
Betétdij az eldobható
palackra is?
Egy az összes eldobható ital-

csomagolásra kiterjedő kötelező
betétdíjas rendszer bevezetésére
vonatkozó javaslatot dolgozott
ki a Magyar Értékes Hulladék
Kezelők Közhasznú Egyesülete
(MÉHKE). Az ötlet nem új, a
németek évekkel ezelőtt, a
palacktörvény kiváltotta
sokk után alkalmazták a
rendszert, amely alap-
vetően az eldobható
palackok visszagyűj-
tésének "finomhan-
golását" szolgálta.
A német hulladék-

gazdálkodás azonban
olyan magas szint-
re keJ,i,ü~I~)~al~kr ('
feletti- visszagyűjtést '"
mutatott.ezen.a.rerü-
leten), hogya rend-
szer megérett a 100
százalékos vissza-
gyűjtési arány meg-
célzására. Itthon nincs
ilyen magas visszagyűj-
tési arány, akiskereskedelmi
(főként marketinget szolgáló)
tudatformáló visszagyűjtési pró-
bálkozások megrekedtek, ettől
függetlenül a MÉHKE a jelek
szerint érettnek tartja a piacot az
egyébként a fogyasztói árakban
erőteljesen meglátszó rendszer
bevezetésére. Kérdés, a fogyasz-
tó képes-e megérteni, hogya

műanyag palackra rakott több-
letár visszajár, ha tudatosabban
kezeli saját hulladékát.
A MÉHKE számításai szerínt

a kötelező betétdíjas rendszer
elindítása hosszú távon több
tíz milliárd forinttal növelné az
állam bevételeit, s mintegy 10
ezer új munkahely megterem-
téséhez járulna hozzá, miköz-
ben egyszerre segítené az
európai uniós hulladék-
hasznosítási célok telje-
sítését, valamint a fekete
és szürke termékáramok
kizárását a piacról, s a
hazai italgyártó szektor
védelmét. Az eldobhatótr:~J~QlUa.g , ok pa- .

.~ackjairaJrVf,!t6Íldő be-o .
tétdij Öevéietes'e.:kínálja
a legjobb megoldást a
magyarországi hulla-
dékgazdálkodás prob-
lémáira - áll a szervezet
közleményében. A betét-
díj - a szervezet szerint -

hatékonyan járulna hozzá a
csomagolási hulladékok vissza-
gyűjtési arányának növeléséhez,
miközben az állam, a gazdasági

, szereplők és a lakosság számára
egyaránt transzparens rendszert
képezne a jelenlegi, bonyolult
környezetvédelmi termékdíjas
rendszerhez képest.

HÖNYIGYULA

~ A rendelkezésre álló információk alapján az európai
uniós hulladékgazdálkodási célokkal összhangban elkészí-
tett második és harmadik Országos Hulladékgazdálkodási
Terv célkitűzései szerint a kommunális hulladékok szelektív
vissza gyűjtési és hasznosítási arányát 2016-ra 35 százalékra,
2020-ra pedig 50 százalékra kell növelni. így az EUszámításai
szerint Magyarországnak 2016-ra éves szinten 1,645 millió
tonna hulladék hasznosítását kell megoldania, ami a MÉHKE
álláspontja szerint a jelenlegi termékdíjas szabályozással
elképzelhetetlen.
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