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A műanyag csomagolás és az „élelmiszerhulladék elleni 
háború” 

 
A fejlett országokban elképesztő mennyiségű élelmiszerhulladék képződik, de a világ 
más tájain is szembesülnek ezzel a problémával. A korszerű műanyag csomagolások 
segítenek abban, hogy ez a mennyiség kisebb legyen. Komoly nemzetközi szervezetek 
küzdenek a már megtermelt élelmiszer rendeltetésszerű felhasználásáért, amihez hozzá-
tartozik az élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagok vizsgálatának szabályozása is. 
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Mennyi élelmiszert dobnak ki évente a világon? Valószínűleg többet, mint gon-

doljuk. A szakemberek jellemzően különbséget tesznek aközött, hogy az élelmiszer 
„veszteség”, az ellátási láncban fordul-e elő vagy az élelmiszer „hulladék” a kereske-
delemben és vásárlói szinten keletkezik. Az USA-ban becslések szerint a kombinált 
élelmiszerveszteség és -hulladék – a farmoktól a terített asztalokig – kb. 42%-ot tesz 
ki. Vagyis, minden 10 kg előállított élelmiszerből 4 kg sohasem jut el a fogyasztóig.  

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a fejlett országokban rengeteg élelmiszerhul-
ladék keletkezik, bár gyakran ezek még alkalmasak emberi fogyasztásra, míg a fejlődő 
országokban sokkal kevesebb. Az ENSZ Élelmiszer és Mezőgazdasági Szervezete sze-
rint a fogyasztók által keletkező, egy főre eső élelmiszerhulladék Európában és Észak-
Amerikában 95–115 kg/év, míg Afrika szubszaharai részén és Dél/Délkelet-Ázsiában 
csak 6–11 kg/év. Az amerikai 113 kg/fő éves hulladék átlagosan 1600 dollárt jelent 
évente egy négyfős családnak. Az EPA úgy véli, egyre több élelmiszer válik kommu-
nális szilárd hulladékká az USA-ban, 2010-ben több mint 34 millió tonna keletkezett. 
A globális élelmiszerveszteség és hulladék problémáját jól jellemzik a következő ada-
tok: 

– 1,3 milliárd tonna élelmiszer vesz kárba vagy válik hulladékká évente – 34%, 
– minden előállított négy kalóriából egy kalória globálisan nézve veszteség vagy 

hulladék, 
– a kárba vesző vagy hulladékélelmiszer előállításához használt víz mennyisége 

a mezőgazdaság éves vízfelhasználásának 24%-a, amellyel meg lehetne tölteni 
70 millió olimpiai méretű uszodát. 

Ez a probléma, de mi a megoldás? A nemzetközi, nemzeti és helyi szervezetek 
meghirdették az „élelmiszerhulladék elleni háború”-t. A szakemberek általában egyet-
értenek abban, hogy az élelmiszerveszteség és -hulladék csökkentéséhez szükség van 
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egy többfrontos megközelítésre, amivel támadást lehet indítani a fő okok ellen, az 
egyes országok sajátosságait figyelembe véve, pl. jobban fókuszálva az ellátási lánc 
kérdéseire a fejlődő országokban, és a fogyasztói viselkedésre a fejlett országokban. 

A műanyag csomagolások jelentős, sőt gyakran főszerepet játszanak a vesztesé-
gek és hulladékok csökkentésében az élelmiszerek előállítási folyamatának minden 
állomásán: legyen az mezőgazdaság, feldolgozás, elosztás, tárolás, kereskedelem és 
háztartás. A következőkben a műanyag csomagolások előnyeire hozunk fel néhány 
példát. 

Védelem: az élelmiszerek védelme és biztonságos szállítása érdekében a csoma-
golásnak az oxigénnel, a fénnyel, a hőmérséklettel, a nedvességgel, a mikrobákkal és a 
szennyeződésekkel szemben kell védeni a terméket: 

– az ultravékony műanyag fólia blokkolja az oxigénáteresztést, 21 napra vagy 
ennél hosszabb időre növeli a friss húsok eltarthatóságát, 

– a gyárilag légmentesen zárt műanyag dobozok és zacskók megőrzik az ételek 
ízét, állagát és tápértékét azáltal, hogy kizárják a levegőt, megelőzik a kelle-
metlen szagok és ízek abszorpcióját, 

– a magas műszaki színvonalú zacskók szupervékony műanyag (és egyéb anya-
gú) többrétegű fóliákból készülnek, amelyek „együtt dolgoznak”, hogy védjék 
és hosszabb ideig frissen tartsák az ételt, 

– és meg kell még említeni a légmentesen visszazárható zacskókat és dobozokat 
is. 

Frissesség: ez az egyik legfontosabb követelmény. A fogyasztó jogosan várja el, 
és biztos szeretne lenni abban, hogy amit eszik, az friss, és ez tükröződik az élelmiszer 
kinézetében és illatában is: 

– számos műanyag fólia megköti a szagokat, ami megtévesztheti a vásárlókat, 
hogy az étel megromlott,  

– az „aktív” műanyag csomagolások segítenek megtartani az élelmiszerek fris-
sességét, pl. csökkentett oxigéntartalmú levegőkeveréket tartalmaznak, szabá-
lyozzák az oxigén- és szén-dioxid cseréjét, baktériumölő anyagokat tartalmaz-
nak, 

– egy korszerű műanyag vákuumcsomagolás meggátolja a húsok elszíneződését 
és tízszeresére növeli az eltarthatóságot a hagyományos bolti csomagolású hú-
sokhoz képest, ezzel 75%-kal kevesebb élelmiszerhulladék képződik, 

– a műanyag fóliába csomagolt zöldségeknek, gyümölcsöknek is jelentősen nő 
az eltarthatósága. 

Kényelem: az elfoglalt emberek rendszeresen keresik a gyorsan elkészíthető éte-
leket – meglepetésre, ezek is csökkentik az élelmiszerhulladék mennyiségét: 

– az előkészített csomagolt ételek csökkenthetik a hulladékot az ételkészítés so-
rán. A feldolgozók újra fel tudják használni az élelmiszermaradékokat, míg el-
lenben a fogyasztók általában nem – 10% vagy ennél több élelmiszer veszik 
kárba az ételek házi elkészítésekor. 

– melegítéskor a könnyű műanyag zacskók mikrohullámozhatók, ami azt is je-
lenti, hogy nincs ételkészítési veszteség, a zacskók egyadagosak vagy családi 
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méretűek lehetnek, így a fogyasztó csak annyit vásárolhat, amennyire szüksé-
ge van. 

– Gyakran veszünk több ételt, mint amennyi szükséges, amely megromolhat és 
hulladékba kerülhet. A légmentesen zárható zacskók és dobozok segítenek a 
tárolásban és az extra mennyiségű étel eltarthatóságában. A drága élelmiszerek 
kidobása helyett, a fogyasztó egyszerűen megfőzi az ételt, majd hűtőben vagy 
mélyhűtőben tárolja.  

Adagok szabályozása: gyakran van igény olyan termékekre, amelyeknél az ada-
golás pontosan szabályozható, ezek szintén segítenek az élelmiszerhulladék mennyisé-
gének csökkentésében:  

– az előreadagolt csomagolással éppen annyi élelmiszert lehet venni, mint 
amennyire szükség van.  

– a felesleg vásárlásának elkerülésére a csomagolt húsok és ételek különböző 
méretben kaphatók, így csak annyit kell felmelegíteni, amennyit éppen meg-
esznek, 

– új műanyag csomagolások különálló, lezárt, adag-méretű rekeszekbe osztják 
az összetevőket, a módosított atmoszférájú csomagolások szintén növelik az 
eltarthatóságot, 

– széles mérettartományú, villámzáras műanyag zacskók és dobozok szintén al-
kalmasak kívánt méretű adagok tárolására, így szabályozható a tömeg, pénz 
takarítható meg, és kevesebb lesz a hulladék. 

Az élelmiszerhulladékok keletkezésének egyik fő oka a fogyasztók aggodalma a 
csomagolásra nyomtatott lejárati idő miatt. A kutatók olcsó műanyag érzékelőket fej-
lesztettek ki a frissesség ellenőrzésére, így pl. a savszintet, a csirkemell állapotát mé-
rik, vagy hogy a lefagyasztott termék nem volt-e felengedve. A frissesség közvetlen 
mérése nagy előrelépés lenne a félreérthető lejárati dátumok miatt, ami kevesebb hul-
ladékot is eredményezne.  

Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy a csomagolások nem generálnak-e több 
hulladékot? Tény, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. A tanulmányok megállapít-
ják, hogy a csomagolások növekvő használata nagymértékben ellensúlyozza a hulla-
dék-élelmiszerek hatását, akár tízszer több erőforrást (anyagok, energia, víz) használ-
nak az élelmiszerek előállítására és szállítására, mint az ezeket védő csomagolások 
gyártására. Más szavakkal, a műanyag (vagy más) csomagolóanyagok egy beruházás-
ként tekinthetők az élelmiszerek védelmére, és az erőforrások azok, amelyeket ezek 
előállítására használunk. Végezetül egy kérdés, melyik a jobb, egy kevés műanyag-, 
vagy sok élelmiszer-hulladék? 

Remény a harmóniára az élelmiszerekkel érintkező műanyagok  
szabályozásában 

Az európai műanyagipar széleskörűen üdvözölte a 2011. február 4-én kiadott, 
10/2011 számú EU határozat eredményeit, amely az élelmiszerekkel érintkező mű-
anyagokkal és műanyag árucikkekkel foglalkozik. Ez a Plastics Implementation 
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Measure (PIM – Műanyag Végrehajtási Intézkedés), ahogy sokszor hívják, a 2002-es 
direktívát váltja fel. A direktívák nagyobb rugalmasságot kínálnak az EU tagállamai-
nak az EU szabályok végrehajtásában, míg a szabályozásoknak követni kell a betű sze-
rint leírtakat. 

Az új szabályozás továbbá kiterjeszti a fajlagos migrációs határértékek (SML – 
specific migration limits) körét, és megváltoztatja a migrációs vizsgálatok szabályait. 
Figyelemre méltó változás, hogy a többrétegű műanyag csomagolások – az egynél 
több típusú alkotórészből állók – is bekerültek az új szabályozásba. Időt vesz igénybe, 
amíg az új rendszer teljesen beépül, de ahogy azt a European Plastics News sugallja, 
az iparág örömmel veszi a nagyobb szabályozási átlátszóságot.  

„Egy szabályozás megváltozása, a direktívával összehasonlításban, fontos dolog 
az európai harmonizációban, ez azt jelenti, hogy minden országban azonosak a szabá-
lyok, és nincs helye a kormányok eltérő értelmezésének, ugyanakkor nagymértékben 
segíti a szabadkereskedelmet”, említette a Sealed Air igazgatója, amely vállalat a vé-
dőcsomagolások vezető gyártója a világon. „Most van egy egyszerű szövegünk, ahol 
minden a megfelelő helyen van, és ez jó, főleg a monomerek, adalékok és más alap-
anyagok listáinak tekintetében.” Megjegyezte, hogy a vállalatoknak rajta kell tartaniuk 
a szemüket a szövegben előforduló műszaki módosításokon (amelyek már kétszer vál-
toztak). A csomagolóipar képviselői azt várják, hogy a listákat évente legalább egyszer 
vizsgálják felül.  

Másik haszna a PIM szabályozásnak, hogy most világossá teszik, egyszer és 
mindenkorra, hogy az összes anyag, amely az élelmiszerrel érintkező műanyagok alko-
tója, olyan korlátozások közé esik, mint az SML. Például, a nyomdafestékeknek, ra-
gasztóknak, bevonóanyagoknak és lakkoknak – anyagok, amelyek nem műanyagok, de 
a végtermék részei – eleget kell tenni az SML követelményeinek. Ez egy hatékony 
eszközt ad a műanyag-feldolgozók kezébe, hogy pontos információkat kapjanak a be-
szállítóktól a követelmények tekintetében. Előnyös továbbá, hogy a teljes migráció 
vizsgálata egyszerűbbé vált, így ezt szabványosabb módon lehet végrehajtani. Ez azt 
jelenti, hogy a teljes migráció vizsgálata könnyebbé és jobban értelmezhetővé válik. 
Szintén jó dolog, hogy több figyelem jut a fajlagos migrációra, amely kritikus lehet a 
vásárlók védelmének szempontjából.  

A PIM szabályozást örömmel fogadta a British Plastics Federation (Angol Mű-
anyagipari Szövetség) termékbiztonsági bizottságának elnöke. Megjegyezte, hogy ki 
kell küszöbölni a nemzeti parlamentek késlekedését a rendeletek végrehajtásában, 
amely az EU direktívák negatív vonatkozása. A korábbi direktívát nagyon sokszor 
módosították, „most minden egy helyen van, minden összehangolt és szabályozott”. A 
PIM szabályozás kötelezi a csomagolásgyártó vállalatokat annak bizonyítására, hogy 
termékeikből nem kerülnek alkotórészek az élelmiszerekre olyan mennyiségben, hogy 
ártalmasak legyenek az egészségre. 

Ez a szabályozás egy időintervallumot ad meg, amely alatt át kell térni a korábbi 
vizsgálati feltételekről az új vizsgálati feltételekre. Számos esetben a vizsgálatokban 
használt élelmiszer-modellanyagok, úgymint vizes, savas, alkoholos, száraz vagy zsí-
ros élelmiszerek, megváltoztak. A vállalatoknak ezeket ismerniük kell, hogy a legújabb 
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módszer szerint vizsgáljanak. Lényeges változás, hogy a termékeket most 60 °C-on 
vizsgálják, került-e át egészségre káros mennyiségű anyag a csomagolásból az élelmi-
szerbe. Amit korábban 40 °C-on 10 napig mértek, az most 60 °C-on eltérő ideig tart az 
élelmiszertől függően. 

Összeállította: Dr. Lehoczki László 
 

Plastic Packaging and the „War on Food Waste” = Plastics Engineering, 69. k. 9. sz. 2013.  
p. 24–27. 
Osborn, A.: Hopes for harmony in food contact plastics regulation = European Plastics News, 
39. k. 3. sz. 2012. p. 9. 

 
 

Röviden… 

Műanyag csomagolások gyártása Németországban 2012-ben 

A német Statisztikai Hivatal adatai szerint a gyártott csomagolófóliák értéke 
4,949 Mrd EUR volt. Tasakokat, hordtáskákat, zsákokat 1,497 Mrd EUR, palackokat 
1,637 Mrd EUR, dobozokat, tégelyeket, rekeszeket, raklapokat 1,882 Mrd EUR, kupa-
kokat, záróelemeket 1,515 Mrd EUR értékben gyártottak. 

            O. S. 
K-Zeizung, 12. sz. 2013. p. 13. 
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