
Gondoljuk újra – 
használjuk újra! 

 
Az újrahasználható csomagolások elterjedésének 
lehetőségei és kapcsolódó szakpolitikai ajánlások 



Összefoglaló 
 
Ez a tájékoztató a Circular  Economy Portugal tanulmányára épül, amely az újrahasználható 

csomagolások európai elterjesztése mellett érvel. A tanulmány azt mutatja be, hogy a 

megfelelő körülmények mellett, beleértve a támogató szabályozási keretrendszert, az 

újrahasználat kivirágozhat az EU-ban, és ami még fontosabb, csökkenthet a csomagolások 

környezeti hatása, valamint a vállalatok és a fogyasztók is pénzt takaríthatnak meg. 

 
A tanulmány 3 ágazati csoportot vizsgál: 

Elvitelre szánt ételtárolók és 

poharak 
 

E-kereskedelmi ruházati 

cikkek és kiegészítők 

csomagolása 
 

A nagy üzletekben árult 

háztartási tisztítószerek 
csomagolásai 
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Rávilágít az újrahasználat növelésének legfontosabb társadalmi, gazdasági és környezeti előnyeire ezekben az 

ágazatokban, különös tekintettel a hulladékmegelőzésre, az energiamegtakarításra, a hulladéktermelés 

csökkenésére, a nyersanyaglábnyomra és az üvegházhatású gázok kibocsátására.  

 

A tanulmány megbecsüli a potenciális megtakarításokat, ha az egyszer használatos csomagolásokhoz képest 2027-ben és 

2030-ban az újrahasználható csomagolások aránya a piacon vagy a három érintett ágazatban alacsony (10% és 20%), közepes 

(20% és 50%) és magas (50% és 75%) forgatókönyvek szerint nő. Valamennyi forgatókönyv jelentős megtakarítást mutat a 

szokásos üzletmenethez képest, ahol az egyszer használatos csomagolások dominálnak. Összefoglalva a 2027-re és 2030-ra 

vonatkozó eredményeket a 20%-os és 50%-os „közepes” forgatókönyv szerinti célértékek alkalmazásával, a három érintett 

ágazatban az újrahasználható csomagolás a következő környezeti megtakarításokat eredményezné: 

 

A tanulmány és ez a tájékoztató az egységesített csomagolási formatervek és rendszerek szerepét is 

vizsgálja az újrahasználható csomagolások elterjesztésében, valamint ezek lehetséges előnyeit:   

Az újrahasználható csomagolásra átálló rendszerek beruházási és üzemeltetési költségei csökkennek a 

fokozott átjárhatóság révén,  

A környezeti előnyök és a gazdasági életképesség maximalizálása a tartóssági követelmények 

meghatározásával, 

Az egészségügyi és környezeti kockázatok elleni biztonság biztosítása a mosási folyamatokra vonatkozó 

egységesített minimumkövetelményeknek köszönhetően., 

A méretgazdaságosság és az újrahasználható csomagolást alkalmazó rendszerek piaci elterjedésének 

elősegítése közös rendszereken keresztül, 

A használt csomagolások visszavételi arányának növelése megfelelő ösztönzők meghatározásával,  

Mindez a termékinformációk és az innováció megőrzése mellett (címke, digitális megoldások stb.). 
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Megtakarítás 2027-ben, 

20%-os újrahasználható 

csomagolási célkitűzéssel* 

Ezzel egyenértékű: 
59 millió kifejlett fa által 

elnyelt CO2 

Közel 1,3 millió 
tonna CO2-egyenértéknek 

megfelelő kibocsátás 

Ezzel egyenértékű: 

Közel 1.4 millió 
vízzel megtöltött olimpiai medence 

Közel 3,5 milliárd 
köbméter víz 

Ezzel egyenértékű: 

1,26 millió 
teljes teherautónyi nyersanyag 

10 millió 
tonna nyersanyag 

Megtakarítás 2030-ban, 
50%-os újrahasználható 

csomagolási célkitűzéssel * 

Ezzel egyenértékű: 
170 millió kifejlett fa 

által elnyelt CO2 

3,7 millió 

tonna CO2-egyenértéknek 

megfelelő kibocsátás 

Ezzel egyenértékű: 

Közel 4 millió 
vízzel megtöltött olimpiai medence 

10 milliárd 
köbméter víz 

Ezzel egyenértékű: 

Közel 3,5 millió 
teljes teherautónyi nyersanyag 

Közel 28 millió 
tonna nyersanyag 

*Évi megtakarítás 2027-re és 2030-ra. Az eredmények nem halmozottak. 



Bevezetés 
Ma már szinte minden ágazatban az egyszer használatos csomagolástól függünk. A 

legfrissebb adatok azt mutatják, hogy 174 kg-mal Európában 2018-ban rekordszintet ért el 

az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyisége.1  

 

A rekordmennyiségű csomagolási hulladék, valamint a 

fokozott tudatosság a lakosság körében a műanyag – 

az összes vizsgált ágazat egyik fő csomagolóanyaga – 

káros környezeti hatásait illetően arra ösztönözte a 

polgárokat, hogy minden eddiginél nagyobb számban 

keresik az egyszer használatos csomagolás 

alternatíváit. 

 

Európai szinten a csomagolásról és a csomagolási 

hulladékról szóló irányelv 2021-ben esedékes 

felülvizsgálata lehetőséget kínál arra, hogy átalakítsuk, 

hogyan csomagolja és forgalmazza Európa a 

termékeit. Európa a 2020-as Körforgásos Gazdasági 

Cselekvési Tervben azt a célt is kitűzte maga elé, hogy 

2030-ra minden csomagolást újrahasználhatóvá vagy 

újrahasznosíthatóvá tegyen. Míg a politikai 

döntéshozók, a csomagolóanyag-gyártók és a 

fogyasztási cikkek ágazatának főbb szereplői eddig 

többnyire az újrahasznosítási arányok fokozatos 

javítására összpontosították erőfeszítéseiket, ez a 

tanulmány az újrahasználható csomagolások 

használatának ambiciózus növelését helyezi előtérbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért fontos az újrahasználat? Jelenleg az 

újrahasználható csomagolás a valaha volt 

legalacsonyabb szinten van. Még azokban az 

ágazatokban is, ahol az újrahasználat egykor virágzott, 

mint például az italoknál, ez az utóbbi évtizedekben 

fokozatosan hanyatlott2. Azonban lehet látni a változás 

jeleit. A kiskereskedelem egyes területein az 

újrahasználat és az újratöltés egyre nagyobb teret 

nyer3, és számos nagy márka hajt végre kísérleti 

projekteket. Emellett egyre több kutatás bizonyítja az 

újrahasználat lehetséges környezeti előnyeit, például a 

hulladék és a kibocsátások csökkentését.4.  

 

Az ösztönzők, az egyértelmű jogi keret és az 

újrahasználható csomagolásra vonatkozó szabványok 

hiánya azonban azt jelenti, hogy a kevés meglévő 

rendszer gazdaságilag nem képes teljes mértékben 

versenybe szállni az egyszer használatos 

csomagolásokkal. Következésképpen az újrahasználati 

rendszerek környezeti előnyei, beleértve az erőforrás-

hatékonyságot és a kibocsátáscsökkentést, nem 

valósulnak meg. A harmonizált csomagolási formákat 

és az újrahasználati rendszerekre vonatkozó 

követelményeket előíró újrahasználható csomagolási 

szabványok a csomagolási és infrastrukturális 

sokféleség korlátozásával csökkenthetik az üzleti 

bizonytalanságot, így világos keretfeltételeket 

biztosítanak a befektetők és az üzemeltetők számára 

az átjárható újrahasználható csomagolást alkalmazó 

rendszerek kifejlesztéséhez anélkül, hogy ez az 

innovációt és a termékdifferenciálást fékezné.  

 

1  Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics  
2  Reloop, What We Waste, April 2021 - https://www.reloopplatform.org/wpcontent/uploads/2021/04/ 

What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf 
3  Eunomia, Reseau Vrac & Zero Waste Europe, Packaging Free Shops in Europe, 2020 https://zerowasteeurope.eu/wp-

content/uploads/2020/06/2020_06_30_zwe_pfs_executive_study.pdf  
4  Reloop and Zero Waste Europe, Single-use vs Reusable packaging : a review of environmental  

impacts, 2020, https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_ 

reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_en.pdf.pdf_v2.pdf 
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Módszertan 
 
Ez a tanulmány kvalitatív és kvantitatív elemzésre támaszkodik, hogy értékelje az 
újrahasználható csomagolások elterjedésének környezeti és üzleti szempontjait három 
ágazatban. 

Először is a szakirodalmi áttekintés, az interjúk és a több 

szempontú elemzés kombinációjával három olyan 

ágazat kerül fókuszba, amelyekben az újrahasználat a 

legnagyobb potenciállal rendelkezik olyan 

kulcsfontosságú tényezők alapján, mint a csomagolási 

hulladék mennyisége, a felhasználói elfogadottság és a 

konkrét értékesítési módok. A rangsorolási folyamat 

eredményeként a következő termékek és értékesítési 

módok kerültek meghatározásra: elvitelre szánt ételek 

tárolóedényei és poharai; online vásárolt ruházati cikkek 

és kiegészítők csomagolóanyagai; illetve a 

szupermarketekben vásárolt háztartási tisztítószerek 

(mosószerek). Ezt követően e három kiemelt ágazat 

részletesebb elemzésére került sor. Ez magában foglalta 

a sikeres esettanulmányok azonosítását, amelyek 

adatokkal szolgálnak a további növekedésipotenciál-

viszgálathoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végül kvantitatív elemzésre került sor annak 

felmérésére, hogy mekkora megtakarítás érhető el, ha 

az egyszer használatos csomagolásokhoz képest 2027-

ben és 2030-ban az alacsony (10% és 20%), a közepes 

(20% és 50%) és a magas (50% és 75%) forgatókönyvek 

szerint nő az újrahasználható csomagolások aránya a 

piacon. 

A környezeti értékeléshez a termék Környezeti Lábnyom 

módszerét alkalmazták, amely 16 hatáskategóriára 

terjed ki5. Az itt bemutatott növekedési forgatókönyvek 

eredményei a kibocsátáscsökkentésre, a víz- és 

anyagmegtakarításra irányulnak.  

 

Hangsúlyozni kell, hogy a növekedési potenciál számos 

feltételezésen alapul, beleértve az újrahasználható és az 

egyszer használatos csomagolások árát, valamint a 

szükséges infrastrukturális, beruházási és működési 

költségeket. A környezeti adatok az Ecoinvent adatbá-

zisból származnak. Ahol csak lehetséges, az alkalmazott 

becslések konzervatívak voltak. A tanulmány például az 

újrahasználati rendszer esetében a legrosszabb, az 

egyszer használatos rendszer esetében pedig a legjobb 

forgatókönyvet alkalmazta. Ez azt jelentette, hogy 

amennyiben pozitív eredmények születtek, nagyobb 

bizonyossággal lehet megerősíteni, hogy az 

újrahasználati rendszerek ígéretes megoldást 

jelentenek. 

 

A projekt egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy a 

gazdasági értékeléshez több különböző forrású adathoz 

is hozzá kellett férni. Néhány vállalattól azonban sikerült 

adatokat beszerezni. A tanulmányok módszertanának és 

korlátainak részletes leírása a honlapunkon elérhető 

technikai tanulmányban található.  

5  JRC (2019) Product Environmental Footprint  

(PEF) method- https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_ 

method.pdf 
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Kvantitatív elemzés és az újrahasználat 
elterjesztésének lehetőségei 

1. szektor 
 

HORECA Ételek & Italok 

1. Az ágazat áttekintése 

Az elviteles ételek és italok egy gyorsan növekvő 

ágazat. Az EU-ban az elvitelre szánt étel- és 

italcsomagolások éves felhasználása a becslések 

szerint 2019-ben meghaladta a 19 milliárd, 

illetve a 33 milliárd darabot.6 Az európai 

strandokon a 10 leggyakrabban előforduló 

egyszer használatos műanyag között mind az 

élelmiszer-, mind az italcsomagolások 

megtalálhatók.7 A COVID-19 járvány miatt 

megugrott az egyszer használatos műanyagok, 

különösen a csomagolóanyagok iránti kereslet, 

amely 40%-os8 növekedést ért el.9 

Az egyszer használatos elviteles csomagolások-

hoz számos anyagot használnak, többek között 

PET-et, PP-t, alumíniumot, papírfedelet, viaszos 

papírt és bioalapú műanyagokat. Az 

élelmiszerekkel való érintkezésük miatt az 

elvitelre szánt tárolóedényekkel kapcsolatban 

felmerülnek toxicitási, egészségügyi és 

biztonsági aggályok is. Ennek ellenére a jól 

megtervezett, újrahasználati rendszerekhez 

tartozó pooling- és tisztítórendszerek 

biztosíthatják az egészséget és a biztonságot. Az 

elmúlt években az elvitelre szánt csomagolások 

néhány újszerű anyagát kritika érte a PFAS vegyi 

anyagokat tartalmazó anyagok miatt.10 

2. Az újrahasználat akadályai és lehetőségei 

Az elemzés szerint az újrahasználat lehetővé tételének 

kulcstényezői ebben az ágazatban a következők:   

szabványosított csomagolás, amelyet könnyű 

tornyozni,  

szigorú higiéniai tisztító folyamatok,  

visszavitelre ösztönző betétdíjak és 

külső szolgáltatás igénybevétele az éttermek 

csomagolásának kezelésére. 

 

3. Eredmények és növekedési potenciál 

Készült összehasonlító elemzés az újrahasználható 

elviteles doboz és pohár, illetve a tipikus egyszer 

használatos alternatívák tekintetében. A modelle-

zett újrahasználati rendszer egy több éttermet 

kiszolgáló, külső vállalat által kezelt rendszer volt, 

újrahasználható polipropilén dobozokkal és 

poharakkal, a doboz esetében 100, a pohár 

esetében 132 ciklussal számoltak, valamint 10%-os 

veszteségrátával. Az LCA-elemzés kimutatta, hogy 

az újrahasználható tárolók, illetve poharak 

környezeti lábnyoma 13-szor, ill. 4-szer kisebb, 

mint az egyszer használatos társaiké. Emellett 

mindkét termékcsoport mind a 16 hatáskategó-

riában kedvező eredményeket ért el. Az elviteles 

ételekre és italolra vonatkozó elemzés az európai 

városi területekre összpontosított (amelyek a piac 

mintegy 75%-át fedik le), hogy tükrözze a rövid 

távolságok szükségességét (ami az elviteles ételek 

és italok szállítási kibocsátásához elengedhetetlen). 

 
Az újrahasználat arányának 20%-ra történő 

növelése ebben az ágazatban 2027-ig az 

ital- és élelmiszer-tárolók esetében együttesen 

az alábbi megtakarításokat eredményezné: 

 9,9 millió tonnával kevesebb felhasznált erőforrás 

2,6 milliárd köbméter megspórolt víz 

940,000 tonnával kevesebb kibocsátott CO2e 

3,7 milliárd euró megtakarítás 

 

 

 

 
Az újrahasználat 50%-osra történő növelése 

ebben az ágazatban 2030-ig az ital- és 

élelmiszer-tárolók esetében együttesen a 

következő megtakarításokat eredményezné: 

 27,1 millió tonnával kevesebb felhasznált erőforrás 

7,4 milliárd köbméter megspórolt víz 

2,6 millió tonnával kevesebb kibocsátott CO2e 

10,4 milliárd euró megtakarítás 
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4. Esettanulmány 

A HORECA ágazatban már alkalmaznak újrahasználati rendszereket az EU különböző régióiban. A tanulmány 

ezek közül néhányat elemzett, amelyekben nagy lehetőségek rejlenek a bővítésre. Az alábbi esettanulmány egy 

franciaországi, élelmiszer- és italtartályokat érintő újrahasználati rendszert mutat be. 

 

Uzaje 

Központosított tisztítórendszer újrahasználható élelmiszer- és italtároló-edényeknek (Franciaország) 

 
Az Uzaje Párizs-környéki tisztítóközpontjában 

mossa a piszkos csomagolásokat 

 

A hatékonyság és a szénlábnyom csökkentése 

érdekében 50 étteremtől, vendéglátó-ipari 

szolgáltatótól és 100 élelmiszer-kiskereskedelmi 

szereplőtől, valamint nem élelmiszerforgalmazó 

vállalattól gyűjtik össze a szennyezett 

csomagolásokat, és tisztán szállítják vissza őket 50-

200 km-es körzetben. 

 

Az ügyfelek választhatnak, hogy vagy az Uzaje 

tisztító és logisztikai szolgáltatását veszik igénybe, 

megtartva a tároló tulajdonjogát és vállalva a 

veszteség vagy kár költségeit, vagy pedig a teljes 

szolgáltatásonkénti bérleti díjat választják, amely 

körülbelül 0,40 euróba kerül tárolónként. 

 

A jelenlegi általános megtérülési ráta az ügyfél 

stratégiájától függően 30-90% között van (a 

megtérülési rátát a betétdíjas rendszer 

bevezetésével lehetne optimalizálni). 

 

Egy LCA-elemzés szerint egy 90%-os visszavételi 

arányú rendszer, amelyben az Uzaje 

újrahasználható üvegedényeit legalább 8,5 

alkalommal használják újra, 59%-kal kevesebb 

szén-dioxid-kibocsátást és 30%-kal kevesebb 

összköltséget jelent az egyszer használatos 

üvegekhez képest. 

Hasonlóképpen, az Uzaje újrahasználható tartályai 

felének újrahasználatával az ügyfelek akár 25% 

vizet és 75% energiát is megtakaríthatnak ahhoz 

képest, hogy újrahasznosítanák ezeket a tárolókat. 

 

Az Uzaje új ipari tisztítólétesítménye Neuilly-sur-

Marne-ban, az Île de France régióban 

napelemekkel működik, és évente akár 40 millió 

tárolót is képes mosni, így 3300 tonna csomagolási 

hulladékot spórol meg, és 900.000 euró 

hulladékkezelési költséget takarít meg. 

 

Az Uzaje támogatja a csomagolás szabványosítását 

a tartályok szabványosítási akadályainak leküzdése 

érdekében, valamint a kiszervezett szállítást 

(kerékpáros szállítás és elektromos járművek) a 

környezeti hatások további csökkentése 

érdekében.  

 

6 https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/abfallpolitik/2018_nabu_disposables_summary.pdf  
7 Addamo, A., Laroche, P. and Hanke, G., Top Marine Beach Litter Items in Europe, EUR 29249 EN, Publications Office of the European 

Union, Luxembourg, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC108181   
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7183989/  
9 Ez a szám a műanyagfelhasználás egészségügyi ágazatban tapasztalható növekedésének is köszönhető.    
10 https://www.beuc.eu/publications/toxic-chemicals-non-plastic-disposable-tableware-consumer-test-reveals/html 
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E-kereskedelem 2. szektor 
 

1. Az ágazat áttekintése 

Becslések szerint az e-kereskedelem ágazata 

2019 és 2020 között 31%-kal nőtt. A COVID-19 

felgyorsította az online kereskedelem 

elterjedését az európai országokban, 

megháromszorozva az éves e-kereskedelmi 

növekedési ütemet, összhangban a hosszú távú 

trendekkel. 2020-ban elérte a 10 milliárdos B2C 

csomagmennyiséget11. A tanulmány a divatra és 

a kiegészítőkre összpontosított, mivel ez az 

egyik legtöbbet értékesített árucsoport az 

e-kereskedelemben. 

Az e-kereskedelemben a csomagolás elsődleges 

feladata az áruk védelme a szállítás során és a 

sérülések megelőzése12. Ez gyakran vezet 

túlcsomagoláshoz és csomagolási kiegészítők 

(pl. buborékfólia, légpárnák, polisztirolcsipkék) 

használatához. A csomagolás jelentősége 

termékkategóriánként jelentősen változik, mivel 

egyes áruk szállítás közben jobban sérülnek, 

mint mások. Az e-kereskedelemben 

leggyakrabban használt csomagolástípusok a 

divatcikkek esetében az önzáró műanyag 

borítékok (polizsákok) és a kartondobozok.  

 

2. Az újrahasználat akadályai és lehetőségei 

Az elemzés szerint az e-kereskedelmi ágazatban az 

újrahasználat lehetővé tételének kulcstényezői a 

következők:  

Szállításra optimalizált, szabványosított 

csomagolás. Protektív, könnyű és rugalmas 

csomagolóanyagok és néhány szabványméret a 

hajókon és egyéb eszközökön történő szállítási 

helyigény, valamint a környezeti hatások és 

költségek minimalizálása érdekében. Az 

e-kereskedelmi csomagolásban rejlik a 

legnagyobb lehetőség a szabványosításra, mivel 

nem igényel nagyfokú differenciálást. 

Központosított szolgáltatás igénybevétele a 

tisztításhoz és több gyűjtőpont megvalósításához. 

A rendszert használó érdekeltek megoszthatnák a 

működési költségeket. Az újrahasználható 

csomagolás segíthet a csomagolási költségek 

csökkentésében is, mivel az online értékesítésben 

általában magas a visszaváltási arány.  

Betétdíjas rendszer, előfizetés vagy jutalmazási 

rendszer, amely a felhasználókat a csomagolás 

visszaküldésére ösztönzi. 

 

3. Eredmények és növekedési potenciál 

Készült összehasonlító elemzés az újrahasználható 

e-kereskedelmi csomagolásról, illetve a tipikus 

egyszer használatos alternatívák tekintetében. A 

modellezett újrahasználati rendszer egy 

újrahasználható műanyag tasakra fókuszált, amelyet 

a vásárló előre fizetett postai szolgáltatással küldött 

vissza. A modell 30 ciklussal és 10%-os veszteség-

rátával számolt. Az életciklus-elemzés kimutatta, 

hogy az újrahasználható csomagolást alkalmazó 

rendszernek közel 3-szor kisebb hatása van az 

e-kereskedelmi divat kategóriában, mint az egyszer 

használatos rendszernek. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó, növekedési poten-

ciált vizsgáló elemzés a divatcikkek EU-n belüli 

megrendeléseire összpontosított (ami a piac 34%-át 

teszi ki), tükrözve, milyen nehéz az EU-n kívülről 

szállított termékek esetében az újrahasználat elérése. 

Ha 20%-ra növekedne 2027-ig az újrahasználat 

aránya az e-kereskedelemben, az a következő 

megtakarításokat eredményezné: 

60.000 tonnával kevesebb felhasznált erőforrás 

238 milló köbméter megspórolt víz 

102.000 tonna megspórolt CO2e 

 

 

 
Ha 50%-ra növekedne 2030-ig az újrahasználat 

aránya  az e-kereskedelemben, az a következő 

megtakarításokat eredményezné: 

250.000 tonnával kevesebb használt nyersanyag 

1 milliárd köbméter megspórolt víz 

429.000 tonna megspórolt CO2e 

Az e-kereskedelem volt az egyetlen olyan ágazat, ahol 

az újrahasználat gazdaságilag nem volt versenyképes 

az egyszer használatos alternatívákkal szemben. Az 

újrahasználható csomagolás használata a 

kiskereskedők számára egységenként 2,43 EUR 

többletköltséget jelentene, ami a magas posta-

költségnek tudható be, így az újrahasználat bevezetése 

pluszköltséget jelenthet a fogyasztók számára. A 

németországi kísérleti projektekből származó 

fogyasztói adatok azonban azt mutatták, hogy az 

e-kereskedelemben nagy a fizetési hajlandóság az 

újrahasználható csomagolásért13. Fontos, hogy az 

egyszer használatos rendszerek externális környezeti 

költségei sem lettek figyelembe véve az újrahasználat 

üzleti szempontjainak vizsgálatakor. 
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4. Esettanulmány 

Az e-kereskedelemben az újrahasználati rendszerek kiterjesztése nagy lehetőségeket rejt magában. Ezek a 

rendszerek versenyképesebbé válhatnak, ha gazdasági ösztönzők és újrahasználati célok kerülnek bevezetésre 

annak érdekében, hogy az újrahasználat költséghatékonyabb legyen az egyszeri felhasználáshoz képest. Az 

alábbiakban egy Európában és Észak-Amerikában terjedő, újrahasználaton alapuló e-kereskedelmi rendszer 

néhány fő tanulságát ismertetjük. 

repack 

Újrahasználható postaicsomagolás-rendszer (Európa és Észak-Amerika) 

 

11 Last Mille Experts, “Out-of-home delivery in Europe 2021 PUDO and parcel lockers”, 2021. [Online].  

Elérhető: https://shipinroom.upidoag.ch/wp-content/uploads/2021/04/LME_UPIDO_OOH_Europe_2021.pdf 

12 Regattieri, A., Santarelli, G., Gamberi, M., Mora, Cristina, “A New Paradigm for Packaging Design in Web-Based Commerce”, 

International Journal of Engineering Business Management. [Online].  

Elérhető : https://journals.sagepub.com/doi/full/10.5772/5882 

13 Tchibo (2020) RePack – Mehrwegversandtasch: https://www.praxpack.de/fileadmin/user_upload/materialien/ 

praxpack_Ergebnisse_Pilottest_Tchibo_2020_webversion.pdf 
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A Repack egy újrahasználati alapon működő 

csomagolási rendszert működtet, amely postai 

úton szállítja az árukat (főként ruházati cikkeket és 

kiegészítőket) Európa- és Észak-Amerika-szerte. 

 

A RePack vízálló csomagolása Kínában készül, 

három különböző színben és méretben (6, 21 és 45 

literig), és úgy tervezték, hogy üresen 

összehajtható és levélméretűre zárható, így a 

postaládába dobva a világ bármely pontján 

ingyenesen visszaküldhető. 

 

Az újrahasználható csomagolás legalább 20 

ciklusra készült, és jelenleg mintegy 80%-os 

visszaküldési aránnyal működik. 

 

A RePack partnerüzletei vagy visszaküldik a 

csomagot egy központi létesítménybe, vagy egy 

bérleti alapú rendszerrel „zárják a kört”. Ekkor 

biztosítják a csomag házon belüli tisztítását és 

újrahasználatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A "Return on the go" rendszer egy önkéntes 

rendszer a márkák számára (a kiskereskedők 

számára ciklusonként körülbelül 3,50 euróba kerül) 

a csomagolásoknak az észtországi tisztító és 

újraellátó központba történő szállításáért és 

visszaküldéséért, amelyeket vissza lehet váltani 

utalványokra (akár visszavásárolt termékek esetén 

is) vagy jótékonysági adományokra lehet fordítani. 

 

A vállalat életciklus-jelentése szerint az újra-

használhatra építő csomagolási rendszerükkel az 

eldobható csomagoláshoz képest akár 80%-kal 

csökken a karnonlábnyom és 96%-kal az  

e-kereskedelmi csomagolási hulladék. 

https://shipinroom.upidoag.ch/wp-content/uploads/2021/04/LME_UPIDO_OOH_Europe_2021.pdf
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.5772/5882
https://www.praxpack.de/fileadmin/user_upload/materialien/praxpack_Ergebnisse_Pilottest_Tchibo_2020_webversion.pdf
https://www.praxpack.de/fileadmin/user_upload/materialien/praxpack_Ergebnisse_Pilottest_Tchibo_2020_webversion.pdf
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Nagyméretű kiskereskedések- Háztartási cikkek 3. szektor 
 

1. A szektor áttekintése 

A háztartási tisztítószerek kategóriája különböző 

terméktípusokból áll: mosószerek, 

felülettisztítók, mosogatószer, karbantartó 

termékek és fehérítők.14. A háztartási 

tisztítószerek piaca 2019-ben 19,5 milliárd 

csomagolással terhelte a környezetünket 

Európában. Ezeket a termékeket többnyire 

különböző méretű műanyag flakonokban 

értékesítik. A leggyakoribb típusok a HDPE és a 

PET15. 

2. Az újrahasználat akadályai és lehetőségei 

Az elemzés szerint az újrahasználat lehetővé tételének 

kulcstényezői a háztartási tisztítószerek terén a 

kiskereskedelmi szolgáltatóknál a következők:  

Szabványosított csomagolás a gyorsabb 

visszavételi ciklusok és a kisebb „pooling” 

mennyiségek érdekében, tartós csomagolás az 

élettartam és a felhasználások számának 

maximalizálása érdekében, és egymásra 

helyezhetőség a szállítások számának 

minimalizálása érdekében; 

Megfelelő tisztítási logisztika a higiéniai és 

biztonsági termékspecifikus jogszabályoknak való 

megfelelés biztosítása, valamint a szivárgás és 

keresztszennyeződés elkerülése érdekében.   

Betétdíjas rendszer, előfizetés vagy jutalmazási 

rendszer - ideális esetben racionalizált és elérhető 

a megszokott helyeken vagy azok közelében, 

például szupermarketekben, önkormányzati 

gyűjtőpontokon. 

Rövid távú fordított logisztika, ideális esetben 

minden országban újratöltési kapacitással; 

A felhasználók oktatása, valamint címkézés, hogy 

az újrahasználható/újratölthető csomagolásokat 

ne keverjék össze az (egyszer használatos) 

újrahasznosítható csomagolásokkal. 

3. Eredmények és növekedési potenciál 

Készült egy összehasonlító elemzés az 

újrahasználható csomagolású mosószer, illetve a 

tipikus egyszer használatos flakon tekintetében.  

A modellezett újrahasználaton alapuló rendszer egy 

ipari vezetésű, betétdíjat alkalmazó újratöltő rendszer 

volt, amely 100 ciklussal és 10%-os veszteségrátával 

számolt. 

Az életciklus-elemzés kimutatta, hogy az újrahasznál-

ható csomagolással dolgozó rendszernek közel 12-

szer kisebb hatása van a háztartási tisztítás esetében, 

mint az egyszer használatosra építő rendszernek. A 

háztartási tisztítószerek esetében a növekedési 

potenciált vizsgáló elemzés a folyékony mosószerekre 

és a textiltisztítószerekre összpontosított (amelyek a 

piac 25%-át teszik ki).  

Az újrahasználat arányának 20%-ra történő növelése 

ebben az ágazatban 2027-ig a következő 

megtakarításokat eredményezné: 

201.000 tonnával kevesebb felhasznált nyersanyag 

603 millió köbméter megspórolt víz 

240.000 tonna megspórolt CO2e 

300 milliárd euró megtakarítás 

 

 

 

 

Az újrahasználat arányának 50%-ra történő növelése 

ebben az ágazatában 2030-ig a következő 

megtakarításokat eredményezné: 

537.000 tonnával kevesebb felhasznált nyersanyag 

1,6 milliárd köbméter megspórolt víz 

642.000  tonna megspórolt CO2 

804 milliárd euró megtakarítás 

 

 

 

 

10 

 



4. Esettanulmány 

A háztartási szektorban a kiskereskedelemben már többféle formában alkalmaznak újrahasználati rendszereket. 

Tekintettel az ágazat különböző termékeire, többféle modell is megvalósítható, hogy minden egyes esetre a 

legjobb megoldást kínálják. Az alábbiakban a háztartási termékekre vonatkozó, az Egyesült Királyságban és 

Franciaországban alkalmazott újrahasználati rendszerek néhány fő következtetését mutatjuk. 

 

Újratöltés és újrahasználat a legjelentősebb piacok számára (kiskereskedők és márkák) 

A háztartási tisztítószerek kiskereskedelmi 

újrahasználati modelljei vagy az otthoni utántöltést 

(csökkentett csomagolású, vízzel hígítandó 

koncentrált változat) vagy a bevásárlás közben 

megvalósuló utántöltést (üzletekben elhelyezett 

adagolórendszerek) foglalják magukban.  

 

Utántöltés az üzletben: Az Ecover és az Unilever 

Persil utántöltő rendszerei megtalálhatók az 

Egyesült Királyságban működő kiskereskedőknél 

gravitációs elven működő adagolókkal és 

automatákkal, amelyek az Ecover mosószereket 

100%-ban újrahasznosított műanyag palackokban, 

az Unilever Persilt pedig QR-kóddal ellátott, 

újrahasználható alumínium vagy rozsdamentes acél 

flakonokban kínálják érintésmentes utántöltő 

állomásokon. 

 

 

 

 

 

 

A TerraCycle által kifejlesztett Loop otthonról 

intézett visszavételt és üzletben megvalósított 

visszaváltást egyaránt kínál, Franciaországban és az 

Egyesült Királyságban a legnagyobb 

kiskereskedelmi szereplőknél megtalálható, ahol 

mind a termékek, mind az üres, újrahasználható 

csomagolások kiszállítását és átvételét kínálja, 

miközben gondoskodik a fordított logisztikáról, a 

tisztításról, a higiéniáról és az újraelosztásról. A 

Loop tagsági díjat számít fel a vállalatoknak, az 

ügyfelek pedig betétdíjat fizetnek. 

 

Algramo: egy chilei alapítású, szintén londoni 

székhelyű start-up, amely "grammonként", 

otthonról intézett újratöltési modellt kínál, 

elektromos tricikliket és rejtett RFID-címkével 

ellátott, újrahasználható csomagolást használ, és a 

csomagolás újrahasználatakor "fenntartható 

fogyasztási kreditet" kínál a következő vásárláskor 

(átlagosan 10% kedvezmény). 

14 A.I.S.E - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, “A.I.S.E Product Portfolio”. [Online]. Elérhető: 

https://www.aise.eu/documents/document/20160704160734-a_i_s_e__product_portfolio.pdf  

15 A.I.S.E - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, “Packaging in the Detergents Industry”. 

[Online]. Elérhető: https://www.aise.eu/our-activities/sustainable-cleaning-78/circular-economy/packaging-2222.aspx 
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A szabványosítás szerepe az 
újrahasználat kiterjesztésében 

Az újrahasználható csomagolásokra vonatkozó szabványoknak elsődlegesen a vállalkozások 

számára kell iránymutatást nyújtsanak a szabályozási követelményeknek való megfeleléshez 

azáltal, hogy harmonizált csomagolási formákat és újrahasználati rendszerkövetelményeket 

határoznak meg, amelyek alkalmazása esetén a vállalkozásoknak lehetővé válik a 

jogszabályoknak való megfelelés. A jogi intézkedéseket és szabványokat a legmagasabb szinten 

meg lehetne különböztetni a vállalkozások közötti (például ipari és szállítási csomagolások) és a 

vállalkozások és a fogyasztók közötti csomagolási rendszerek (például italok, ételek elvitelére és 

kiszállítására, e-kereskedelemre stb.) között. 

Az újrahasználható csomagolási formák és rendszerek harmonizálásával a szabványok a csomagolási és 

infrastrukturális sokféleség korlátozásával csökkentik az üzleti bizonytalanságot, így világos keretfeltételeket 

biztosítanak a befektetők és az üzemeltetők számára az interoperábilis újrahasználható csomagolást alkalmazó 

rendszerek kifejlesztéséhez, anélkül, hogy az innovációt és a termékdifferenciálást elfojtanák. A szabványosítás 

elősegítheti a szabványoknak megfelelő rendszerek értékláncainak létrehozását, ahol a csomagolási típusok, 

valamint az azokat támogató infrastruktúra és logisztika ésszerűsített és átjárható. A szabványosítás így 

megkönnyíti az értéklánc szereplőinek együttműködését, ami kiszámíthatóbb gazdasági eredményekkel járhat. 

  

A szabványosítással – konkrétan a csomagolási dimenziók racionalizálásával és az alkalmazott logisztika, tárolás 

és mosás ésszerűsítésével – a következők érhetőek el: 

Csökkennek az újrahasználható csomagolással 

dolgozó rendszerek beruházási és üzemeltetési 

költségei, mivel a csomagolástervezőknek és az 

üzemeltetőknek nem kell a semmiből megtervezniük 

a csomagolást és a rendszereket, hanem a 

szabványok által javasolt követelményeket kell 

követniük, hogy azok összeegyeztethetők legyenek 

a logisztikai és mosási infrastruktúrával. 

 

Módszertanokat és eszközöket biztosít az 

újrahasználható csomagolást használó rendszerek 

hatékonyságának nyomon követésére és jelentésére. 

 

Az egészségügyi és környezeti kockázatok elleni 

biztonság biztosítása a mosási folyamatokra 

vonatkozó szabványosított minimumkövetelmények-

nek köszönhetően, amelyek javítják a mosási 

eredményeket a különböző csomagolóanyagok, 

formák és méretek esetében. 

 

Lehetővé válik a politikai döntéshozók számára, 

hogy azonosítsák a pénzügyi támogatásra jogosult, 

újrahasználható csomagolóanyagokkal foglalkozó 

vállalkozásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A méretgazdaságosság és az újrahasználható 

csomagolást alkalmazó rendszerek piaci 

elterjedésének elősegítése megvalósul azáltal, hogy 

a vállalatok számára lehetővé teszi ugyanazon 

csomagolás és/vagy ugyanazon logisztikai és 

mosóinfrastruktúrák közös használatát. 

 

Megvalósul a környezeti előnyök és a gazdasági 

életképesség maximalizálása az újrahasználható 

csomagolást használó rendszerek révén, mivel a 

csomagolás-tervezőknek és üzemeltetőknek nem 

kell a semmiből megtervezniük a csomagolást és a 

rendszereket, hanem a szabványok által javasolt 

követelményeket követik, hogy azok 

összeegyeztethetőek legyenek a logisztikai és 

mosási infrastruktúrával. 

 

A használt csomagolások visszavételi aránya 

növekszik, mivel csökken az káosz és nő a 

felhasználók kényelmi szintje, pl. a különböző 

rendszerek vagy a nem kompatibilis visszavételi 

pontok számának csökkentésével. 
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Megfelelő tervezés esetén a szabványok nem fogják 

elfojtani az innovációt az újrahasználható 

csomagolások területén: a tervezés révén lehetővé 

teszik a termék differenciálásának különböző 

fokozatait, és többszörös rotáció során is biztosítják 

a szükséges termékinformációkat. Szabványosított 

csomagolási rendszerek léteznek például az 

italiparban, ahol csak a palackok címkéi változnak. 

Ezek a rendszerek már évtizedek óta léteznek, 

például Hollandiában és Belgiumban a barna 

üvegből készült sörösüveg rendszerrel, 

Németországban pedig az ásványvizek esetében az 

üveg Perlenflasche vagy „gyöngyös palack” 

rendszerrel. Dél-Amerikában és Németországban a 

Coca-Cola is kísérletezik az újrahasználható 

palackokkal italcsaládja számára, ugyanazokat a 

műanyag palackokat újra felhasználva. 

 

A szabványosított újrahasználható csomagolások 

márkánként eltérő megjelenésűek lehetnek, 

ugyanakkor a logisztikai és mosási rendszerekhez 

való illeszkedés érdekében ugyanazokat a 

méretkövetelményeket követik. A műanyag tartályok 

mérete és általános alakja lehet azonos, de színük, 

széleik, dombornyomásuk, kivitelük és a kialakítás 

egyéb részletei mégis eltérhetnek. A 

legkülönlegesebb formatervezési minták nem 

cserélődnének ki a márkák között, de a mosás és 

szállítás ugyanazokkal a rendszerekkel történhet. 

 

Míg egyes újrahasználható csomagolást alkalmazó 

rendszereket a semmiből hoznak létre, más rendszere-

ket a meglévő szabványoknak és gyakorlatoknak 

megfelelően lehet kifejleszteni. Az élelmiszeriparban 

például a Gastronorm méreteknek megfelelő, a 

kollomoduláris Euronorm rekeszekbe illeszkedő, 

újrahasználható élelmiszercsomagolások 

fejleszthetők.16  A szabvá-nyosítás az újrahasználható 

csomagolásra vonatkozó legjobb gyakorlatok 

meghatározásával a kutatási és fejlesztési költségek 

csökkentésének eszközeként is felfogható. Egy holland 

tanulmány kiemelte a szabványok szerepét a hatékony 

tisztítás és a fordított logisztika lehetővé tételében. Ez a 

tanulmány például kiemeli a polipropilén újrahasznál-

ható anyagként való alkalmasságát, mivel az ellenáll a 

magas tisztítási hőmérsékletnek (akár 85°C-ig), 

valamint a téglalap alakú, egymásba illeszthető formák 

és az elválasztható univerzális fedelek használatát.17  

 

Az újrahasználható csomagolás akkor a 

legsikeresebb, ha a fogyasztókat a visszavételre 

ösztönzik, akár egy betétdíjas rendszer részeként 

(amikor a fogyasztók betétdíjat fizetnek a csomagolás 

után, amelyet a visszavitelkor visszakapnak), akár más 

jutalom formájában. 

 

Ha a rendszer digitálisan is fel van szerelve a 

csomagolás mozgásának nyomon követésére, az 

üzemeltetők számára könnyebbé válik a 

csomagolás láncba való visszatérésének előrejelzése 

és elősegítése. A szabványosítási folyamatok lehetővé 

tehetik az ipar és a civil társadalom számára, hogy 

közösen határozzák meg a leghatékonyabb nyomon 

követési rendszert és gyakorlatokat, amelyek 

megkönnyítik működésüket. 

16 A.I  KIDV, ‘Standardisation in reusable food packaging’, 2020 július, 1. o., Letöltve innen: 

https://kidv.nl/media/cop/herbruikbaar/shared_packaging_def_standardisation_in_reusable_food_packaging__cop__jan-21_.pdf?1.1.7 

17 KIDV, ‘Standardisation in reusable food packaging’, 2020 július, 1. o., Letöltve innen: 

https://kidv.nl/media/cop/herbruikbaar/shared_packaging_def_standardisation_in_reusable_food_packaging__cop__jan-21_.pdf?1.1.7 
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Összefoglaló és szabályozási 
javaslat 
 

A tanulmány feltárja a környezeti előnyöket és az esettanulmányok által bemutatott életképes 

rendszerek meglétét, amelyek, ha szélesebb körűvé válnak, nagymértékben hozzájárulhatnak a 

körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megvalósításához. Egyértelműen szükség van azonban politikai 

támogatásra ahhoz, hogy az újrahasználat üzleti szempontból is előnyös legyen, és ezáltal a 

környezeti előnyök is maximalizálódjanak. Uniós szinten a csomagolásról és a csomagolási hulladékról 

szóló irányelv jelenlegi felülvizsgálata lehetőséget kínál az újrahasználható csomagolást alkalmazó 

rendszerekre való áttérés támogatására, miközben biztosítja a csomagolási hulladék keletkezésének 

megelőzését és támogatja a körforgásos és helyi gazdaságot. 

Fontos, hogy a  stratégia középpontjában az újrahasználatra vonatkozó ágazati célértékek, valamint az általános 

hulladékmegelőzési célok meghatározása és az újrahasználható csomagolások EU-n belüli harmonizációja álljon. 

Ezen túlmenően egy sor kiegészítő intézkedést kell bevezetni az átállás támogatására és optimalizálására. 

Néhány kulcsfontosságú ajánlás : 

 Határozzanak meg kötelező ágazatspecifikus újrahasználati/újratöltési célokat az olyan ágazatokban, ahol a 

vállalkozások és a fogyasztók között az újrahasználat és az újratöltés már működik, mint például: 

HORECA: 2030-ra 

100%-os célkitűzés a helyszínen fogyasztott ételek és italok esetében 

75%-os célkitűzés az elvitelre és kiszállításra szánt ételek és italok esetében 

Élelmiszerboltok: 2030-ra 

75%-os cél háztartási tisztítószerekre 

75% italokra (üdítőkre & alkoholos italokra) 

50% kozmetikai termékekre (sampon, szappan stb.) 

E-kereskedelem: 2030-ra 

50%-os cél az EU-n belül szállított ruhákra és kiegészítőkre 

50%-os cél minden más EU-n belül szállított termékre 
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2030-ig 100%-os újrahasználati cél kitűzése a 

vállalkozások közötti csomagolásmozgásoknál. 

 

Az újrahasználható csomagolást alkalmazó 

rendszerekre vonatkozó ágazatspecifikus 

minimum-követelmények elfogadása, amit az 

újra-használható csomagolásra vonatkozó 

csomagolási és rendszerspecifikus szabványok 

támogatnak, beleértve az egyértelmű 

fogalommeghatározá-sokat és a harmonizált 

csomagolási méreteket; 

 

2022-ig kötelezővé teendő, hogy a HORECA/ 

kiskereskedők/a fogyasztók részére 

(tovább)értékesítők, 2025-ig pedig az e-keres-

kedelmi vállalkozások is kínáljanak újrahasz-

nálható csomagolási lehetőséget. Ez magában 

foglalja a helyben történő fogyasztásnál az 

újrahasználható edények használatának 

kötelezettségét, valamint az újrahasználható 

lehetőség biztosítását, miközben a fogyasztók-

nak lehetőséget kell adni arra, hogy magukkal 

hozzák saját edényeiket.. 

 

A csomagolás jobb tervezésének biztosítása, 

különösen a csomagolóanyagok összetett-

ségének csökkentésével (pl.: kevesebb réteg, 

anyag és polimer használata) az újrahasznosít-

hatóság, valamint az egészség- és környezet-

biztonság biztosítása érdekében; 

 

A csomagolásra vonatkozó kötelező zöld 

közbeszerzési minimumkövetelmények és célok 

bevezetése;  

 

Az intézkedések végrehajtatása az újrahasználati/ 

újratöltési célértékre vonatkozó kötelező 

jelentéstételi mechanizmus előírásával; 

 

Gazdasági ösztönzők bevezetése az újrahasznál-

ható csomagolások és az újrahasználati 

rendszerekhez szükséges kezdeti 

tőkebefektetések támogatására (pl.: EPR-díj 

ökomodulációja, HÉA-alapú ösztönzők) 

 

Közpénzek befektetése az ipari újrahasználati 

rendszerek kutatásába és fejlesztésébe, 

valamint kísérleti projektekbe, például a Horizon 

Europe, a LIFE vagy a Kohéziós Alapok 

felhasználásával   

 

Az EU piacán forgalomba hozott egyszer 

használatos csomagolóanyagok mennyiségére 

vonatkozó általános felső határ megállapítása; 

 

Egyes egyszer használatos csomagolási formák 

használatának korlátozása bizonyos esetekben 

(pl. monodózis, zöldség- és gyümölcscsomagolás), 

és a nagy tételben történő értékesítés 

támogatása, különösen ott, ahol újrahasználható 

termékek vagy rendszerek lehetségesek, vagy ahol 

a fogyasztási cikkek csomagolás nélkül is 

biztonságosan kezelhetők; 

 

A betétdíjas rendszerek (DRS) bevezetésére 

vonatkozó minimumkövetelmények 

megállapítása annak biztosítására, hogy az egész 

EU-ban harmonizáltak legyenek, és az 

újrahasználati célok elérését támogató, 

optimalizált újratöltési rendszer jöjjön létre. 

 

Iránymutatás nyújtása az újrahasználható 

csomagolást alkalmazó rendszerek 

modelljeinek meghatározásához, valamint a 

legjobb gyakorlatok előmozdítása. 
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