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Tárgy: Nyílt levél – kormányrendeletnek kell garantálni az italcsomagolások 
újrahasznosítását és újratöltését 

 
Tisztelt Miniszter Úr!  

 
A 2021. február 22-én az országgyűlés által elfogadott hulladékszabályozás alapján most a 
kormányon a sor, hogy meghatározza a betétdíjas rendszer működtetéséhez kapcsolódó 
konkrét előírásokat. A klíma- és ökológiai válság jelenlegi fázisában a Greenpeace 
Magyarország bátor, ambiciózus és a valódi fenntarthatóság irányába mutató lépéseket vár a 
kormánytól, amely valóban véget vet az egyre inkább elhatalmasodó szemétáradatnak és a 
nyersanyag-pazarlásnak. 
 
Ezt várja el a kormánytól a magyar lakosság túlnyomó része is. A Greenpeace Magyarország 
megbízásából készített közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a magyar lakosság 85 
százaléka támogatja, hogy visszaválthatóak legyenek a PET-palackok, például betétdíj 
bevezetésével. Hasonlóan magas arányban, a lakosság 86%-a a visszaváltás mellett az 
italcsomagolások újratöltését is támogatja [1].  
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Az eldobható italcsomagolások kivezetéséért indított greenpeace.hu/stopPET címen elérhető 
petíciót is már közel 30 ezer ember írta alá [2].  
 
A fentiek tükrében azt várjuk a kormánytól, hogy a parlamenti felhatalmazás alapján 
születendő új kormányrendeletben garantálja, hogy minél hamarabb induljon el a visszaváltási 
rendszer és határozzanak meg célszámokat a kötelező újratöltésre is. A Greenpeace 
javaslatai: 

 a visszaváltási díj bevezetésének határideje a várható 2023 nyári időpont helyett 
legyen 2022. január 1. Korábbi bevezetési céldátummal csökkenteni lehet a több 
milliárdnyi nem hasznosuló PET-palack és alumínium doboz mennyiségét; 

 tűzzenek ki céldátumot az egyszer használatos italcsomagolások teljes körű 
újrahasznosítására, legkésőbb 2024-re;  

 határozzanak meg kötelező újratöltési célszámokat vagy újratöltést biztosító gazdasági 
ösztönzőket, amivel segíteni lehet a hulladékmegelőzést. Javaslatunk szerint 
legkésőbb 2026-ra az italcsomagolások 70 százalékának újratölthetőnek kell lennie.  

 
Kérjük a magyar kormányt, hogy a betétdíjat szabályozó kormányrendelet mihamarabb 
biztosítsa az italcsomagolások nagyarányú újrahasznosítását és újratöltését. Csak így lehet 
véget vetni a pazarló, eldobható kultúrának és az azzal együtt járó környezetszennyezésnek. 
 
Tájékoztatásul továbbá közöljük, hogy fenti levelünket a Greenpeace Magyarország honlapján 
is elérhetővé tesszük. 

 

 
Budapest, 2021.02.22. 
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[1] A Greenpeace Magyarország megbízásából a ZRI Závecz Research Piac- és 
Társadalomkutató Intézet által készített személyes reprezentatív közvélemény-kutatása 
1000 főre, 2020. november 2-12. közötti adatfelvétellel: 
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157717020393038 
 
[2] Stop PET-palack petíció:  
https://greenpeace.hu/stoppet 
 

https://hu.greenpeace.org/mondjunk-nemet-az-eldobhato-kulturara/stoppetpalack/
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157717020393038
https://greenpeace.hu/stoppet

