Felelősek vagyunk azért a hulladékért, ami a mi otthonunkban
keletkezik
Az italos kartondobozok szelektív gyűjtésével fákat menthetünk meg a
kivágástól
Nekünk, magyaroknak tavaly összesen 15 000 fát, azaz egy kisebb erdőt
sikerült megmenteni a kivágástól azáltal, hogy szelektíven gyűjtöttük a
75%-ban papírból készülő italos kartondobozokat, noha az európai átlagtól
így is elmarad szelektív gyűjtési lelkesedésünk. Baka Éva, az Italos Karton
Környezetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója szerint ennek oka az,
hogy sokan nem tudják, a tejes és gyümölcsleves italos kartondobozok
újrahasznosíthatók. Pedig a hulladékképződés megelőzésével és a
szelektív hulladékgyűjtéssel fákat menthetünk meg a kivágástól.
Milyen anyagokból épül fel egy italos kartondoboz és mely részek hasznosíthatók újra?
Ezeknek a dobozoknak 75%-a jó minőségű papír, emellett műanyag és alumínium rétegből épülnek fel, vagyis
minden alkotóelemük újrahasznosítható. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy ami különválogatás
nélkül a családi szemetesben végzi, az végül szeméttelepre kerül. Ezzel egyrészt szennyezzük a környezetet,
másrészt rengeteg értékes papírt pazarolunk el.
Hogyan kerülhetjük el a hulladékképződés növekedését?
Környezettudatos vásárlással, vagyis a túlcsomagolt termékek megelőzésével, bevásárló lista készítésével,
kevesebb csomagolást tartalmazó termékek vásárlásával, eleve megelőzhetjük a hulladék képződését. Az
italos kartondobozok mára a családi élet részévé váltak, de figyelnünk kell arra, hogy miután teljesítették
feladatukat, a kiürült dobozokat is felelősségteljesen kezeljük és biztosítsuk visszakerülésüket a körforgásba.
Milyen gyakran fordulnak meg a magyar háztartásokban a tejes és gyümölcsleves dobozok?
Hazánkban évente közel 450 millió darab italos kartondoboz kerül forgalomba. Ez azt jelenti, hogy a 3,8 millió
magyar háztartás mindegyike átlagosan 125 darab italos kartondobozt használ el. Ennek a mennyiségnek
azonban csupán 19%-át, azaz családonként 23 darab italos kartondobozt gyűjtenek vissza szelektíven.
Tűztek ki maguk elé olyan célt, hogy növeljék a szelektív gyűjtési arányt?
Magyarországon az elmúlt években nőtt a hulladékká vált dobozok visszagyűjtési aránya, minden 5. dobozt
visszagyűjtöttük. Az Európai Unióban átlagosan 35% körüli a begyűjtési arány, Ausztriában 42%,
Csehországban 30%, Németországban pedig 65%. 2012-re Magyarországon 22%-ra szeretnénk növelni a
visszagyűjtött italos kartonok mennyiségét.
Az italos kartondobozok újrahasznosíthatók. Jellemzően a sárga (műanyag), egyes városokban a kék
(papír) szelektív gyűjtőedényekbe gyűjtsük őket!
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