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Polietilén bevásárlótáskák: barát vagy ellenség? 

 
Sok vád éri manapság a műanyagból, elsősorban polietilénből gyártott zacskókat, bevá-
sárlószatyrokat. A viták oda vezettek, hogy egyre több országban adóval sújtják ezeket a 
termékeket. Tanulmányokkal igazolható, hogy a polietilénzacskók kevésbé terhelik kör-
nyezetünket, mint a helyettük használható anyagokból készültek. 
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Használhatóságuk ellenére, a műanyag zacskók, bevásárlótáskák nem igen nép-

szerűek, különösen a vékony műanyag zacskók, amelyeket gyakran ingyen adnak a 
szupermarketekben. Érvként hozzák fel ellenük, hogy pazarolják a fosszilis energiafor-
rásokat, hozzájárulnak a globális felmelegedéshez, hosszú idő alatt sem bomlanak le, 
veszélyeztetik a vadvilágot, főleg a tengeri élőlényeket. 

Ezek a vádak odáig vezetnek, hogy egyre több városban és országban kerülnek a 
műanyag zacskók tiltólistára, de legalábbis megadóztatják ezeket. Felmerül a kérdés, 
hogy a műanyag zacskók valójában bűnösek ezekben a vádakban? Mark Daniels, az 
American Progressive Bag Alliance (APBA) vezetőjének és az amerikai Hilex Poly 
műanyag zacskókat gyártó és újrahasznosító vállalat alelnökének véleménye szerint, 
nem. Daniels rámutatott arra, hogy az állítólagosan környezetbarátnak mondott alter-
natívák valójában rosszabbat tesznek a környezettel. „A többször felhasználható zacs-
kók sokkal több vizet és energiát igényelnek a gyártásukhoz, mint a műanyag zacskók, 
ugyanakkor több üvegházhatású károsító gázt is bocsátanak ki az életciklusuk során, és 
nehezen vagy nem reciklálhatók. 

Tények és fikció 

Bár nem szokatlan látvány, hogy a kidobott műanyag zacskókat fújja a szél, vagy 
fennakadnak a növényzeten, mégis nagyon kicsi hányadát alkotják a teljes hulladék-
mennyiségnek. A British Plastics Federation (BPF) tanulmánya szerint a hulladékok-
nak csak kevesebb, mint 1%-a műanyag zacskó, míg a cigarettacsikk alkotja a jelentős 
többséget. A probléma az, hogy a zacskók nagyobbak a csikkeknél, ezért hulladékként 
is jobban látszanak. 

Az a gondolat, hogy a műanyag zacskók veszélyesek az állatvilágra, főleg a ten-
gerire, lényegében onnan származik, hogy évente 100 ezer tengeri emlősállatot és ten-
geri madarat ölnek meg. Ugyanakkor a brit The Times újság vizsgálatában megállapí-
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totta, hogy ez teljesen valótlan, ugyanis ez az adat egy 1987-es kanadai tanulmányból 
származik, amelyben azt jelentették, hogy 100 ezer tengeri emlőst és madarat öltek 
meg 1981 és 1984 között a kidobott halászhálók. A környezetvédelmi csoportok ezt a 
tényt forgatták ki a műanyag zacskók rovására. Nincs tudományosan megállapított 
tény, hogy a zacskók komolyan fenyegetnék a vadvilágot, különösen a tengerit, a kise-
lejtezett halászati felszerelések sokkal veszélyesebbek. 

Életcikluselőnyök 

Néhány tanulmány szerint, a PE-HD zacskók gyártása nagyon hatékony folya-
mat. Egy APBA számára készített életciklus-elemzés kimutatta, hogy a PE-HD zacs-
kók előállításakor kevesebb energia, fosszilis tüzelőanyag és víz fogy, mint a papír- 
vagy biodegradálható zacskók gyártásakor. Ugyanakkor kevesebb hulladék és üveg-
házhatású károsító gáz keletkezik.  

Az energia- és vízhasználatot tekintve a különbség egészen jelentős. A műanyag 
zacskók gyártásához felhasznált energia fele a biodegradálható, míg kevesebb, mint 
harmada a papírzacskók gyártásához szükségesnek. A vízhasználat pedig 17-szer több 
a papír- és biodegradálható zacskók előállításakor.  

A brit Environment Agency (EA) által készített életciklus-elemzésben hasonló 
következtetésekre jutottak. A 2011-ben publikált tanulmány a PE-HD zacskók gyártá-
sát kilenc környezetvédelmi kritérium, köztük a globális felmelegedési potenciál, az 
erőforrások kimerítése, a víz elsavasodása, az eutrofizáció (vizek feldúsúlása táp-
anyagokban, elsősorban nitrogénben és foszforban) szerint vizsgálta, majd összehason-
lította ezeket a más típusú zacskóknál – papírzacskók, keményítőalapú biopolimerből 
készült biodegradálható zacskók, pamuttáska és vastagabb PE-LD zacskók – tapasztal-
takkal. Megállapították, hogy a PE-HD zacskók hatnak a legkevésbé a környezetre.  

A PE-HD zacskók környezetvédelmi előnyei nem okoznak meglepetést a vastag 
PE-LD zacskókkal és pamut táskákkal összehasonlítva, mert az előbbiek sokkal véko-
nyabbak, kevesebb anyag van bennük. Ez érthető, mivel az utóbbiakat többször újra-
felhasználják, míg a PE-HD zacskókat valójában csak egyszer. Ha az újrahasználatot 
is figyelembe vesszük, akkor az PE-LD és a pamut környezetvédelmileg jobb válasz-
tásnak bizonyul. 

Sok minden függ az újrafelhasználás számától. Gyakran a PE-HD zacskók is 
többször hasznosíthatók, pl. hordtáskaként vagy szemeteszsákként. Amikor Írország-
ban a zacskókra adót vetettek ki, a PE-HD zacskók fogyasztása 90%-kal visszaesett, 
de ezzel összefüggésben a szemeteszsákok kereslete nőtt, nagyjából ötszörösére, állítja 
a BPF. 

A többször felhasználható pamuttáskákkal és PE-LD zacskókkal kapcsolatban az 
EA számításokat végzett, hogy hányszor kell ezeket újrahasználni, hogy kisebb hatás-
sal legyenek a globális felmelegedésre, mint a PE-HD zacskók. Ha a PE-HD zacskót 
csak egyszer használják, akkor az PE-LD-t négyszer, míg a pamutot 131-szer kell 
használni ennek eléréséhez. Ha a PE-HD-t egyszer szemetes bélelőként újrahasznosít-
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ják, akkor az PE-LD-t ehhez kilencszer, míg a pamutot, megdöbbenésre, 327-szer kell 
újra használni. 

A papír- és biodegradálható zacskókkal összehasonlítva talán nagyobb a megle-
petés. Ezek egyik fő előnye, hogy sokkal gyorsabban lebomlanak, mint a műanyag 
zacskók, gyorsan kivonják magukat, mint hulladék- és szennyeződésforrás. Ugyanak-
kor viszont sokkal több energiát és anyagot használnak fel az előállításukhoz, mint a 
műanyag zacskókhoz, részben azért, mert a természetes alapanyagok, mint pl. a fa és 
keményítő, növekedéséhez és betakarításához szükséges energia és erőforrás nő. Az 
EA tanulmány megállapítja, hogy a keményítőalapú biodegradálható zacskóknak a 
kilenc kritériumból hét esetében van a legnagyobb hatása a környezetre. Ami még fon-
tosabb, a biodegradálható zacskók csak akkor bomlanak le gyorsan, ha ehhez megvan-
nak a megfelelő körülmények, ami a megfelelő baktériumokat, hőmérsékletet és ned-
vességszintet jelenti a komposztban. Ha ezeket egyszerűen csak kidobják vagy lerakó-
ba helyezik, akkor sokkal hosszabb idő alatt bomlanak le, emellett metánt, egy poten-
ciálisan üvegházhatású károsító gázt is kibocsáthatnak. 

Visszanyerés és újrahasznosítás 

A PE-HD zacskók másik előnye, hogy életciklusuk végén alapanyaguk vissza-
forgatható. A legtöbb nagy szupermarketlánc az USA-ban és Nagy-Britanniában gyűj-
tőpontokat hozott létre ezeknek a zacskóknak az összegyűjtésére. A brit szupermarke-
tek a zacskókat főleg Kínába küldik reciklálásra, míg az USA-ban legnagyobb részük 
az országon belül marad. Az amerikai Moore Recycling Associates for the American 
Chemistry Council (ACC) tanácsadó iroda 2013 februárjában kiadott tanulmányában 
megállapítja, hogy 2011-ben az összegyűjtött műanyag fóliák (köztük a PE-HD zacs-
kók) 58%-át az USA-n belül dolgozták fel, a maradékot pedig a tengerentúlra küldték. 

Az újrahasznosítási eljárásban a műanyag zacskókat őrlik, az őrleményt megol-
vasztják, majd extruderszerszámon nyomják keresztül és granulálják, a granulátumból 
új műanyag zacskókat vagy padló- vagy kerítéselemeket készítenek. A reciklált PE-
HD zacskókból ládák, rekeszek, vödrök és csövek is készülhetnek. 

Számos PE-HD fólia hasznosítható, pl. a kenyeres zacskók, a papírzsebkendők, 
szalvéták és papírtörülközők csomagolófóliája, a tisztítószerek és újságok burkolófóli-
ája, ezek a zacskókhoz hasonlóan mind bekerülhetnek az újrafeldolgozó folyamatba. A 
Hilex Poly „Bag-2-Bag” újrahasznosítási programján keresztül 30 ezer gyűjtőpontjá-
ról (ezek nagy része áruházaknál található) szállítja el a műanyag zacskókat és fóliá-
kat. 2012-ben 9 kt anyagot forgattak vissza, ezek legtöbbjéből új műanyag zacskó ké-
szült. A „Bag-2-Bag” program elnyerte a Flexible Packaging Association és a Society 
of Plastics Engineers’ Environmental Division díját is. 

A reciklált műanyagból készült zacskók vastagabbak, mint a szűz PE-HD-ből 
gyártottak, mivel az előbbi anyagok valamivel gyengébb minőségűek. A Hilex állítása 
szerint, a használt műanyagból készült zacskók előállítása 20%-kal kevesebb energiát 
igényel, és 11%-kal kisebb a szén-dioxid emisszió is a szűz polimer feldolgozásához 
képest.  
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A „Bag-2-Bag” program az elmúlt években jelentősen hozzájárult a műanyag 
zacskók újrahasznosítási arányának növekedéséhez az USA-ban. Az ACC szerint az 
újrafeldolgozott műanyag zacskók és fóliák éves mennyisége több mint 50%-kal nőtt 
2005 óta, és 2011-ben elérte a 450 ezer tonnát. De ez még mindig csak kisebb része az 
évente felhasznált műanyag zacskóknak.  

Az amerikai Environmental Protection Agency (EPA) jelentése megállapítja, 
hogy 2010-ben a PE-HD zacskók, hordtáskák és göngyölegek reciklálási aránya 15% 
alatt volt. Egyik ok, hogy ez az arány nem túl magas, az, hogy a műanyag zacskókat 
speciális gyűjtőpontokon kell lerakni, és nem más anyagokkal együtt (pl. műanyag 
palackokat) gyűjtik össze. Ez részben azért van így, mert ideális esetben szükséges, 
hogy a zacskók tiszták legyenek. A tiszta műanyag fóliát könnyebb feldolgozni, így 
ötször értékesebb, mint a piszkos; viszont a tisztaságot nehéz biztosítani, ha a fólia 
más hulladékkal keveredik.  

Másik fontos dolog az, hogy a műanyag zacskók elkülönítése más anyagoktól 
nehéz, ugyanis könnyen eltömíthetik az automata válogatóberendezéseket a modern 
újrahasznosító üzemekben. A műanyag zacskók rátekeredhetnek azokra a forgó tár-
csákra, amelyek a szállítást végzik a válogatáshoz, ezért ronthatják a hatékonyságot. 

Számos csoport, mint pl. az ACC Flexible Film Recycling Group (FFRG), az 
Association of Postconsumer Plastic Recyclers és a Sustainable Packaging Coalition 
együtt dolgoznak azon, hogy növeljék a hasznosítás arányát. Szükség van arra, hogy 
hatékony begyűjtési lehetőségeket nyújtsanak a kis- és közepes méretű vállalkozások 
számára, amelyek jelentős mennyiségű fólia jelenik meg. Ugyanakkor, szükség van a 
vásárlók széles körű tájékoztatására is, a zacskókon túl, a reciklálható fóliákról. Sok 
embernek nincs tudomása arról, hogy számos háztartási cikket lehet újrahasznosítani. 

Lesz-e vége a vitának? 

Ebben a pillanatban a műanyag zacskók környezetvédelmi ügye egyáltalán nem 
eldöntött. Környezetvédelmi szempontból előnyökkel rendelkeznek más típusú zacs-
kókkal szemben, mint pl. a környezetbarátnak mondott alternatívák, de csak akkor, ha 
újrafelhasználják ezeket, és az életciklusuk végén újrahasznosításra kerülnek, ami 
gyakran nem történik meg. Ezért a műanyag zacskók melletti és elleni heves érvelések 
folytatódni fognak.  

2011-ben a Hilex Poly pert indított az újrafelhasználható zacskókat gyártó ame-
rikai ChicoBag cég ellen, mivel honlapjukon és más írott anyagaiban valótlan és félre-
vezető kijelentéseket tett a műanyag zacskókról. Azt állították például, hogy a mű-
anyag zacskók visszaforgatásának aránya csak 1%. A Hilex szerint, ez a számadat egy 
elavult EPA adat 2005-ből, a jelenlegi arány 12%. A ChicoBag viszontválaszában 
megemlítette, hogy az 1% egy friss reciklálási adat és csak a műanyag zacskókra vo-
natkozik, míg a 12% a zacskókra, zsákokra és burkolócsomagolásokra. A végén a két 
vállalat egyezséget kötött arról, hogy biztosítják egymás között az információcserét. 
Ezen kívül, a ChicoBag egy nyilvánosságra nem hozott összeget is fizetett a Hilex-
nek.  
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Mindent egybevetve, a műanyag zacskók betiltása valószínűleg nem a legjobban 
járható út. Bátorítani az embereket, hogy csak akkor vegyenek műanyag zacskót, ha 
arra szükségük van, majd azután használják fel újra és hasznosítsák azokat újra, való-
színűleg jobb alternatíva, és ez nem olyan drámai gesztus, mint a tiltás, viszont kemé-
nyebb feladat a hatóságok számára, hogy megvalósítsák. A műanyag zacskók sajnála-
tosan nagyon kényelmes bűnbaknak számítanak. 
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