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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

A CSAOSZ titkársága új irodába költözött, az új címünk: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 14. fszt. 7.  

 

A költözködésünknek több oka is volt.  

A legfontosabb, hogy a Hungária körúti iroda bérleti díja az év folyamán kb. 25%-kal drágult és az még 

nem is tartalmazta a magasabb energiaárakat. Ezzel az emelkedéssel a bérleti díj a CSAOSZ költségveté-

sében már nagy tételnek számít. 

Bizonyára tudott, hogy a Hungária körúton az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel egymás melletti irodákat 

béreltünk, ezzel is kihasználva a közös tudás szinergiáit. 

A ÖKO-Pannon a nyár folyamán saját irodát tudott vásárolni, mégpedig olyat, ahol a CSAOSZ Titkársága 

is helyet kaphat, ami lehetőséget ad arra, hogy a bérleti díjunkat is optimalizálni tudjuk. 

Ülést tart a CSAOSZ Elnöksége 

A CSAOSZ Elnökségének soron következő ülésére 2022. december 2-án, az MGYOSZ elnöki tárgyalójában 

kerül sor. 

A tervezett napirend: 

1. a csomagolási szakterületet érintő új és módosítás alatti jogszabályok tervezeteinek bemutatása, 

2. a CSAOSZ munkájának és pénzügyi helyzetének áttekintése,  

3. tájékoztatás a szükségessé váló székhelyváltoztatással kapcsolatos feladatokról, 

4. a Felügyelőbizottság által az Elnökség irányába megfogalmazott kérdések ismertetése, megtárgya-

lása, 

5. egyebek. 



Megjelent a kiterjesztett gyártói felelősség kormányrendelet-tervezete 

A hulladékgazdálkodás koncessziós rendszerével, a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerének köte-

lező hatályba léptetésével és a visszaváltási rendszer megvalósításával számos jogszabálynak kell meg-

változnia, illetve újakra is szükség van.  

Ezek tervezeteit kaptuk meg november folyamán, amelyekből az alábbi kivonatot készítettük – első tá-

jékoztatásként. A véglegessé válást követően részletes tájékoztatást adunk tagjainknak. 

 

Lesz új, de marad a régi is! 

A Kormány az EPR rendszert sajnos nem a Magyarországon jól ismert környezetvédelmi termékdíj tör-

vény (későbbiekben: Ktdt.) helyett, hanem annak egyidejű megtartásával kívánja bevezettetni, azaz rész-

ben azonos termékkörre vonatkozó, egymás mellett, párhuzamosan alkalmazandó szabályozásokat kell 

a kötelezetteknek betartani. 

A Ktdt. tárgyi hatálya továbbra is a csomagolószer, míg az EPR rendszerben a kötelezett a csomagolás, 

alanyi kötelezettje a csomagolást létrehozó (csomagolt terméket importáló) vállalkozás. 

A megmaradó Ktdt.-hez a jogalkotó keresletszabályozó funkciót rendel hozzá, azaz a termékdíj útján 

kívánja a környezet szempontjából problémás anyagok/termékek használatát visszaszorítani (e cél el-

érésének jelenlegi jó példája a műanyag hordtasakok 500, illetve 1900 Ft/kg díjtétellel való terhelése). 

A 2023. július elsejétől a Ktdt. és az EPR közötti párhuzamosság úgy fog jelentkezni, hogy kétféle beval-

lást és kétfelé (NAV és MOL) kell díjfizetést is teljesíteni. 

 

A környezetvédelmi termékdíj törvény kiemelendő változásai 

A Ktdt. módosítástervezete szerint a fizetendő termékdíjat egy képlet segítségével kell meghatározni:  

T= (AT-F) 

ahol: 

T:  a két tizedes pontossággal kiszámított és a kerekítés általános szabályai szerint forintra kerekített 

termékdíjtétel (Ft/kg) azzal, hogyha (AT-F) eredménye negatív összeg, a T értéke nulla; 

AT:  a meghatározott, anyagáramra vonatkozó általános termékdíjtétel (Ft/kg) – a jelenlegi tervek sze-

rint maradnak a hatályos csomagolószer-díjtételek; 

F:  az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a termékdíj megállapítási időszak első napján hatá-

lyos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat (Ft/kg) kell figyelembe venni;  

 

A környezetvédelmi termékdíjtételek a tervek szerint nem változnak, jelenlegi mértékükben maradnak 

hatályban.  

A kiterjesztett gyártói felelősségi „F” díjakat a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben ha-

tározza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján. 

A termékdíjat a NAV részére kell megfizetni.  

A bevallásban a CSK kódok használatban maradnak.  

Várhatóan továbbra is lehet alkalmazni a termékdíj átvállalás, a termékdíjraktár és a visszaigénylés in-

tézményrendszerét. 

 

 



A kiterjesztett gyártói felelősség kormányrendelet-tervezete 

Az EPR rendszer tárgyi hatálya a csomagolás, az alanyi hatálya pedig a termékét csomagoló, töltő válla-

lat. 

Az EPR rendelet tervezete szerint 8 számjegyű, a Ktdt. CSK kódjától részben eltérő ún. KF kódrendszert 

kell alkalmazni a MOL irányába készítendő bevallások készítése során. 

A nyolcjegyű KF kód felépítése várhatóan a következő lesz: 

 

 A B  

1 1. és 2. karakter  
Termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód  

pl: csomagolás: 11 

2 3. és 4. karakter  
Anyagáram kód  

pl: hullámpapírlemez doboz: 20 

3 5. és 6. karakter  
Csoport kód  

pl: nem újrahasználható hullámpapírlemez doboz: 20 

4 7. karakter  
Kötelezettséget jelölő kód  

pl: kollektív teljesítés: 1 

5 8. karakter  
Származáskód  

pl: belföldi előállítású termék, önállóan forgalomba hozott: 1 

 

A KF kódot, a CSK kódhoz hasonlóan csomagolási összetevők anyagáramaiként (pl.: palack: üveg, címke: 

papír stb.), de fogyasztói, illetve gyűjtő- és szállítási csomagolás bontásban kell meghatározni. 

A Ktdt. és az EPR pénzügyi folyamatainak modellezése 

Ami már megítélhető: amennyiben a csomagolást előállító vállalat a Ktdt. értelmében átvállalási szerző-

déssel rendelkezik valamennyi csomagolószerére (esetleg termékdíjraktárat üzemeltet), vagy közvetle-

nül importál külföldről csomagolószert, úgy a Ktdt. és az EPR szerinti kötelezettség is nála van, így egy 

adatbázisból képes (a kétféle kódolás mellett) a bevallást elkészíteni és a befizetéseket is teljesíteni. 

Csomagolt termék közvetlen importja esetében ugyanez a gyakorlat érvényesül. 

Jelenleg még nem tudjuk pontosan megítélni a pénzügyi folyamatait annak az esetnek, amikor a Ktdt. és 

az EPR rendszer alanya eltérő. 

Ebben az (alap) esetben termékdíjjal növelten kerül beszerzésre a csomagolószer, majd a kész csoma-

golás forgalomba hozatalakor keletkezik az EPR díj kötelezettség. 

A fentiekben bemutatott képlet alkalmazása, azaz az EPR díj termékdíjból való levonása csak visszaigénylés 

mellett kivitelezhető – a maga bonyolultsága és körülményessége, valamint időbeli kitolódása mellett. 

Kötelező visszaváltási rendszer kormányrendelet-tervezete 

A következőkben a tervezetet csak folyamatleírás szempontból mutatjuk, be nem térünk ki egyéb lénye-

ges elemekre (pl. kötelezettség keletkezése, forgalmazó és koncessziós társaság kötelezettségei, regiszt-

ráció, stb.). A rendszer tervezett indítása: 2024. január 1. 

 

 



Fogalmak 

A kötelezően visszaváltási díjas termék:  

─ a tejalapú készítmények kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, 

közvetlen csomagolása, amely nem újrahasználható, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, és 0-6 

literig terjedő űrtartalommal bír; és 

─ az italtermék újrahasználható, fogyasztói, közvetlen csomagolása  

(a közvetlen szó azt jelenti, hogy pl. a díszdobozra nem vonatkozik a rendelkezés); 

Önkéntesen visszaváltási díjas termék:  

a kötelezően visszaváltási díjas terméknek nem minősülő, a gyártó által önkéntesen „visszaváltható” 

megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e meg-

jelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak 

bejelentették;  

Visszaváltási díjas termék:  

a kötelezően visszaváltási díjas termék és az önkéntesen visszaváltási díjas termék. 

A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékre vonatkozó rendelkezések: 

─ nem újrahasználható csomagolású termék után darabonként 50 forint a visszaváltási díj 

(tervezet az áfá-t nem említi, de a szövegkörnyezet az 50 Ft az áfával növelt értékre utal); 

─ a nem újrahasználható termék után a visszaváltási díjat a gyártó a koncessziós társaság részére fizeti 

meg; 

─ az italtermék a visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozható forgalomba, illetve forgalmazható; 

─ a visszaváltási díj összegét a számlán vagy a nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetni; 

─ gyártó a terméket a forgalomba hozatal időpontját megelőzően legalább 30 nappal a koncessziós 

társaság által biztosított elektronikus felületen keresztül regisztrálja; 

─ a gyártó a nem újrahasználható termékre a forgalomba hozatal időpontját megelőzően a koncessziós 

társaságnál a forgalomba hozatalhoz szükséges termékre helyezendő egyedi jelölést biztosító azono-

sító kód kiadását, majd a forgalomba hozatal érdekében a kód aktiválását kérelmezi; 

─ a gyártó gondoskodik a kötelezően visszaváltási díj jelölésének jól látható helyen, előírt méretben, 

tartósan megmaradó és jól olvasható feltüntetéséről: 

 

(Kétféle jelölés lesz tehát: jelölni kell a visszaváltás tényét és egyedi kód is kell.) 

(az ábra pozitív vagy negatív formában kerül alkalmazásra, a fekete háttér a szemléltetést 

szolgálja, nem része az ábrának!) 

─ a termék GTIN száma és vonalkódja nem lehet egyező a 2024. január 1. napját megelőzően forga-

lomba hozott termékével;  

─ a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén  

─ csatlakozási,  

─ szolgáltatási és  

─ visszaváltási díjat fizet a koncessziós társaság részére. 



─ a gyártó csatlakozási és szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége a kötelezően visszaváltási díjas termék 

forgalomba hozatalával keletkezik;  

─ a gyártó csatlakozási díjfizetési kötelezettsége a kötelező visszaváltási díjas rendszer országos beve-

zetését követő 5. év végéig áll fenn;  

─ a csatlakozási díj és szolgáltatási díj egy egységre vetített mértékét a kötelezően visszaváltási díjas 

termékekre nézve a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben határozza meg, a díjtéte-

lek jelenleg nem ismertek; 

─ a gyártó által fizetendő csatlakozási díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre 

vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő kötelezően visszaváltási díjas termék mennyiség és a mi-

niszteri rendeletben az adott termék típusra megállapított egységnyi díjtétel szorzata;  

─ a gyártó által fizetendő szolgáltatási díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre 

vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő kötelezően visszaváltási díjas termék mennyiség és a mi-

niszteri rendeletben az adott termék típusra megállapított egységnyi díjtétel szorzata; 

─ nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas 

termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a 

visszaváltási díjas termék forgalomba hozatalának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti díjfi-

zetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 

 

A kötelezően visszaváltási díjas, de újrahasználható termékre vonatkozó rendelkezések: 

─ a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható terméket annak újrahasználata érdekében 

a forgalmazótól, valamint a fogyasztótól visszaveszi és a visszaváltási díjat részére visszafizeti; 

─ a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termékek forgalomba hozatala után 

─ csatlakozási és  

─ szolgáltatási díjat fizet; 

─ a kötelezően visszaváltási díjas újrahasználható termék esetén, előírt méretben alkalmazandó jelö-

lés:  

(Az ábrán feltüntetett összeg csak mintaként szolgál, a gyártó által meghatározott, adott termékre 

vonatkozó visszaváltási díj összege alkalmazandó!)  

─ a termék GTIN száma és vonalkódja nem lehet egyező a 2024. január 1. napját megelőzően forga-

lomba hozott termékével;  

Önkéntesen visszaváltási díjas termék a fenti termékek körébe nem sorolt, a gyártó által önkéntesen 

„visszaváltható” megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott termék vagy a termék csomagolása, 

amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdál-

kodási hatóságnak bejelentették.  

Az önkéntesen visszaváltási díjas termékre vonatkozó rendelkezések: 

─ a gyártó a forgalmazóval kötött megállapodás alapján a terméket, vagy annak csomagolását – meg-

határozott helyre történő visszajuttatásának ösztönzése érdekében – önkéntesen visszaváltási díjas 

termékké minősítheti; 



─ a gyártó gondoskodik az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a terméken vagy annak cso-

magolásán a „visszaváltható” megjelölés jól látható helyen, tartósan megmaradó és jól olvasható 

feltüntetéséről;  

─ az önkéntesen visszaváltási díjas termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza 

meg; 

─ az önkéntesen visszaváltási díjas terméket, továbbá annak csomagolását, amely után a fogyasztó 

visszaváltási díjat fizetett, a forgalmazótól, a fogyasztótól visszaváltja vagy visszaveszi, és a visszavál-

tási díjat részére visszafizeti; 

─ a forgalmazóval kötött megállapodásban meghatározza az önkéntesen visszaváltási díjas terméke 

vagy annak csomagolása visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket, amelyek nem zár-

hatják ki a rendeltetésszerű használatból eredő változások esetén a termék visszaváltását.  

Fontos megjegyezni, hogy a kötelezően visszaváltási díjas újrahasználható, továbbá az önkéntesen visz-

szaváltási díjas termékekre az EPR díjat meg kell fizetni. 

Hol és hogyan fog a visszaváltási rendszer működni? 

A forgalmazó feladatai: 

─ a nem újrahasználható, 0,1 l alatti vagy 3 l feletti űrtartalmú kötelezően visszaváltási díjas termékek 

visszavétele kézi visszaváltó berendezéssel történik. A forgalmazó e termékek visszavételét akkor 

biztosítja, ha ilyen típusú terméket forgalmaz; 

─ 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzletben a forgalmazó automata visszaváltó berende-

zéssel biztosít visszaváltási lehetőséget a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termé-

kek visszavételére; 

─ az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának esetére kézi visszaváltó berendezés is ren-

delkezésre kell álljon; 

A jelen vázlatos összeállítás is pontosan érzékelteti az elkövetkező hónapokban szükségessé váló hatal-

mas erőfeszítéseket, amelyek a sikeres felkészülés érdekében a kötelezettekre várnak. 

Nagy munka lesz, amelyet a CSAOSZ szakmai információval, támogatással segíteni fog. 

Magyar Szabványügyi Testület hírei 

 

Magyarország EU-tagságából eredő kötelezettség a következő szabványok bevezetése.  

MSZ EN 13045 Packaging. Flexible cylindri-

cal plastic tubes. Dimensi-

ons and tolerances 

Csomagolás. Hajlékony falú hen-

geres műanyag tubusok. Mére-

tek és tűrések 

VISSZAVONJA: 

MSZ EN 

13045:2009 

MSZ EN 17665 Packaging. Test methods 

and requirements to 

demonstrate that plastic 

caps and lids remain attac-

hed to beverage containers 

Csomagolás. Vizsgálati módszer 

és követelmények annak igazo-

lására, hogy a műanyag kupakok 

és fedelek az italtárolóhoz ma-

radnak rögzítve 

- 



MSZ EN ISO 

15750-3 

Packaging. Steel drums. Part 

3: Inserted flange-type clo-

sure systems (ISO 15750-

3:2022) 

Csomagolás. Acélhordók. 3. rész: 

Betétes illesztőperemes zárási 

rendszerek (ISO 15750-3:2022) 

VISSZAVONJA: 

MSZ EN ISO 

15750-3:2008 

 

Bemutatkozik a Tetra Pak rögzített kupakokkal ellátott csomagolása 

A Tetra Pak egyik alapvető célja, hogy modern, biztonságos és 

fenntartható csomagolásokat hozzon létre fogyasztói számára. 

Ezzel párhuzamosan a környezetvédelmi szabályozásokhoz is az 

elsők között alkalmazkodik fejlesztéseivel. Ezt bizonyítva leg-

újabb lépésként a vállalat idén, több vezető italgyártóval együtt-

működve, rögzített kupakokkal ellátott italoskarton csomagolá-

sokat vezet be Magyarországon és több európai országban, hogy 

ezzel tegyen eleget az egyik legfrissebb fenntarthatósági intéz-

kedésnek, az Európai Unióban 2024 júliusában hatályba lépő, 

Egyszer Használatos Műanyagokról szóló irányelvnek.  

A Magyarországon elsőként bevezetésre kerülő HeliCap™ 26 

Pro rögzített kupak a Tetra Gemina® Aseptic csomagolásokon ta-

lálható majd meg. Az új fejlesztésű záróelem azért is fontos újítás, 

mert igazodva az uniós követelményekhez, segít a szemetelés 

megelőzésében azáltal, hogy használata során végig a csomagolás-

hoz van erősítve. Mivel a kupak a termék felbontása után is rögzítve marad a dobozhoz, kiküszöbölhe-

tővé válik, hogy növelje a műanyag hulladék mennyiségét, emellett pedig a szelektív hulladékgyűjtés és 

az újrahasznosítás folyamatát is könnyebbé teszi a fogyasztók számára. 

A kupak a csomagolás részeként, az italos kartonnal együtt egyszerűen kiválogatható és elhelyezhető a 

sárga jelölésű, műanyag hulladékgyűjtő kukákban. A Tetra Pak az új záróelemmel rendelkező termékeit 

már több európai országban is bevezette – többek között Írországban, a Baltikumban, Spanyolország-

ban, Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában. Most pedig Magyarországon 

is elérhető lesz a rögzített kupakos Tetra Pak italoskarton csomagolás. A vállalat az új kupakkal ellátott 

csomagolásainak piacra dobásával nemcsak saját céljaihoz került egy lépéssel közelebb, de elsők között 

tett eleget az új, uniós SUP (Single Use Plastic), vagyis Egyszer Használatos Műanyagokra vonatkozó sza-

bályozásnak is, melynek értelmében minden Európai Unióban működő italgyártónak, kiskereskedőnek, 

gyártónak és importőrnek kötelessége 2024. júliusig áttérni a rögzített kupakkal ellátott italos termé-

kekre.  

A továbbfejlesztett termék tervezése során a Tetra Pak nemcsak a fenntarthatósági igényeket, de a prak-

tikumot is szem előtt tartotta. A HeliCap™ 26 Pro rögzített kupakot úgy alakították ki, hogy 190 foknál is 

nagyobb szögben nyíljon, és 26 mm átmérőjű kiöntő nyílásának köszönhetően megkönnyítse a folyadé-

kok kitöltését, így téve lehetővé az italoskarton-dobozok kényelmes használatát. A rajta található biz-

tonsági gyűrűnek köszönhetően pedig arról is megbizonyosodhat a fogyasztó, hogy vásárlás előtt az ita-

los kartont nem bontották fel. A kupak csavarzáras kialakításának köszönhetően a nyitáshoz el kell csa-

varni a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban, a visszazáráshoz pedig csupán vissza kell 

pattintani a kupakot a helyére, így a csomagolás kényelmesen félretehető a legközelebbi használatig. 



A Tetra Pak a kupak tervezésekor is szigorúan a középpontba helyezte a fenntarthatóság kérdését, így 

az új záróelem növényi alapú változatban is elérhető. A Tetra Gemina® Aseptic csomagolásokon található 

HeliCap 26 Pro kupak 85%-a növényi, cukornád alapú műanyagból készült, ezzel is hozzájárulva a szén-

lábnyom csökkentéséhez, s maximalizálva a csomagolásban található megújuló, ellenőrzött forrásból 

származó anyagok arányát. A kupak szigorú paraméterek alapján lett tesztelve és legyártva, éppen ezért 

környezetbarát tulajdonságai nemcsak teljesítik, de meg is haladják az Egyszer Használatos Műanyagok-

ról szóló uniós direktívában rögzített elvárásokat. Az új, rögzített kupakkal ellátott Tetra Pak csomagolá-

sokkal a magyar fogyasztók már idén találkozhatnak a boltok polcain.  

Forrás: Trade Magazin 

Nemzetközi díjat nyert a SIPOSPACK Kft. 

Gratulálunk a Sipospack Kft.-nek, akik az idei HP Inkspiration Awards hajlékonyfalú csomagolóanyag  

kategóriában győztesek lettek. 

 


