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Az EU körforgásos gazdasági javaslatcsomagja:

2015. december 2. Hulladékgazdálkodási irányelvek módosítása

Akcióterv: a teljes értékláncot lefedi, összefoglalja a 
szükséges intézkedéseket az alábbi területeken:

A termékek életciklus-szemléletét állítja középpontba

Hangsúlyt kap a környezetre hatást gyakorló 
műanyag-felhasználás kérdése

• A termékek és anyagok 

értékének a gazdaságon belül 

tartása

• A hulladékképződés 

minimalizálása

Termelés

Fogyasztás

Hulladékgazdálkodás

Másodnyersanyagok

Innováció és beruházás 
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Az EU körforgásos gazdasági javaslatcsomagja keretében módosult 

hulladékgazdálkodási irányelvek jogharmonizációja:

• a Hulladék Keretirányelv – 2008/98/EK

• a csomagolásról és a csomagolási 

hulladékokról szóló 94/62/EK irányelv

• a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 

irányelv

• az elhasználódott gépjárművekről szóló 

2000/53/EK irányelv

• hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló 

2006/66/EK irányelv

• az elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv

Átültetési határidő: 

2020. július 5.

Komplex

Nagy terjedelmű

Szűk határidő

Részletes vizsgálat 

szükséges

Több szakterület is érintett
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A Hulladék Keretirányelv módosítása

Célszámok

Definíciók

Számítási 
módszertan

Célszámok (települési 
hulladék hasznosítási 
célszámai)

Textil- (2025.01.01.) és 
biohulladék (2023.12.31.) 
elkülönített gyűjtése

A derogációs jogosultság 
megszerzéséhez benyújtandó 
végrehajtási tervek

Kritikus pontok:Módosulnak:
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Fókusz: releváns célszámok az irányelvekben

HKI – a települési hulladék újrahasználatra való 

előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó 

általános célérték

Mo.-i adat

2016
2025 2030 2035

34,7 % 55 %
60 %

(derogációval

55%)

65 %
(derogációval

60%)

Hulladék keretirányelv 2020

újrahasználatra előkészítés és hasznosítás a 

háztartási papír, fém, műanyag és üveg

tekintetében

Mo. 2016-ban elért 2020-as cél

43.3 % 50 %
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A csomagolási irányelv célszámai:

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 

94/62/EC irányelv - újrafeldolgozási célértékek

2015. évi 

jelentett adat
2025 2030

Összes 

csomagolás
50,1 % 65 % 70 %

Műanyag 27,4 % 50 % 55 %

Fa 19,9 % 25 % 30 %

Vas
79,7 %

70 % 80 %

Alumínium 50 % 60 %

Üveg 50,5 % 70 % 75 %

Papír és karton 75,8 % 75 % 85 %
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A műanyagokra vonatkozó aktuális uniós elvárások:

• Hulladék Keretirányelv: elkülönített 
gyűjtés, célszámok

• Csomagolási Irányelv: célszámok; 2024. 
december 31-ig kiterjesztett gyártói 
felelősségi rendszer létrehozása 
valamennyi csomagolásra vonatkozóan

• 2015/720/EU irányelv:
a műanyag zacskók felhasználása:

• 2020-ig 90 db/fő/év,

• 2026-ra 40 db/fő/év értékek alá 
csökkentése, 

• VAGY: 2019-től könnyű műanyag 
hordtasakokat ne bocsássanak     
díjmentesen rendelkezésre. 

Irányelvi előírások

• Műanyag Stratégia

• SUP-irányelv tervezet az egyes 
műanyagtermékek környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentéséről:

• Egyszer használatos műanyagok 
korlátozása, 

• Egyes termékkörökre forgalomba hozatali 
tiltás,

• Forgalmazott italpalackok 90 %-os 
visszagyűjtése 2025-re,

• Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 
bővítése további termékekkel

• Ambiciózus célok, amelyeket 
Magyarország is átültet

Akcióterv
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Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer: Európai uniós követelmények

Hulladék Keretirányelv 
2008/98/EK 

Csomagolásról és 
csomagolási hulladékról 

94/62/EC irányelv

SUP irányelv 

TERVEZET

Követelmények: 
Forrásteremtés: a díj fedezze: 

→ hulladékgazdálkodási-

→ rendszerirányítási-

→ adatszolgáltatási-

→ szemléletformálási költségeket.

Termékkör:

• E+E hulladék

• Elem és akkumulátor hulladék

• Csomagolási hulladék

• Elhasználódott gépjármű

2023. január 1-ig

Követelmény: 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszer

valamennyi csomagolásra

2024. december 31-ig

Követelmények:

Forrásteremtés: a díj fedezze a 

„szemetelés költségét” is. 

További termékkörök:

• Étel- italtároló edények, 

műanyag zacskók

• Dohánytermék szűrő, nedves 

törlők, halászeszközök.

Magyarországon a termékdíj rendszer a kiterjesztett gyártói felelősség eszközének 

tekinthető.

Egyelőre nincs intézkedési 

kötelezettség

Jogszabályok koncepcionális 

felülvizsgálata:

• Termékdíj

• Kiemelt hulladékáramok
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Hazai szabályozási megoldások műanyagokra:
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A termékdíj szabályozás hatása a
műanyag bevásárló-reklámtáskák 

felhasználására

Az új termékdíj törvény 

hatályba lépése:

2012.01.01. 

Magyarországon az évente fejenként elhasznált műanyag zacskó nem haladja meg a 

95 db/fő értéket (2017. évi adatokból számolt becslés)

Termékdíjas szabályozás: 2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról

A hatálya alá tartozó 

műanyagok: 

➢ Csomagolószer: 

‒ műanyag csomagolószerek 

‒ műanyag bevásárló reklám-

táska

➢ Egyéb műanyag termék

(műanyagból készült virág, fa-, 

levél- és gyümölcsutánzat és ezek 

részei; ezekből készült áru)
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• 2019-től darab alapú, 
emelt díjtétel:

• Nagyon könnyű 
műanyag zacskó: 5 Ft/db

• Könnyű műanyag 
zacskó: 20 Ft/db

• Bevásárló műanyag 
zacskó: 38 Ft/db

Műanyag zacskók 
kiszorítása

• 2019-től az egyszer 
használatos műanyag 
poharak, edények díjtétele 
57 Ft/kg-ról 1 900 Ft/kg-ra nő

• termékkör bővülés: műanyag 
evőeszközök, keverőpálca, 
szívószál 1900 Ft/kg 
termékdíjtétellel

Az egyszer 
használatos műanyag 
termékek korlátozása

• 2019-től egyes 
reklámhordozó papírok 
termékdíja 85 Ft/kg-ról 
304 Ft/kg-ra nő 

A reklámhordozó 
papírok 
forgalmazásának 
csökkentése

Más jogszabályban előkészítés alatt: 2019-től oxidatív úton aprózódó zacskók tiltása, 

2021-től műanyag zacskók teljes tiltása. 

A kiterjesztett gyártói felelősségi követelmények miatt további felülvizsgálat folyamatban. 

Átültetési határidő: 2023. január 1. 
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A környezetvédelmi szempontból nem kívánatos termékek forgalmazásának korlátozása a 

környezetvédelmi termékdíj szabályozás keretein belül 2019-től



Köszönöm a figyelmet!
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Elérhetőség: kiemeltkozszolg@itm.gov.hu

Web: www.kormany.hu


