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Csomagolási törvény alapjai
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 Hatályos 2019. 01.01. óta. 
 Módosítás 2021. július 1.
 Gyártó ill. első forgalomba hozó termékfelelősségére vonatkozik

 Párhuzamos és időben történő adatszolgáltatás két helyre:
- Hasznosító szervezet
- Zentrale Stelle Verpackungsregister (www.verpackungsregister.org)

 Adatszolgáltatás a 
- tervezett mennyiségről (Plan-Menge) és a 
- tényleges mennyiségről (Ist-Menge)



Gyártó
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 csomagolóanyag gyártója 

 Németország területén első forgalomba hozóként 
 üzletszerűen, értékesítés vagy saját felhasználás  céljából
 harmadik fél részére 
 olyan áruval töltött csomagolást átad, melyből
 jellemzően a végfelhasználónál keletkezik 

hulladék

Tényleges                       Első                     Online
előállító                          forgalmazó/       kereskedő

importőr            



Gyártó
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 Németország területén első forgalomba hozóként 
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Kód Megnevezés Kötelezett
EXW Ex Works / Üzemből németországi vevő
FCA Free Carrier / Költségmentesen a fuvarozónak németországi vevő

FAS Free Alongside Ship / Költségmentesen a hajó oldalához németországi vevő

FOB Free on Board / Költségmentesen a hajón németországi vevő
CFR Cost and Freight / Költség és fuvardíj megnevezett

rendeltetési kikötő
németországi vevő

CIF Cost Insurance Freight / Költség, biztosítás és fuvardíj németországi vevő

CPT Carriage paid to / Fuvarozás fizetve …..-ig külföldi beszállító
CIP Carriage and Insurance paid to / Fuvarozás és biztosítás 

fizetve …-ig
külföldi beszállító

DAT DeliveredAat Terminal / Terminálhoz szállítva külföldi beszállító

DAP Delivered At Place / helyszíni kiszállítás külföldi beszállító
DDP Delivered Duty Paid /Vámfizetéssel leszállítva külföldi beszállító



Sajátmárkás termékek
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… kizárólag a gyártó neve és a márka van feltüntetve 
→  ipari márka →  gyártó

… kereskedelemben használatos márkanév és a gyártó 
neve van feltüntetve → „nem valódi sajátmárka” →  gyártó

… kereskedelemben használatos márkanév  és a kereskedő 
neve van feltüntetve → saját márkás termék → kereskedő



Csomagolás, végfelhasználó
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Végfelhasználó – magánszemély és az ezzel egyenértékűnek tekinthető 
felhasználási hely: 

 éttermek, vendéglők, menzák,  
 szórakozóhelyek,
 egyéni vállalkozók, 
 kórházak, 
 oktatási intézmények, 
 irodák, 
 hivatalos intézmények, 
 mezőgazdasági üzemek és kézműves vállalkozások

Csomagolás – kereskedelmi csomagolás, a végfelhasználónak jellemzően eladott 
termék csomagolása



Kereskedelmi csomagolás
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 Papír, hullámpapír, karton (PPK)
 Üveg
Műanyag
 Alumínium és egyéb fém
 Társított csomagolás
 További anyag, mint fa, pamut stb.

Csomagolóanyagok: 



Csomagolás besorolása 
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Igen Nem

Üveg Élelmiszer, ital, orvosság, parfüm üvege, 
kozmetikai tükör

Üveghez tartozó kupak, fedél, dugó

Papír Papírdoboz, papírzacskó, tojástartó, 
cipősdoboz

Italkarton, Tetrapack, ha a műanyag bevonat 
réteg tömege   5 %

Fém Konzervdoboz (mágneses) Csavaros tető, ha a műanyag bevonat réteg 
tömege   5 % 

Alumínium Tubus, szórófejes flakon Chips-csomagolás, boroskupak, joghurtfedél, 
ha a műanyag bevonat réteg tömege   5 %

Műanyag PET, PP, HDPE, LDPS, PS, PA, polisztirol Gyógyszercsomagolás, joghurtos fedél

Társított csomagolás Üdítő italos karton Üvegkonzerv papírcímkével

Egyéb csomagolás Pamut, fa, természetes parafa, kaucsuk  
és kerámia

Tojásosdoboz



Csomagolás módja

10

Csomagolási mód

Kereskedelmi 
csomagolás

Termék- és szerviz-
csomagolás

Csomagküldő 
csomagolás

Gyűjtő-csomagolás

Szállítási 
csomagolás

regisztráció köteles

nem regisztráció köteles



Csomagolási katalógus
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Termék
száma

Termék megnevezése Csomagoló-
anyag

Kiszerelés Elhatárolási 
kritérium

Regisztráció kötelezettség

Igen Nem
Szállítási és gyűjtőcsomagolás
01-000-0040 Ásványvíz Mindenfajta Nem betétköteles, egyszer

használatos, bármilyen
csomagolóanyagból

≤ 18 l X

01-000-0040 Ásványvíz Mindenfajta Nem betétköteles, egyszer
használatos, bármilyen
csomagolóanyagból

≥ 18 l X

01-000-0040 Ásványvíz Mindenfajta Betétköteles, egyszer
használatos, bármilyen
csomagolóanyagból

X

01-000-0040 Ásványvíz Műanyag Gyűjtőcsomagolás fólia X
01-000-0040 Ásványvíz Mindenfajta Gyűjtőcsomag, palacktartó X

Szállítási és gyűjtőcsomagolás
01-000-0040 Ásványvíz PPK, műanyag Szállítási csomagolás Mindenfajta X
01-000-0040 Ásványvíz PPK, műanyag Szállítási fólia, karton Mindenfajta X



Törvénymódosítás 2021. július 1.
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Fokozatos bevezetés
- Külföldi társaságok meghatalmazott útján is eljárhatnak (2021. július 1.) 
- Új tájékoztatási kötelezettség (2021. július 1.) 
- Dokumentálási kötelezettség (2022. január 1.)
- A betétdíjfizetési kötelezettség kiterjesztése minden eldobható műanyag italcsomagolásra 

(2022. január 1.)
- Regisztrációs kötelezettség kiterjesztése minden csomagolástípusra -szállítási és  

nagykereskedelmi csomagolásokra is (2022. július 1.)
- E-kereskedelemben történő forgalmazás tilalma/ellenőrzési kötelezettség (2022. július 1.)



Törvénymódosítás 2021. július 3.
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Regisztrációs kötelezettség 2022. 07. 01-től
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hasznosítási szerződés 
megkötésére nem köteles

Csomagolási mód

Kereskedelmi 
csomagolás

Termék- és szerviz-
csomagolás

Csomagküldő 
csomagolás

Gyűjtő-csomagolás

Szállítási 
csomagolás



Online kereskedőket érintő változások
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Kötelezettségek:  

- a hasznosítási rendszerben való részvétel
- regisztráció a LUCID-rendszerben
- csomagolás viszavételi kötelezettség
- bizonyítási kötelezettség (újrahasznosított csomagolás)
- a logisztikai szolgáltatók: ellenőrzési kötelezettség
- az eldobható műanyag csomagolásokra és italos 

dobozokra vonatkozó betétdíjfizetési kötelezettség
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Csomagolások tömege

https://www.haendlerbund.de/de/ratgeber/recht/4032-das-verpackungsgesetz



Regisztráció folyamata
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 Elektronikus úton (LUCID)
 Előzetes regisztráció után (felhasználónév + jelszó)
 Harmadik fél meghatalmazása: csak külföldi vállalkozásoknak
 Szükséges adatok:

- Vállalkozás pontos neve és elérhetőségi adatai
- Cégjegyzékszám, közösségi vagy nemzeti adószám
- Márkanevek, megjelölések
- Nyilatkozat a hasznosítóval való szerződéskötésről
- Nyilatkozat az adatok valódiságáról



Adatközlés
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Tervezett mennyiség 
jelentése
(Initiale 
Planmengenmeldung)

Évközi adatközlés
(Unterjährige 
Mengenmeldung)

Éves zárójelentés
(Jahresabschluß-
mengenmeldung)

Kiegészítő jelentés
(Nachtrags-mengenmeldung)

Mennyiség levonási jelentés
(Abzugsmengenmeldung)

XML-jelentés
(XML-Meldung)



Határidők
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Határidő Érintett időszak

Tervezett mennyiség 
jelentése

December 31. Következő év

Évközi adatközlés Nincs Előző/idei/következő év

Éves zárójelentés Május 15. Előző év

Kiegészítő jelentés Nincs Éves zárójelentést követően

Mennyiség levonási jelentés Következő év május 15. Előző/idei év



Teljességi nyilatkozat
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Küszöbértékek elérése esetén: 
üveg: 80.000 kg
papír, hullámpapír, karton: 50.000 kg
egyéb csomagolás: 30.000 kg

Beavallási határidő: következő év május 15.
Hitelesítés: bejegyzett vizsgáló személy által

Mulasztási bírságok:
- hiányzó, hiányos vagy késői beadás esetén akár 10.000 Euro



Hasznosító szervezetek piaci részesedése 2019
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31,21

22,65
18,55

10,07

7,12

6

2,73 0,76

Der Grüne Punkt Interseroh BellandVision Zentek

Reclay Systems Landbell Noventiz Veolia



Mire figyeljünk?
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 Szerződés
- szerződés időtartama
- szerződés hosszabbítása
- felmondási határidők
- mennyiség változtatása
- átláthatóság

 Ár
 Tájékoztatás
 Szolgáltatás
 Bizalom



Szolgáltatásaink
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 Ajánlatkérés a hasznosító szervezetektől
 Javaslat a megfelelő szervezet kiválasztásához
 Szerződéskötés
 Adatszolgáltatás előkészítése, bevallások benyújtása
 Segítség a csomagolóanyagok besorolásában
 Segítség a regisztráció során a Központi Hatóságnál
 Segítség a bevallások helyes benyújtásához
 Törvényi változások követése
 Határidők ellenőrzése, nyilvántartása
 Kapcsolattartás

További információ és ajánlatkérés:
https://www.ahkungarn.hu/hu/szolgaltatasok/jogi-es-adouegyek/csomagolasmenedzsment



24

Köszönöm a figyelmet!!

Köszönöm a figyelmet!

2020. äprilis 30.


