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SUP irányelvnek való megfelelés

 2021. július 1-től tilos lesz a következő egyszer használatos 
műanyag:
- tányért
- evőeszközt
- keverőpálcikát
- szívószálat
- polisztirolból készült készétel tárolására használt ételtárolót
- polisztirolból készült italtárolót

forgalmazni.

 Az irányelv az alábbi műanyag termékek esetében korlátozást 
rendel el:

- készétel tárolására használt ételhordók és teteje
- italtárolók és teteje.

 Még nem jelent meg a magyar SUP kormányrendelet
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Problémaháttér és alternatívák

 Az élelmiszercsomagolásból származó műanyaghulladék kezelése,

ezen belül is az éttermi elviteles dobozok kiváltása

 Budapesten több mint 13 millió doboz kerül kidobásra évente

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)

 A műanyagok helyett papírból, bambuszból, cukornádból és

növényi keményítőből (PLA, CPLA) készült eszközök állnak a

vendéglátóipar rendelkezésére.

 Az ökocsomagolás jellemzően drágább a hasonló célú műanyagnál.

 Többször használható eszközök alkalmazása, RAKUN

Dobozközösség (Felelős Gasztrohős)
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Helyzetkép az ágazatban

A vendéglátóhelyek közel 1/3-a vár a hivatalos tiltás bevezetéséig,

és ameddig ez lehetséges az eldobható műanyag dobozok mellett

maradnak a lebomló/környezetbarát termékek magas ára miatt.
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Forrás: Indepack Kft. felmérése



Többször használható elviteles dobozok

 A hazai vendéglátóhelyek többsége nem vagy csak
korlátozottan rendelkezik fehérmosogatóval a vendégektől
visszatérő edények (dobozok, tányérok, evőeszközök)
mosogatására.

 A vállalkozások 38%-a rendelkezik fehérmosogatóval, de
túlnyomó többségük még csak nem is tervezi a tartós
dobozok bevezetését, mert nincs rá kapacitásuk vagy
helyük. (Indepack Kft. 2020-as felmérése alapján)

 Élelmiszerbiztonsági kockázatot hordoz, hogyha nincs
lehetőség a dobozok elkülönített tisztítására,
fertőtlenítésére.

 Racionális szabályozás igénye a többször használatos
ételhordó dobozok használatának lehetőségeiről
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A koronavírus-járvány hatása (elvitel és házhoz 

szállítás)
 A járvány miatt mind a vendégek, mind a vendéglátósok

bizalmatlanabbak lettek a többször használható eszközök
használatával kapcsolatban.

 Az első hullám idején másfélszeresére emelkedett az
egyszer használatos csomagolóanyagok forgalma, ezen
belül az elviteles dobozok forgalma megduplázódott.
(Indepack Kft.)

 Egy étterem naponta 100-120 címre szállít, egy szállítás
alkalmával 1,5-2 adag ételt (Wolt adatok)

 Több ezer egyszer használatos műanyag vagy biopolimer
doboz kerül a szemetesekbe minden egyes nap.

 A lebomló csomagolások visszagyűjtése, ipari
komposztálása nem megoldott.
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Köszönöm szépen a megtisztelő 

figyelmüket!
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