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A heidelbergi „Környezetvédelmi Integrált Marketing és Kutatási Szerve-

zet” (Ecology Integrated Marketing & Research Marktforschungsunternehmen) 
a Német Műanyaghulladék Szövetség (Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-
Recycling, DKR) megbízásából a műanyagipar 498 döntéshozójának és 1400 
háztartásának megkérdezése alapján tanulmányt készített a műanyaghulla-
dékok újrahasznosításáról. 

A megkérdezettek jelentős része hétfokozatú skálán mérve átlagosan 
5,19 értékben állította, hogy vásárlásai során előnyben részesítené a hulla-
dékot tartalmazó műanyagtermékeket. A döntés feltételéül a termék minőségét 
jelölték meg, és befolyásolta őket, hogy ily módon hozzájárulhatnak a 
természet erőforrásainak kíméléséhez. A felhasználók több mint fele hajlandó 
lenne ezekért a gyártmányokért akár 12%-kal magasabb árat is fizetni. A 
válaszadók másik fele viszont csak alacsonyabb árak esetében vásárolna 
reciklátumot tartalmazó termékeket.  

A felhasználók döntő többsége szelektíven kezeli a hulladékokat, és ezt 
nem érzi terhesnek. A többség ésszerűbbnek tartja az újrahasznosítást, mint a 
lerakást. 

Az újrahasznosítás kedvező megítélése meglepte az ipar szakembereit, 
azonban az is világossá vált, hogy a lakosság e téren tájékozatlan. A 
megkérdezettek nagy része egyetlen hulladékból visszanyert műanyagot sem 
tudott megnevezni, illetve sokan „Styropor” gyűjtőnév alatt említették meg a 
PET-et, a PVC-t és a habosítható polisztirolt (1. ábra). Látható, hogy a 
megnevezések száma rendkívül alacsony a megkérdezettek számához 
viszonyítva. 

Sokan helyesnek tartanák, ha a reciklált műanyagot tartalmazó terméke-
ken ezt a tényt feltüntetnék. A háztartási cikkek hulladékból visszanyert 
műanyag hányadát a műanyagipar szakemberei 5%-ra, a felhasználók jelen-
tős része 50%-ra becsülte.  

Az ipar szakemberei szerint a reciklált hulladék alkalmazásának előfel-
tétele a megfelelő minőség, fontos továbbá a gond nélküli feldolgozhatóság és 
a termék kifogástalan alkalmazhatósága. A megkérdezettek magatartását 



kedvezően motiválja, hogy a hulladékok hasznosítása előnyösen hat a kör-
nyezetre.  
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1. ábra 
A reciklátumok  
ismertsége a la-
kosság körében 
(többszöri meg-
nevezés is lehet-
séges) 

 
A műanyag-feldolgozó ipar szakemberei meglepően sok, 251 olyan 

reciklátumot ismernek, amelyek műszaki paramétereit receptúra rögzíti; a 
megkérdezettek 85%-a ezen belül ismert PVC reciklátumot, és csupán 39%-
uk poliolefinből előállítottat (1. táblázat).  

1. táblázat 
A reciklátumok ismertsége és alkalmazása a feldolgozók körében 

 
Reciklátum Ismertség, % Tényleges 

alkalmazás,% 
Várható 

alkalmazás, % 
PVC reciklátum 85,3 33,1 32,2 
PP regranulátum 80,4 45,9 45,2 
PET, színtelen reciklátum  75,7 18,7 18,5 
ABS reciklátum 73,8 39,5 41,3 
Kis sűrűségű PE reciklátum 73,6 36,4 36,6 
Nagy sűrűségű PE reciklátum 71,6 35,1 33,1 
PET, színes reciklátum 69,9 10,5 10,8 
PS regranulátum 68,2 32,8 29,6 
Polikarbonát reciklátum 67,0 27,9 25,2 
Polisztirol/polisztirolhab  
regranulátum 58,4   8,5   8,3 

PP, kis sűrűségű regranulátum 
keveréke 56,5 16,7 15,6 

Reciklátumok keveréke 44,8 9,8   9,9 
Poliolefin regranulátum 39,0 6,9 6,4 

 



A reciklátumokat, regranulátumokat számos területen használt termékben 
alkalmazzák. 206 döntéshozó szakember válasza alapján értékelték a reciklált 
termékek célpiacait: az autó-, illetve az építőipar részesedése 20–20%-ot, az 
elektrotechnikáé és a bútoriparé 11–11%-ot tett ki (2. ábra). A közeli jövőben 
az ipar várhatóan nem növeli a hullladékból visszanyert műanyagok alkalma-
zását, hosszabb távon azonban lehet erre számítani.  

A piackutatás során 122 értékesítőt neveztek meg, leggyakrabban (20%) 
olyanokat, amelyek a reciklátumokat maguk állítják elő. Néhány jelentős 
újrahasznosító céget viszont meg sem említettek. 
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2. ábra A reciklátumok megoszlása alkalmazási területek szerint  
(összesen 206 válasz alapján) 

 

Következtetések 
A közeli jövőben a különböző reciklátumok feldolgozóinak köre várhatóan 

nem bővül. A reciklátumokat főképp maguk az előállítók alkalmazzák, és erre 
vezethető vissza, hogy e területen a feldolgozó vállalatok indokolatlanul 
tájékozatlanok. Az értékesítő vállalatok sokasága miatt a gyártóknak hatékony, 
az autó- és az építőipar mellett például a bútoripar igényeihez igazodó 
marketingmunkával lehet, illetve kell kedvezőbb piaci feltételeket teremteni.  

A potenciális feldolgozók gyakran műszaki problémáktól félve vonakod-
nak a reciklátumok alkalmazásától. Amennyiben ezek előítéletből fakadnak, 
javítani kell a tájékoztatás hatékonyságát. 



Sok feldolgozó vállalat elsősorban a környezetkímélő hatásokat szem 
előtt tartva dönt reciklátumok alkalmazása mellett, célszerű lehet azonban 
annak hangoztatása is, hogy ezen az úton erőforrások takaríthatók meg.  

A reciklátumokat tartalmazó gyártmányok ismertetőiben ezt a tényt jelölni 
kell. 

A közvéleményt a hulladékok újrahasznosításának az egész társadalmat 
érintő előnyeiről hatékony eszközökkel tájékoztatni kell.  

A DKR a jövőben még erőteljesebb munkát szándékozik kifejteni jó 
minőségű, értékes reciklátumok gyártása és az alkalmazásukkal előállított, 
gazdaságos és versenyképes termékek elterjedése érdekében. 

 
Dr. Szabó Ferenc 
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