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A KORMÁNY 

 

__________________________ 

 

rendelete 

 

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék 

forgalmazásának részletes szabályairól 

 

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9., 37., 38. és 39. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. A rendelet hatálya 

 
1. § 

E rendelet hatálya a belföldön forgalomba hozott visszaváltási díjas termékekre és e termékekkel 

kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységekre terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában 

1. forgalmazás: az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba 

hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet szerinti forgalmazás; 

2. forgalmazó: visszaváltási díjas terméket a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet, 

amely e rendelet alapján visszaváltási helyet működtet; 

3. kötelezően visszaváltási díjas termék:  

a) az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló 

közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. május 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet I. 

melléklete I. és II. kategóriájába tartozó (tejalapú) készítmények kivételével fogyasztásra kész 

vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen csomagolása, amely  nem újrahasználható, 

műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, és 0-6 literig terjedő űrtartalommal bír; és 

b) az italtermék újrahasználható, fogyasztói, közvetlen csomagolása. 

4. önkéntesen visszaváltási díjas termék: kötelezően visszaváltási díjas terméknek nem minősülő, 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 hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették; 

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

díjas termék. 

 



(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvényben (a továbbiakban: Ht.), a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes 

szabályairól szóló kormányrendeletben és a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell 

alkalmazni. 

 

3. A visszaváltási díj 

 

3. § 
 

(1) A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után darabonként 50 forint 

visszaváltási díj fizetendő. A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék darabonként 

fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg. 

 

(2) A gyártó visszaváltási díjfizetési kötelezettsége a kötelezően visszaváltási díjas, nem 

újrahasználható termék első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán, vagy számlakibocsátás 

hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában 

az ügylet teljesítésének napján keletkezik.  

 

(3) A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után a visszaváltási díjat a gyártó a 

koncessziós társaság részére fizeti meg. 

 

(4) A gyártó a visszaváltási díjat a forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas, nem 

újrahasználható termék után a visszaváltási díjfizetési kötelezettség keletkezését követő 60 napon belül 

fizeti meg a koncessziós társaság részére. 

 

(5) A kötelezően visszaváltási díjas termék csomagolású italtermék az (1) bekezdés szerinti mértékű 

visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozható forgalomba, illetve forgalmazható. 

 

4. § 
 

Az önkéntesen visszaváltási díjas termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza 

meg. 

 

5. § 
 

A visszaváltási díj összegét a számlán vagy a nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetni. 

 

 

4. A gyártó jogai és kötelezettségei 

 

6. § 

 

(1) A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas terméket a forgalomba hozatal időpontját megelőzően 

legalább 30 nappal a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen keresztül regisztrálja. 

Amennyiben a regisztráció során megadott bármely jellemző megváltozik, a gyártó újra regisztrálja a 

terméket. Ha a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas terméket nem forgalmazza tovább, ezt a tényt 

bejelenti az elektronikus felületen. 

 



(2) A gyártó a regisztrálni kívánt termék mintáit megküldi a regisztrációhoz a koncessziós társaságnak, 

amely megvizsgálja, hogy a minták megfelelnek-e a regisztráció során megadott paramétereknek, 

valamint ellenőrzi a csomagoláson lévő jelölés visszaváltó berendezéssel történő olvashatóságát. A 

koncessziós társaság a regisztrációt megtagadja, ha 

a) a terméken lévő jelölés visszaváltó berendezéssel történő olvashatósága nem biztosított, 

b) a terméken lévő jelölés nem felel meg az 1. mellékletben foglalt követelményeknek, vagy 

c) a regisztráció vagy a termék nem felel meg a regisztrációra vonatkozó követelményeknek. 

(3) A regisztrációra vonatkozó követelményeket a koncessziós társaság határozza meg és a honlapján 

közzéteszi. 

 

(4) A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékre a forgalomba hozatal 

időpontját megelőzően a koncessziós társaságnál a forgalomba hozatalhoz szükséges termékre 

helyezendő egyedi jelölést biztosító azonosító kód kiadását, majd a forgalomba hozatal érdekében a 

kód aktiválását kérelmezi. A kód kiadásához és aktiválásához szükséges adatokat a koncessziós 

társaság határozza meg, és honlapján közzéteszi.  

 

7. § 

 

(1) A gyártó gondoskodik a kötelezően visszaváltási díjas terméken az 1. melléklet szerinti jelölés jól 

látható helyen, tartósan megmaradó és jól olvasható feltüntetéséről.   

 

(2) Kötelezően visszaváltási díjas termék csak az (1) bekezdésben meghatározott jelölésekkel ellátva 

kerülhet forgalomba. 

 

8. § 
 

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

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

 

9. § 
 

A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas termékek forgalomba hozatala után csatlakozási és 

szolgáltatási díjat, a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén csatlakozási, 

szolgáltatási és visszaváltási díjat fizet a koncessziós társaság részére. 

 

10. § 
 

(1) A gyártó a forgalmazóval kötött megállapodás alapján a terméket, vagy annak csomagolását – 

meghatározott helyre történő visszajuttatásának ösztönzése érdekében – önkéntesen visszaváltási díjas 

termékké minősítheti. 

 

(2) A gyártó gondoskodik az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a terméken vagy annak 

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

feltüntetéséről. 

 

(3) A gyártó az önkéntesen visszaváltási díjas terméket, továbbá annak csomagolását, amely után a 

fogyasztó visszaváltási díjat fizetett, a forgalmazótól, a fogyasztótól visszaváltja vagy visszaveszi, és 

a visszaváltási díjat részére visszafizeti. 

 



(4) A gyártó a forgalmazóval kötött megállapodásban meghatározza az önkéntesen visszaváltási díjas 

terméke vagy annak csomagolása visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket, amelyek 

nem zárhatják ki a rendeltetésszerű használatból eredő változások esetén a termék visszaváltását. 

 

(5) Az önkéntesen visszaváltási díjas termék vagy annak csomagolása visszaváltása feltételeinek 

változásáról a gyártó a változások bevezetésének időpontja megjelölésével, legalább három hónappal 

a változás bevezetése előtt tájékoztatja a forgalmazót. 

 

5. A forgalmazó jogai és kötelezettségei 

 

11. § 
 

(1) A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas termék visszavételét e rendeletben foglaltak szerint 

biztosítja. 

 

(2) A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék fogyasztótól való visszaváltásának 

biztosítása érdekében a forgalmazó a 21. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti szerződést köt a 

koncessziós társasággal.  

 

(3) A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszavételét a (2) 

bekezdés szerinti szerződés alapján végzi.  

 

(4) A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék visszavételét a gyártóval 

kötött megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint biztosítja. 

 

12. § 
 

(1) 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.  

 

(2) A kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltásakor – ha az automata visszaváltó berendezéssel 

nem kerül sor a visszaváltási díj közvetlen visszatérítésére – a forgalmazó a terméket, illetve hulladékát 

visszaváltó részére visszafizeti a visszaváltási díj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb 

termékvásárlás esetén azt a vételárba utalvány formájában beszámítja.  

 

13. § 
 

(1) A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas termék fogyasztótól való visszaváltását folyamatosan 

és teljes nyitvatartási időben biztosítja a visszaváltási helyen.  

 

(2) A 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzletben a forgalmazó automata visszaváltó 

berendezéssel történő visszaváltási lehetőséget biztosít a kötelezően visszaváltási díjas, nem 

újrahasználható termékek visszavételére, az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának 

esetére alkalmazott kézi visszaváltó berendezés mellett. 

 

14. § 
 

(1) A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas termék visszavétele érdekében a visszaváltó 

berendezéseket működteti, valamint a működtetésükhöz szükséges technikai feltételeket biztosítja. 



 

(2) A forgalmazó kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltásával 

kapcsolatos, (1) bekezdésben szereplő feladatai ellátása során felmerült indokolt költségeinek 

biztosítására a koncessziós társaság kezelési díjat fizet a forgalmazó részére. 

 

(3) A forgalmazó a visszaváltó berendezés karbantartási feladatainak elvégzéséhez szükséges 

feltételeket a koncessziós társaság számára biztosítja.  

 

15. § 
 

A forgalmazóra a 11. §-ban, a 12. § (2) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 14. §-ban, valamint 

a 17. §-ban meghatározott rendelkezések a 21. § szerinti visszaváltási helyet üzemeltetőkre is 

alkalmazandók. 

 

16. § 
 

(1) A forgalmazó a gyártóval kötött megállapodás alapján az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel 

bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó önkéntesen visszaváltási díjas terméket és annak 

csomagolását visszaváltási díj ellenében visszaveszi.  

 

(2) A forgalmazó az önkéntesen visszaváltási díjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék 

forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és teljes nyitvatartási időben biztosítja a 

termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel 

rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén biztosítja az önkéntesen visszaváltási díjas termék 

visszaváltását. 

 

(3) Ha az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a forgalmazás 

helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére 

a) egy forgalmazó által kijelölt hely esetén az önkéntesen visszaváltási díjas terméket forgalmazó üzlet 

nyitvatartási ideje szerinti, 

b) több forgalmazó által kijelölt hely esetén az önkéntesen visszaváltási díjas terméket forgalmazó 

üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább 6 óra  

időtartamot kell biztosítani oly módon, hogy helyének felkeresése se okozzon jelentős nehézséget a 

fogyasztók számára. 

 

(4) Az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltásakor a forgalmazó a termék visszaváltójának 

visszafizeti a visszaváltási díj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a 

vételárba beszámítja. 

 

(5) Ha a gyártó felhagy az önkéntesen visszaváltási díjas termék gyártásával, a forgalmazótól a 

terméket legalább négy hónapig visszaváltja. 

 

17. § 
 

(1) A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a visszaváltási díjas termék forgalmazásának 

helyén, valamint – a c) pont kivételével – a visszaváltásra kijelölt helyen közzéteszi: 

a) a visszaváltási díjas termékek megnevezését és a visszaváltási díj mértékét, 

b) a visszaváltási díj visszafizetéséhez szükséges, a termék állapotára vonatkozó, 

ba) kötelezően visszaváltási díjas termék esetén e rendelet alapján a koncessziós társaság,  

bb) önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a termék gyártója 



által meghatározott, a forgalmazó részére megküldött követelményeket, és 

c) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, 

címét és nyitvatartási idejét. 

 

(2) A visszaváltás feltételeinek változásáról kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a koncessziós 

társaság, önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a gyártó által adott tájékoztatást a forgalmazó az 

(1) bekezdésben meghatározott helyen haladéktalanul közzéteszi. 

 

6. A fogyasztó jogai és kötelezettségei 

 

18. § 
 

(1) A fogyasztó visszaváltási díjas termék vásárlása esetén a forgalmazó részére megfizetett 

visszaváltási díj visszatérítésére abban az esetben jogosult, ha a terméket a visszaváltás helyén átadja. 

 

(2) A kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a visszaváltási díj visszafizetésének feltétele, hogy 

a termék az e rendelet szerinti azonosítására szolgáló, sérülésmentes és leolvasásra alkalmas jelöléssel, 

záróelemmel együtt kerüljön átadásra. 

 

(3) Az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a visszaváltási díj visszafizetésének feltétele, hogy 

a termék a gyártó által kiadott tájékoztatás szerint visszavételre alkalmas legyen és az azonosítására 

szolgáló, felismerhető jelöléssel kerüljön átadásra. 

 

7. A koncessziós társaság jogai és kötelezettségei 

 

19. § 
 

(1) A koncessziós társaság biztosítja és működteti a gyártók 6. § (1) bekezdése szerinti regisztrálásához, 

a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek hazai forgalomba hozatalakor esedékes 

kód kiadásához és aktiválásához szükséges informatikai felületet. 
 
(2) A koncessziós társaság a kötelezően visszaváltási díjas termékek kötelező gyártói jelölése 

érdekében a termék jelölését lehetővé tevő kód- és jelrendszer működtetését, a gyártók részére a nem 

újrahasználható termékekre a hazai forgalomba hozatalkor helyezendő egyedi jelölést biztosító 

azonosító kódot biztosítja. 

 
(3) A koncessziós társaság a gyártó kérelmére elvégzi a kötelezően visszaváltási díjas termék 

regisztrációját és kapcsolódó adatainak (gyártó, italtermék megnevezése, GTIN kódja, csomagolás 

anyaga, színe, űrtartalma, tömege, fizikai méretei, jelölés felhelyezésének módja) informatikai 

adatbázisban rögzítését. 
 

20. § 
 

A koncessziós társaság a kötelezően visszaváltási díjas termékekkel kapcsolatban: 

a) a hulladék átvételét biztosító visszaváltó berendezéseket beszerzi, telepíti, karbantartja és 

szükség szerint megújítja, fejleszti, 

b) a hulladék átvételét, elszállítását, előkezelését, hasznosítás céljából történő átadását biztosítja,  

c) a feladatkörébe tartozóan gondoskodik a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és 

üzemeltetéséről, 



d) biztosítja az újrahasználható csomagolást átvevő visszaváltó berendezések megfelelő 

működtetését, az integrált informatikai hátterét, és 

e) biztosítja az átvett újrahasználható csomagolások gyártókhoz történő visszaszállítását a 

visszfuvaros logisztikára támaszkodva. 

 

21. § 
 

(1) A koncessziós társaság a kötelezően visszaváltási díjas termékek visszaváltása érdekében országos 

lefedettséggel visszaváltási hely hálózatot alakít ki. 
 
(2) A koncessziós társaság a visszaváltási hely várható visszaváltási forgalmához igazodó automata 

vagy kézi visszaváltó berendezéssel történő visszaváltási lehetőséget biztosít. 

 

(3) A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltása érdekében a 

koncessziós társaság legalább 
a) minden 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzletben a forgalmazó részére automata 

visszaváltó berendezést biztosít a kézi visszaváltó berendezés mellett, és 

b) minden 1000 főnél nagyobb népességű településen visszaváltási hely kialakítását teszi lehetővé 

a forgalmazó részére vagy annak hiányában egyéb visszaváltási helyként, amennyiben az a) 

pont alapján nem kerül sor visszaváltási hely kialakítására. 

 

 (4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően, kötelezően visszaváltási díjas, nem 

újrahasználható termékek visszaváltása érdekében visszaváltási hely önkéntes kialakítására a 

koncessziós társaság az egyenlő bánásmód követelményeire, valamint a visszaváltási hely 

kialakításához szükséges feltételekre figyelemmel pályázatot ír ki. A pályázati felhívásban a 

koncessziós társaság a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe bevonható visszaváltási helyet 

üzemeltetők számát meghatározhatja, amelynél figyelembe veszi a rendelkezésére álló visszaváltó 

berendezések számát, illetve a visszaváltási helyek országosan kiegyensúlyozott mértékű 

elhelyezkedését és indokoltságát. 

 

(5) A koncessziós társaság a visszaváltási helyet üzemeltetővel legalább a 2. melléklet szerinti 

adattartalommal köt szerződést. A koncessziós társaság jogosult a visszaváltással kapcsolatos, 

jogszabályokon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.  

 

22. § 
 

(1) A kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket a 

koncessziós társaság honlapján közzéteszi. 

 

(2) A kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltása feltételeinek változásáról a koncessziós 

társaság a változások bevezetésének időpontja megjelölésével, legalább három hónappal a változás 

bevezetése előtt honlapján tájékoztatást tesz közzé.  

 

23. § 
 

A koncessziós társaság a visszaváltási helyen gyűjtött, kötelezően visszaváltási díjas, nem 

újrahasználható termékek elszállítását oly módon, és rendszerességgel látja el, hogy az a visszaváltási 

hely üzemeltető kötelezettségeinek teljesítését és működését ne akadályozza. A koncessziós társaság 

az elszállítást hatékonyan és biztonságosan megszervezi a fogyasztóktól átvett hulladékmennyiséghez 

igazodva. A koncessziós társaság a gyűjtési gyakoriságot a közegészségügyi követelmények és a 



hulladék tárolásához szükséges műszaki szempontok figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy a 

visszavett hulladék rendszeres elszállítása, a kötelező visszaváltási díjas rendszer zökkenőmentes, 

gördülékeny és folyamatos működése biztosított legyen.  

 
24. § 

 

(1) A koncessziós társaság a fogyasztó által visszagyűjtés céljára átadott kötelezően visszaváltási díjas, 

nem újrahasználható termék visszaváltási díját a fogyasztó részére megfizeti.  

 

(2) A koncessziós társaság az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének az automata visszaváltó 

berendezéseken keresztül a visszaváltási díjak fogyasztók részére történő közvetlen visszafizetésével, 

vagy a fogyasztóknak a visszaváltási hely üzemeltetők által kifizetett visszaváltási díj visszaváltási 

hely üzemeltetők részére történő megfizetésével tesz eleget. 

 
(3) A koncessziós társaság olyan visszaváltási díj visszatérítési rendszert épít ki és üzemeltet, amelyben 

a forgalmazónál elhelyezett automata visszaváltó berendezések által kiadott, az adott visszaváltási 

helyen levásárolható vagy készpénzre beváltható utalvány mellett minimum egy további módon 

biztosítja a visszaváltási díj megtérítését a fogyasztók részére. 
 
(4) A koncessziós társaság nyilvántartja és a tárgynegyedévet követő hónap 30. napjáig kifizeti a 

visszaváltási helyet üzemeltető részére a visszaváltási helyet üzemeltető által a kézi visszaváltás során 

a fogyasztó részére kifizetett visszaváltási díjat, valamint a visszaváltás biztosításának indokolt 

költségeit ellentételező kezelési díjat. 

 
25. § 

 

(1) A koncessziós társaság olyan informatikai rendszert üzemeltet, amely képes a visszaváltási díj 

gyártói befizetését és a fogyasztó, vagy kézi visszaváltó berendezésekkel történő visszavétel esetén a 

visszaváltási helyet üzemeltető részére történő megtérítését megbízható és követhető módon kezelni. 

 

 (2) A koncessziós társaság olyan informatikai rendszert üzemeltet, amely képes az automata és a kézi 

visszaváltó berendezések forgalmát, és a visszaváltott, tárolt kötelezően visszaváltási díjas termékek 

mennyiségét egyedi jelölést biztosító azonosító kód esetén valós időben, újrahasználható 

csomagolások esetén legalább csomagolóeszköz típusok és fajták szerint pontosan nyomon követni. 

 

(3) A koncessziós társaság az (1) bekezdés szerinti rendszerre támaszkodva biztosítja 

a) jelentéstételi rendszer rendelkezésre állását a kötelezően visszaváltási díjas termékek, és az 

azokból származó hulladékok mennyiségi, valamint gyűjtésre és kezelésre vonatkozó adatainak 

tekintetében; és 

b) az informatikai rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján a visszaváltási módokra, 

szokásokra vonatkozó adatok elérhetőségét elemzési, korrekciós és további szakpolitikai 

intézkedések megalapozása céljából. 

 
26. § 

 

(1) A koncessziós társaság olyan pénzügyi-számviteli nyilvántartási rendszert működtet, amely 

lehetővé teszi a kötelező visszaváltási díjas rendszer költséghatékony és átlátható működtetését, a 

gyártói befizetések és a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetése során felmerülő költségek 

valós, átlátható, visszakövethető és ellenőrzött adatok alapján való igazolhatóságát, a gyártókkal és a 

forgalmazókkal történő pénzügyi tranzakciók elszámolását. 



 

(2) A koncessziós társaság végzi a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetéséhez szükséges 

informatikai rendszerek telepítését és működtetését. 

 

(3) A koncessziós társaság a gyártók által megfizetett szolgáltatási díjat és a fogyasztó által vissza nem 

váltott, kötelezően visszaváltási díjas termékek visszafizetésre nem kerülő visszaváltási díját a 

kötelezően visszaváltási díjas termékekkel kapcsolatos, a koncessziós társaság által végzett 

tevékenységekre és a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetésére fordítja. 

 

 
27. § 

 

A koncessziós társaság belső, független auditor által auditált önellenőrzési rendszert működtet a 

pénzügyi gazdálkodás, valamint a tevékenysége során gyűjtött adatok ellenőrizhetősége érdekében. 
 

28. § 
 

A koncessziós társaság  

a) gondoskodik a fogyasztók és a hulladékbirtokosok tájékoztatásáról a hulladékképződés 

megelőzésére irányuló intézkedésekkel, a visszaváltási lehetőségekkel és megoldásokkal, a 

hulladékelhagyás megelőzésével kapcsolatban, 

b) szemléletformáló és edukációs tevékenységet folytat a fogyasztók és a hulladékbirtokosok 

felelősségvállalásának erősítése érdekében a kötelezően visszaváltási díjas termékek minél 

nagyobb arányú visszaváltása érdekében, 

c) tájékoztatja a fogyasztókat a visszaváltási helyekről, és 

d) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a gyártók által a forgalomba hozott termékek 

mennyisége alapján fizetett csatlakozási díjakat és szolgáltatási díjakat, valamint a kötelezően 

visszaváltási díjas termékek hulladékaival kapcsolatosan a hulladékgazdálkodásban résztvevők 

kiválasztási eljárását. 

 

8. A csatlakozási díj és a szolgáltatási díj 

 

29. § 

 

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

gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. A gyártó csatlakozási díjfizetési kötelezettsége a 

kötelező visszaváltási díjas rendszer országos bevezetését követő 5. év végéig áll fenn. 

 

30. § 
 

(1) A csatlakozási díj és szolgáltatási díj egy egységre vetített mértékét a kötelezően visszaváltási díjas 

termékekre nézve a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben 

határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

javaslata alapján. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó rendelet kihirdetésére nem kerül sor a tárgyévet 

megelőző év november 30. napjáig, akkor a tárgyévet megelőző évre meghatározott csatlakozási díj és 

szolgáltatási díj – tárgyév október 1. napját megelőző tizenkét hónap tekintetében a Központi 

Statisztikai Hivatal által publikált beruházási építési, beruházási gép és fogyasztói árindex adott évi 

értékével, 1/6-4/6–1/6 súllyal – indexált mértéke alkalmazandó.  

 



(2) Az egységnyi csatlakozási és szolgáltatási díjakra a Hivatal a Ht. rendelkezései figyelembevételével 

a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig tesz javaslatot. 

 

(3) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az a Ht. rendelkezéseivel összhangban fedezze a 

koncessziós társaságnak a kötelező visszaváltási díjas rendszer bevezetéséhez szükséges 

beruházásokkal összefüggésben felmerült indokolt költségeit.  

 

(4) A szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy az a Ht. rendelkezéseivel összhangban fedezze a 

koncessziós társaságnak a kötelezően visszaváltási díjas termékek hulladékaival és a kötelező 

visszaváltási díjas rendszer működtetésével – különösen a fenntartásával, fejlesztésével és szükség 

esetén a bővítésével – kapcsolatosan felmerült indokolt költségeit.  

 

31. § 
 

(1) A gyártó által fizetendő csatlakozási díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre 

vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő kötelezően visszaváltási díjas termék mennyiség és a 30. § 

(1) bekezdése szerint miniszteri rendeletben az adott termék típusra megállapított egységnyi díjtétel 

szorzata.  

 

(2) A gyártó által fizetendő szolgáltatási díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a 

tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő kötelezően visszaváltási díjas termék 

mennyiség és a 30. § (1) bekezdése szerint miniszteri rendeletben az adott termék típusra megállapított 

egységnyi díjtétel szorzata.  

 

(3) A gyártó az (1) bekezdés szerint meghatározott csatlakozási díjat és a (2) bekezdés szerint 

meghatározott szolgáltatási díjat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig fizeti 

meg a koncessziós társaság részére. 

 

(4) A gyártótól a csatlakozási és szolgáltatási díjat a koncessziós társaság szedi be, és kezeli e díjakkal 

kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket. 

 

 

9. Nyilvántartásba vétel 

 

32. § 
 

(1) Az önkéntesen visszaváltási díjas termék gyártója a forgalomba hozatalt megelőzően kéri 

nyilvántartásba vételét az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak benyújtott kérelmében. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem a következő adatokat tartalmazza: 

a) a gyártó nevét, székhelyét, adószámát, 

b) a visszaváltási díjas termék megnevezését, 

c) amennyiben a visszaváltási díjas termék azonosító számmal vagy globális kereskedelmi 

áruazonosító számmal (a továbbiakban: GTIN szám) rendelkezik, a termék azonosító számát, illetve 

GTIN számát, 

d) a csomagolás kivételével a visszaváltási díjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti tárgyév 

első napján hatályos vámtarifaszámát, és 

e) a visszaváltási díj összegét. 

 



(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó által a (2) bekezdés szerint közölt adatokat a 

kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem megfelel a (2) 

bekezdésben foglaltaknak. 

 

33. § 
 

(1) A 32. § (2) bekezdése szerinti adatokról az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást 

vezet.  

 

(2) A gyártó a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat – a változás 

bekövetkezését követő 15 napon belül – az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak az adatváltozás 

tényét igazoló elektronikus dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti, és kéri a változás átvezetését. 

A bejelentés alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a 

bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti.  

 

(3) A gyártó az önkéntesen visszaváltási díjas termék gyártásának megszüntetését az országos 

hulladékgazdálkodási hatóságnak a megszüntetéstől számított 15 napon belül bejelenti, és kéri a 

nyilvántartásból törlését. A bejelentés teljesítését követően az országos hulladékgazdálkodási hatóság 

a gyártót a nyilvántartásból törli.  

 

 (4) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján, nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető 

módon, naprakészen közzéteszi az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást. 

 

10. A kötelező visszaváltási díjas rendszer konzultációs testületei 

34. § 

A Ht. 30/B. § (6) bekezdése szerinti rendszeres párbeszéd biztosítása érdekében működő országos 

konzultatív testület a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Fóruma (a továbbiakban: Visszaváltási 

Fórum) és a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Díjtanácsa (a továbbiakban: Visszaváltási 

Díjtanács). 

35. § 
 

(1) A Visszaváltási Fórum tagjai 

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett, kötelezően visszaváltási 

díjas terméket gyártók, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezetek által 

meghatározott módon választott képviselő, 

b) a kötelezően visszaváltási díjas terméket forgalmazók, illetve a forgalmazókat képviselő 

szakmai érdekképviseleti szervezetek által meghatározott módon választott képviselő, 

c) a hulladékhasznosítók, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti 

szervezetek által meghatározott módon választott képviselő, 

d) a koncessziós társaság képviselője, 

e) a Hivatal képviselője, 

f) az országos hulladékgazdálkodási hatóság képviselője, és 

g) a miniszter által kijelölt személy. 

 

(2) A Visszaváltási Fórum hétfős testület, amelynek elnöke az (1) bekezdés g) pontja alapján a 

miniszter által kijelölt személy. 

 



(3) A Visszaváltási Fórumon részt vesznek a Fórum elnöke által meghívottak is, akik tanácskozási 

joggal rendelkeznek. 

(4) A Visszaváltási Fórum feladata a kötelező visszaváltási díjas rendszer működésével kapcsolatos 

kérdések megvitatása. 

36. § 

 

(1) A Visszaváltási Díjtanács tagjai 

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett, visszaváltási díjas 

terméket gyártók, illetve gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezetek által 

meghatározott módon választott képviselő, 

b) a hulladékhasznosítók, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti 

szervezetek által meghatározott módon választott képviselő, 

c) a koncessziós társaság képviselője, 

d) a Hivatal elnöke, és 

e) a miniszter által kijelölt személy. 

(2) A Visszaváltási Díjtanács ötfős testület, amelynek elnöke a Hivatal elnöke. 

(3) A Visszaváltási Díjtanács feladata a Hivatal csatlakozási és szolgáltatási díjjal kapcsolatos 

díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatása. 

37. § 

(1) A Visszaváltási Fórum és a Visszaváltási Díjtanács a miniszter konzultációs szervei, amelyek önálló 

döntési jogkörrel nem rendelkeznek. 

(2) A Visszaváltási Fórum és a Visszaváltási Díjtanács a jelenlevő tagok egyszerű többségével nem 

kötelező erejű ajánlásokat fogalmazhat meg a Hivatal és a miniszter számára. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. 

(3) A Visszaváltási Fórum és a Visszaváltási Díjtanács évente legalább egy alkalommal tart ülést. A 

Visszaváltási Díjtanács ülését olyan időpontban kell megszervezni, hogy a Visszaváltási Díjtanács (2) 

bekezdés szerinti ajánlásait a Hivatal a csatlakozási és szolgáltatási díj előkészítési tevékenysége során 

figyelembe vehesse. 

 

(4) A Visszaváltási Fórum és a Visszaváltási Díjtanács ülését a tagok egyharmada kezdeményezésére 

az elnöknek 15 napon belül össze kell hívnia. 

(5) A Visszaváltási Fórum és a Visszaváltási Díjtanács ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az elnök 

hagy jóvá. 

 

11. Eljáró hatóságok 

 

38. § 

 

(1) E rendeletnek a visszaváltási díjas termékek jelölésére, fogyasztótól történő visszaváltására és a 

fogyasztó tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság 



jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. 

§ a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi 

rendelkezések. 

 

(3) A gyártó 9. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság, 

a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók e rendelet szerinti, az (1) és (2) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó, egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi. 

 

12. Jogkövetkezmények 

 

39. § 
 

(1) Az e rendeletben foglalt, a 38. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó előírások 

megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével 

kapcsolatos jogszabálynak minősül. 

 

(2) Ha a gyártó a 6. § (4) bekezdése szerinti, az egyedi jelölést biztosító azonosító kód aktiválására 

vonatkozó vagy a 7. § szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság 

elrendeli a termék visszahívását. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

40. § 
 

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba. 

 

41. § 
 

(1) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően forgalomba hozott betétdíjas termékek a készletek 

erejéig az e rendelet hatályba lépése előtt hatályos rendelkezések alapján forgalmazhatók. 

 

(2) A kötelező visszaváltási díjas rendszer országos bevezetése előtt a koncessziós társaság a kötelező 

visszaváltási díj alkalmazására kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékekre nézve 

zárt rendszerű tesztüzemet hajt végre és a tapasztalatok alapján készíti elő a rendszer éles indítását. 

 

(3) A gyártók és a koncessziós társaság az egyedi jelölést biztosító azonosító kód alkalmazásával 

kapcsolatos kötelezettségei e rendelet hatályba lépését követő 1 év elteltével alkalmazandók azzal, 

hogy addig az 1. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában szereplő jelölés alkalmazása szükséges. 

 

(4) A 3. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a gyártó a kötelező visszaváltási díjas rendszer 

indulását megelőző negyedév tényleges forgalmi adatai szerinti, kötelezően visszaváltási díjas termék 

mennyisége után az első negyedévre visszaváltási díjelőleget fizet a koncessziós társaság részére az 

első negyedév 8. napjáig. A ténylegesen forgalomba hozott mennyiség után fizetendő visszaváltási díj 

és a visszaváltási díjelőleg különbözetét a gyártó a koncessziós társaság részére a tárgynegyedévet 

követő hónap utolsó napjáig megfizeti. Amennyiben a ténylegesen forgalomba hozott mennyiség után 

fizetendő visszaváltási díj összege kisebb a visszaváltási díjelőlegként megfizetett összegnél, a 

különbözetet a koncessziós társaság visszatéríti a gyártó részére. 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00


 

 

42. § 
 

(1) Ez a rendelet 

a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. 

május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek; 

b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-

i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek; és  

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 

 

(2) E rendeletnek  

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése, 

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti előzetes bejelentése, és 

c) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 

2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes 

bejelentése  

megtörtént.  

 

43. § 

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló …/2022. (…) 

kormányrendelet 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2) 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 

díjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.” 

 

44. § 
 

(1) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló …/2022. (…) 

kormányrendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.  

 

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló …/2022. (…) 

kormányrendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  

 

(3) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló …/2022. (…) 

kormányrendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.  

 

45. § 

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló …/2022. (…) 

kormányrendelet  



a) 3. § (1) bekezdésében a „hulladékot – a csomagolásnak” szövegrész helyébe a „hulladékot – a 

visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék 

forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kötelezően visszaváltási 

díjas termék, és a csomagolásnak” szöveg, 

b) 8. §-ban a „Betétdíjas” szövegrész helyébe az „Az önkéntesen visszaváltási díjas, valamint a 

kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható” szöveg, 

c) 26. § (3) bekezdés b) pontjában a „díj megfizetéséig” szövegrész helyébe a „díj, kötelezően 

visszaváltási díjas termékek esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, 

valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben szereplő csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetéséig” szöveg   

lép. 

 

46. § 
 

Hatályát veszti a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Orbán Viktor s.k. 

 miniszterelnök 

  



 

 

1. melléklet a …/2022. (…) Korm. rendelethez 

 

A kötelezően visszaváltási díjas termék jelölése 

 

A kötelezően visszaváltási díjas termékeken az alábbi jelölést kell a terméken vagy annak címkéjén 

elhelyezni: 

  

1. Nem újrahasználható kötelezően visszaváltási díjas termék esetén alkalmazandó jelölés: 

 

1.1. Termék GTIN száma és vonalkódja, amely nem lehet egyező a 2024. január 1. napját megelőzően 

forgalomba hozott termékével. 

 

1.2. Az alábbi ábra (legkisebb megengedett méreteivel feltüntetve): 

 

 
 

Az ábra pozitív vagy negatív formában (a fekete háttér a szemléltetést szolgálja, nem része az ábrának) 

kerül alkalmazásra, a lehető legnagyobb kontrasztban a háttérszínnel. 

 

Minimális védelmi tér: 

 
 

1.3. Egyedi jelölést biztosító azonosító kód (adatmátrix) 

 

2.  Újrahasználható kötelezően visszaváltási díjas termék esetén alkalmazandó jelölés: 

 

2.1. Termék GTIN száma és vonalkódja, amely nem lehet egyező a 2024. január 1. napját megelőzően 

forgalomba hozott termékével. 

 

2.2. Az alábbi ábra (legkisebb megengedett méreteivel feltüntetve): 

 



 
  

 

Az ábra pozitív vagy negatív formában (a fekete háttér a szemléltetést szolgálja, nem része az ábrának) 

kerül alkalmazásra, a lehető legnagyobb kontrasztban a háttérszínnel. Az ábrán feltüntetett összeg csak 

mintaként szolgál, a gyártó által meghatározott, adott termékre vonatkozó visszaváltási díj összege 

alkalmazandó. 

 

Minimális védelmi tér: 

 

 
 

Az 1.2. és a 2.2. pontban lévő ábra eps formátumban letölthető a koncessziós társaság hivatalos 

weboldaláról. 

 

  



2. melléklet a …/2022. (…) Korm. rendelethez 

 

A koncessziós társaság visszaváltási hely üzemeltetővel kötött szerződésének részletes tartalmi 

elemei 

 

 

1. a visszaváltási hely üzemeltető neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni 

vállalkozó esetén nyilvántartási száma, 

2. a visszaváltó berendezések telepítésével, működtetésével, karbantartásával kapcsolatos 

feladatok, 

3. az átvett visszaváltási díjas termék, illetve annak hulladéka elszállításának rendje, 

4. az informatikai rendszer telepítésével, üzemeltetésével, igénybevételével kapcsolatos 

feladatok, 

5. a koncessziós társaság és visszaváltási hely üzemeltető közötti pénzügyi elszámolás rendje, 

6. a szerződésszegéssel, és a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és 

kötelezettségek. 

 



3. melléklet a …/2022. (…) Korm. rendelethez 

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló …/2022. (…) 

kormányrendelet 1. melléklet 2. pont 2.4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.4.1. Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével 

 

 A B 

1 kód megnevezés 

2 nem újrahasználható  

3 fogyasztói csomagolás 

4 10 nem visszaváltási díjas termék 

5 11 kötelezően visszaváltási díjas termék 

6 12 önkéntesen visszaváltási díjas termék 

7 gyűjtő- vagy szállítási csomagolás 

8 20 nem visszaváltási díjas termék 

9 22 önkéntesen visszaváltási díjas termék 

10 újrahasználható  

11 fogyasztói csomagolás 

12 40 nem visszaváltási díjas termék 

13 41 kötelezően visszaváltási díjas termék 

14 42 önkéntesen visszaváltási díjas termék 

15 gyűjtő- vagy szállítási csomagolás 

16 50 nem visszaváltási díjas termék 

17 52 önkéntesen visszaváltási díjas termék 

18 vegyes csomagolási hulladék 

19 90 vegyes csomagolási hulladék 

„ 

  



4. melléklet a …/2022. (…) Korm. rendelethez 

 

 

„2. melléklet a …/2022. (…) Korm. rendelethez 

A körforgásos termékek díjkódjai 

 

1. Csomagolás díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. 

karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. karakter Díjkód 

2.  1101 polietilén-tereftalát (PET) 110110 110140      PET1 

3.    110112 110120 110122 110142 110150 110152  PET2 

4.  1102 nagysűrűségű polietilén (HDPE) 110210 110240      PP-HDPE 

5.    110212 110220 110222 110242 110250 110252  HDPE2 

6.  1103 poli(vinil-klorid) (PVC) 110310 110340      Egyéb műanyag 

7.    110312 110320 110322 110342 110350 110352  PVC2 

8.  1104 kissűrűségű polietilén (LDPE) 110410 110440      Fólia 

9.    110412 110420 110422 110442 110450 110452  LDPE2 

10.  1105 polipropilén (PP) 110510 110540      PP-HDPE 

11.    110512 110520 110522 110542 110550 110552  PP2 

12.  1106 polisztirol (PS) 110610 110640      Egyéb műanyag1 

13.    110612 110620 110622 110642 110650 110652  PS2 

14.  1107 poliamid (PA) 110710 110740      Egyéb műanyag1 

15.    110712 110720 110722 110742 110750 110752  PA2 

16.  1108 poliuretán (PU) 110810 110840      Egyéb műanyag1 

17.    110812 110820 110822 110842 110850 110852  PU2 

18.  1109 polivinil alkohol 110910 110940      Egyéb műanyag1 

19.    110912 110920 110922 110942 110950 110952  Egyéb műanyag2 

20.  1117 biológiailag lebomló műanyag 111710 111740      Egyéb műanyag1 

21.    111712 111720 111722 111742 111750 111752  Egyéb műanyag2 

22.  1119 más műanyag (műanyag/műanyag) 111910 111940      Egyéb műanyag1 

23.    111912 111920 111922 111942 111950 111952  Egyéb műanyag2 

24.  1120 hullámpapírlemez (PAP) 112010 112020      Hullámpapír1 

25.    112040 112050      Hullámpapír2 

26.  1121 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 112110 112140      Hullámpapír1 

27.    112120 112150      Hullámpapír2 

28.  1122 papír (PAP) 112210 112240      Papír1 

29.    112120 112150      Papír2 



30.  1129 más papír; 112920 112940      Papír1 

31.    112920 112950      Papír2 

32.  1140 vas, acél (FE) 114010 114040      Fe1 

33.    114012 114020 114022 114042 114050 114052  Fe2 

34.  1141 alumínium (ALU) 114110 114140      Al1 

35.    114112 114120 114122 114142 114150 114152  Al2 

36.  1149 más fém 114910 114940      Fe1 

37.    114912 114920 114922 114942 114950 114952  Fe2 

38.  1150 fa (FOR) 115010 115040      Fa1 

39.    115020 115050      Fa2 

40.  1151 parafa (FOR) 115110 115140      Fa1 

41.    115120 115150      Fa2 

42.  1159 más fa 115910 115940      Fa1 

43.    115920 115950      Fa2 

44.  1160 gyapot (TEX) 116010 116040 116020 116050    Egyéb 

45.  1161 juta, kender (TEX) 116110 116120 116140 116150    Egyéb 

46.  1169 más természetes alapú anyag 116910 116920 116940 116950    Egyéb 

47.  1170 színtelen üveg (GL) 117010 117040      Fehér üveg1 

48.    117012 117020 117022 117041 117042 117050 117052 Fehér üveg2 

49.  1171 zöld üveg (GL) 117110 117140      Színes üveg1 

50.    117112 117120 117122 117141 117142 117150 117152 Színes üveg2 

51.  1172 barna üveg (GL) 117210 117240      Színes üveg1 

52.    117212 117220 117222 117241 117242 117250 117252 Színes üveg2 

53.  1179 más üveg 117910 117940      Színes üveg1 

54.    117912 117920 117922 117941 117942 117950 117952 Színes üveg2 

55.  1180 társított: papír és karton/különböző fémek 118010 118040      Társított 1 

56.    118020 118050      Társított2 

57.  
1181 

társított: papír és karton/műanyag ideértve az abból készült 

rétegzett italkartont is 

118110 118120 118140 118150    Italkarton1 

58.  1182 társított: papír és karton/alumínium 118210 118240      Társított1 

59.    118220 118250      Társított2 

60.  1183 társított: papír és karton/ónozott lemez 118310 118340      Társított1 

61.    118320 118350      Társított2 

62.  1184 társított: papír és karton/műanyag/alumínium ideértve az abból 

készült rétegzett italkartont is 

118410 118420 118440 

 

118450 

 

   Italkarton1 

 

63.  1185 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez 118510 118540      Társított1 

64.    118520 118550      Társított2 

65.  1186 társított: papír és karton/más 118610 118640      Társított1 

66.    118620 118650      Társított2 

67.  1190 társított: műanyag/alumínium 119010 119040      Társított1 

68.    119020 119050      Társított2 



69.  1191 társított: műanyag/ónozott lemez 119110 119140      Társított1 

70.    119120 119150      Társított2 

71.  1192 társított: műanyag/különböző fémek 119210 119240      Társított1 

72.    119220 119250      Társított2 

73.  1193 társított: műanyag/más 119310 119340      Társított1 

74.    119320 119350      Társított2 

75.  1194 társított: egyéb anyag/egyéb anyag 119410 119440      Társított1 

76.    119420 119450      Társított2 

77.  1195 társított: üveg/műanyag 119510 119540      Társított1 

78.    119520 119550      Társított2 

79.  1196 társított: üveg/alumínium 119610 119640      Társított1 

80.    119620 119650      Társított2 

81.  1197 társított: üveg/ónozott lemez 119710 119740      Társított1 

82.    119720 119750      Társított2 

83.  1198 társított: üveg/különböző fémek 119810 119840      Társított1 

84.    119820 119850      Társított2 

85.  1199 egyéb anyag 119910 119920 119940 119950    Egyéb 

 

2. Egyszer használatos műanyagtermék díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 

1-4. 

karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. karakter Díjkód 

2.  1201 polietilén-tereftalát (PET) 120110 120111 120120 120121 120130 120131 120140 120141 120150 120151 PET1 

3.  1202 nagysűrűségű polietilén (HDPE) 120210 120211 120220 120221 120230 120231 120240 120241 120250 120251 PP-HDPE 

4.  1203 poli(vinil-klorid) (PVC) 120310 120311 120320 120321 120330 120331 120340 120341 120350 120351 Egyéb 

műanyag1 

5.  1204 kissűrűségű polietilén (LDPE) 120410 120411 120420 120421 120430 120431 120440 120441 120450 120451 LDPE1 

6.    120460          SUP1 

7.    120470 120480         SUP2 

8.  1205 polipropilén (PP) 120510 120511 120520 120521 120530 120531 120540 120541 120550 120551 PP-HDPE 

9.    120560          SUP1 

10.  1206 polisztirol (PS) 120610 120611 120620 120621 120630 120631 120640 120641 120650 120651 Egyéb 

műanyag1 

11.    120660          SUP1 

12.  1207 poliamid (PA) 120710 120711 120720 120721 120730 120731 120740 120741 120750 120751 Egyéb 

műanyag1 

13.    120760          SUP1 

14.  1208 poliuretán (PU) 120810 120811 120820 120821 120830 120831 120840 120841 120850 120851 Egyéb 

műanyag1 

15.    120860          SUP1 



16.  1209 polivinil alkohol 120910 120911 120920 120921 120930 120931 120940 120941 120950 120951 Egyéb 

műanyag1 

17.    120960          SUP1 

18.  1217 biológiailag lebomló műanyag 121710 121711 121720 121721 121730 121731 121740 121741 121750 121751 Egyéb 

műanyag1 

19.    121760          SUP1 

20.    121770 121780         SUP2 

21.  1219 más műanyag (műanyag/műanyag) 121910 121911 121920 121921 121930 121931 121940 121941 121950 121951 Egyéb 

műanyag1 

22.    121960          SUP1 

23.    121970 121980         SUP2 

24.  1281 társított: papír és karton/műanyag ideértve az 

abból készült rétegzett italkartont is 

128110 128111 128120 128121 128130 128131 128140 128141   Italkarton1 

25.    128180          SUP2 

26.  1284 társított: papír és karton/műanyag/alumínium 

ideértve az abból készült rétegzett italkartont is 

128410 128411 128420 128421 128430 128431 128440 128441   Italkarton3 

27.    128470          SUP2 

28.  1286 társított: papír és karton/más 128610 128611 128620 128621 128630 128631 128640 128641 128650 128651 Társított1 

29.    128660          SUP1 

30.    128670 128680         SUP2 

31.  1290 társított: műanyag/alumínium 129010 129011 129020 129021 129030 129031 129040 129041 129050 129051 Társított1 

32.    129060          SUP1 

33.    129070 129080         SUP2 

 

3. Elektromos és elektronikus berendezés díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. karakter Díjkód 

2.  1310 hőcserélő berendezés 131010 131020 hőcserélő 

3.  1320 képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaz 132010 132020 képernyős 

berendezés 

4.  1330 LED lámpa 133010 133020 LED lámpa 

5.  1331 gázkisülésű lámpa 133110 133120 gázkisülésű lámpa 

6.  1332 más lámpa 133210 133220 más lámpa 

7.  1340 nagygép, a (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) , a nagyméretű világítótest és a fotovoltaikus panel 

kivételével 

134010 134020 nagygép1  

8.  1341 nagyméretű világítótest  134110 134120 nagyméretű 

világítótestek 

9.  1342 fotovoltaikus panel 134210 134220 fotovoltaikus panel 



10.  1350 kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t), a kisméretű világítótest kivételével 135010 135020 kisgép (kivéve 

világítótest) 

11.  1351 kisméretű világítótest  135110 135120 kisméretű 

világítótest 

12.  1360 kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) 136010 136020 kisméretű IT 

 

4. Elem és akkumulátor díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-

6. karakter 

Díjkód 

2.  1410 hordozható elem, akkumulátor 141010 savas1 

3.  
  

141020 lúgos1 

4.  
  

141030 NiCd1 

5.  
  

141040 egyéb1 

6.  1420 könnyű szállítóeszköz elem, akkumulátor  142010 savas1 

7.  
  

142020 lúgos1 

8.  
  

142030 NiCd1 

9.  
  

142040 egyéb 

10.  1430 elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek  143010 savas2 

11.  
  

143020 lúgos2 

12.  
  

143030 NiCd2 

13.  
  

143040 egyéb2 

14.  1440 ipari elem, akkumulátor 144010 savas3 

15.  
  

144020 lúgos3 

16.  
  

144030 NiCd3 

17.  
  

144040 egyéb3 

18.  1450 gépjármű elem, akkumulátor 145010 savas2 

19.  
  

145020 lúgos2 

20.  
  

145030 NiCd2 

21.  
  

145040 egyéb2 

 

5. Gépjármű díjkódok 



 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-

6. karakter 

Díjkód 

2.  1510 M1 járműkategória 151010 J1 

3.  
  

151020 J2 

4.  1520 N1 járműkategória 152010 J1 

5.  
  

152020 J2 

6.  1530 háromkerekű gépjárműv, kivéve a motoros triciklit 153010 J1 

7.  
  

153020 J2 

 

6. Gumiabroncs díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. karakter Díjkód 

2.  1610 gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével 161010  G1 

3.  
  

161020 161040 G2 

4.  
  

161030 161050 G3 

5.  
  

161060  G4 

6.  
  

161070  G5 

7.  
  

161080  G6 

8.  1620 újrafutózott gumi légabroncs 162010  G1 

9.  
  

162020 162040 G2 

10.  
  

162030 162050 G3 

11.  
  

162060  G4 

12.  
  

162070  G5 

13.  
  

162080  G6 

14.  1630 tömör vagy kisnyomású gumiabroncs 163010  G7 

15.  
  

163020 163040 G8 

16.  
  

163030 163050 G9 

17.  
  

163060  G10 



18.  
  

163070  G11 

19.  
  

163080  G12 

 

7. Irodai papír díjkódok 

 

 

8. Reklámhordozó papír díjkód 

 

 A B C D 

1.  KF kód 

1-4. 

karakter 

Anyagáram  KF kód 1-

6. karakter 

Díjkód 

2.  1800 reklámhordozó papír  180000 RP 

 

9. Sütőolaj, sütőzsír díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. karakter Díjkód 

2.  1910 sütőolaj  191010  SOZS 

3.  1920 sütőzsír 192020  SOZS 

 

10. Textil díjkódok 

 

 A B C D 

1.  KF kód 

1-4. 

karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. 

karakter 

Díjkód 

2.  2010 szőnyegek és más textil padlóborítók 201010 201020 T1 

3.  2020 kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok 202010 202020 T2 

4.  2030 nem kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok 203010 203020 T3 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-6. karakter Díjkód 

2.  1700 irodai papír 170010 IP1 

3.  
  

170020 IP2 



5.  2040 takaró és útitakaró 204010 204020 T4 

6.  2050 ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília 205010 205020 T5 

7.  2060 függöny (beleértve a drapériát is), és belső vászonroló; ágyfüggöny 206010 206020 T6 

8.  2070 más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével 207010 207020 T7 

 

11. Bútor fából díjkód 

 

 A B C D 

1.  KF kód 1-

4. karakter 

Anyagáram  KF kód 1-

6. karakter 

Díjkód 

2.  2100 bútor fából 210000 B 

       ” 

 



 

5. melléklet a …/2022. (…) Korm. rendelethez 

 

1. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól 

szóló …/2022. (…) kormányrendelet 4. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki: 

 

„5. Visszaváltási díjas termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően 

5.1. az általa forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek anyagfajtája, űrmértéke, színe, 

darabszáma és forgalomba hozatali időpontja, 

5.2. a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékainak anyagfajtája, 

űrmértéke és darabszáma, az újrahasználható csomagolások újrahasználata, hulladékká válása 

és darabszáma.” 

  



 

VÉGSŐ ELŐTERJESZTŐI INDOKOLÁS 

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas 

termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet-tervezethez 

 

A kormányrendelet indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) 

bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése 

során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 

megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül. 

 

A jogszabály célja, hogy a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: CSIE), valamint az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: SUP irányelv) által előírt kötelezettségek hazai átültetését megvalósítsa, ezáltal 

a csomagolás újrahasználatának, a csomagolási hulladék újrafeldolgozásának vagy más módon 

történő hasznosításának növelését, valamint az egyes műanyagtermékek környezetre, 

különösen a vízi környezetre, valamint az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzését 

és csökkentését biztosítsa. 

 

A CSIE alapján a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a forgalomba hozott 

újrahasználható csomagolások és a csomagolások újrahasználatra szolgáló rendszerek 

arányának növelése érdekében. Ezek az intézkedések magukban foglalják többek között 

betétdíjas rendszerek alkalmazását, célértékek megállapítását is. 

 

A SUP irányelv egyes egyszer használatos műanyagtermékekkel kapcsolatban célérték 

teljesítését írja elő a tagállamok számára, amelyek megvalósítása betétdíj, vagy visszaváltási 

díj bevezetésével érhető el. Erre tekintettel kötelező visszaváltási rendszer bevezetése és 

működtetése szükséges a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek keretében. 

 

A fenti irányelveken túl a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv (a továbbiakban: HKI) 

módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelv is 

tartalmaz a visszaváltási rendszerre vonatkozó előírásokat. 

 

A HKI módosítás rendelkezései megerősítik a „hulladékhierarchiát”, vagyis előírják a 

tagállamok számára a hulladéklerakással és a hulladékégetéssel szemben a megelőzés, az 

újrahasznosítás és az újrafeldolgozás előtérbe helyezéséhez szükséges konkrét intézkedések – 

köztük betétdíjas rendszerek és egyéb, a használt termékek és anyagok hatékony gyűjtését 

ösztönző intézkedések – meghozatalát. 

 

A HKI módosítás alapján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: 

Ht.) is módosító egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2021. évi II. törvényben kerültek lefektetésre a visszaváltási rendszer törvényi 

keretfeltételei, a kormányrendelet az ezekhez kapcsolódó részletszabályokat tartalmazza. 

 

Az irányelvekben foglaltakkal és azok alapján a Ht-ban meghatározott alapvető szabályokkal 

összhangban a kormányrendelet a kötelező visszaváltási díjas rendszer kialakítását és 

működtetését szabályozza. 

 



 

A jogszabály a belföldön forgalomba hozott kötelezően visszaváltási díjas, valamint önkéntesen 

visszaváltási díjas termékekre és e termékekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik.  

 

A kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe a meghatározott tejalapú készítmények 

kivételével fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen csomagolása 

tartozik, amely nem újrahasználható, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, és 0-6 literig terjedő 

űrtartalommal bír; továbbá az italtermék minden típusú és bármekkora űrtartalmú, 

újrahasználható, fogyasztói, közvetlen csomagolása. 

 

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 hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették. A gyártó a forgalmazóval kötött 

megállapodás alapján minősítheti a terméket vagy annak csomagolását önkéntesen visszaváltási 

díjas termékké. 

 

A lakossági visszaváltás ösztönzése és a visszaváltási rendszer finanszírozása érdekében a 

kormányrendelet visszaváltási díj megfizetését írja elő. A visszaváltási díj összege kötelezően 

visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén darabonként 50 Ft, újrahasználható 

termék, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a gyártó által meghatározott 

összeg. A kötelezően visszaváltási díjas termék csomagolású italtermék a visszaváltási díjjal 

megnövelt vételáron hozható forgalomba.  

 

A kormányrendelet meghatározza a rendszer egyes résztvevőinek (gyártók, forgalmazók, 

fogyasztók, koncessziós társaság) jogait és kötelezettségeit a kötelezően visszaváltási díjas, 

valamint az önkéntesen visszaváltási díjas termékek vonatkozásában. 

 

A gyártó kötelezően visszaváltási díjas termék esetén GTIN szám és vonalkód, meghatározott 

grafika, valamint ezek mellett nem újrahasználható termék esetén egy egyedi jelölést biztosító 

azonosító kód elhelyezését is biztosítja a terméken. Az önkéntesen visszaváltási díjas termék 

esetén a „visszaváltható” megjelölés feltüntetése szükséges. Az egyedi azonosító segítségével 

pontosan követhető és nyilvántartható a termék útja, valamint ez az elszámolás alapja is, amely 

átlátható és hatékony működést tesz lehetővé. A jelölés biztosítja a lehetőséget a visszaváltási 

díjas termék megkülönböztetésére az egyéb termékektől, továbbá felhívja a figyelmet a 

visszaváltás lehetőségére.  

 

A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható terméket annak újrahasználata 

érdekében visszaveszi, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas terméket, valamint annak 

csomagolását a forgalmazótól, vagy a fogyasztótól visszaváltja, vagy visszaveszi, és a 

visszaváltási díjat visszafizeti. 

 

A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltását a 

koncessziós társasággal kötött szerződés, a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható 

termék, valamint az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszavételét pedig a gyártóval kötött 

megállapodás alapján végzi.  

 

Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszavételére köteles a 

forgalmazó automata visszaváltó berendezés működtetésével minden 400 m2-nél nagyobb 

eladótérrel rendelkező üzlet esetén (kézi visszaváltó berendezéssel történő visszaváltási 

lehetőség biztosítása mellett). 



 

 

A nem újrahasználható, 0,1 l alatti vagy 3 l feletti űrtartalmú kötelezően visszaváltási díjas 

termék visszavétele kézi visszaváltó berendezéssel történik. E termékek visszavételét a 

forgalmazó akkor biztosítja, ha ilyen típusú terméket forgalmaz. 

 

A forgalmazó a visszavételt folyamatosan és teljes nyitvatartási időben biztosítja, működteti a 

visszaváltó berendezéseket, valamint a működtetéshez szükséges technikai feltételeket és a 

koncessziós társaság számára a karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket 

biztosítja. 

 

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a visszaváltás alapvető feltételeit közzéteszi 

a fogalmazás helyén, vagy a visszaváltásra kijelölt helyen. 

 

A fogyasztó a visszaváltási díj visszatérítésére abban az esetben jogosult, ha a terméket a 

visszaváltás helyén, meghatározott állapotban átadja. 

 

A koncessziós társaság működteti a kötelező visszaváltási díjas rendszert, ennek keretében 

többek között biztosítja és működteti a szükséges informatikai felületet és rendszereket; 

működteti a jelölést lehetővé tévő kód- és jelrendszert; beszerzi, telepíti, karbantartja a 

visszaváltó berendezéseket; a hulladék átvételét, elszállítását, előkezelését, hasznosítás céljából 

történő átadását biztosítja; a feladatkörébe tartozóan gondoskodik a hulladékgazdálkodási 

létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről; jelentéstételi, pénzügyi-számviteli 

nyilvántartási, valamint önellenőrzési rendszert működtet.  

 

A koncessziós társaság az átadott kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék 

visszaváltási díját a fogyasztó részére megfizeti az automata visszaváltó berendezéseken 

keresztül közvetlenül, illetve annak hiányában a visszaváltási hely üzemeltetőkön keresztül. 

 

A koncessziós társaság feladata a visszaváltási hely hálózat kialakítása is. A nem 

újrahasználható, kötelezően visszaváltási díjas termékek visszaváltása érdekében automata 

visszaváltó berendezéssel ellátott visszaváltási hely kialakítása kötelező a 400 m2-nél nagyobb 

eladótérrel rendelkező üzletek esetén; ennek hiányában az ezer főnél nagyobb népességű 

településeken.  

 

A koncessziós társaság fentieken túlmenően pályázatot ír ki visszaváltási hely önkéntes 

kialakítására az országos lefedettség biztosítása érdekében. 

 

A jogszabály tájékoztatási, valamint szemléletformáló és edukációs tevékenység folytatására 

irányuló kötelezettséget is előír a koncessziós társaság részére. 

 

A kötelező visszaváltási díjas rendszer koncessziós társaság általi működtetéséért a termék 

gyártója a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj részét 

képező csatlakozási díj és szolgáltatási díj megfizetésére köteles. 

 

A kormányrendelet az önkéntesen visszaváltási díjas termék gyártója számára nyilvántartásba 

vételi, valamint ez alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére nyilvántartás 

vezetési kötelezettséget ír elő a visszaváltási díj alkalmazására vonatkozóan. 

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésében részt vevő felek közötti rendszeres 

párbeszéd lehetőségét biztosítják a kormányrendeletben meghatározott országos konzultatív 



 

testületek: a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Fóruma és a Kötelező Visszaváltási Díjas 

Rendszer Díjtanácsa, amelyek feladata a kötelező visszaváltási díjas rendszer működésével 

kapcsolatos kérdések megvitatása, illetve a Díjtanács esetében a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal csatlakozási és szolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő 

tevékenységének szakmai támogatása. 

 

A jogszabály visszaváltási díjas termékek jelölésére, fogyasztótól történő visszaváltására és a 

fogyasztó tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 

hatóság jár el, ha a jogsértés fogyasztót érint.  

 

A nyilvántartásba vételhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek teljesítését az országos, a gyártó, 

a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók e rendelet szerinti, a fogyasztóvédelmi 

hatóság hatáskörébe nem tartozó egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, a kötelezettségek 

megsértése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság jár el, a Ht. által meghatározott 

jogkövetkezmények alkalmazásával.  

 

A jogszabály az átmeneti rendelkezések között a kötelező visszaváltási díjas rendszer országos 

bevezetése előtt zárt rendszerű tesztüzem végrehajtását írja elő a koncessziós társaság részére.  

 

Az átmeneti rendelkezések szabályozzák emellett azt is, hogy az egyedi jelölést biztosító 

azonosító kód alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségek a rendelet hatályba lépését követő 1 

év elteltével alkalmazandók. 

 

A jogszabály rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes 

szabályairól szóló kormányrendeletnek a kötelező visszaváltási díjas rendszer bevezetése miatt 

szükséges módosításáról, megteremtve ezáltal az összhangot a két jogszabály között. A 

módosítás a díjfizetéssel, a hulladék átvételi kötelezettséggel, az egyéni teljesítéssel, továbbá a 

hulladékgazdálkodási hatóság által alkalmazható intézkedéssel kapcsolatos rendelkezésekre 

vonatkozik. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól 

szóló kormányrendelet mellékleteinek módosítása a visszaváltási díjas termékek körforgásos 

kódjainak, a díjkódjainak valamint a visszaváltási díjas termékekkel kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettség adattartalmának meghatározása érdekében szükséges. 

 

Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet hatálya az önkéntesen visszaváltási díjas termékekre 

is kiterjed, a kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az e termékeknek a jelen jogszabályi 

környezetben megfeleltethető betétdíjas termékekkel kapcsolatos szabályozást tartalmazó, a 

betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 

 


