagy sűrűségű polietilén

 3 – PVC – polivinil-klorid

 4 – LDPE/PE-LD – kis sűrűségű polietilén

 5 – PP – polipropilén

 6 – PS – polisztirol

 7 – EGYÉB

1

PET

5

PP

2

HDPE

4

LDPE

3

PVC

7

EGYÉB

6

PS

This PET container 
is made of 30% 
recycled content 
and is recyclable

RECYCLABLE 

PAPER

A 3-as, a 7-es  
és a 6-os egy részét 
(habosított PS)  
a kommunális 
hulladékgyűjtőbe 
kell dobni.

Kivéve: habosított  ételszállító dobozok   
 és társaik*
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.   HOGYAN SEGÍT A CSOMAGOLÁS 
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSBEN?

A Möbius-szalagként emlegetett körbefutó nyíl jelentése önmagában csak annyi, hogy 
a termék újrahasznosításra alkalmas. Egyáltalán NEM jelenti azt, hogy a termék újrahasz-
nosított anyagból készült, vagy hogy az újrahasznosítás mindenképpen megtörténik; utóbbi 
feltétele a megfelelő újrafeldolgozási és szelektív hulladékgyűjtési rendszer megléte és 
használata. Amennyiben a szalag közepén egy százalékos értéket és anyagjelölést is 
találunk, az arra vonatkozik, hogy a termék mekkora részben származik újrahasznosított 
alapanyagokból és a csomagolás mely anyagára vonatkozik mindez.

A Green Dot (Zöld Pont) jelölés a hulladékgyűjtési, különválogatási és újrafeldolgozási 
megoldásokkal foglalkozó európai Extended Producer Responsibility (kiterjesztett 
gyártói felelősség) védjegye, és azokban az esetekben tüntetik fel a csomagoláson, ha  
a gyártó pénzügyi hozzájárulással támogatja a hulladék visszagyűjtését és újrafeldol-
gozását. Önmagában nem számít környezetvédelmi címkének és nyilatkozatnak.

A Tidyman, azaz Kukásember jelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy ne szemeteljünk, 
hanem a megfelelő helyen gyűjtsük azt. Csak olyan csomagoláson használható, amely 
nem újrahasznosítható. Möbius-szalaggal együtt nem használható.

®
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T U D T A D ??

A szétválogatás során helyenként infravörösfény- 
alapú azonosítási technikát használnak a kézi válogatás 
helyett, mely nem minden esetben alkalmas a lehet-
séges szennyeződések és a sötét színű csomagolások 

kiszűrésére. Ezért érdemes elkerülni a sötét színű (lila, 
fekete) műanyag csomagolású termékek fogyasztását 
és használatát, még akkor is, ha a csomagolás elvileg 
újrafeldolgozható!

Eltávolítják a címkéket, a kupakokat,  
a tetőket, és áztatással leoldanak min-
den felszíni szennyeződést. Az olyan 
fólia típusú csomagolások esetében, 
mint a csokipapír, újrafeldolgozás 
szempontjából nehézséget jelenthet 
a csomagolóanyag meglehetősen 
nagy fokú szennyezettsége is, valamint 
annak kis súlya, hiszen ezek tisztítása és 
újrafeldolgozása nagy mennyiségben 
térül csak meg.

A megtisztított darálékot először meg-
olvasztják, majd összepréselik, végül 
szálhúzás után pár milliméter átmérőjű 
szemcsékre vágják, melyet regranulá-
tumnak hívunk.

A fólia típusú PE és PP csomagoló-
anyagokból készült regranulátumot 
általában különböző vastagságú zacs-
kók és szemeteszsákok gyártásához 
használják fel.
Jelenleg az Európai Élelmiszer-biz-
tonsági Hatóság előírásait figyelembe 
véve az rPP és rPE (újrafeldolgozott PP 
és PE) nem használható fel élelmiszer-
rel érintkező csomagolóanyagként.  
A különböző technológiák, például  
a kémiai és oldószeres újrafeldolgozás 
fejlődésével párhuzamosan folyama-
tosan tesztelik az rPP és rPE alkalma-
zásának lehetőségeit és kockázatait, 
hogy a következő években megva-
lósulhasson ezek élelmiszer-csoma-
golásként történő alkalmazása, de 
természetesen csak olyan módon, 
hogy ez teljesen ártalmatlan legyen  
az egészségre.

Az újrafeldolgozás leggyakoribb 
fajtája az úgynevezett mechanikus 
feldolgozás. Ez alatt a műanyaghulladék 
tisztítását, újraolvasztását, valamint 
feljavítását értjük, melyek olyan 
gépesített folyamatok során  
történnek, mint a darálás, az öblítés  
és a mosás, a szétválasztás, a szárítás,  
az újragranulálás és a formázás. 

A beérkező műanyaghulladékot elő-
ször kézzel szétválogatják. Eltávolítják  
a műanyagok közé keveredett egyéb 
hulladékot – elsőként a fémet, mivel  
ez megrongálhatja a feldolgozóüzem 
berendezését. A papírszennyeződés 
kiválogatására helyenként rostálókat 
és ventilátorokat használnak, melyek  
arra is alkalmasak, hogy a könnyű 
műanyagokat (pl. fóliákat) kiszórják.  
A műanyagokat nemcsak szilárdság 
alapján, hanem az újrafeldolgozott 
termék minél jobb minősége érde-
kében szín szerint is szétválogatják. 
Végül a műanyagokat alapanyaguk 
típusa szerint is különválogatják.

A hét különböző műanyaghulladék- 
fajta közül csak azokat dobjuk  
a szelektív gyűjtőbe, melyek  
a lakossági szelektív hulladék- 
gyűjtés keretében újrafeldolgozhatók  
(1 – PET, 2 – HDPE,  4 – LDPE, 5 – PP, 
6 - PS (kivéve habosított PS))! 
Lásd 12–13. oldal.

Hulladék Mosás, tisztítás Begyűjtés Összedarálás, sajtolás Szétválogatás Regranulátum felhasználása 

HOGYAN TÖRTÉNIK A HULLADÉKOK 
ÚJRAFELDOLGOZÁSA? 

A fólia típusú, flexibilis csomagolóanyagok (mint például az édességpapírok és 
-zacskók) összetételüket tekintve sokfélék lehetnek. A megfelelő termékvédelem 
érdekében a leggyakoribbak ezek közül a kombinált, többrétegű csomagolóanyagok, 
ezeket azonban nehéz újrafeldolgozni. Az élelmiszeripari szereplők számára egy 
fontos és sürgető kihívás, hogy a fólia típusú csomagolóanyagok esetében is áttérjenek 
a minél egyszerűbb, monopolimer (elsősorban PP és PE) változatok használatára.

T U D T A D ??

Az élelmiszer-ellátási lánc egészét tekintve a globális 
felmelegedésért felelős üvegházhatású gázok a mezőgaz-
dasági nyersanyagok előállítása során keletkeznek 

a legnagyobb mennyiségben. A csomagolóanyagok  
– a közhiedelemmel ellentétben – ehhez képest kisebb 
környezeti hatással bírnak. 

14 – 15



FÁBÓL PAPÍR 

Környezeti lábnyom A hulladék nem  
szemét, hanem  
lehetőség 

Ökológiai lábnyom

Technológiai fejlődés

Egyszerű feldolgozás, 
rövid termékút

Sokan nem tudják, de az üveg újrahasznosításának energiaigénye jóval kisebb, mint  
a szűz anyagból történő üveggyártásnak: míg utóbbinál 1300 Celsius-fokra van szükség,  
az újrahasznosított üveg esetén elegendő 900 Celsius-fokra hevíteni az anyagot, összes-
ségében tehát kisebb a környezeti terhelés és a szén-dioxid-kibocsátás, ráadásul sok más 
alapanyaggal ellentétben itt az újrafeldolgozott végtermék minősége is kifogástalan lesz.

Ha az üveghulladékot sikerül szín szerint különválasztani, akkor gyakorlatilag 100 százalék-
ban újrahasznosítható. A szétválogatást követően a palackokat, tégelyeket és befőttes- 
üvegeket összetörik, mágnesekkel eltávolítják róluk a fémkomponenseket, a zúzalékot 
beolvasztják, majd újra formába öntik a csomagolóipar számára.

Ez a mondás pláne érvényes az olyan alapanyagokra, amelyek természetes formájukban 
legalább annyira értékesek, mint feldolgozva. A fa érték, amit óvnunk kell, hisz nemcsak 
hűsítő árnyékot ad, de a túlélésünkhöz szükséges oxigént is biztosítja – saját érdekünk 
tehát, hogy az ebből készült alapanyagokat körültekintően használjuk.

Mivel a papír természetes eredetű alapanyag, viszonylag gyorsan lebomlik, ugyanakkor 
fából történő előállítása jelentős vízfelhasználással jár, aminek több környezetet terhelő 
következménye is van. 1 tonna papír előállításához 2–3,5 tonna faanyagra van szükség. 
Az erdők kivágása miatt csökken az ott élő állatok élettere – és ha nem vigyázunk,  
az ökológiai egyensúly is felborulhat. E mellett a papír fából történő előállítása sajnos 
olyan folyamatokat is elindíthat, mint az elsivatagosodás, a fokozott talajerózió, és szá-
molni kell azokkal a rejtett következményekkel is, mint például a papír fehérítése során 
felhasznált – vegyi anyagokkal kezelt – víz elvezetése.
A Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC® – Forest Stewardship Council®) által kidol-
gozott tanúsítási rendszer az egyes fa alapanyagú termékek esetében lehetővé teszi 
annak megállapítását, hogy az alapanyag felelősen kezelt erdőkből és gazdaságokból 
származik-e.

A környezetvédelem iránt elkötelezett márkák ma már különböző technológiai újításokat 
állítanak a bolygó védelmének szolgálatába. A SPAR például egyre jobb eredményeket ér 
el az újrapapír alkalmazása terén: az anyagában újrahasznosított karton- és papírhulladék 
éves mennyisége 2014 és 2018 között közel 25 százalékkal, 12 ezer tonnáról közel 15 ezer 
tonnára nőtt – ezeket elsősorban csomagolóanyagként használják újra.

Újrahasznosítás A lakossági hulladék optimalizálásához nemcsak a fogyasztók tudatosságának növe-
lésére van szükség, hanem megfelelő infrastruktúrára is. Jó példa erre a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, aminek következtében a papír és a műanyag visszagyűjtésé-
nek mértéke jelentősen megugrott. 
Ehhez képest az üveget csak gyűjtőszigeteknél, hulladékudvarokban vagy értékesítési 
pontokon – például SPAR és INTERSPAR áruházakban – lehet leadni úgy, hogy biztosak 
lehetünk abban, nem vész kárba az alapanyag.

Bár az üveg újrahasznosításának számos előnye van, az elmúlt évek ökoforradalmá-
ban sajnos nem került fókuszba. Magyarországon jelenleg a papír- és a műanyagfel-
dolgozás egyértelmű prioritást élvez, pedig az üveg egy különlegesen jó alapanyag.

Minél kevesebb üvegcserép kerül a kommunális hulladékba, annál nagyobb teher alól mentesül a gazdaság és 
a környezet. Egy betédíjas üveg például átlagosan negyvenszer tölthető újra.

AZ ÜVEG FELDOLGOZÁSA
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 A VESZÉLYES HULLADÉK IS LEHET 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

Elemek

Fénycsövek

Elektronikai hulladék

Az akkumulátorok és elemek jelentős mennyiségű nehézfémet és mérgező anyagot 
tartalmaznak, ezért környezeti szempontból is létkérdés, hogy ne a termőtalajban vagy 
a talajvízben végezzék. Újrahasznosításuk költséges folyamat, de bizonyos esetekben 
a nyersanyagok akár 90 százaléka is visszanyerhető. A nem tölthető energiaforrások 
esetében (amilyen a hétköznapi elem is) ez az arány 50–60 százalék. 
Feldolgozáskor első lépésként az elemeket oxigénelvonás mellett felhevítik. A visszahű-
tés során a fémek kicsapódnak, ezeket szétválasztás után az ipar újra tudja hasznosítani. 

Igaz, hogy a szemétszállítók 
végül úgyis összeöntik  

a gondosan szétválogatott 
hulladékot is? 

Mit tegyek a lebomlónak  
nevezett csomagolásokkal?

Miért nem készülnek minden 
esetben újrahasznosítható 

anyagból a műanyag  
csomagolások? 

Mi a helyzet a többfajta 
anyagból készült felvágot-

tas- és sajtostálcákkal? 

Mit adhatunk le  
a hulladékudvarban?

A szelektív hulladékgyűjtéssel szemben talán ez a leggyakoribb kifogás.  
A hulladékszállítók azonban NEM öntik össze a szelektíven gyűjtött hulladékot; nem ér-
dekük, hiszen bevételük az újrafeldolgozható anyagokból származik. A legtöbb helyen 
különrekeszű kukásautóval szállítják el a hulladékokat. Ahol nincs erre lehetőség, ott 
zsákokba gyűjtik a különböző anyagú hulladékokat, és minden esetben utóválogatják.

A biológiailag lebomlónak nevezett műanyag csomagolások csak a megfelelő környe-
zeti feltételek mellett (hőmérséklet, nedvesség stb.) képesek átalakulni szén-dioxiddá, 
vízzé, szerves anyaggá. Ilyen körülmények házi komposztálóban nem állnak rendelke-
zésre, így csak ipari körülmények között lehetséges ezen anyagok lebontása. Ugyanak-
kor nem helyes a műanyag szelektív hulladék közé dobni ezeket az anyagokat, mivel  
a biológiailag lebomló műanyagok lakossági gyűjtése és hasznosítása hazánkban jelenleg 
nem megoldott. Léteznek oxidatív úton „lebomló” (oxo-degradábilis) műanyagok is, amik 
valójában csak apró darabokra, mikroszemcsékre esnek szét oxigén jelenlétében bizonyos 
idő alatt. Ezek forgalomba hozatala az EU-ban 2021-től tilos.
Jelenleg tehát a bioműanyagok nem tekinthetők valós alternatívának, így összefoglalva az 
a legjobb, ha nem használjuk őket. Erről bővebben a humusz.hu oldalon olvashatsz.

Az anyagok újrahasznosíthatósága mindig összefügg a gazdasági, a technológiai és az 
infrastrukturális háttérrel. Az Európai Unió 2021 nyarától betiltja bizonyos egyszer hasz-
nálatos műanyagok forgalmazását, elsősorban azokét, melyek helyettesítésére már létezik 
bevált gyakorlat (például fülpiszkálók, szívószálak, léggömbtartó pálcikák, műanyag 
evőeszközök és tányérok). A tiltás célja, hogy a gyártókat és a kereskedőket is kellőképpen 
motiválja a körforgásos gazdaság alapjainak és feltételeinek megteremtésére. 

Sajnos sokszor ezekről az anyagokról nem lehet pontosan tudni, hogy milyen műanyag-
ból készülnek, így feldolgozásuk sem megoldott. Ha bizonytalanok vagyunk benne, 
hogy újrahasznosíthatók-e, helyezzük őket a szelektív gyűjtőbe, legrosszabb esetben 
utóválogatás során kiválogatják őket. 

A hulladékudvarokban nagyobb mennyiségű műanyag, papír, fém és üveg leadására 
van lehetőség. Ide szállíthatjuk a veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladéko-
kat: elektromos kis- és nagygépeket, használt sütőolajat, fénycsöveket és világítóteste-
ket, szárazelemeket és kisakkumulátorokat. Indulás előtt érdemes tájékozódni, hogy az 
adott hulladékudvarban pontosan mi adható le, mert ez időszakonként változhat.*
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A fényforrások újrahasznosítása jóval egyszerűbb folyamat, a termékek higanytartalma 
miatt azonban fokozott körültekintést igényel. Itt első lépésben a fémről és a műanyag-
ról távolítják el az üveges részeket, majd bedarálják a különválasztott frakciókat. 
A lámpahulladék újrahasznosítása során 80–90 százalék üveg, 7–14 százalék fém és 
műanyag, és kevesebb mint 0,1 százalék higany keletkezik, ezeket a fémkohászattól 
kezdve az üveggyártásig számos helyen újra tudják hasznosítani.

Listánkból az elektronikai hulladék bizonyul a leginkább problémásnak: majdnem 
minden esetben tartalmaz valamilyen egészségre és környezetre súlyosan káros 
anyagot, ólmot, kadmiumot vagy éppen brómot. Az elektronikai hulladék a világ összes 
veszélyes hulladékának 70 százalékát teszi ki, és sajnos többnyire hulladéklerakókban 
vagy szemétégetőkben végzi. A felsorolt okok miatt különösen fontos, hogy a már nem 
használt elektronikai eszközeink eljussanak azokra a helyekre, ahol szakszerűen ártal-
matlanítják őket – így ráadásul egyes részeik akár újrahasznosíthatóvá is válnak.

A papír vagy műanyag újrahasznosításának kérdése jobban él a köztudatban, mint 
a veszélyes hulladékok ügye – annak ellenére, hogy az egészségre és környezetre 
ártalmas anyagok miatt utóbbinál kiemelten fontos az elhelyezés, ráadásul bizonyos 
terméktípusok ugyanolyan könnyen újrahasznosíthatók, mint az üveg!

Amit tehetünk
Keressük a gyűjtőpontokat nagyobb áruházaknál, oktatási intézményekben, önkormányzatoknál. Ha nem találunk  
a közelben gyűjtőpontot, kérjünk segítséget az igényléshez. A gyűjtőpontokon túl az éves lomtalanításkor és  
a hulladékudvarokban is tudunk veszélyes hulladékot leadni.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
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A csomagolás a termék elengedhetetlen része. Véd, informálja a fogyasztókat és  
a kereskedelmi folyamatban résztvevőket. A kereskedelmi gyűjtőcsomagolás az 
áruházakban marad, szelektíven gyűjtve az áruszállító kamionok visszfuvarjaiban 
göngyölegként a logisztikai központokba kerül. Itt bebálázzák, majd elszállítják 
újrafeldolgozásra. A gyártóüzemekben és kereskedelmi egységekben keletkező 
csomagolási hulladék nagy előnye, hogy tisztább és nagyobb mennyiségben áll 
rendelkezésre, mint a lakossági hulladékgyűjtésből kinyerhető csomagolóanyagok. 

Nem  
újrahasznosítható  
= haszontalan? 

A csomagolás útja

Megvalósítható  
a csomagolás- 
mentesség?

Mivel a hulladékfeldolgozás egy többlépcsős folyamat, ennek során rengeteg olyan 
melléktermék keletkezik, melyek sorsa nem nyilvánvaló. A folyamatok végén nem 
újrahasznosítható, mégis hasznos alapanyagok is keletkezhetnek. Ilyen például az 
RDF, azaz másodlagos tüzelőanyag, ami egy nagy fűtőértékű tüzelőanyag, és amit 
erőművekben és gyárakban is fel tudnak használni. Bár ennek kétségtelen előnye, hogy 
helyettesíti a fosszilis energiahordozókat, fontos tudni, hogy az RDF felhasználása is 
nagy mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásával jár, így hosszú távon az ilyen típusú 
hulladékmennyiség csökkentése, elkerülése a cél. 

Bármit is vásárolunk, nemcsak a terméket visszük haza, hanem a csomagolóanyag ki-
dobásának a felelősségét is. Ha segítjük az üzletláncokat az újrafelhasználható hulladék 
visszagyűjtésében, akkor felelős fogyasztókként döntésünkkel azt is kifejezésre juttat-
juk, hogy fontos ügyről van szó. A fogyasztókkal közösen a SPAR például háromszor 
annyi papírhulladékot gyűjtött vissza, mint amit a saját márkás termékeihez felhasznált 
– és gondoskodott az anyagában történő újrahasznosításról is. 2018-as adatok szerint  
a műanyag fóliás csomagolási hulladék sem áll rosszul a maga 95 százalékos vissza-
gyűjtési és feldolgozási arányával.*

Az élelmiszeripari szereplők is dolgoznak azon, hogy a lehető legkevesebb csomagoló-
anyagot használják fel, és ahol a vonatkozó szabályozások és előírások ezt megengedik, 
akár teljesen el is hagyják azokat. Ebben segítenek az olyan alternatív értékesítési 
megoldások is, melyek során a fogyasztó saját tárolóba vásárolhat a nagy kiszerelésben 
rendelkezésre álló termékből (állateledel, magvak, őrlemények stb.), azonban ebben az 
esetben is be kell tartani a higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírásokat!

  MI TÖRTÉNIK  
 A CSOMAGOLÁSSAL  
A KERESKEDELEMBEN? 

A Nestlé magyarországi gyáraiból 
2018 óta nem kerül ipari hulladék 
lerakóba, azaz ezeket mind vagy 
újrafeldolgozzák, vagy energiaként 
hasznosítják.

Ez a füzet 100%-ban újrahasznosított papírból készült.  
Ha már nem használod, add tovább barátaidnak, vagy dobd  
a papírgyűjtőbe! A kiadvány a Nestlé Hungária Kft. és  
a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. megbízásából,   
a Humusz Szövetség hulladékgazdálkodási szakértőjének 
szakmai lektorálásával készült. A kiadványhoz kapcsolódó 
edukációs kampány szakmai partnere az FKF Nonprofit Zrt. Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2060 Bicske, SPAR út 0326/1.
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