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A csomagolás véd, informál és óvja a környezetet!



2018. év elején módosította az Európai Bizottság és Tanács

− a hulladékról, 

− a hulladék lerakóról szóló direktívát, valamint 

− a csomagolási és csomagolási hulladék irányelvet.

majd néhány napon belül publikálta az Európai Bizottság a

− műanyag stratégiát és

− az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv-tervezetét.



A hulladék keretirányelv (2008/98/EK) lényeges eleme az, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség elvét a

hatékony hulladékgazdálkodás alapvető elemének tekinti és meghatározza annak

− tartalmi és

− minimális működési követelményeit.



A hulladéklerakóról szóló irányelvből két elemet kiemelve:

− a hasznosítható anyagok lerakásának tilalmát vezeti be és

− a képződő települési hulladékok összmennyiségének lerakóba kerülő hányadát 10%-ra vagy az alá kell

csökkenteni.



A CSOMAGOLÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI HULLADÉK IRÁNYELV
(PPWD)



A hulladék keretirányelvben leírt tartalmú kiterjesztett gyártói felelősség elvét a PPWD 

a hulladékgazdálkodás központi és kötelezően alkalmazandó elemévé emeli.

A megvalósítandó EPR rendszer alapelvei:

− a gyártók közötti egyenlőség

− az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma

− az aránytalan igazgatási terhek tilalma

− átláthatóság

− a gyártók részvétele a kialakításban és működtetésben



Korábbi célérték
A magyar 

teljesítmény
Elérendő célérték

2012 2016 2025 2030

csomagolás 55 49,8 65 70

papír 60 77,0 75 85

műanyag 22,5 31,4 50 55

acél / alumínium 50 71,8 70/50 80/60

üveg 60 34,5 70 75

fa 15 20,0 25 30

Az irányelv 2025 és 2030. évi határidővel a csomagolási hulladékok gyűjtésének és anyagában

hasznosításának (recycling) irányszámait jelentősen megemelte:



A NÉMET CSOMAGOLÁSI TÖRVÉNY



Anyag Célértékek

Korábbi 2019-től érvényes 2022-től érvényes

Üveg 75% 80% 90%

Papír 70% 85% 90%

Fém (Fe) 70% 80% 90%

Italos karton 60% 75% 80%

Egyéb társított anyag 60% 55% 70%

Műanyag 36% 58,5% 63%

A német rendelet a PPWD-ben előírtnál magasabb hasznosítási célkitűzéseket fogalmazott meg,

egyben rögzítette, hogy a hasznosítási díjak megállapításánál ökológiai szempontokat („öko-

moduláció”) figyelembe kell venni.

Németországban 220 kg az egy főre jutó csomagolószer-felhasználás (Magyarországon ez kb. 100 kg)



− elsődleges, vagy fogyasztói csomagolás (“ sales packaging ”, “Verkaufsverpackungen”) és

− másodlagos  csomagolás (“secondary packaging ” vagy “ outer packaging ”, “Umverpackungen”) 

Két feltétel teljesülése esetén:

− terméket tartalmaznak és

− felhasználás után hulladékká válnak 

− a magán végfelhasználónál vagy

− az alábbi helyszíneken: éttermek, szállodák, irodák, hivatalok, kórházak, oktatási, karitatív, nevelési, 
katonai intézmények, töltőállomások, kézműves és mezőgazdasági kistermelők

Ezek a kötelezettségek az online kiskereskedőkre is vonatkoznak, mivel az új GPA kifejezetten kimondja, hogy
ez a szállítási csomagolásra is vonatkozik: ha csomagolásuk megfelel a fenti feltételeknek.

A Zentrale Stelle 36 termékkategória 417 termékéhez katalógust készített, amely útmutatóul szolgál  a törvény 
értelmezéséhez.

Mely csomagolások esnek a törvény hatály alá?



Minden kötelezettnek a Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivataltól a www.verpackungsregister.org online
felületen keresztül beszerezhető regisztrációs számot kell használnia, ami a termék forgalmazása
megkezdésének feltétele.

Az elő-regisztrációra 2018. augusztus végétől nyíltlehetőség, az alábbi főbb adatok megadásával:

− vállalat és kapcsolattartó neve,

− nemzeti azonosító szám, ide értve a német, illetve európai adóazonosító számot,

− a kötelezett által forgalmazott termékek márkanevei, amelyek a csomagolási hulladék begyűjtési

rendszerbe bekerülnek,

− nyilatkozat a csomagolási hulladék begyűjtési rendszert üzemeltetővel megkötött szerződésről,

− nyilatkozat a bevallott adatok valódiságáról.

Kötelező regisztráció

http://www.verpackungsregister.org/


Adatszolgáltatási kötelezettség

Azokat a csomagolás kibocsátási adatokat, amelyeket a kötelezett a csomagolási hulladék begyűjtéséért

felelős szervezet rendelkezésére bocsát, azokat a Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivatalnak is meg kell

adni, így:

− regisztrációs szám,

− az alkalmazott csomagolóanyagok fajtái (papír, műanyag, stb.) és mennyisége,

− a csomagolási hulladék begyűjtést végző szervezet neve,

− a kötelezett és begyűjtő között létrejött szerződés időtartama.

A rendelet értelmében ezen adatokat csak a kötelezett szolgáltathatja a Hivatalnak, harmadik fél (pl. a

hulladék begyűjtője) nem!



A begyűjtési rendszerben részt vevő vállalkozásoknak minden év május 15-ig Teljesítésigazolást

(Vollständigkeitserklärung) kell benyújtaniuk az előző évben ténylegesen termelt csomagolási

hulladék mennyiségéről.

Az adatokat szakértővel hitelesíttetni kell, majd a LUCID-rendszerben rögzíteni kell a nyilatkozatot.

A teljesítésigazolást csak abban az esetben szükséges, ha az éves kibocsátás meghaladta

− üveg esetén a 80.000 kg,

− papír, karton és hullámpapírlemez esetén az 50.000 kg, illetve

− egyéb csomagolás esetén a 30.000 kg határértéket.

Teljesítésigazolások 



https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/katalog-systembeteiligungspflicht/

36 termékkategóriában 417 termékhez készült útmutató

https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/katalog-systembeteiligungspflicht/


Kötelezettség alá eső csomagolások katalógusa



SUP irányelv



− Azoknál az elemeknél, amelyeknek létezik fenntartható alternatívája, 
a cél a kevésbé ártalmas alternatívák népszerűsítése. 

− Olyan tételek, amelyeknek nincs alternatívája. 
Ezeknél az a cél, hogy csökkentsük a károkozást a fogyasztók jobb tájékoztatásával, valamint azzal, 
hogy a gyártókat pénzügyileg felelőssé tesszük a környezetre gyakorolt következményekért. 

− Azok a tételek, amelyeket már most is jól el tudnak különíteni, 
itt az a cél, hogy biztosan a meglévő (vagy hamarosan elkészülő) elkülönített gyűjtési és 
újrahasznosítási körforgásba kerüljenek. 

Megkülönböztetett kategóriák



Csomagolóeszközök*

– Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok fedéllel vagy anélkül, 

– amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyeket vagy a helyszínen azonnal elfogyasztanak 
az ételtartóból, vagy 

– elvitelre magukkal visznek készételként, például a gyorsételekhez használt ételtároló edények, 

– kivéve az italtartókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.

– Italtartó poharak.

Definíciók



Csomagolóanyagok**

– Flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a 
zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak.

Italos palackok záróeleme, fedőfólia – italos palackok***

– Italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolóedények, például italpalackok (3 literig), 
beleértve a fedelüket és kupakjukat is.

Könnyű műanyag zacskók****

– Könnyű műanyag hordtasakok a 94/62/EK irányelv 3. cikke 1. pontja c) bekezdésében meghatározott 
definíció szerint.

Definíciók



SUP irányelv tárgyi hatálya

Fogyasztás 

korlátozás

Forgalomba 

hozatali

korlátozás

Terméktervezési 

követelmények

Jelölési

követelmények

EPR 

rendszer

Szelektív 

gyűjtés

Szemlélet-

formálás

Csomagolóeszközök* x x x

Italos poharak x x x

Fültisztító pálcikák x

Evőeszközök, 

szívószálak, keverők
x

Léggömb szára

Léggömb

x

x x x

Csomagolóanyagok x x

Italos palackok 

záróeleme, fedőfólia

Italos palackok

x x x

x x x x

Dohányfilterek x x

Nedves törlőkendők

Higiéniai kendők

x x x

x x

Könnyű műanyag 

zacskók
x x

Halászhálók x x



– fogyasztás korlátozások azoknak a SUP termékeknek a piacra juttatásával kapcsolatban, amelyeknek már 

léteznek alternatívái (pl. szívószálak);

Ismereteink szerint a tervezet a helyettesítő termékek környezeti hatásait nem elemezte.

– általános csökkentési célok (pl. italpoharak, ételtárolók esetén), amelyeknél a tagállamok saját 
intézkedéseket fogadhatnak el a csökkentés elérése érdekében; 

– termékkialakítási, terméktervezési követelmények kiemelt figyelmet kapnak, ezek között egy példa az
italpalackokhoz rögzített kupakok konstrukciós követelménye, de ide sorolható:

− a termékmaradék nélkül üríthető, vagy

− a kevesebb anyagfajtát használó csomagolási megoldások keresése, illetve

− a PET palackok másodnyersanyag-tartalma 2025-re 25%, 2030-ra 30% kell legyen – élelmiszerbiztonság!!

– jelölési, címkézési követelmények a fogyasztók tájékoztatása érdekében a megfelelő ártalmatlanítási
műveletekről vagy a kerülendő ártalmatlanítási módszerekről (pl. nedves törlőkendők);

Az intézkedések indokai, tartalma



– figyelemfelkeltő intézkedések (szemléletformálás) és kiterjesztett gyártói felelősség rendszere az 
összes olyan tételre, amelyre nem vonatkozik a piaci korlátozás, így hozzájárulva a megelőzés és 
hulladékgazdálkodás költségeihez, beleértve a közterületi szeméttakarítást; 

– szelektív gyűjtés

2025-re elkülönítetten kell összegyűjteni az adott évben forgalomba hozott italos palackok 77%-át 
2025-ig, majd 90 %-át 2029-ig

E cél elérése érdekében a tagállamok többek között: 
a) betétdíjas rendszert alakíthatnak ki, 
vagy 
b) a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerekhez
meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre vonatkozó célokat. 

Az intézkedések indokai, tartalma



Köszönöm figyelmüket

nagym@csaosz.hu


