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2. Vezetői összefoglaló 

A vizsgált kötelező betétdíj bevezetésének fő célja a fogyasztók ösztönzése az egyes termékek 
csomagolásából keletkező hulladék megfelelő hulladékkezelési rendszerbe történő 
visszajuttatására a kiskereskedelmi egységeken keresztül. Ezáltal a környezeti terhelés 
csökkenthető, a hulladékban található értékes nyersanyagok gazdasági körforgásba 
visszajuttathatók. Emellett további cél a gyűjtési és hasznosítási arányok mind jobb teljesítésének 
biztosítása, a gyűjtés eredményességének növelése. 

Az egyutas italcsomagolásból (továbbiakban csomagolás) keletkező hulladékok lakossági szelektív 
visszagyűjtésének eredményessége Magyarországon jelenleg alacsony (PET palack: 20,5%, ALU 
doboz: 2%), az utóbbi években megvalósított nagy hulladékgazdálkodási beruházások (ISPA, 
KEOP) ellenére. Így csak a PET hulladékból évente több mint 40.000 tonna terheli meg a 
hulladéklerakóinkat. Jelentős mennyiség kerül az utcákra és a természetbe is szemétként, 
rombolva a tájképet. 

A jelenlegi hulladékgyűjtési rendszerben a lakosság számára motiváció a környezettudatosságon 
túl nincsen. A vizsgálat tárgyát képező rendszer gazdásági alapú motiváció megvalósításával 
kívánja a vizsgált termékkörben a visszagyűjtés eredményességét növelni. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban (skandináv államok, Németország, stb.) már sikerrel alkalmazzák a kötelező 
betétdíjas rendszert. A visszagyűjtés hatékonysága egyes esetekben meghaladja a 90%-ot is. 

A kötelező betétdíjas rendszer alapja, hogy a csomagolást a kiskereskedelmi egységekbe 
visszaadó fogyasztó a betétdíjas termék megvásárlásakor befizetett betétdíjat visszakapja. A 
nemzetközi tapasztalatok alapján nagy az esély a rendszerbe visszaáramló olyan, külföldről 
származó csomagolás megjelenésére, amely után a betétdíjat nem fizették meg. Ezért a rendszer 
egyik fő feladata a betétdíjasan visszavehető csomagolás azonosítása és megszámlálása. 

Jelen tanulmányban az EU-ban alkalmazott rendszerek és a hazai lehetőségek összevetése után 
a rendszer kialakítására több forgatókönyv került kidolgozásra műszaki és gazdasági szempontból. 
Ezek közül két rendszertípus került részletes elemzésre környezeti és megtérülési szempontból is. 
Az egyik alternatíva a nemzetközi szinten is elterjedt regionális számlálóközpontokon alapuló 
modell; míg a másik egy számlálóközpontot nem tartalmazó, fejlett informatikai háttér kiépítését 
feltételező innovatív megoldás. Az első alternatíva előnye, hogy egy bevált módszer, amely 
viszonylag rövid idő alatt bevezethető, de bonyolult, nagy beruházásigényű és drága működésű 
rendszert eredményez, melynek működtetése jelentős terhet ró a kötelezettekre (gyártók, 
forgalmazók). A másik jelentős fejlesztés- és beruházásigényű, kialakításához több időre van 
szükség, de műkötetésének költsége jelentősen alacsonyabb. A szükséges fejlesztések a 
betétdíjas csomagolás egyedi azonosítását célozzák. 

A kötelező betétdíjas rendszer kialakítása történhet lépcsőkben is, egyes modellek egymás után 
történő alkalmazásával, vagy a visszaváltásba bevont kiskereskedelmi egységek számának 
fokozatos növelésével. 

A kötelező-betétdíj mértékét 15-30 Ft/db között vizsgáltuk. A gazdasági vizsgálatok eredményei 
alapján a kötelező-betétdíjas rendszer a hulladék értékesítéséből származó bevétellel és a 
kötelezettek által befizetett rendszerfenntartási díj (ún. adminisztrációs díj) alkalmazásával 
gazdaságosan működtethető. 
 
A gazdasági megvalósíthatóság mellett a környezeti szempontú vizsgálatok alapján a betétdíjas 
rendszerben visszagyűjtött nagy mennyiségű hulladék hasznosításával jelentős környezeti 
megtakarítás érhető el. 

A vizsgált kötelező betétdíj-rendszer bevezetésére a jelenleg hatályos önkéntes betétdíjról szóló 
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet nem nyújt megfelelő jogi hátteret. E jogszabály adott 
csomagolástípus kötelezően betétdíjassá tételére nem alkalmas. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
jelen vizsgálat tárgyát képező jogszabályterv nem zárhatja ki az önkéntes betétdíj alkalmazását. 
Így a két rendszer nem egymás helyettesítője, a jelen tanulmányban vizsgált sokkal inkább egy 
másik, kötelező jellegű betétdíjas rendszer. 
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3. A megoldandó probléma bemutatása 

3.1. A jelenlegi önkéntes betétdíjas rendszer működésében 
feltárt problémák és következtetések 

A rendszerváltást megelőző időszakban az italcsomagolások szinte kizárólag üvegből készültek és 
betétdíjasok voltak. A betétdíjas rendszert az állam felügyelte: meghatározta a betétdíj mértékét, 
valamint a palackok technikai paraméterét. Így a többutas italcsomagolások aránya elérte a 96%-ot 
[41]

. A betétdíjas rendszer eltörlésére a rendszerváltást követően került sor. Ennek eredményeként 
a többutas üvegek részaránya a csomagolóanyagok között egyre csökkent és teret nyertek az 
egyutas műanyag és alumínium csomagolások. Az alkoholmentes üdítőitalok piacáról gyakorlatilag 
teljes egészében eltűntek a többutas csomagolások (kivétel a kiskiszerelésű, kifejezetten a 
vendéglátó-ipari, „HoReCa

1
“ kiszolgálásra kialakított üvegcsomagolás). 

Mára a többutas, élelmiszeripari csomagolás hazai alkalmazására a söriparban és a borászatban 
találunk még jellemzően példát, annak ellenére, hogy a söripar komoly visszaesést könyvelhetett el 
az elmúlt évtizedben: még 2000-ben a többutas üvegpalackok aránya 76% volt, addigra 2010-re ez 
43,5%-ra esett vissza 

[40]
. 

A többutas rendszer háttérbe szorulása elsősorban a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi 
láncok piacra lépésének volt betudható: a gazdaságos működésre való törekvés miatt inkább az 
egyutas csomagolású termékek forgalmazását preferálták, így kisebb alapterületű kereskedelmi 
egységeket alakítottak ki, amiben már nem volt hely a többutas csomagolóanyagok tárolására. 
Emellett a saját márkás, ill. a külföldi országokban már forgalmazott termékeik csomagolásai sem 
voltak jellemzően többutasok. 
A korábbi betétdíjas rendszer hanyatlásához belső problémák is hozzájárultak: 

 a hazai szabályozás hiánya, így a korábban állami szinten központilag előírt palack 
specifikáció és betétdíj megszűnt, az egységes palackokat felváltotta számos, különféle 
mérettel és betétdíjjal rendelkező csomagolás. 

 az új, piacra lépett szereplők miatt az italtermékeket forgalmazók száma robbanásszerűen 
megnőtt, ami a kisvállalkozások versenyképességét rontotta. Így pl. boros üvegek esetén 
az addig 100 körüli darabszámú borászat helyett már több mint 10.000 lett jelen a piacon, 
így a kis- és közepes méretű borászatok nem engedhették meg maguknak a drága 
üvegmosó-technológia üzemeltetését, így ők az egyutas csomagolást választották. 

Említést érdemel a fentieken kívül egy prózaibb, a rendszer leépüléséhez vezető probléma: a 
palackok gyűjtésére alkalmas rekeszek elöregedtek (akár 20-30 évesek is voltak) és utánpótlásuk 
elmaradása miatt egyre gyakrabban fordult elő hiány, így a még meglévő betétdíjas palackok 
mennyiségének kiszolgálására is már csak korlátozottan volt alkalmas. 
A többutas italcsomagolásokat ma már jellemzően csak a sör- és a boripar alkalmazza. A két 
szektorban a többutas, visszaváltható palackok aránya az alábbi: 

 a hazai sörök 43%-a kerül visszaváltható csomagolásban forgalomba (2.464 ezer 
hektoliter) 2010-ben. A belföldi forgalom visszaesése egyértelműen az üveges 
csomagolású söröket érintette. A PET palackos sör és a hordós értékesítés relatív 
értékben stagnált, míg a dobozos csomagolás abszolút értékben is növekedett – igaz, nem 
szignifikáns mértékben 

[40]
. 

 borok esetében (2008-as adatok alapján) a hazai borforgalom 120 millió palackjából 60% 
került visszaváltható palackban a piacra. Szomorú tény, hogy ezeknek mindössze csak a 
fele került visszagyűjtésre 

[41]
. 

                                                      
 
1
 rövidítés, jelentése: HOtel - REstaurant - CAfe, 
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3.1.1. Az önkéntes betétdíjas rendszer jelenlegi 
működésének sajátosságai, problémái 

3.1.1.1. Általános problémák 

 A gyártó/forgalmazó nem minden esetben tünteti fel a palackon, hogy az betétdíjas vagy 
nem, annak ellenére, hogy erre a törvény kötelezi. Így lehetőség nyílik a visszaváltásokkal 
kapcsolatos visszaélésekre, veszteséget generálva a kereskedelmi hálózatoknak.  

 A gyártó/forgalmazó nem kötelezett a visszavételre, így kizárólag csak az egyértelmű 
beazonosíthatóság (pl. címke) alapján veszi vissza a saját palackját, ellenben számos 
esetben a címke nélküli palackokat a kiskereskedelmi egység visszaveszi (köteles 
visszavenni). Ennek következményeként veszteségük keletkezik. 

 Előfordul, hogy a kisebb kereskedelmi üzletláncok a saját termékeiket a megszokottal 
azonos formájú és célú (jogszabályban meghatározott visszavételi kötelezettségnek eleget 
tevő) csomagolásban adják el, aminek a betétdíját alacsonyan tartják. Ennek 
következménye, hogy azok visszaváltására már ott kerül sor, ahol azokért több pénzt kap 
a vásárló. Emellett ezek az üzletek a visszavételt is sok esetben korlátozzák csak az 
általuk forgalmazott termékekre. Így a kisebb választékkal rendelkező boltok helyett a 
nagyobb választékkal (és forgalommal) rendelkezőknél többlet-visszavétel jelentkezik, 
jelentős többletköltséget, míg a másik oldalon költségcsökkenést eredményezve). 

 A felsorolt kiskapuk miatt egész „szürke” üzletágalakult a másutt nem visszavett betétdíjas 
palackok gyűjtésére és beváltására. 

 A visszavett csomagolóanyagokat (azok egységesítését célzó szabályok hiányában) 
válogatni, szortírozni kell, gondosan, újrahasználhatóságra alkalmas módon kezelni, ami 
további, költségnövelő humán erőforrás bevonását igényli. (Egyutas esetben a gyűjtésük 
drága, nem rentábilis, mivel jelenleg alacsony az üveg felvásárlási ára). 

 Alacsony visszaváltási arányok (főként borosüvegek esetén). 

3.1.1.2. Kiskereskedelmi szintű problémák 

 A kiskereskedelemnek a betétdíjon mindaddig hiánya lesz, még a fogyasztótól visszavett 
palackok vissza nem jutnak a nagykereskedéshez, amit aztán a nagykereskedés jóváír a 
kiskereskedő számláján. Tehát kellő likviditással kell, hogy rendelkezzen a 
kiskereskedelem. Ez főként akkor jelent problémát, amikor a visszavett betétdíjas 
csomagolóanyag mennyisége nagyobb az eladott mennyiséghez képest. A gyakorlatban a 
nagykereskedelem vissza szokta venni a kiskereskedőnél jelentkező többlet mennyiséget. 

 A visszavett csomagolóanyagok nagy helyigénye (a közegészségügyi szabályok betartása 
mellett), és erőforrás-igényes válogatása. 

3.1.1.3. Nagykereskedelmi szintű problémák 

 Bár a nagykereskedő rendszerint visszaveszi a többlet mennyiséget a kiskereskedőtől, 
az őt kiszolgáló gyártó/forgalmazó azonban már nem minden esetben (egyedi 
megállapodások alapján). Ezt a veszteséget a nagykereskedőnek kell viselnie. 

 A nagykereskedésnél többlet humán erőforrás bevonását igényli a kiskereskedelemből 
visszavett többutas csomagolóanyag göngyölegek gyártó/forgalmazó szerinti 
szétválogatására és rakodási műveletekre. 

 Az így átválogatott és szortírozott csomagolóanyagok egy része (10% átlagosan) 
sérült, vagy olyan gyártó/forgalmazó terméke, akivel a nagykereskedés nem áll 
szerződésben. Ezek veszteségként jelentkeznek a nagykereskedéseknél. 

 A betétdíjas csomagolóanyagok raktározása nagy helyigénnyel jár 

 A gyártó/forgalmazó jellemzően a saját igénye, ütemezése alapján szállítja el a 
göngyölegeit, amik addig a nagykereskedés tárolási kapacitását foglalják. 
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3.1.1.4. Gyártói/forgalmazói szintű problémák 

 Korábban az üveggyárak a borászatok megrendelése alapján „just-in-time“ gyártották 
a szükséges palackokat, mára ez megfordult: az üveggyárak értesítik a 
megrendelőiket, hogy mit gyártanak éppen és legközelebb mikor várható. Így tehát egy 
gyártónak akkor kell bevásárolni a palackokból, amikor azt éppen gyártják, így nagy 
mennyiségű készletet kell azokból felhalmozniuk. Ez többletköltséget jelent számukra. 
Tény azonban, hogy a többutas csomagolások esetén ez a probléma mérsékelten 
jelentkezik a visszavétel folyamatossága miatt. 

3.1.1.5. A csomagolóanyagot érintő problémák 

 Számos gyártó/forgalmazó olyan címkével látja el a palackjaikat, aminek az 
eltávolítása a mosósoron nehézkes, így azok újrahasználhatatlanná válnak. 

 A sörösüvegek kevésbé problémásak, mint a borosüvegek, köszönhetően annak, hogy 
a sörgyártók többnyire azonos formájú és méretű palackokat használnak (rendszerint 
azonos beszállítóval állnak kapcsolatban). 

 Borosüvegek esetén sokféle palack van forgalomban: 6-7 féle betétdíjas borosüveg 
van jelenleg, de 25-30 féle üvegbe töltenek. A kereskedelemnek nehézséget okoz a 
sokféle palack válogatása. 

 A minőségi boroknál az esztétikai és marketing szempontok az elsődlegesek, így a 
visszaválthatóság miatt adódó alacsonyabb költség nem elsődleges szempont. 
Másrészt piaci arányuk is alacsony, mindössze 2%. 

 Gyakori problémát jelent (főként borosüvegeknél) a tűréshatáron belüli forma és 
méreteltérés (pl. palack szájának pereme 1-2 mm-rel magasabb, a palack aljának 
domborulata eltérő). Amely a visszavételt végző automatákon még átmennek, mivel 
azok nem méretpontosság, hanem EAN

[43]
-kód leolvasásával azonosítják a palackot. 

Azonban a gyártó/forgalmazó alaposabb ellenőrzésén már nem, hiszen az eltérő 
palackmagasság a gyártósor töltőfejeinek sérülését okozhatja, amely leállást és 
termeléskiesést vonhat maga után. Ezt a gyártó természetesen nem engedheti meg. 
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3.1.2. Eredmények, konklúzió 

A jelenlegi betétdíjas rendszer előnyeinek, hátrányainak, valamint lehetőségeinek az 
összefoglalását mutatja be az alábbi, összefoglalóan az 1. táblázat. 
 

1. táblázat - A jelenlegi betétdíjas rendszer SWOT-analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A többutas csomagolóanyagok 
alkalmazása környezeti szempontból 
előnyösebb az egyutashoz képest. 

 A többszöri felhasználás miatt a fajlagos 
előállítási költsége alacsonyabb az 
egyutasokkal szemben. 

 Visszagyűjtési arányuk jóval magasabb az 
egyutasokhoz képest. 

 Sörös palackok esetén még jól működik a 
rendszer. 

 

 Kevesebb csomagolóanyag utánpótlást 
igényel a rendszer. 

 

 A csomagolóanyagok között jelenleg 
alacsony arányban alkalmazzák a 
többutast. 

 Visszutas logisztikai feladatokat ró a 
kereskedelmi szereplőkre, annak 
költségével együtt. 

 Kevés gyártó rendelkezik automata 
mosórendszerrel a többutas 
csomagolóanyagokra. 

 Egyre csökken a többutas 
csomagolóanyagok aránya a teljes 
kibocsátáshoz képest. 

 Elöregedett, hiányzó gyűjtőedényzetek 
(rekeszek). 

 A gyártók nem minden esetben vesznek 
vissza minden, műszaki szempontból 
megfelelő palackot, csak saját márkával 
ellátottat, a nagykereskedelem nyakán 
marad a sérült és nem a partnere (gyártó) 
által forgalomba hozott palack és annak 
vesztesége. 

 A nem egységes betétdíj visszaélésekre 
ad lehetőséget. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Piaci potenciál a többutas csomagolás 
arányának növelésére. 

 Elérhető nagyobb visszagyűjtési arány. 

 Kevesebb nyersanyag- és energiaigény az 
újrahasználható palackok alkalmazása 
révén. 

 Csökkenő nyersanyagforrások és növekvő 
energiaárak világszerte. 

 Társadalmi preferencia a környezetbarát 
megoldások mellett. 

 Sokféle formájú és specifikációjú palack, 
ami a válogatást erőforrás és időigényessé 
teszik. 

 (multinacionális) kereskedelmi szereplők 
ellenérdekeltsége. 

 Rosszul megválasztott betétdíj mértéke: 
vagy a fogyasztást fogja vissza, vagy 
ellenkező esetben a visszavitelt nem 
ösztönzi eléggé. 

 Társadalmi fogadtatás (kommunikáció) 

 Szükséges infrastruktúra hiánya 

 
A fenti táblázatban felsoroltak mellett szükséges fontolóra venni a betétdíjas rendszer 
kiterjesztésekor az alábbi szempontokat egyaránt: 

 Minden csomagolásra egyszerre történő betétdíj kivetésének negatív következményei 
lennének: egyrészt a társadalom áremelésnek fogná fel, másrészt a kereskedelmi 
szektor nem rendelkezik olyan infrastruktúrával, aminek révén ezt a hirtelen jelentkező 
hulladékmennyiséget sem logisztikailag, sem emberi erőforrás tekintetében kezelni 
tudná. A hulladékok tárolására vonatkozó szigorú közegészségügyi szabályok 
betartását megnehezítheti a nagyobb hulladékmennyiség, az annak nyomán fellépő 
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nagyobb területigény, így új ingatlanterület bevonására, nagyobb csarnokok 
kialakítására, valamint megnövekvő szállítási feladatokra lesz igény. 

 Mivel sem a társadalom nem környezettudatos eléggé ahhoz, hogy minden 
csomagolási anyagra nézve elfogadja a betétdíjat, sem pedig a kereskedők nem 
készek ezek fogadására, így ennek bevezetésére csak a fokozatosság elve alapján 
kerülhet sor (pl. első körben csak az energiaitalok, utána borosüvegek, stb.), akár 5-10 
év alatt. 

 Gyártók kötelezése a visszavételre 

 Egységes betétdíj – pro: 
o a piactorzulás elkerülése miatt kell, így nem a nagy forgalmú helyeken gyűlik 

össze aránytalanul sok csomagolóanyag. 
o Az eltérő betétdíjak által létrehozott visszaélések kizárása 

 Egységes betétdíj – kontra: 
o a betétdíj mérték egységesítésének tiltása, mert akkor a hipermarketekben 

megvásárolt palackok a „sarki“ kiskereskedésekben jelennek meg, jelentős 
költséget és problémát (tárolás) okozva azoknak. 

o a kisforgalmú és kis alapterületű kiskereskedelmi egységek az alacsonyabb 
betétdíj felszámolása miatt nem kerülnek lehetetlen helyzetbe a náluk 
visszaváltott nagymennyiségű csomagolóanyag raktározása miatt. A 
visszaváltásra így vélhetően a nagyobb forgalmú boltokban kerül sor, amelyek 
infrastrukturálisan jobban ellátottak a nagyobb mennyiségű 
csomagolóanyagok tárolására. 

 

3.2. EU gyakorlat a kötelező betétdíjas rendszer 
alkalmazására 

Ebben a fejezetben összefoglalásra kerülnek egyes EU tagállamok és nem EU tagállamok 
gyakorlata a kötelező betétdíjas rendszer alkalmazására. Az 1. ábra térképe alapján szemlélteti az 
egyes országokat, ahol már bevezették (sötétzöld színnel), ill. ahol tervezik (világoszöld színel) a 
betétdíjas rendszerek alkalmazását. A következőkben az egyes országok rendszerei 
részletesebben ismertetésre kerülnek. 

 
1. ábra: Betétdíjas rendszerek Európában 
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3.2.1. Németország 

Németországban két egymással párhuzamosan működő rendszer biztosítja az italcsomagolások 
visszagyűjtését, hasznosítását, újrafelhasználását:  

 lakossági szelektív gyűjtés,  

 betétdíjas rendszer 

A német betétdíjas rendszert a Deutsches Pfandsystem GmbH (DPG) cég irányítja, ami 2005-ben 
alakult. A DPG nonprofit cég, amelynek a tulajdonosai a gyártók és kereskedők szövetségei. A 
rendszer alapja a megfelelő és biztonságos jelzések kialakítása, ami alapján aztán vissza tudják 
gyűjteni a csomagolóanyagokat. A visszagyűjtés manuálisan (kisebb üzletekben), illetve 
visszavevő automatákkal valósul meg. A megfelelő jelzések kialakítása az automaták 
működéséhez elengedhetetlen követelmény. Ilyen jelzések pl.: biztonsági festékkel festett 
emblémák, értékfeltüntetések, dombornyomott alakzatok, UV-érzékeny festékek. A biztonsági 
jelzéseket azért kellett bevezetni, mert a rendszer kezdeti beindításánál nagy mennyiségű 
hamisított palackok jelentek meg, elsősorban Lengyelország felöl, így a rendszer kezdeti 
működtetése veszteséges volt. A hazai rendszer bevezetésénél el kell kerülnünk hasonló helyzet 
kialakulását. 
A rendszer működését az 2. ábra szemlélteti, ahol a rendszer szereplői mellett nyomon követhető 
az anyagáram és a betétdíj útja is. A rendszerben megjelenik egy számláló központ (counting 
center) is, amely a manuális visszagyűjtés miatt kap fontos szerepet, hiszen a manuális átvételi 
bizonytalanságok miatt a tényleges számlálás és azonosítás itt történik meg. Ennek a rendszernek 
az egyik legnagyobb költségeleme is ebből adódik, mivel így a manuális átvételi üzletekből lezárt 
zsákokban, tömörítetlenül (szinte levegőt szállítva) kerül elszállításra a magas beruházást igénylő 
(kb. 4 millió €) regionális számlálóközpontokba. 
 
Az eldobható csomagolásban kapható sörökre, ásványvizekre, üdítőkre vonatkozó betétdíj 
rendszer működése röviden, főbb elemei: 
 

1. Kötelező betétdíj:  

 Először a gyártó (palackozó) számlázza ki, majd mindig az, akihez kerül egészen a 

kereskedőkig. A végső felhasználó, fogyasztó akkor fizeti ki, amikor megveszi a 

terméket.  

2. Kötelező betétdíj mértéke:  

 egységesen 0.25 € (kb. 71 Ft) 

3. Csak a megadott típusú italokra érvényes:  

 

 Sörök, sörrel kevert italok, alkoholmentes sörök 

 Ásványvíz: ízesített és nem ízesítettek, szénsavasak és szénsavmentesek 

 Üdítőitalok: szénsavasak és szénsavmentesek  

 Energiaitalok 

 Gyümölcslevek, juice-ok 

 Kevert alkoholos italok 

o Kivétel: diétás és cukormentes italok, tejes italok 
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4. Bizonyos típusú csomagolások (típus és méret):  

 lefedett anyagok:  

o üveg, 

o  fém (alumínium és acél),  

o műanyag 

 lefedett méret:  

o 0.1 litertől – 3 literig 

 
2. ábra: Német Betétdíjas rendszer működési vázlata 

 
Betétdíj mértéke: 

 0.25 € (71Ft) - egységesen minden egyszer használatos csomagolásnál (üveg, műanyag 

palack és fémdoboz) 

Az újrafelhasználható (újratölthető) italcsomagolásokra vonatkozó betétdíjat a magán italgyártó 
cégek egyénileg határozzák meg (nem a törvény által egységes), ennek következtében a 
betétdíjak mértéke eltérő lehet. Néhány újratölthető esetben a díjszabás, amit széles körben 
alkalmaznak a cégek: 

 0.08 € - üvegekre, legtöbb sörösüvegre, sörrel kevert italok üvegére (általában 0.5 literes 

méretig) 

 0.15 € - üveg, műanyag palack – üdítőitalokra, alkoholmentes italokra (általában 2 literes 

méretig) 

 0.15 € és 0.50 € között – speciális fajtájú vagy stílusú üvegekre 

Szabályozás: 
Az egyszer használatos italcsomagolásokra vonatkozó német betétdíj rendszer 2003-ban került 
bevezetésre a Csomagolásokról szóló rendelet 9.§. alapján. 
A rendszer bevezetésének költsége: 726 millió € 
A rendszer működtetésének költsége évente: 793 millió €  
A betétdíjas rendszer működése óta visszagyűjtési arányok az eldobható palackok és fémdobozok 
esetében 98%-ra emelkedett. Érdemes megnézni az alábbi diagramot, miszerint az alumínium 
dobozok hasznosításában Németország áll az első helyen, illetve, hogy a két szomszédos ország, 
Észtország és Litvánia (Észtországban betétdíjas rendszer működik, Litvániában nem) között 
milyen számottevő különbség van.  
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3. ábra: Használt alumínium italdobozok hasznosítási arányai 2009-ben

[1]
 

 

3.2.2. Finnország 

Rendszer 
A finn kormányzat ugyan nem alkotott jogszabályt az eldobható italcsomagolásokra, de nagyon 
magas visszagyűjtési arányt határozott meg a gyártók részére a csomagolási törvényben. A finn 
gyártók és kereskedők tehát a csomagolási adó elkerülése érdekében önkéntesen választotta a 
betétdíjas rendszer kiépítését. Különböző cégek biztosítják az országon belül a rendszer 
működését.  

 A Palpa cég biztosítja a legnagyobb rendszert, ami a PET palackok és a fémdobozok 

begyűjtését és hasznosítását végzi, 

 Az Alco cég azokat az eldobható üvegeket gyűjti,  

 Az A-Pullo gyűjti az újratölthető üvegeket, 

 Az Ekopullo gyűjti az újratölthető PET palackokat. 

Betétdíjat kell fizetni: üdítőital, ásványvíz, palackozott víz, sör, almabor, hígított alkoholos ital, 
energia ital, forrásvíz, ice tea vásárlása esetén. 
 
A visszagyűjtési eredmények 2010-ben: 

 94 % - fémdobozokra (2009-es adatok szerint Finnországban is 90 % feletti az alumínium 

fémdoboz hasznosítási arány – Németország után a második legjobb érték) 

 92 % - PET palackokra 

Betétdíj mértéke 
a rendszer által elrendelt betétdíjak értéke: 

 0.15 € - (42 Ft) fémdobozok 

 0.10 € - (28 Ft) újratölthető üveg – minden méret 

 0.20 € - (56 Ft) PET palack - 0.35 liter és 1 liter között 

 0.40 € - (112 Ft) PET palack – 1 liter felett 
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Szabályozás 
A rendszer működését  

 a Hulladék törvény (1072/1993) : Waste Act (1072/1993) és  

 az Act (180/2005) szabályozza. Az italcsomagolások begyűjtéséről és hasznosításáról 

szól. 

Mivel a finneknél népszerű az észtországi bevásárló turizmus, ezért némi problémát okoz az 
Észtországból behozott italos dobozok elhelyezése, mivel Finnország – Németországgal 
ellentétben - nem működtet párhuzamosan szelektív gyűjtési rendszert. A szomszédos országban 
vásárolt palackokat ugyanis a Finnországban működő automaták –természetesen - nem ismerik 
fel, ezért nem lehet hasznosításra begyűjteni őket. 2011-es adatok szerint 78 millió Észtországban 
vásárolt dobozos sör került Finnországba. 

3.2.3. Dánia 

Rendszer 
Dániában két betétdíj rendszer működik 

 újrahasználható, azaz mosható és újratölthető üvegek és műanyag palackok - az 

italgyártók kezelik a gyűjtést, 

 egyszer használatos italos dobozok, palackok – a Dansk Retursystem A/S gyűjti 

hasznosításra. 

A non-profit Dansk Retursystem A/S (alapítói: sör gyártók) végzi az egész ország területén a 
begyűjtést, a betétdíj visszatérítését, és az hasznosítást.  
 
A kötelező betétdíj a következő termékekre terjed ki: 

 minden fémdoboz, palack, üveg – sör, szénsavas üdítő ital, energia ital, ásványvíz, ice tea, 

víz, almabor 

o kivételek: gyümölcslevek, kakaó, alkoholos termékek. 

Betétdíj mértéke 
Eldobható italcsomagolások betétdíja 

 1.0 DKK  (38 Ft) – minden fémdoboz és palack – 1 liter alatt – kivéve PET flakon 

 1.5 DKK  (57 Ft) – PET flakon – 1 liter alatt 

 3.0 DKK (114 Ft) – minden fémdoboz, palack és PET flakon – 1liter és 1 litertől nagyobb 

 

Újratölthető italcsomagolások betétdíja: 

 1.00 DKK – üvegek – 0.5 literig 

 3.00 DKK – üvegek – 0.5 liter felett 

 1.50 DKK – műanyag flakonok - 1 liter alatt 

 3.00 DKK – műanyag flakonok – 1 liter és 1 liter felett 

 

A rendszer egyszerű és felhasználóbarát: 

 könnyű visszaváltani az üres üvegeket és visszatéríteni a betétdíjat 

 a visszagyűjtő területek kialakítása jó lehetőség a tisztább környezet kialakítása érdekében 

 a gyűjtést érvényes törvénnyel szabályozzák 

 

A visszagyűjtési eredmények 2009-ben : eldobható csomagolásoknál: 88% 

A visszagyűjtési eredmények 2010-ben : eldobható csomagolásoknál: 89% 

Szabályozás: 

Az alábbi törvény szerint, amit utoljára 2007-ben módosítottak: Statutory Order on Deposits and 

Collection etc. of Packaging for Beer and certain Soft Drinks 
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3.2.4. Horvátország 

Horvátországban 2005-óta létezik a betétdíjas rendszer, amit a csomagolóanyagokról és a 
csomagolási hulladékokról szóló rendelet szabályoz.  
Létrehozták a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alapot (Environmental Protection and 
Energy Efficiency Fund), amely állami szerepvállalással látja el a csomagolásokkal és csomagolási 
hulladékokkal kapcsolatos feladatokat a rendelet és a hulladéktörvény alapján. 
 
A csomagolásgyártó cégek kötelezve vannak arra, hogy az elérhető legjobb technológia szerint 
újrahasználható vagy hasznosítható termékeket gyártsanak, illetve, hogy a fémdoboz 
csomagolások arányát ne növeljék. 
 
A gyártóknak negyedévente a következő 3 díjat kell megfizetniük az általuk forgalomba helyezett 
italcsomagolások után: 
 

1. Ártalmatlanítási díj: 

 Az újratölthető csomagolásokra nem vonatkozik ez a díj.  

 Az eldobható italcsomagolásokra (tejtermék, üveg, fémdoboz, PET, többrétegű 

kartondoboz, műanyag) vonatkozik, ami minden termékre egységesen 0,10 HRK (3,8 Ft).  

 Az ártalmatlanítási díj nem visszatéríthető díj. 

2. Termék díj (visszatéríthető):  

 Az újratölthető csomagolásokra (amiket ténylegesen visszagyűjtenek) nem vonatkozik ez a 

díj. 

 Az egyszer használható (eldobható) italcsomagolások után kell fizetni ezt a díjat. 

 A gyártóknak kell fizetnie a díjat a következő módon: minden egyes újonnan előállított és 

boltokban elhelyezett csomagolóanyag mennyiség, mínusz a közvetlenül a hasznosítónak 

átadott begyűjtött italcsomagolás hulladék mennyisége. 

 Azok a gyártók, akik több mint 50%-os arányban gyűjtik vissza az italcsomagolásukat, 

azok mentesülnek a díj fizetése alól. 

 A díj mértéke: 0,5 HRK (19 Ft) – minden italcsomagolásra vonatkozik (0,2 liternél 

nagyobbakra) 

3. Betétdíj (ösztönzési díj):  

 Azok a gyártók kötelesek fizetni, akik nem forgalmaznak újratölthető italcsomagolásokat. 

 A díj fizetésével arra akarják ösztönözni a gyártókat, hogy használjanak újratölthető 

csomagolásokat. 

 Ha a gyártó elegendő mennyiségű (arányaiban elegendő) újrahasználható 

csomagolásokat használ az adott anyagtípusokból külön-külön (fém, üveg, stb.), akkor az 

ösztönzési díjat nem kell fizetnie.  

 Azok a kisebb gyártók, akik egy bizonyos mennyiségnél kevesebb terméket forgalmaznak 

évente, azoknak sem kell fizetniük ezt a díjat. 

Anyag Űrtartalom (liter) betét díj (HRK/db) Betétdíj (Ft/db) 

ÜVEG & 
PET 

0.25-ig 0.3 11,4 

0.25-0.5 0.5 19 

0.5-1.5 0.7 26.6 

1.5 felett 1.0 38 

Al-Fe dobozok összes 1.0 38 
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Van egy úgynevezett „kezelési díj”, erre az összegre azok a kereskedők jogosultak, akik a gyűjtést 
anyagtípus szerint végzik. Ez az összeg 0,15 HRK (5,7 Ft)/egység, amit a Környezetvédelmi és 
Energiahatékonysági Alap fizeti ki kompenzációként részükre. 
 
Azoknak a gyártóknak és kereskedőknek, akik számára engedélyezett a gyűjtés, illetve akik 
szállítást is végeznek, azoknak kompenzálásképpen fizet a Környezetvédelmi és 
Energiahatékonysági Alap. Például szállításnál: 

 100 HRK (3.800 Ft)/tonna – szállítás 100 km-en belül 

 200 HRK (6.800 Ft)/tonna – szállítás 100 – 200 km 

 300 HRK (11.400 Ft)/tonna – szállítás 200 – 300 km 

 400 HRK (15.200 Ft)/tonna – szállítás 400 km-nél távolabbra 

2006-ban a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap jelentős mértékben több pénzt fizetett 
ki, mint amennyit megkapott a díjakból, ami egy 41 millió €-ós (11,5 md Ft) deficitet eredményezett. 
A deficit főként az Alap hibájából adódóan, az ösztönzési díj érvényre juttatása miatt alakult ki. 
 
2. táblázat - Éves célok - Visszaváltható csomagolások visszaváltási arányai (%-ban) 

Termék típusa 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 

Bor 10 10 15 25 40 50 60 

Sör 55 65 70 75 80 85 90 

Gyümölcslé 10 10 15 25 40 50 60 

Ásványvíz 10 10 15 25 40 50 60 

Más nem alkoholos ital 10 10 15 25 40 50 60 

Tej 0 0 5 15 30 40 60 

3.2.5. Észtország 

Rendszer 
Észtországban 2005-óta működik betétdíjas rendszer az italcsomagolásokra. A gyártók és 
kereskedők által alapított Eesto Pandipakend LLC (EPP) cég irányítja a rendszert, amely nonprofit 
alapon működik. A volt kelet-európai országok közül elsőként vezették be a betétdíjas rendszert, 
és tervezésénél figyelembe vették már a németországi bevezetés tapasztalatait is. 
 
Betétdíj fizetése kötelező: üveg, fémdoboz, PET palackok csomagolású sörösüvegek, alacsony 
alkohol tartalmú italok, üdítőitalok, almabor, víz, gyümölcslevek vásárlása esetén. 
 
A rendszert a 2004-es észt csomagolási törvény (The Estonian Packaging Act, RT I 2004, 40, 278) 
szabályozza, miszerint az elérendő visszagyűjtési értéknek 2010-re el kell érni a 60%-ot az 
italcsomagolások terén is.  
 
A rendszer kialakítása nagyon hasonló a német rendszerhez. Itt is speciális jelzésekkel (4. ábra) 

látták el a palackokat, és a kézi átvétel azonosítását az országban egy helyen létrehozott 

számlálóközpont (5. ábra) látja el.  

2007-ben a rendszer beindítását követően a PET visszagyűjtése elérte a 90%-ot, az üvegé a 72%-
ot, míg a fémdobozé a 48%-ot.  
Jelenlegi visszagyűjtési adatok szerint az üvegek visszagyűjtési aránya majdnem eléri a 90%-ot, a 
PET palackoké pedig meghaladja a 90%-ot, így átlagosan a palackok visszagyűjtése 90% körüli 
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értéket mutat. A visszagyűjtött anyagok sokkal tisztábbak, mint a szelektív gyűjtéssel visszagyűjtött 
rendszerben. A visszagyűjtött anyagok közel 100%-át hasznosítják. 2004-ben, a betétdíj 
bevezetése előtt az összes csomagolóanyag hasznosítási aránya csupán 40% volt. 
 

 
4. ábra: Speciális jelzések az italcsomagoláson 

 
Betétdíj mértéke 

 0.06 € (17 Ft) - minden fémdoboz és PET palack - 0.5 liter és 0.5 liternél kisebb palackokra 

 0.08 € (22,7 Ft) PET palack – 0.5 liternél nagyobb, üveg és minden újratölthető 

palack/üvegre. 

 

 

5. ábra: Automata számlálóközpont Észtországban
[2]

 

 

A kereskedők részvételét, költségeik kompenzálásával segítik elő, így a kézi átvételért 0,0077 € 
(2,2 Ft)/db díjat, míg az automatás visszavételt 0,019 € (5,4 Ft)/db díjat adnak részükre. 
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3.2.6. Norvégia 

A Rendszer 
Norvégiában a Norsk Resirk nevezetű non-profit cég (alapítók: gyártói és kereskedő cégek 
szövetségei) működteti a fémdobozok és nem újratölthető PET palackok betétdíjas rendszerét. A 
cég 1999-ben alakult és a begyűjtés mellett a hasznosítást is ők végzik. A norvég rendszer úgy 
működik, hogy a termékeket érintő környezetvédelmi termékdíj akkor csökken, ha a visszagyűjtés 
aránya nő, ami azt jelenti, hogy 90%-os a visszagyűjtés, 90%-os termékdíj adó csökkenést jelent 
visszatérítés formájában. (6. ábra) 
 

 
6. ábra: A termékdíj visszatérítése a visszagyűjtés függvényében 

 
A rendszer bevezetésekor (1999) a fémdobozok visszagyűjtési aránya 70%, míg a PET műanyag 
palackoké csak 50% volt, 2010-re azonban a fémdobozok visszagyűjtése 90%-ra, a PET 
palackoké pedig 92%-ra emelkedett. (7. ábra) 
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7. ábra: Visszagyűjtési arányok változása fémdoboz és PET esetében 

 
A környezettudatosság fontos, ezért a norvégok keresik a környezetbarát szállítási megoldásokat. 
Jelenleg szerződésben állnak egy céggel (Bring), akik az üres italos dobozos konténereket 
vonattal szállítják az újrahasznosító pontokig. A szállítás teherautókkal átlagosan 3,2 tonna szén-
dioxid kibocsájtást von maga után, míg a vonatokkal való szállítás során csupán 0,4879 tonnát. 
 
Betétdíj mértéke: 
1.00 NOK (38 Ft) – 0.5 liter, vagy annál kisebb - fémdoboz, üveg, műanyag 
2.50 NOK (95Ft) – 0.5 liternél nagyobb - fémdoboz, üveg, műanyag 
 
Üzemeltetés költsége: kb. 700 millió NOK/év ami kb. 26,6 md Ft/évet jelent, de ebbe beletartozik a 
hasznosítás is. 
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3.2.7. A legjobban teljesítő tagállamok értékelése  

Az előző fejezetben bemutatott tagállamok eredményeit a 3. táblázat foglalja össze. A táblázat az 
EU DG External Policies által összeállított tanulmányból származik

[3]
.  

 
3. táblázat - Az egyes EU tagállamok betétdíjainak és visszagyűjtési rátáinak összefoglaló táblázata 
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A 3. táblázat egyértelműen megmutatja a betétdíjas rendszer előnyét: 
- minden országban magas visszagyűjtési és hasznosítási arányt lehet elérni (min. 80-90%), 
- ezáltal a környezetterhelés nagymértékben csökken (a 9. fejezet részletesen foglalkozik az 
életciklus elemzéssel), 
- és ezáltal a bevezetett országokban az italcsomagolásokból származó szemetelés 
nagymértékben megszűnt. 
 
Egyes országokban kötelező jogszabály (pl. Németország) írta elő a betétdíjas rendszert, míg más 
országokban önkéntes rendszerek (Finnország, Észtország) alakultak ki. A bevezetett betétdíj 
nagysága és a visszagyűjtés hatásfoka között egyértelmű összefüggés van. A 8. ábra egyértelmű 
magyarázatot ad ezen összefüggésre, amelyből jól látható, hogy egy matematikai függvényt is 
lehet illeszteni az eddigi bevezetett rendszerek alapján. Természetesen ezt a függvényt nem lehet 
minden országra egységesen alkalmazni, szükségszerű egy társadalmi felmérés ezzel 
kapcsolatban, amely pontosíthatja az előzetes becsléseket. 
 

 
8. ábra: Betétdíj mérték és a visszagyűjtés aránya

[4]
 

Ugyanakkor az is elmondható, hogy nem csak a betétdíjas rendszert bevezető országok érhetnek 
el magas visszagyűjtési arányokat, hanem ott is, ahol a lakossági szelektív gyűjtésre helyezik a 
hangsúlyt (pl. Belgium), de ez nem általános, mint a 9. ábra látható. Az ábrán látható kifejezések, 
rövidítések jelentése: bring (lakossági közvetlen beszállítás), kerbside (utcai gyűjtőszigetes 
gyűjtés), RWS (residual waste sorting, vegyesen gyűjtött maradék hulladékanyag utószelektálása), 
DRS (deposit refund system, betétdíj visszatérítéses rendszer). 

 
9. ábra: Fémdobozok visszagyűjtési aránya az egyes EU tagállamokban

[44]
 

  



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 22 

3.1. Európai Bizottság véleménye a betétdíjas rendszerek 
bevezetéséről 

Az Európai Unió egyes tagállamaiban bevezetett, különböző betétdíjas rendszerek kapcsán több 
probléma is felmerült, amely elsősorban a piactorzító hatása miatt került előtérbe. A különböző 
bírósági esetek tapasztalatai alapján az Európai Bizottság 2009-ben egy közleményt adott ki 
(2009/C 107/01), amely összefoglalja a Bizottság véleményét az italcsomagolásokkal kapcsolatos 
betétdíjas rendszerekről, valamint ajánlásokat is ad a tagállamoknak, hogy hogyan vezessenek be 
hasonló rendszereket. Az alábbiakban ez a közlemény kerül ismertetésre. 
2006-ban az EU-ban kb. 81 millió tonna csomagolási hulladék keletkezett. A környezeti hatások 
korlátozása illetve a csomagolás végleges ártalmatlanításának csökkentése érdekében a 
csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv (ami utoljára az Európai 
Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete módosított 2009.március 11-én) intézkedéseket ír 
elő a csomagolási hulladékok előállításának megakadályozására, illetve az ilyen hulladékok 
újrafelhasználására, újrafeldolgozására és hasznosítására. Az említett irányelv felkéri a 
tagállamokat egy olyan rendszer kialakítására, amely irányítja a használt csomagolás 
összegyűjtését, újrafelhasználását és az újrafeldolgozásra vagy hasznosításra alkalmas 
hulladékfeldolgozási lehetőségeket. Legfőbb prioritása ezen irányelvnek: ennek a rendszernek a 
hatásos és megfelelő működtetése, illetve a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzése.Az 
irányelv szabályozó intézkedéseit főként környezetvédelmi szempontok határozzák meg, ezek 
azonban a belső piac megosztásához is vezethetnek. Azoknak a piaci szereplőknek, akik több 
tagállamban forgalmaznak termékeket, alkalmazkodniuk kell és ahelyett, hogy ugyanabban a 
csomagolásban árusíthatnák termékeiket, egyes tagállamok követelményeinek megfelelően kell 
módosítaniuk csomagolásukat, ami többletköltségeket eredményez. Az irányelv a belső piac 
harmonikus működését is célul tűzi ki. A 98/34/EK irányelvben leírt értesítési eljárás lehetővé tette 
számos belső piaci probléma megoldását még mielőtt a jogszabályjavaslatot elfogadták volna és a 
gyakorlatban is problémákat okozott volna. A kereskedelmi akadályok elkerülésére és a belső piac 
zavartalan működésére irányuló intézkedések még nem mindegyik csomagolóanyag típus 
esetében tudnak teljesülni. Az alábbiakban a 94/62/EK irányelv végrehajtásáról szóló 2006. évi 
jelentés alapján kialakított közösségi szempontból szükséges és elkerülendő teendők listája 
olvasható: 

3.1.1. Az áruk szabad mozgása és italcsomagolási követelmények 

Az italcsomagolási kvóták problémája 
Néhány tagállam az elmúlt években célértékeket (kvótákat) tűzött ki bizonyos italok 
újrafelhasználható csomagolásainak mennyiségére vonatkozóan. Ezek a kvóták addig nem 
jelentenek problémát, ameddig általános szakpolitikai célokat határoznak meg. A kvóták többlet 
vagy hiány esetén különleges kötelezettségekhez köthetők, amik pedig belső piaci problémákhoz 
vezethetnek.  
 
Italok csomagolását érintő tilalom 
A 94/62/EK irányelv meghatározza a lényeges követelményeket a csomagolás összetételére 
vonatkozóan. A tagállamok tehát nem tilthatják meg az olyan csomagolások forgalmazását, amely 
eleget tesz az irányelvben leírtaknak. Az irányelv e tekintetben bizonyos anyagok csomagolásban 
jelenlévő mennyiségük (pl. fém) korlátozásával egyszerre biztosítja a környezet védelmét és a 
belső piac működését. 
 
Az italcsomagolások előzetes engedélyezése 
Nem lehet korlátozni az importált italcsomagolások bejutását. Minden olyan italcsomagolást, ami 
az irányelvben leírtaknak megfelel, minden EU-s országban forgalomba hozható. 
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3.1.2. Az áruk szabad mozgása és az italcsomagolás-kezelő 
rendszerek 

Az italcsomagolások újrafelhasználása, hasznosítása és hasznosítása 
Az irányelvben nincsen egyértelmű meghatározás a csomagolás felhasználásának fontossági 
sorrendjére, de az irányelv preambulumának nyolcadik bekezdése szerint a környezeti hatásokra 
való tekintettel a jelenleg rendelkezésre álló technikai feltételek mellett (amíg nem következik be 
tudományos fejlődés a hasznosítási eljárások terén), addig az újrafelhasználást és az hasznosítást 
kell előnyben részesíteni. 
 
Általános italcsomagolás-gyűjtő rendszerek 
A visszagyűjtött italcsomagolások esetén az újrafelhasználás és az hasznosítás közötti választást 
az befolyásolja, hogy az újratölthető-e vagy sem. Az újratölthető rendszerekre szokás szerint 
betétdíj van érvényben, hogy minél több visszakerüljön, és újra lehessen tölteni. Vagy saját 
rendszert alakítanak ki, vagy összefognak más gyártókkal. A megállapított követelmények az 
importált termékekre is vonatkoznak (hátrányos megkülönböztetés nélkül), valamint a verseny 
torzulását is el kell kerülni. 
A nem újratölthető italcsomagolások esetében a tagállamok eldönthetik, hogy vezetnek-e be 
betétdíjat, vagy általános csomagolásgyűjtő rendszert választják, de akár kombinálhatják is 
a kettőt. A feltételek adottak: legmegfelelőbb ártalmatlanítási rendszer kialakítása és az 
irányelvben leírtak betartása 
 
Kötelező betétdíjas rendszerek, mint a kereskedelem akadályai 
Ugyan a nem újratölthető csomagolásokra bevezetett kötelező betétdíjas visszaváltórendszer 
akadályozhatja a kereskedelmet, mivel ezek a csomagolások teszik lehetővé az azonos termékek 
azonos csomagolásban való értékesítését különböző tagállamokban, azonban a kereskedelmi 
akadályokkal szemben a környezet védelme érdekében indokolt ez az intézkedés, ugyanis 
növelhetik a visszaváltott üres csomagolások arányát, és a csomagolási hulladék hatékonyabb 
szétválogatásához is vezethet. 
A tagállamok bevezethetik a kötelező betétdíjas rendszert, ha úgy ítélik meg, hogy 
környezetvédelmi szempontból szükséges. Ha a bevezetés mellett döntenek, be kell tartani 
bizonyos követelményeket annak érdekében, hogy biztosíthassa a környezetvédelmi 
célkitűzéseket és a belső piac egyensúlyát. A 94/62/EK irányelv alapján, valamint az EK-
Szerződés 28–30. cikke szerinti arányosság elve alapján a Bíróság több olyan biztosítékot is 
azonosított, amelyet a rendszer megtervezése során tekintetbe kell venni. Ilyen például:  

 a megfelelő időtartamú átmeneti időszak biztosítása (min. 12 hónap),  

 Országos rendszer, ami a kötelező betétdíj rendszer által érintett teljes területet lefedi, így 

elegendő mennyiségű visszaváltópont biztosítása. Ez azért fontos, mert a fogyasztók 

nagyobb mértékben fogadják el ezeket a rendszereket, ha az eredeti vásárlás helyétől 

függetlenül is visszakaphatják a betétdíjakat. 

 A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy se a betétdíjtól mentes, se a betétdíjas 

termékeket ne különböztessék meg hátrányosan, illetve bármilyen megkülönböztetés 

objektív kritériumokon alapuljon. Ezért a Bizottság azon a véleményen van, hogy a 

megkülönböztetés alapja elvben a tárolóedényekhez használt anyag, ne pedig a bennük 

lévő ital legyen, mivel magának a tartalomnak nincs semmi köze a csomagolás 

környezetvédelmi tulajdonságaihoz. 

 A tagállamok választhatnak, hogy saját maguk létrehoznak egy ilyen rendszert, vagy 

az érintett ágazatra (pl. a gyártókra és forgalmazókra) bízzák a betétdíjas rendszer 

koordinálását. Mindenesetre az utóbbi eset sem mentesíti a tagállamokat azon 

kötelezettségük alól, hogy megfelelően működő rendszerről gondoskodjanak, így 

értelemszerűen a tagállamokat terheli a felelősség a végeredményért. 
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 A címkézés az érintett termékek esetén segíti a fogyasztónak felismerni a rendszerben 

résztvevő termékeket. Ez azonban többletköltséget okozhat a gyártóknál. A kötelező 

betétdíj jelzés használatának elősegítéséhez hasznos, ha a gyártó könnyen hozzáfér a 

design leírásához és a nyomtatási specifikációhoz. Kis mennyiségeknél pedig matricákat 

lehet alkalmazni. Az európai gyártmánykódra, az EAN
[43]

-vonalkódra is hasonló 

megoldások javasoltak. 

 Könnyen hozzáférhető elszámolási rendszer, ami a befizetett és kifizetett betétdíjakat tartja 

számon. 

 Kisvállalkozásoknak adott mentességek 

 Import/export biztosítása. A tagállamoknak mindazonáltal el kellene kerülniük minden 

olyan szabályozást, amely a sajátos csomagolási előírások miatt gyakorlatilag 

ellehetetlenítené az ital kivitelét, újra behozatalát vagy párhuzamos behozatalát. 

A verseny torzulásának elkerülése 
A 94/622/EK irányelv 7. cikke előírja, hogy a visszaváltó, begyűjtő és újrahasznosító rendszerek 
kialakításánál el kell kerülni a verseny torzulását. Ha a rendszer magánszervezetek által 
működtetett és erőfölénnyel való visszaélés vagy versenyellenes magatartás alakul ki, azért a 
magánszervezet a felelős, de a tagállamnak fel kell mérnie minden olyan lehetséges kockázatot, 
amely a rendszerrel való visszaélést könnyítené meg. 

3.1.3. Rendszer alternatívák 

Adóalapú rendszerek 
A tagállamok a nemzeti adóalapú rendszer bevezetése mellett is dönthetnek, melynek során a 
csomagolást adóztatják meg. Hatása a belső piacra, hiszen az adók hatással vannak a 
kiskereskedelmi árakra pl.: a felhasznált anyaghoz kapcsolódó adó esetén a gyártók átállhatnak 
egy másik anyag használatára, ami végül kihat a fogyasztó döntésére is. A tényeket szem előtt 
tartva tehát a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti adózásuk megfelel az EK 
szerződés 90. cikkének, ami a belső adók semlegességét garantálja a hazai és az importált 
termékek versenyhelyzetének szempontjából. 
 
Önkéntes rendszerek 
Az önkéntes rendszereket vagy a gyártók saját visszaváltó rendszereit általában újrafelhasználható 
italcsomagolások esetében alkalmazzák, mert ezekben az esetekben jórészt a gyártók érdeke, 
hogy a felhasznált csomagolás nagy részét begyűjtsék, és így működtetni tudják az „újratöltési 
ciklust”. Belső piaci nézőpontból ezek a rendszerek nem jelentenek kereskedelmi akadályt. 
 
Tagállamokra vonatkozó bejelentési követelmények 
A 98/34/EK irányelv egy bejelentési eljárást ír elő a műszaki szabványok és szabályok terén annak 
érdekében, hogy megelőzze a belső piacon belül új kereskedelmi akadályt képező nemzeti 
szabványok és műszaki szabályok elfogadását. A bejelentési kötelezettség a műszaki szabály-
tervezetekre vonatkozik, ami egyfajta műszaki leírás, amely egy termék előírt tulajdonságait 
határozza meg, ilyen például a minőségi színvonal, a teljesítmény, a biztonság vagy a méretek, 
beleértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket, mint a termék megnevezése, a 
terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy 
címkézés és a megfelelőség értékelési eljárások. További feltétel lehet még az az „egyéb 
követelmény” is, amelyet a fogyasztók vagy a környezet védelmében írnak elő a termékre, amely 
befolyásolja azok forgalomba hozatal utáni életciklusát pl. a használat, újrafeldolgozás, 
ártalmatlanítás feltételei. A 16. cikk így kiterjeszti a bejelentési kötelezettséget, hiszen a 
tagállamoknak azokat az intézkedéseket is be kell jelenteniük a Bizottságnak, amelyek ugyan a 
98/34/EK irányelv értelmében nem műszaki szabályok, ám a 94/62/EK irányelv hatálya alá 
tartoznak. A műszaki szabályt tartalmazó intézkedéseket mind a 94/62/EK mind pedig a 98/34/EK 
irányelv szerint be kell jelenteni. 
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3.1.4. Jogesetek rövid összefoglalása2[45][46][47]  

 

1. C-463/01. sz. ügy, Német Szövetségi Köztársaság kontra Bizottság[50] 
 
Közösségi szabályozás 
 
80/777 irányelv a természetes ásványvíz-források kinyerésére és forgalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről - A természetes ásványvizet a forrás helyén kell palackozni. 
 
94/62 irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról – 5. cikk és 7. cikk (1) bekezdés. 
 
Nemzeti szabályozás 
 
Az 1998. augusztus 21-i csomagolási hulladékok keletkezésének megelőzéséről és azok 
hasznosításáról szóló rendelet (Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen) a továbbiakban VerpackV célja különösen a 94/62 irányelv átültetése volt. A 
VerpackV a következő kötelezettségeket fogalmazta meg: 
 

 A forgalmazó köteles a végső fogyasztó által felhasznált üres csomagolásokat a tényleges 

átadás helyén, vagy annak közelében ellenszolgáltatás nélkül visszaváltani, és azt 

megfelelően hasznosítani. A hasznosítási követelményeknek eleget lehet tenni 

újrahasználattal vagy a csomagolóanyagoknak a forgalmazó vagy a gyártó részére való 

visszaküldésével.  

 A forgalmazók által visszaváltott csomagolásokat a gyártók és forgalmazók kötelesek a 

tényleges átvétel helyén ingyenesen visszaváltani és azokat megfelelően hasznosítani. A 

hasznosítási követelménynek a csomagolás újrahasználatával is eleget lehet tenni. 

 A visszaváltási és hasznosítási kötelezettségek a gyártóknak vagy a forgalmazónak a 

használt csomagolások átfogó gyűjtési rendszerben való részvételével is teljesíthetők. 

 Azok a forgalmazók, akik újra fel nem használható csomagolásokba palackozott folyékony 

élelmiszerek hoznak forgalomba, betétdíjat (1,5l-ig 0,25€; 1,5l-től 0,5€) kötelesek 

felszámítani a vásárlónak. A betétdíjat a csomagolás visszaváltásakor kell visszatéríteni. 

 A kötelező betétdíj nem alkalmazandó azokra a csomagolásokra, amelyekre a gyártó vagy 

forgalmazó mentességet élvez a visszaváltási kötelezettség alól, az átfogó gyűjtési 

rendszerben való részvétele miatt. 

 Amennyiben az újrahasználható csomagolásba palackozott italok aránya két egymást 

követő év során összességében 72% alá csökken, és ha ugyanabban az időszakban az 

újrahasználható csomagolásba palackozott italok az 1991-ben rögzített arányt nem érik el, 

akkor az átfogó gyűjtési rendszerben történő teljesítés nem lehetséges és kötelezően fel 

kell számítani a betétdíjat (annak közzétételét követő hatodik naptári hónap 1. napjától). 

A német kormány szerint az arány először 1997-ben csökkent 72% alá (71,33%-ra). Ezt követően 
az egyszer használatos csomagolású italok számának jelentős növekedése hatására az arány 
tovább csökkent, így a német kormány 2003. január 1-től (a 2002. július 2-án kihirdetett 
rendeletével) kötelezővé tette a betétdíjat az egyszer használatos csomagolású ásványvizek, 
sörök és üdítőitalok esetében. 
  

                                                      
 
2
 dr. Molnár Richárd tanulmánya alapján 
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A Bíróság ítélete  
 
A Német Szövetségi Köztársaság azzal, hogy csomagolás újrahasználati rendszert hozott létre 
azon termékek vonatkozásában (ásványvizek), amelyeket a 80/777 irányelv szerint a forrásnál kell 
palackozni, nem teljesítette a 94/62 irányelv 5. cikke és az EK. 28. cikk együtt értelmezett 
rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit. 
 
A VerpackV által előírt hat hónap – az egységenkénti betétdíj-és visszaváltási rendszer 
létrehozására irányuló kötelezettség bejelentése és az ilyen rendszer hatálybalépése között - nem 
elegendő ahhoz, hogy lehetővé tegye a természetes ásványvíz termelők számára, hogy 
termelésüket és az egyszer használatos csomagolási hulladékkal való gazdálkodásukat az új 
rendszerhez igazítsák, mivel ezeket egyszerre kell létrehozni. E tekintetben nem bír jelentőséggel 
az említett hat hónapot megelőző időtartam.  
 
Összegezve elmondható, hogy a Bíróság a német szabályozás esetében csak az átállási idő 
rövidségét kifogásolta. 
 

2. C-309/02 sz. ügy, Radlberger Spitz ügy3[48] 
 
Közösségi szabályozás 
 
94/62 irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról –1. cikk (19 és (2) bekezdése, 5. 
cikk és 7. cikk (1) bekezdés. 
 
Nemzeti szabályozás 
 
Az 1998. augusztus 21-i csomagolási hulladékok keletkezésének megelőzéséről és azok 
hasznosításáról szóló rendelet (Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen) a továbbiakban VerpackV (főbb rendelkezéseit lásd a C-463/01. sz., Német 
Szövetségi Köztársaság kontra Bizottság ügynél). 
 
Az ausztriai Radlberger és Spitz üdítőital gyártók egyszer használatos, hasznosítható 
csomagolásban szénsavas üdítőitalokat, gyümölcsleveket és egyéb nem szénsavas italokat 
valamint ásványi anyagokkal dúsított ivóvizet exportálnak Németországba. A csomagolások 
hasznosítása céljából a felperesek csatlakoztak a „Der GrünePunkt – Duales System Deutschland 
AG” által működtetett átfogó hulladékgyűjtési rendszerhez, és erre tekintettel mentesültek a 
VerpackV 8. cikkének (1) bekezdésében előírt betétfelszámítási kötelezettség alól a 
Németországban egyszer használatos csomagolásban forgalmazott italok vonatkozásában.  
 
A német kormány 1999. január 28-i közleménye szerint az italok újrafelhasználható 
csomagolásának aránya először 1997-ben csökkent 72% alá, azaz 71,33%-ra. Mivel ez az arány 
két egymást követő időszak során – azaz 1999 februárja és 2000 januárja, valamint 2000 májusa 
és 2001 áprilisa között – a teljes szövetségi területen 72% alatt maradt, a szövetségi kormány 
2002. július 2-án a VerpackV 9. cikkének (3) bekezdése alapján 2003. január 1-jétől kezdődő 
hatállyal kihirdette a betétdíj felszámítására vonatkozó kötelezettséget az ásványvizek, a sörök és 
az üdítőitalok esetében. A VerpackV értelmében ettől az időponttól kezdődően az alapeljárás 
felperesei a Németországban forgalmazott italok esetében a csomagolásaik többségénél kötelesek 
felszámítani a VerpackV 8. cikkének (1) bekezdésében előírt betétdíjat, majd ezt követően 
kötelesek az üres csomagolásokat visszaváltani és hasznosítani.  
 
2002. május 23-án az alapeljárás felperesei keresetet indítottak a Verwaltungsgericht Stuttgart 
előtt a Land Baden-Württemberg ellen, azt állítva, hogy a VerpackV-ben előírt újrahasználható 
csomagolások kvótarendszere és az azokra vonatkozó betétdíj- és visszaváltási kötelezettség 
ellentétes a 94/62 irányelv 1. cikkének (1) bekezdésével, 2., 5., 7. és 18. cikkével valamint az EK 
28. cikkel. 
  

                                                      
 
3
 dr. Molnár Richárd tanulmánya alapján 
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A Bíróság ítélete  
 
A 94/62 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése nem tiltja meg, hogy a tagállamok a csomagolások újra 
használatának előmozdítására vonatkozó intézkedéseket tegyenek. Továbbá a 94/62 irányelv nem 
akadályozza meg, hogy valamely tagállam módosításokat írjon elő a területén elhelyezkedő 
csomagolásihulladék-kezelési rendszerek vonatkozásában annak érdekében, hogy a 
legmegfelelőbb kezelési megoldásokat biztosítsa.  
 
Az új rendszerre való átállásnak zökkenőmentesen kell végbemennie, anélkül, hogy az a 
hatálybalépése időpontjában az érintett ágazatok gazdasági szereplőinek az új rendszerben való 
hatékony részvétele lehetőségét veszélyeztetné.  
A fennálló csomagolásihulladék-kezelési rendszert valamely másik rendszerrel felváltó tagállamra 
hárul annak biztosítása, hogy az új rendszerre történő átálláshoz az érintett termelők és 
forgalmazók részére ésszerű határidő álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy termelési 
módszereiket és forgalmazási láncaikat az új rendszer követelményeihez hozzáigazíthassák. Az 
EK 28. cikkel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amelyet a VerpackV 8. cikkének (1) 
bekezdése és 9. cikkének (2) bekezdése határoz meg, ha a csomagolási hulladék átfogó 
begyűjtési rendszerének egy egységenkénti betétdíj- és visszaváltási rendszerrel való felváltását 
anélkül teszi közzé, hogy az érintett termelők és forgalmazók ésszerű átmeneti idővel 
rendelkeznének, hogy ahhoz alkalmazkodhassanak, és a hulladékkezelési rendszer 
megváltozásának időpontjában ténylegesen részt vehessenek valamely működőképes 
rendszerben. 
 
Összegezve elmondható, hogy a Bíróság a német szabályozás esetében csak az átállási idő 
rövidségét kifogásolta. 
 

3. C-302/86 sz. ügy, Dánia kontra Bizottság4[49] 
 
Közösségi szabályozás 
 
EK. 28. cikk 
 
Nemzeti szabályozás 
 
1981. július 2-án kihirdetett 397. sz. rendelet értelmében a sörök és az üdítőitalok csak 
újrahasználható és visszaváltható csomagolásban értékesíthetőek. A rendszerben csak a nemzeti 
környezetvédelmi hatóság által engedélyezett és szabványnak megfelelő italcsomagolások 
vehettek részt. A gyártók évente 3 000 hektoliter olyan sört és üdítőitalt hozhattak forgalomba, ami 
nem a szabványos visszaváltható és újrahasználható csomagolásba volt töltve. 
 
A Bíróság ítélete 
 
a Bíróság megállapította,hogy a dániai betétdíj- és visszavételi rendszer nélkülözhetetlen eleme 
annak a rendszernek, amelynek célja a palackok újrahasznosítása,és ezáltal szükséges a 
környezetvédelmi cél kitűzések eléréséhez, azonban aránytalannak és a az EK. 28. cikkével 
összeegyeztethetetlennek minősítette a szabványos palackokra vonatkozókorlátozást és az 
engedélyezés követelményét. 
 
Összegezve elmondható, hogy a Bíróság a 3 000 hektoliteres mennyiségi limitet találta az EK. 28. 
cikkébe ütközőnek a dán szabályozásban. 
  

                                                      
 
4
 dr. Molnár Richárd tanulmánya alapján 
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3.1. Szárazelemek begyűjtésének jellemzése az Európai 
Unióban 

3.1.1. A szárazelemek és akkumulátorok kereskedelmi 
adatainak alakulása 

A 10. ábra az EU tagországok szárazelem kereskedelmi forgalmát mutatja be. A piac nagyságát 
jellemzi a közel 700 millió db/év kereskedelmi mennyiség, melynek piaci értéke közel 6 Mrd€ volt. 
Az ábra csak az EPBA (Európai Elemszövetség) tagok által generált forgalmat jelzik, de a piaci 
szereplők közel 80%-a tagja a szövetségnek. Az 10. ábra látható, hogy a közép-kelet európai 
tagországok közel azonos mennyiségben, az átlag alatti fogyasztást generálnak.  
 

 
10. ábra: Az éves egy főre eső elsődleges elemhasználat alakulása az EU országaiban

[5]
 

 
A 11. ábra a tölthető, hordozható akkumulátorok felhasználása látható. Rögtön kiolvasható, hogy 
egy nagyságrenddel csökkent a volumen. Az ábra jól mutatja, hogy Hollandia és Svédország itt is 
az élen van felhasználásban. Érdemes azonban megfigyelni, hogy Magyarország és Csehország 
lényegesen több újratölthető akkumulátort adtak el, mint a hagyományos alkáli elemek esetén.  
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11. ábra: Az éves egy főre eső újratölthető akkumulátor használat alakulása

[5]
 

 
A 12. ábra a kereskedelmi forgalom szerkezetét hivatott bemutatni. Látható, hogy az alkáli elemek 
begyűjtése és feldolgozása kell, hogy az elsődleges cél legyen az ágazat szereplőinél. 
 

 
12. ábra: Az egyes elem típusok piaci szerkezete (újratölthető csak 2%)

[5]
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13. ábra: A kereskedelmi forgalom alakulása az eltérő típusonként eladott darabszám alapján

[5]
 

 
A 13. ábra 10 éves perióduson keresztül mutatja be hogyan változtak az eladási mutatók az egyes 
típusok esetén. A változások jól jelzik az elektronikai termékek „méretcsökkenési” trendjét. 
 

3.1.2. Visszagyűjtési adatok, trendek 

A 4. táblázat a meghatározó EU országok jellemző értékeit foglaltuk össze. Az egyes országok 
összevetése azért érdekes, mert eltérő szabályozási modelleket alkalmaznak. A kialakított 
rendszerek finanszírozási módszerei más-más bázison alapulnak.  
Minden országban termékdíj alapon működnek rendszerek. Minden országra jellemző, hogy non-
profit szervezetek végzik a begyűjtést, amely a résztvevők számára nem jelent semmilyen egyéb 
költséget. A begyűjtő hálózatokhoz történő csatlakozás önkéntes. Hollandiában a 
közintézményekben kötelező gyűjtőpontot kialakítani. A Belgiumban kialakított rendszer működik a 
legjobban az 5. táblázat az elmúlt évek felfutását mutatja be. 
 
4. táblázat - Egyes országok jellemző adatai (2009-es adatok) 

 Ausztria Belgium Franciaország Németország Hollandia 

Szervezet UBF BEBAT* SCRELEC GRS STIBAT 

Finanszírozás kereskedők vásárlók kereskedők gyártók gyártók 

Tevékenység indult 1991 1996 2001 1998 1995 

begyűjtés 
kereskedők; 

hulladék-udvarok 
önálló 

gyűjtőpontok 
kereskedők; 

hulladék-udvarok 
jellemzően a 
kereskedők 

háztartási vegyi 
árúval 

lakos/ gyűjtőpont 1.100 500 2.000-2.500 410 1.500 

hasznosítás módja 
célzott 

feldolgozóban 
célzott 

feldolgozóban 
célzott 

feldolgozóban 
többnyire fém-
feldolgozóban 

célzott és fém-
feldolgozóban 

éves begyűjtött 
mennyiség 

1.440t 2.368t 4.139t 11.256t 1.876t 

a visszagyűjtés 
aránya 

44% 60% 16% 38% 32% 

feldolgozott a 
begyűjtés %-ban 

100% 100% 96% 67% 100% 

*BEBAT: a belga kezelés-koordináló szervezet 
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5. táblázat - Jellemző belgiumi adatok az elmúlt évekre visszamenőleg 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Forgalomba hozott 

mennyiség (tonna) 
        

elsődleges hordozható 2572 2535 2926 2891 2895 2903 2916 3059 

újratölthető 422 497 714 982 1196 1052 1423 1729 

Teljes 2994 3032 3640 3873 4091 3955 4339 4788 

Begyűjtés (tonna)         

BEBAT* 1060 1522 1755 2090 2291 2368 2465 2456 

Régiók 295 40 80 15 35 10* 10* 10* 

Teljes 1355 1562 1835 2105 2326 2378 2475 2466 

begyűjtött arány 45.3% 51.5% 50.4% 54.4% 56.9% 60.1% 57.0% 51.5% 

elérendő cél 50% 60% 67.5% 75% 60% 60% 62.5% 65%** 

*BEBAT: a belga kezelés-koordináló szervezet 

 

3.1.3. EU szabályozás hatása 

 

 
14. ábra: A szabályozás hatása a piaci aktivitásra 

 
A 14. ábra az EU-ban életbe lépő irányelvek változását, és az ezzel járó aktivitást mutatja. Az 
ábráról jól leolvasható, hogy a 2006-os év után, gyakorlatilag az összes országra nézve kötelező 
lett a begyűjtés elindítása. Az ábrán jelzett 100%, azonban nem a begyűjtött mennyiséget, csak a 
forgalomba kerülés utáni kötelezettséget tükrözi. Az érvényben lévő direktíva 2012-re minimum 
25%-os visszagyűjtési arányt ír elő, amely 2016-ra 45%-ra nő. A higany és a kadmium 
alkalmazását a primer hordozható elemek esetében betiltották. A begyűjtött elemeket szinte 100%-
ban feldolgozzák, de nem szükségszerűen az adott országban. 
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4. A betétdíjra javasolt termékek mennyiségi jellemzése (hazai 
forgalmazási adatok alapján) 

A tanulmány kidolgozása előtt minden gyártói érdekvédelmi szövetséget megkerestünk adatkérés 
szempontjából. Sajnos a megkeresésünkre csak a Magyar Ásványvíz Szövetség és 
Terméktanács, a Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége, az 
Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, valamint az Italos Karton Környezetvédelmi 
Szolgáltató Egyesülés reagált pozitívan és adatokkal is segítették a felmérést. Sajnos nem kaptunk 
visszajelzést a Tejtermék Tanácstól, valamint a Sörszövetségtől. A Magyar Szőlő- és Bortermelők 
Szövetsége pedig nem tartja nyilván a tagjainak az összesítő adatait a forgalmazott palackok 
típusáról. 

4.1. Forgalmazási helyek (élelmiszerüzletek, HORECA) 
jellemzése 

Az italcsomagolások forgalmazási helyei elsősorban a kiskereskedelmi élelmiszerüzletek. Mivel a 
kiskereskedelmi helyek fontos szerepet játszhatnak a visszavétel során, fontos ismerni, hogy 
milyen alapadatokkal rendelkeznek ezek a boltok. A boltméret azért fontos adat számunkra, mert 
ismernünk kell, hogy milyen lehetőségekkel rendelkeznek visszavétel szempontjából. Általában a 
400 m2 felett eladótérrel rendelkező boltoknál lehet automata visszaváltópontot üzemeltetni, ezért 
a tervezés során ezen adatok alapján került meghatározásra az üzletek száma. A 6. táblázat 
mutatja, hogy változott az üzletek száma az eladótér területe alapján Magyarországon az elmúlt 
években. 
 
6. táblázat - Az általános élelmiszerüzletek száma, az eladótér nagysága szerinti csoportosításban, 

Magyarországon
[6][7]

 

Boltméret 1999 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2012 

2500 nm felett 24 45 77 92 109 123 137 170 
401-2500 nm 657 671 753 814 868 941 1007 1 062 
201-400 nm 919 903 879 851 852 854 805 863 
51-200 nm 5 777 6 276 6 936 6 914 6 894 6 888 6 593 6 294 
50 nm alatt 17 859 17 575 15 310 14 415 13 237 12 533 11 393 11 111 
Összesen 25 236 25 470 23 995 23 086 21 959 21 339 19 935 19 500 

 
Nagyon fontos statisztikai érték a boltok forgalom aránya, a számításaink során ezek alapján 
kerültek becslésre, hogy az automatás üzleteknek milyen visszavételi mennyiségeket kell 
lekezelniük. Ezt a 7. táblázat mutatja. 

 
7. táblázat - A Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória - értékben mért - kiskereskedelmi forgalmából a 

bolttípusok piaci részesedése (%)
[8]

 

Bolttípus  2010. december- 
2011. március 

2011. december- 
2012. március 

2 500 nm felett  32 31 

401-2 500 nm  33 35 

201-400 nm  8 8 

51-200 nm  18 17 

50 nm és kisebb  9 9 

4.2. PET palack 

A PET palackok forgalmazott mennyiségével kapcsolatban a Magyar Ásványvíz Szövetség és 
Terméktanácstól és a Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetségétől 
kaptunk adatokat. Az 8. táblázat jól szemlélteti az ásványvíz forgalmazása adatait, jól látható, hogy 
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a forgalmazott ásványvíz összesen 812,7 millió db palack volt összesen, ennek 95,5%-a egyutas 
PET palackban történik jelenleg. Többutas, újratölthető palackokban forgalmazás csak 3,2%-a 
történik Magyarországon, ez is 100%-ban a HoReCa területén. 
 
A PET csomagolású ásványvíztermékek db száma 2011-ben pedig elérte a 776 milliót. 
 
8. táblázat - 2011-ben forgalmazott ásványvíz mennyiség összesen 

Térfogat 
(liter) 

Egyutas üveg 
palack [db] 

Egyutas PET 
palack [db] 

Többutas üveg 
palack (db) 

0,25 0 0 13 504 638 

0,33 10 356 266 6 860 549 9 609 841 

0,5  89 801 034 282 080 

0,7 45 360 1 465 680 782 766 

0,75 64 362 3 400 2 027 480 

1  6 825 908 36 984 

1,5  543 489 850  

2  126 806 482  

5  743 143  

Összesen 10 465 988 775 996 046 26 243 789 

 
Nem ilyen egyszerű meghatározni gyümölcslé, ill. üdítőitalokat. A Magyarországi Üdítőital-, 
Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége ugyanis nem gyűjti be tagvállalataitól a 
csomagolóanyag szerinti palack darabszámot. A kapott adatokat szemlélteti a 9. táblázat jól 
látható, hogy az egyutas termékek aránya döntő nagyságrendű, közel 96%-ot ér el. A 10. 
táblázatban a Szövetség meg tudta adni az egyes palack térfogat kategóriában a forgalmazott 
mennyiséget literben. Viszont a palackra lebontott értékeket már csak becsléssel lehetett 
meghatározni, a becsült értékek sárga színnel lettek megjelölve a 10. táblázat. 
 
9. táblázat - Magyarországon forgalmazott mennyiség szénsavas italok mennyisége a csomagolás típusa és 

a térfogata szerint 2011-ben 

 

Üveg 
palack 
[liter] 

PET palack  
[liter] 

ALU doboz  
[liter] 

Italos 
karton  
[liter] 

Összesen  
[liter] 

Egyutas 351 000 533 080 000 7 969 000 13 000 541 413 000 

Többutas 18 208 000 5 343 000 0 0 23 551 000 

többutas arány 
% 98,11% 0,99% 0,00% 0,00% 4,17% 

Forgalm. arány 
% 3,28% 95,30% 1,41% 0,00%  
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10. táblázat - Becsült szénsavas egyutas italok mennyisége (db) 

palack típus 
(liter) 

Térfogat  
[1000 l] 

becsült db 
szám 

(egyutas és 
többutas 
együtt) 

Csomagolóanyag 
Egyutas 

palack becsült 
db szám 

< 0,35  27 743 84 069 697 PET 395 273 003 

0,36-0,5 36 011 72 022 000 Üveg 260 263 

0,51-0,99 10 661 14 214 667 Alu doboz 5 908 927 

1 19 532 19 532 000 Ital karton 9 639 

1,5 42 934 28 622 667   

2 273 454 136 727 000   

> 2 159 332 63 732 800   

Összesen 569 667 418 920 830 Összesen 401 451 832 

 
A szénsavmentes üdítőitalok és gyümölcslevek adatit hasonlóképpen állnak rendelkezésre. A 
Szövetség adatait a 11. táblázat és a 12. táblázat tartalmazza. 
 
11. táblázat - Magyarországon forgalmazott mennyiség szénsavmentes italok mennyisége a csomagolás 

típusa és a térfogata szerint 2011-ben 

  
Üveg palack 

[1000 l] 
PET palack 

[1000 l] 
ALU doboz 

[1000 l] 
Italoskarton 

[1000 l] 
Összesen 

[1000 l] 

Egyutas 14 032 234 712 12 067 109 337 370 148 

Többutas 4 533 1 498 0 0 6 031 

többutas arány 
% 24,42% 0,63% 0,00% 0,00% 1,60% 

forgalm. arány % 4,94% 62,79% 3,21% 29,07%   

 
 
12. táblázat - Magyarországon forgalmazott mennyiség szénsavmentes italok mennyisége a csomagolás 

típusa és a térfogata szerint 2011-ben 

palack típus 
(liter) 

Térfogat  
[1000 l] 

becsült db 
(egy- és 
többutas 
együtt) 

Csomagolóany
ag 

Egyutas 
palack 
becsült db 
szám 

< 0,35  29 698 89 993 939  PET 252 461 805 

0,36-0,5 37 925 75 850 000  Üveg 15 093 153 

0,51-0,99 4 542 6 056 000  Alu doboz 12 979 552 

1 117 774 117 774 000  Ital karton 117 605 476 

1,5 132 880 88 586 667   398 139 985 

2 43 304 21 652 000     

> 2 11 753 4 701 200     

Összesen 377 876 404 613 806  Összesen  401 451 832 
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Mivel a Sörszövetségtől és Borszövetségtől nem kaptunk adatokat ezért az OHÜ 2010-es adatai 
szerint sör és a bor esetén a PET palackok mennyisége az alábbi (13. táblázat): 
 
13. táblázat - 2010-es adatai szerint sör és a bor esetén a PET palackok mennyisége 

Terméktípus Kiszerelés [l] Darabszám [db] Térfogat [m3] 

Sör 

0,33 7 878 788,00   

0,5 45 240 000,00 45 873,36 

0,66 1 181 818,00   

Összesen 54 300 606,00   

Bor 
1 3 510 980,00 6 174,12 

2 15 799 410,00 61 314,35 

 Összesen 19 310 390,00   

 
Az adatok és a becslések alapján meghatározható a PET palackok darabszáma: 
- ásványvizek esetén:  775 996 046 db 
- szénsavas italok esetén:  395 273 003 db 
- szénsavmentes italok esetén:  252 461 805 db 
- sör esetén:     54 300 606 db 
- bor esetén:     19 310 390 db 
 
Összesen:   1 497 341 850 db 
 

4.3. Alumínium doboz 

A Szövetségektől az aluminium doboz forgalmáról nem kaptunk adatokat, ezért az alábbi adat a 
Termékdíjas hatástanulmányból származik 2010-es adatok alapján

[51]
. 

 
Átlagos méretek meghatározása a ALU dobozok tekintetében 
 

ALU doboz méretek 

Liter m3/db 737 748 073 db-ra (m3) Súly (kg)/db 

0,33 0,0003465 81 271 0,017 

0,5 0,000525 264 180 0,025 

 
 
ALU dobozok mennyiségi adatai 
 

Méret [l] Darab [db] Liter [l] 

0,33 72 727 273 24 000 000 

0,5 432 000 000 216 000 000 

0,33 161 820 000 53 400 600 

0,5 71 200 800 35 600 400 

Összesen 737 748 073 329 001 000 
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4.4. Italos karton 

Az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés segítsége révén 2011-re pontos 
adatokat kaptunk a forgalmazott darabszámra vonatkozólag. Az adatokat a 14. táblázat 
szemlélteti. 
 
14. táblázat - Italoskarton forgalomba hozott mennyisége 2011-ben 

Térfogat (liter) 
Italoskarton  

[db] 

0,2 90 000 000 

0,25 4 000 000 

0,33 6 000 000 

0,5 44 000 000 

1 537 000 000 

1,5-2 25 000 000 

összes db 706 000 000 

 
Mivel 1 db 1 literes doboz 0,03 kg és a cégek kb. 630 millió liter eladást becsülnek, ezért a 
forgalmazott italos karton éves tömege kb. 18.900 ezer tonna. 
 

4.5. Szárazelem  

4.5.1. A hazai kereskedelmi forgalom alakulása 

A hazai kereskedelmi forgalmat már az 10. ábra és a 11. ábra is érzékeltette. Jellemzően 
elmondhatjuk, hogy a vásárlók jellemzően eltérő piaci szereplők. Vagy a minőségi termékeket, 
vagy az un „noname” termékeket preferálják. Adott esetben vásárláskor nem is a teljesítmény, 
hanem az ár a meghatározó. A kereskedelmi forgalom volumene 45-50 millió db/év primer 
hordozható elem, ami kb. 2.000 tonna mennyiséget jelent. 
 
A visszagyűjtési rendszerek vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy hasonlóan az EU más 
országaiban látott példákhoz, a non-profit alapon működő kezelés koordinálók végzik a 
visszagyűjtést. Ha megnézzük a gyűjtőpontok sűrűségét, akkor elmondhatjuk, hogy európai 
viszonylatban is igen jelentős hálózat áll a lakosok rendelkezésére. A koordinálók alapítói 
Magyarországon is a gyártók, importőrök. 
 

4.5.2. A visszagyűjtés alakulása Magyarországon 

A hazai koordinálószervezetek (RE’LEM, REBAT, CRC) kiterjedt begyűjtő hálózattal rendelkeznek 
Hálózatuk lehetővé teszik, hogy a lakosság igen széles köre számára lehetőséget biztosítson a 
gyűjtőpontok használatára. Adataik szerint 2011-ben több mint 500 tonna elhasznált primer 
hordozható elemet gyűjtöttek be. Ez az érték már 2011-ben is felülmúlta a 2012-re előirányzott 
25%-os begyűjtési célértéket. Terveik szerint folyamatos fejlesztések mellett teljesíthetővé válik a 
45%-os visszagyűjtési célérték 2016-ra. 

A betétdíjas rendszer kiépítésére az Európai Unióban nem találtunk példát. A szárazelemek 
bevezetésénél a legnagyobb gondot az jelenti, hogy míg az italcsomagolások gyors életciklust 
követően kerülnek visszagyűjtésre (max. néhány hét), addig a szárazelemek hosszabb 
élettartamuk miatt (akár több hónap) csak később kerülnek vissza a gyűjtőpontokra. A 
fogyasztónak ez nem jó, mert a kifizetett betétdíj visszatérítése hónapok, akár évek múlva történik 
meg.  
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Az italcsomagolásokon jelzett speciális betétdíj megjelölést a szárazelemek kismérete miatt 
nehezebben kivitelezhető, ezért hasonló rendszerű megvalósításra nem alkalmasak.  
 
Ezen okok miatt a betétdíjas rendszer első körének bevezetésénél nem tartjuk alkalmasnak a 
szárazelemeket. Javaslatunk szerint érdemes megvárni, hogy a jelenlegi begyűjtési rendszerek 
2014-ig további fejlődést érnek-e el. Jelenleg 34.000 gyűjtőponttal működtetik a két koordináló 
szervezet a begyűjtést, és az elmúlt évek alatt gyorsan növelték a visszagyűjtés arányszámát. 
Amennyiben ez a trend 2014-ig továbbra is fennmarad, várhatóan elérheti Magyarország a 2016-
os célértéket. 
 

4.6. Javaslatok egyéb vizsgálandó termékekre  

 
Az Európai Unió egyes tagállamaiban bevezetett tapasztalatok és a hazai ismeretek alapján 
kimondható, hogy a kötelező betétdíjas rendszerbe első körben csak a PET és a fémdoboz 
italcsomagolású termékek bevezetése javasolható. Jelen tanulmányban foglalkoztunk a 
szárazelem és az italos karton bevonásának a lehetőségével is, de jelen pillanatban ezen 
termékekre nem javasoljuk a betétdíj alkalmazását. 
 
Megvizsgálva a jelenleg kialakított betétdíjas rendszereket a világban, kijelenthető, hogy 
szárazelemekre eddig még sehol sem vetettek ki betétdíjat a visszagyűjtés ösztönzésére. Ez 
elsősorban abból adódik, hogy a szárazelemekre nem lehet hasonló azonosítási és logisztikai 
rendszert kiépíteni, amit az italcsomagolásokra már nagyon jól alkalmaznak, másrészt a 
szárazelemen - kis mérete miatt - nehezen lehet elhelyezni jól látható termékazonosítót. A 
visszaélések elkerülése miatt megfelelő azonosítás nélkül nem szabad ilyen rendszert kiépíteni, 
mert a nem hazai kereskedelemben eladott szárazelemekre jogosulatlanul kerülhetnek betétdíj 
kifizetések.  
Jelenleg több mint 25%-os visszagyűjtést értek el Magyarországon a koordináló szervezetek, az 
általuk működtetett 34 ezer gyűjtőpont segítségével. 2016-ra 45%-os visszagyűjtési arányt kell 
elérni az EU irányelv alapján, amennyiben a visszagyűjtés növekedése nem változik, úgy ez az 
arány teljesíthető betétdíjas ösztönzés nélkül is. 
 
Az italos karton betétdíjas alkalmazására Európában nincs példa, mivel az italos kartonnál jelenleg 
nem megoldott a műszaki alkalmazás lehetősége az automata visszaváltó gépeknél. Kanadában, 
Alberta államban működtetnek olyan betétdíjas rendszert, ahol az italos karton termékek is része 
ennek a rendszernek, de ott kézi visszavételi pontokat használnak gyűjtésére. Mivel a tervezett 
magyarországi begyűjtés nagymértékben az automatás visszagyűjtésre épül, jelen műszaki 
feltételek mellett nem javasolható az italos karton termékek bevonása a betétdíjas rendszer első 
körébe. A továbbiakban az is problémát okoz, hogy a begyűjtött italos karton anyag értéke a 
hasznosítási piacon 0-1 Ft/kg között mozog, mivel csak 75%-át lehet anyagában hasznosítani és a 
hulladékkezelését jelenleg magas költségekkel lehet megoldani. A rendszer működtetési költsége 
szempontjából pedig ebben az esetben, az italos karton visszagyűjtését extra, rendszer 
adminisztrációs díjjal lehet kompenzálni a gyártók által. 
 
A kötelező betétdíjas rendszerbe javasoljuk az üveg italcsomagolású termékek felvételét. Jelen 
tanulmánynak nem volt tárgya az üveg italcsomagolású termékek vizsgálata, de az EU 
tapasztalatok alapján látható, hogy a legtöbb betétdíjas országban az üveg csomagolású 
italtermék beletartoznak a betétdíjas termékkörbe. Az önkéntes betétdíjas rendszer elemzésénél 
már részletesen elemeztük az újratölthető üveg problémáit, de az eldobható egyutas üveg 
italcsomagolások teljes körű felmérésével nem foglalkoztunk. Ezért javasoljuk, ezen termékkör 
részletes vizsgálatát a betétdíjas rendszer bevezetése előtt. 
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5. A vizsgált termékekből származó hulladékáramok hazai 
helyzetképe 

Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon a keletkező települési szilárd hulladékok 
(TSZH) átlagosan egyötödét a csomagolási hulladékok a teszik ki. A mennyiségük a társadalom 
fogyasztásával szoros összefüggésben van, hiszen a vonatkozó jogszabályi definíció szerint 
csomagolásnak minősül minden csomagolóanyag, -eszköz, ill. olyan termék, amelyet áru 
befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében felhasználnak. 
Tehát a fogyasztás bővülésével a képződött hulladékok mennyisége is növekszik. 
A csomagolási hulladékok minél nagyobb arányú visszagyűjtésére és hasznosítására való 
törekvés Magyarország hulladékgazdálkodás területén vállalt, Európai Uniós kötelezettségeire 
vezethető vissza:  

 a lerakásra kerülő TSZH biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának ütemezett 
csökkentéséről rendelkező 1999/31/EK direktíva, 

 valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékok hasznosítási arányát előíró 
94/62/EK direktíva alapján. 

A fejezet további részében a csomagolási hulladékok éves, hazai mennyiségének és 
összetételének, valamint begyűjtésük aktuális helyzetének bemutatására kerül sor. 
Ebben a fejezetben az szárazelemekkel már nem foglalkozunk a 4.6-os fejezetben kifejtett okok 
miatt. 

5.1. Csomagolási hulladék átlagos mennyisége a TSZH-ban 

A rendelkezésre álló adatok alapján, Magyarországon az elmúlt években keletkezett TSZH 
mennyisége szignifikáns mértékben csökkent, ami 2009-ben már csak 4.312 et mennyiséget 
jelentett

[33]
 (15. ábra). 

 

 
15. ábra: Magyarországon keletkezett települési szilárd hulladékok mennyisége 2005-2009. 

 

 
Az elmúlt években a hulladékká vált csomagolóanyagok és a TSZH mennyiségének változása 
között nem mutatható ki összefüggés. Feltételezve, hogy a kibocsátott csomagolóanyagok még 
ugyanabban az évben hulladékká is válnak, így annak mennyiségéről elmondható, hogy az utóbbi 
években 800 ezer tonna/év körül alakult (16. ábra). 
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16. ábra: A kibocsátott csomagolóanyag mennyiségek Magyarországon 2005-2009

[9]
 

 
Élve a feltételezéssel, hogy az adott évben kibocsátott csomagolóanyagok még ugyanabban az 
évben hulladékká válnak, látható, hogy a keletkezett TSZH mintegy 17%-át teszik ki (15. táblázat): 
 
15. táblázat - Magyarországon keletkezett TSZH és kibocsátott csomagolóanyagok aránya 

  2005 2006 2007 2008 2009 Átlag 

TSZH [ezer t] 4 646 4 711 4 594 4 553 4 312 4 475 

Csomagolóanyag [ezer t] 670 766 807 840 793 775 

Arány 14% 16% 18% 18% 18% 17% 

 
A csomagolási hulladékok keletkezésének megoszlása tekintetében megkülönböztethetőek az 
ipari (45m%), ill. a lakossági (55m%) források. Azok megoszlásának arányát az 17. ábra mutatja 
be. 

 
17. ábra: Hazai csomagolási hulladékok ipari és lakossági forrásának becsült arányai

[9]
 

5.2. A csomagolási hulladékok összetétele 

A hasznosított csomagolási hulladékok összetételére három fő tényező bír jelentős hatással: jogi 
szempontból az egyes frakciókat érintő, a „csomagolásról és a csomagolási hulladékok 
kezelésének részletes szabályairól” szóló 94/2002. (V. 5.) kormányrendeletben előírt hasznosítási 
arányok, gyakorlati oldalról pedig azok begyűjthetősége (gazdasági) és hasznosíthatósági 
potenciálja (piaci, technológiai). Ennek eredménye, hogy a szelektíven gyűjtött csomagolási 
hulladékban a papír nagyobb, még a műanyag, üveg, társított és az alumínium frakciók kisebb 
arányban (m%) vannak jelen (18. ábra). Megjegyzendő, hogy papírhulladékok esetén elért, a 
kibocsátást mennyiségében jelentősen meghaladó hasznosítás többlete a nyomdaipari 
papírtermékek szelektív gyűjtési rendszerbe történő bevonása révén adódik. 
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18. ábra: A kibocsátott csomagolóanyagok és a hasznosított csomagolási hulladékok anyagfajták szerinti 

arányai 

 
A hasznosított csomagolási hulladékok átlagos összetételét az 16. táblázat és 19. ábra mutatja 
be

[10]
 

 
16. táblázat - Hasznosításra került csomagolási hulladékok anyagfajtánkénti mennyisége és megoszlása 

2005-2009. 

Hasznosított 
mennyiségek 

2005 2006 2007 2008 2009 Átlag 

mennyiség 
[t] 

 
arány 

mennyiség 
[t] 

arány 
mennyiség 

[t] 
arány 

mennyiség 
[t] 

arány 
mennyiség 

[t] 
arány 

mennyiség 
[t] 

arány 

Papír 263 861 62,5% 279 288 65,6% 284 133 61,8% 296 431 60,0% 291 448 59,7% 283 032 61,8% 

Műanyag 35 141 8,3% 40 038 9,4% 54 831 11,9% 59 468 12,0% 57 913 11,9% 49 478 10,8% 

Fa 33 306 7,9% 34 411 8,1% 38 155 8,3% 42 545 8,6% 37 707 7,7% 37 225 8,1% 

Üveg 26 191 6,2% 28 923 6,8% 33 225 7,2% 38 512 7,8% 35 730 7,3% 32 516 7,1% 

Egyéb fém 57 065 13,5% 34 820 8,2% 40 172 8,7% 46 519 9,4% 54 466 11,2% 46 608 10,2% 

Italoskarton 3 206 0,8% 3 933 0,9% 4 680 1,0% 5 910 1,2% 5 595 1,1% 4 665 1,0% 

Alumínium 3 382 0,8% 4 148 1,0% 4 564 1,0% 4 775 1,0% 5 338 1,1% 4 441 1,0% 

Textil 46 0,0% 23 0,0% 28 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 0,0% 

Egyéb 
0 0,0% 30 0,0% 13 0,0% 0 0,0% 14 0,0% 

11 
0,0% 

Összesen: 422 198 100% 425 614 100% 459 801 100% 494 160 100% 488 211 100% 457 997 100% 

 
A táblázat adataiból az is látható, hogy az évente hasznosításra kerülő csomagolási hulladék 
átlagos mennyisége 458 ezer t

5
. 

Az öt év átlaga alapján a hasznosításra került csomagolási hulladékok összetételét szemlélteti a 
19. ábra. 
 

                                                      
 
5
 az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben a 2012-re várt teljes hasznosított mennyiség 499 ezer t. 
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19. ábra: Hasznosításra került csomagolási hulladékok átlagos összetétele (2005-2009. átlaga alapján) 

 
A fenti összetételi ábra a teljes, tehát az ipari és lakossági forrásból származó együttes 
mennyiségek alapján készült. Ezért célszerű a lakosságtól származó csomagolási hulladékok 
összetételét is megvizsgálni. Ennek a meghatározásához 2012. első félévében, a közszolgáltatók 
által gyűjtött szelektív lakossági csomagolási hulladékok mennyiségi adatait vettük alapul

[11]
. 

A lakossági forrásból begyűjtésre került hulladék összetétele szignifikáns eltérést mutat a teljes 
begyűjtött csomagolási hulladékokhoz képest: az eltérés egyik oka a gyűjtött frakciók kevesebb 
száma, másik pedig az iparitól eltérő hulladékképződési folyamat (pl. a nagyobb arányban 
alkalmazott üveg csomagolások nagyobb aránya, ill. fából készült csomagolás hiánya). 

5.3. Begyűjtési hatékonyság frakciónként 

A rendelkezésre álló adatok alapján 2005-2009-ig a hasznosított csomagolási hulladék aránya a 

teljes kibocsátásra vetítve átlagosan 59% volt. Ez frakciókra lebontva az alábbiak szerint alakult 

(17. táblázat): 

 

17. táblázat - Az átlagos, anyagfajtánkénti hasznosítási arányok 2005-2009
[11]

 

Hasznosítási 
arányok 

2005 2006 2007 2008 2009 Átlag 

Műanyag 22,2% 22,2% 29,2% 31,4% 30,2% 27,0% 

Papír 139,3% 124,0% 116,7% 115,1% 115,3% 122,1% 

Alumínium 62,2% 26,8% 56,9% 30,0% 34,8% 42,1% 

Egyéb fém 119,3% 84,9% 76,2% 100,2% 123,7% 100,9% 

Fa 25,5% 23,0% 23,9% 24,0% 24,2% 24,1% 

Textil 59,4% 20,3% 11,6% n.a. n.a. 30,4% 

Üveg 21,9% 21,2% 24,5% 28,8% 31,2% 25,5% 

Italoskarton 16,9% 21,2% 24,1% 29,9% 30,5% 24,5% 

Egyéb 0,0% 54,2% 23,0% 0,0% 7,6% 17,0% 

Összesen: 63,0% 55,5% 57,0% 58,8% 61,6% 59,2% 

 
Az előírt minimális hasznosítási arányokat minden frakció esetén sikerült teljesíteni. A táblázatból 
az is jól látható, hogy a teljesítésben jelentős szerepe van a papír és egyéb fémek magasan 
túlteljesített begyűjtési arányának. 
 
A 2012-re tervezett, az Országos Gyűjtési és Hasznosítási tervben szereplő kibocsátási és 
hasznosítási mennyiségek felhasználásával a teljesítés az alábbiak szerint várható (18. táblázat): 

62% 
11% 

10% 

8% 

7% 
1% 1% 

Papír

Műanyag

Egyéb fém

Fa

Üveg

Italoskarton

Alumínium



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 42 

18. táblázat - A 2012-re tervezett begyűjtendő teljes hazai csomagolási hulladékok mennyiségi és 

anyagfajtánkénti megoszlása 

Frakció 

Előírás Teljesítés (Teljesítés – 
Előírás)     Összesen Ebből lakossági* 

Arány 
Tömeg 
(tonna) 

Arány 
Tömeg 
(tonna) 

Arány 
Tömeg 
(tonna) 

Arány 
Tömeg 
(tonna) 

Papír (és textil) 60% 168 000 92% 258 500 6,62% 17 112 32% 90 500 

Műanyag 23% 47 265 46,72% 96 000 6,91% 14 196 24% 48 735 

Egyéb fém 55% 24 750 73,00% 32 852 2,19% 984 18% 8 102 

Fa 17% 22 100 20,00% 26 000 0,00% 0 3% 3 900 

Üveg 60% 70 200 60,68% 71 000 15,90% 18 602 1% 800 

Társított 23% 5 463 31,16% 7 400 1,56% 371 8% 1 938 

Alumínium 40% 6 600 47,27% 7 800 2,03% 335 7% 1 200 

Összesen - 344 378   499 552   51 600 - 155 175 

 
Az évre előirányzott 60%-kal szemben – a korábbi évek tendenciájának megfelelően – várhatóan a 
kibocsátott csomagolóanyagoknak a 61%-a kerül hasznosításra (a közel 4%-os energetikai 
hasznosítást is figyelembe véve).  
A 2012-es adatokat alapján, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés révén érintett anyagfajták közül - 
a papír kivételével - gyakorlatilag az összes frakció (műanyag, az üveg, az alumínium és a 
társított) visszagyűjtési aránya még a túlteljesített eredményekkel együtt is jelentősen tartalékokkal 
bír. A szelektív gyűjtési rendszerbe nem kerülő (vegyes TSZH-ban maradó) csomagolási hulladék 
mennyisége az alábbiak szerint becsülhető (19. táblázat): 

 
19. táblázat - A szelektív gyűjtési rendszereken kívül maradt csomagolási hulladékok anyagfajtánként becsült 

mennyiségei 2012-ben 

Frakció 

Szelektíven nem 
begyűjtött mennyiségek 

[tonna] 
Kibocsátás 
arányában 

Papír (és textil) 21 500 7,7% 

Műanyag 109 500 53,3% 

Egyéb fém 12 148 27,0% 

Fa 104 000 80,0% 

Üveg 46 000 39,3% 

Italoskarton 16 350 68,8% 

Alumínium 8 700 52,7% 

Összesen: 318 198   

 
A csomagolási hulladék 2012-re becsült mennyisége esetén (818 ezer t) - az ipari forrásnál 
keletkező csomagolási hulladék teljes becsült mennyiségének (45%, 368 ezer t) visszagyűjtését 
joggal feltételezve - a teljes begyűjtésre és hasznosításra kerülő mennyiségből (499 ezer t) 
mindössze 131 ezer t-t tesz ki az egyéb, fogyasztói és lakossági begyűjtés (2012-ben lakossági 
forrásból 78,5 ezer t csomagolási hulladék begyűjtésére számítanak). Ez a teljes keletkezett 
csomagolási hulladékok mennyiségének mindössze a 16%-a, holott becslések alapján a képződött 
mennyiség 55%-a származik nem ipari/kereskedelmi forrásból. 
A lakosságnál képződő, szelektíven nem begyűjtött csomagolási hulladékok jelentős mennyiségét 
támasztja alá az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben szereplő adat is: eszerint a begyűjtött 
és hasznosított csomagolási hulladékok 15%-a származott lakossági forrásból 2010-ben. Eszerint 
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a teljesítési arány elérését 2010-ben már 85%-ban ipari forrásokból visszagyűjtött mennyiségekkel 
teljesítették, még a lakossági forrásból származó mennyiség országos szintre vetítve mindössze 
62 ezer t volt. 

5.4. A lakosságtól szelektíven begyűjtött 
csomagolóanyagok mennyisége és összetétele 

Ahogy fentebb megállapításra került, a 2012-ben az összesen begyűjtendő 499 ezer t csomagolási 
hulladék várhatóan már 16%-a (78,5 ezer t), amely a tervek szerint lakossági forrásból 
származhat. 
Ezt az adatot érdemes összevetni a 2012. első félévére vonatkozó, a közszolgáltatók által 
rendelkezésre bocsátott szelektíven begyűjtött csomagolóanyagokra vonatkozó gyakorlati 
összetétel adatokkal (20. táblázat). Az egyes frakciók szerinti összetétel az alábbiak szerint oszlik 
meg: 
 
20. táblázat - A becsült, lakossági forrásból szelektíven begyűjtött csomagolási hulladékok összetétele 

Frakció Arány 
Mennyiség 

(ezer t) 

Üveg 36,05% 18,60 

Papír 33,16% 17,11 

PET 21,85% 11,27 

Fólia 3,59% 1,85 

PP, HDPE 2,08% 1,07 

Egyéb fém (Fe) 1,91% 0,98 

Italoskarton 0,72% 0,37 

Alu 0,65% 0,34 

Összesen: 100% 51,60 

 
A táblázatban az italcsomagolási hulladékok (vastagon szedett) a teljes mennyiség több mint a 
felét teszik ki (30,6 ezer t, ill. 59%), melyek közül legjelentősebb az üveg. 
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5.5. Szelektív gyűjtéssel történő lefedettség az országban 

Az alábbi táblázat a lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszer elérhetőségét mutatja be a hazai 
településeken, megyénkénti bontásban. 
A települések lélekszámának figyelembevételével készült 21. táblázatból látható, hogy minden 
megyeszékhely, ill. megyei jogú városokban élő lakos számára elérhető a szelektív 
hulladékgyűjtési lehetőség. Ez az arány a települések rangjával csökken, bár városokban és 
nagyközségekben lakók esetén az arány azonos (88%), még a községekben élők 81%-ának van a 
településén van mód a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére. 
 
21. táblázat - A hazai települések lélekszáma alapján kalkulált szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

elérhetősége megyei bontásban
[11]

 

Megye 
Megyei jogú 
városok + 
Budapest 

Városok Nagyközségek Községek 

Budapest 100,00% - - - 

Bács-Kiskun 100,00% 98,36% 100,00% 91,13% 

Baranya 100,00% 87,24% 74,15% 61,81% 

Békés 100,00% 87,09% 59,67% 77,97% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 100,00% 78,65% 74,26% 73,52% 

Csongrád 100,00% 86,97% 81,37% 78,91% 

Fejér 100,00% 87,85% 92,22% 69,39% 

Győr-Moson-Sopron 100,00% 100,00% 100,00% 97,60% 

Hajdú-Bihar 100,00% 96,08% 84,36% 97,88% 

Heves 100,00% 68,95% 100,00% 65,52% 

Jász-Nagykun-Szolnok 100,00% 80,60% 53,21% 77,21% 

Komárom-Esztergom 100,00% 81,58% 100,00% 93,86% 

Nógrád 100,00% 87,84% - 43,09% 

Pest 100,00% 88,96% 70,85% 83,30% 

Somogy 100,00% 92,94% 100,00% 92,82% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 100,00% 79,34% 100,00% 87,43% 

Tolna 100,00% 79,79% 100,00% 94,30% 

Vas 100,00% 95,57% 100,00% 73,68% 

Veszprém 100,00% 100,00% 100,00% 91,59% 

Zala 100,00% 100,00% 100,00% 95,38% 

Átlag: 100,00% 88,31% 88,34% 81,39% 

 
A fenti táblázatban vastagon szedett arányok az adott településkategóriában a legalacsonyabb 
értékeket jelölik. A heves megyei városokban élő lakosság körében van jelen a legalacsonyabb 
arányban a szelektív gyűjtési rendszer, még nagyközségek esetén Jász-Nagykun-Szolnok, 
községek esetén Nógrád megyéről mondható el ugyanez. 

5.6. A hazai lakossági szelektív hulladékgyűjtés elemzése 

A fejezet célja, hogy gyakorlati adatok alapján összevesse az országos átlagadatokat az egyik 
legnagyobb hazai megyeszékhely gyakorlati adataival

6
. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlati adatainak a forrása a megyeszékhely közszolgáltatója, amely házhozmenő és szelektív 
gyűjtőszigetes gyűjtést egyaránt végez a lakosság körében. Az országos adatok alapját a hazai 
közszolgáltatók 2012. első félévéről leadott, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés során mért 
mennyiségi adatai jelentették. 

                                                      
 
6
 A lakossági szelektív gyűjtés a vizsgált megyeszékhelyen gyűjtőszigetes és házhoz menő módon 

egyaránt megvalósul, azonban azok adatai összesítve kerülnek bemutatásra, mivel országos 
viszonylatban nem áll rendelkezésre olyan adat, ami megmutatná a kétféle lakossági gyűjtési mód 
által elért lakosságot. 
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22. táblázat - Fajlagos szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékmennyiség országosan, ill. egy 

megyeszékhely adatai alapján 

1 főre vetített szelektíven 
gyűjtött 

hulladékmennyiség 
Papír 

PET 
palac

k 
Fólia 

PP, 
HDPE 

Alu 
dobo

z 

Italoskarto
n 

Üveg 
Egyé
b fém 
(Fe) 

Össz.
: 

Országos  [kg/fő/év] 1,89 1,24 0,20 0,12 0,04 0,04 2,05 0,11 5,69 

Országos 
összetételi arány 

33,16% 21,85% 3,59% 2,08% 0,65% 0,72% 36,05% 1,91% 100% 

Megyeszékhely [kg/fő/év] 5,03 1,68 0,22 0,09 0,14 0,22 2,96 0,06 10,41 

Megyeszékhely összetételi 
arány 

48,37% 16,10% 2,15% 0,88% 1,34% 2,10% 28,47% 0,60% 100% 

Arány 
(megyeszékhely/országos) 

2,67 1,35 1,10 0,77 3,76 5,35 1,45 0,57 1,83 

 
A 22. táblázat alapján látható, hogy a hazai nagyvárosban, a szelektíven begyűjtésre került 
csomagolási hulladékok aránya nagyobb az országos átlaghoz képest. Ez köszönhető egyrészt a 
koncentrált, városias település-szerkezetnek, másrészről a szelektív gyűjtési infrastruktúra 
fejlettségének. 

5.6.1. A lakosságtól gyűjtött csomagolási hulladékok fajlagos 
mennyisége a szelektív gyűjtés módjától függően 

Országos adat hiányában a hazai, lakossági szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek 
összehasonlítására a már említett megyeszékhely közszolgáltatójától kapott adatokra 
hagyatkozunk. Az 23. táblázat az idei, törtéves adataikból származtatott éves adatokat 
tartalmaznak. 

 
23. táblázat - A lakossági szelektíven begyűjtött csomagolási hulladékok becsült éves mennyisége és 

összetétele a vizsgált megyeszékhelyen 

  Papír 
PET 

palack 
Fólia 

PP, 
HDPE 

Alu 
doboz 

Italoskarton Üveg 
Egyéb 

fém 
(Fe) 

Egyéb Össz.: 

Házhoz menő [kg] 150 283 70 165 16 024 5 381 10 027 16 232 3 029 7 413 18 424 296 979 

Gyűjtőszigetes [kg] 695 910 211 433 21 675 9 983 13 335 20 505 495 014 3 053 71 820 1 542 726 

Összesen [kg] 846 193 281 598 37 699 15 364 23 362 36 737 498 043 10 466 90 244 1 839 705 

Átlagos összetétel 46,00% 15,31% 2,05% 0,84% 1,27% 2,00% 27,07% 0,57% 4,91% 100% 

 
A város lakossága számára elérhető különböző gyűjtési módok szerint anyagfajtánként begyűjtött 
fajlagos mennyiségeket hasonlítja össze a 24. táblázat. 

 
24. táblázat - Egy megyeszékhely különböző szelektív csomagolási hulladék gyűjtési módok szerint 

anyagfajtánként begyűjtött fajlagos mennyiségek 

  
Papír 

PET 
palack 

Fólia 
PP, 

HDPE 
Alu 

doboz 
Italoskarton Üveg 

Egyéb 
fém (Fe) 

Össz. 

1 főre vetített, házhozmenő, 
szelektíven gyűjtött 
hulladékmennyiség [kg/fő/év] 

3,48 1,63 0,37 0,12 0,23 0,38 0,07 0,17 6,45 

Összetétel aránya 53,95% 25,19% 5,75% 1,93% 3,60% 5,83% 1,09% 2,66% 100% 

1 főre vetített, gyűjtőszigeten 
gyűjtött hulladékmennyiség 
[kg/fő/év] 

5,57 1,69 0,17 0,08 0,11 0,16 3,96 0,02 11,78 

Összetétel aránya 47,31% 14,37% 1,47% 0,68% 0,91% 1,39% 33,65% 0,21% 100% 
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A kétféle lakossági gyűjtési mód között az alábbi fő különbségek figyelhetők meg: 

 a gyűjtőszigeteken gyűjtött, egy főre vetített hulladékmennyiség csaknem duplája, mint a 
házhoz menő gyűjtés esetén; 

 házhoz menő gyűjtés esetén az italoskarton, valamint fémtartalmú csomagolások aránya 
szignifikánsan nagyobb a gyűjtőszigetekhez képest; 

 az üveghulladékok jellemzően a gyűjtőszigeteken koncentrálódnak. 

5.6.2. Lakossági visszagyűjtés a kibocsátás arányában 

A fejezet célja, hogy az OGyHT 2012., valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
által rendelkezésre bocsátott 2012. első félévére vonatkozó, a közszolgáltatók által végzett 
lakossági szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó mennyiségi adatokat felhasználva becslést 
adjunk az egyes csomagolási anyagfajták visszagyűjtési arányaira, így abból a jelenlegi lakossági 
szelektív hulladékgyűjtési rendszer hatékonyságára. 
Ennek meghatározása érdekében összefoglaljuk a lakossági, fő csomagolási frakciónként 
kibocsátott és visszagyűjtött mennyiségeket és azok arányát, országosan (25. táblázat). 
 
25. táblázat - Az országos lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszer hatékonysága 

Országos lakossági 
visszagyűjtés 

Papír 
és 

textil 

Műanyag 
Alu 

doboz 
Italos-
karton 

Üveg 
Egyéb 

fém 
(Fe) 

Össz. PET 
palack 

Egyéb 
műanyag 

Kibocsátás [tonna] 
[9]

 280 000 55 000 150 500 16 500 23 750 117 000 45 000 687 750 

Lakossági visszagyűjtés* [tonna] 17 112 11 273 2 923 335 371 18 602 984 51 600 

Visszagyűjtési arány 6,1% 20,5% 1,9% 2,0% 1,6% 15,9% 2,2% 7,5% 
* 2012. első félévi összesített közszolgáltatói adatok alapján 

 
A szelektíven begyűjtött csomagolási hulladékok legnagyobb tömegét adó PET-palack és üveg 
visszagyűjtési aránya még a megyeszékhely esetében is csak 20%, illetve 16%, még az összes 
többi frakció visszagyűjtési aránya pedig messze ez alatt marad. 
 
Feltételezve, ha a szignifikáns piaci értéket képviselő italcsomagolási anyagfajták (PET 
palack, alu doboz) kikerülnek (összesen 11,6 ezer tonna) a hagyományos lakossági 
szelektív gyűjtési rendszerből, akkor az abban maradó mennyiségek (papír, egyéb műanyag, 
italoskarton, üveg és egyéb fém) országosan mintegy 40 ezer tonnát tesznek ki. 
 
 
  



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 47 

6. Működési feltételek 

6.1. Logisztikai rendszer és eszközrendszere 

A betétdíjas rendszerek kialakítása elsősorban az igen nagy mennyiségben kibocsátott fogyasztási 
cikkekhez tartozó egyutas csomagolási anyagok visszagyűjtésének hatékonyság növelése miatt 
szükséges. A betétdíjas rendszerek főképp a fogyasztói réteget célozzák meg azáltal, hogy a 
betétdíj mértékének alkalmas megválasztásával a fogyasztót az egyutas csomagolás 
visszavitelére, gyűjtésére ösztönözzék. A nemzetközi gyakorlatban találunk példákat komplex, jól 
működő, de esetenként költséges betétdíjas rendszerekre, amelyek alapot adnak egy hazai 
betétdíjas rendszer kialakításához, mind infrastrukturális, mind a rendszerhez kapcsolódó 
objektumok tekintetében. 
 
A hatástanulmány ezen fejezetésben bemutatásra kerülnek azok az alternatívák, melyekkel 
megvalósíthatóvá válna az egyutas csomagolás visszagyűjtésének betétdíjas rendszere. A 
visszagyűjtendő csomagolást három frakcióba soroljuk: 

 műanyag, „PET“ palackok (röviden „PET“) 

 alumínium dobozok(röviden „ALU“) 
 
A bemutatandó betétdíjas visszagyűjtési rendszerek ennek a három frakciónak a visszagyűjtési 
lehetőségeinek figyelembevételével kerültek kialakításra.  
 

6.1.1. Rendszerobjektumok 

A visszagyűjtési rendszer a következő objektumok kapcsolatából tevődik össze. 
 
Csomagolók, gyártók, forgalmazók (CsGyF) 
A piac azon szereplői, akik a betétdíjas csomagolást előállítják, azokat adott típusú termékkel 
megtöltik és forgalomba helyezik. Jelen esetben az italcsomagolást előállítókra, gyártókra és 
forgalmazókra fektetjük a hangsúlyt. 
 
Nagykereskedelmi egységek, elosztó központok (NK) 
A piac azon szereplői, amelyek különböző gyártókkal, elsősorban italgyártókkal és 
italforgalmazókkal állnak kapcsolatban, valamint biztosítják a termékek kiskereskedőkhöz történő 
eljuttatását.  
 
Kiskereskedelmi egységek 
Közvetlen kapcsolatot valósítanak meg a fogyasztó és a nagykereskedelmek között. A piac azon 
szereplői, ahol a fogyasztó megvásárolhatja a kívánt terméket. A betétdíjas rendszerben a 
kiskereskedelem biztosítja a visszavétel révén a betétdíj visszafizetését a fogyasztó számára, 
amelyre alapjában véve kétféle lehetőség áll rendelkezésre: 
 
Kiskereskedések kézi visszaváltó rendszerrel (KKVR) 
Azon kiskereskedelmi pontok, ahol a betétdíjas csomagolás automatizált visszaváltására nincs 
lehetőség, a megfelelő infrastruktúrát nem építették ki, a visszagyűjtést emberi erőforrás 
igénybevételével valósítják meg. 
 
Kiskereskedelmi egységek automata visszaváltó rendszerrel (KAVR) 
Azon kiskereskedelmi pontok, ahol a betétdíjas csomagolás automatizált visszaváltására van 
lehetőség, a megfelelő infrastruktúrát kiépítették, a visszagyűjtést automatákkal valósítják meg. 
 
Fogyasztó, felhasználó (F) 
A rendszer azon kulcsfontosságú eleme, amely a betétdíj mértékének ösztönző hatására 
visszaviszi a csomagolást a kiskereskedésbe és visszakapja a csomagolás betétdíját. 
 
 
 



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 48 

Regionális hulladékkezelők, hasznosítók (H) 
A piac azon szereplői, akik rendelkeznek azon képességekkel, tudással és infrastruktúrával, amely 
ahhoz szükséges, hogy a kiskereskedelemi egységeknél visszagyűjtött csomagoló anyagot további 
kezelések mellett újrahasznosítsák.  
 
Szállítók (Sz) 
A rendszer azon elemei, amelyek két objektum között teremtenek szállítási kapcsolatot. Három 
szállítási relációt különböztetünk meg a csomagolási hulladék szállítása kapcsán: 

 kiskereskedelem és hulladékkezelő között, 

 kiskereskedelem és nagykereskedelem között, valamint a 

 nagykereskedelem és hulladékkezelő között. 
 
Alapkezelő 
A rendszer központi objektuma. A betétdíjas rendszer működtetéséért felelős szervezet. 
Menedzseli a rendszerben zajló pénz-, anyag- és információáramokat, amelyek feltétlenül 
szükségesek a betétdíjas rendszer működtetéséhez és fenntartásához. Az alapkezelő részeként 
meg kell említeni a központi adatbázisrendszert is, amely az egyutas csomagolás betétdíjas 
voltának megállapításához tartalmazza a megfelelő adatokat. A megfelelően kiépített informatikai 
rendszer segítségével valósul meg az objektumok közötti elektronikus adatcsere (EDI) is.  
 
Számlálóközpont 
A számlálóközpont a rendszer azon eleme, amely ahhoz szükséges, hogy az informatikai 
rendszerekkel nem rendelkező gyűjtési pontokból származó, visszagyűjtött csomagolás 
számlálását lehetővé tegye (mennyiség hitelesítése), biztosítva ezzel azt, hogy kiskereskedés 
visszakapja a fogyasztónak kifizetett betétdíjat. A számlálóközpont nem más, mint egy 
nagyteljesítményű számláló- és elosztó rendszer, mely on-line kapcsolatban áll a központi 
adatbázisrendszerrel. A számlálást követően az anyag roncsolása, megsemmisítése 
nélkülözhetetlen, annak érdekében, hogy ne adjon lehetőséges csalásra, visszaélésre a betétdíjas 
rendszerbe való újabb visszavezetésére (20. ábra).  
 

 

20. ábra: Számlálóközpont
[12][13]

 

 
A számlálóközpont kialakítására három lehetőség áll rendelkezésre: 

 önálló, regionális számlálóközpontok létrehozása: országos szinten 5-6db el tudja látni 
a hazai italos csomagolóanyagokból származó mennyiség kezelését. Igen magas 
beruházási költséggel építhető ki. A tömörítetlenül történő szállítás és a nagyobb szállítási 
távolságok miatt megnövekedett működtetési költségekkel kell számolni. Az informatikai 
rendszer kiskereskedéseknél egyre inkább történő elterjedésével a számlálás megoldottá 
válik, így a számlálóközpontok kapacitásainak kihasználtsága lecsökken és 
létjogosultságuk megkérdőjeleződik. Problémát okoz ezen kapacitások más módon történő 
hasznosítása. 

 regionális hulladékkezelőknél, hasznosítóknál történő kialakítás: országosan mintegy 
24 db 

[3.sz. melléklet:]
 hulladékkezelővel lehet számolni, akik az ország területét lefedik. Ez a 

módszer kisebb kapacitású számlálóközpontok kialakítását teszi lehetővé. Az egyes 
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területekről a gyűjtés kisebb szállítási költségekkel jár, amely a rendszer működtetési 
költségét csökkenti. Egyik előnye, hogy meglévő infrastruktúrára épül. Amennyiben az 
informatikai rendszer segítségével a kiskereskedőknél is megoldhatóvá válik a számlálás, 
úgy a meglévő számlálóközpontok kapacitáskihasználtsága ugyan lecsökken, de a 
hulladékkezelők könnyebben átalakíthatják más feladatok ellátására. 

 nagykereskedelmi központoknál kiépített számlálóközpontok: országosan mintegy 
850db 

[4.sz. melléklet:]
 ital nagykereskedővel lehet számolni, akik az ország minden területén 

jelen vannak. Kisebb kapacitású számlálóközpontok létrehozása valósítható meg, viszont 
a nagykereskedelmi egységek nagy számossága miatt igen nagy a rendszer beruházási 
költsége. Problémát okozhatnak még az egyes nagykereskedelmi egységek közötti 
érdekellentétek is. (Gondolva itt a világmárkák csomagolóanyagainak gyűjtésére.) Az 
egyes területekről a gyűjtés elsősorban visszfuvarban történhet, melynek szállítási 
költségei minimálisak, így a rendszer működtetési költségeit csökkenti, csakhogy a primer-
anyagáram és a hulladékáram nem válik egy egymástól (szigorú élelmiszer-szállítási és 
egészségügyi előírások betartatása mellett van csak létjogosultsága). Egyik előnye, hogy 
meglévő infrastruktúrára épül. Amennyiben az informatikai rendszer segítségével a 
kiskereskedőknél is megoldhatóvá válik a számlálás, úgy a meglévő számlálóközpontok 
kapacitáskihasználtsága lecsökken. Kérdéses, hogy a nagykereskedőknél kialakított 
számlálóközpontokat fel lehet-e más célokra használni.  

 

6.1.2. Betétdíjas rendszermodellek 

Az előző fejezetben felsorolt rendszerelemekből három alapmodell állítható fel aszerint, hogy a 
rendszerben a betétdíjas egységek hol kerülnek hitelesen megszámlálásra: 

 hasznosító központú modell (hasznosítónál történik a számlálás),  

 nagykereskedelem központú modell (nagykereskedőknél történik a számlálás), 

 regionális számlálóközpontú modell (regionális számlálóközpontokban történik a 
számlálás). 

 
Az informatikai rendszer kiépítettségének mértékétől függően a fent meghatározott modellekből az 
alábbi modellek származtathatóak: 
1.modell:  hasznosító központú modell informatikai rendszer nélküli kiskereskedésekkel, 
2.modell:  hasznosító központú modell informatikai rendszerrel rendelkező kiskereskedésekkel, 
3.modell:  nagykereskedelem központú modell informatikai rendszer nélküli kiskereskedésekkel, 
4.modell:  nagykereskedelem központú modell informatikai rendszerrel rendelkező 

kiskereskedésekkel, 
5.modell:  regionális számlálóközpontú modell informatikai rendszer nélküli kiskereskedésekkel. 
 
A következőkben a fenti rendszermodell-változatok kerülnek részletes ismertetésre. Az egyes 
modellváltozatok számos paraméterben eltérnek egymástól, amelyet már a rendszerszintű 
tervezésénél figyelembe kell venni. Ezeket a főbb paramétereket és a modellváltozatok 
koncepcionális szinten történő összehasonlítását az 26. táblázat foglalja össze.  
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26. táblázat - Rendszermodell változatok 

M
o

d
e
ll
 v

á
lt

o
z
a
t 

B
e
té

td
íj
a
s
 

c
s
o

m
a
g

o
lá

s
 

a
z
o

n
o

s
ít

á
s
a

 

S
z
á
m

lá
ló

k
ö

z
p

o
n

t 

h
e
ly

e
 

B
e
té

td
íj
a
s
 

c
s
o

m
a
g

o
lá

s
 

a
z
o

n
o

s
ít

á
s
a
 

e
g

y
e
d

i 
k
ó

d
d

a
l 

K
is

k
e

re
s
k
e
d

é
s
e

k
 

in
fo

rm
a
ti

k
a
i 

re
n

d
s
z
e
rr

e
l 

v
a
ló

 

fe
ls

z
e
re

lt
s
é
g

e
 

S
z
á
ll
ít

á
s
i 

fe
la

d
a
to

t 
e
ll
á
tó

ja
 

1. van hasznosítónál nincs nem felszerelt hulladékkezelő 

2. lehet hasznosítónál van felszerelt hulladékkezelő 

3. van nagykereskedelem nincs nem felszerelt 
nagykereskedelem 
szállítója, visszfuvar 

4. lehet nagykereskedelem van felszerelt 
nagykereskedelem 
szállítója, visszfuvar 

5. van önálló nincs nem felszerelt 
önálló, független 
szerződött szállító 

 
Alapvető koncepció minden modell esetében egy csomagolás betétdíjas voltának megállapítására 
egy azonosító bevezetése. Ennek meglétét minden modellben feltételezni kell, annak érdekében, 
hogy a betétdíjas csomagolás azonosítása megoldott legyen. Amennyiben ez nem áll 
rendelkezésre, az automatákkal történő visszavételnek nincs létjogosultsága. Azonban ez még 
nem feltételezi az egyedi azonosítás meglétét. Amennyiben minden palack egyedileg azonosított, 
akkor nincs szükség külön azonosításra. Egy másik sarkalatos pontja az egyes 
rendszerváltozatoknak, az informatikai infrastruktúra kiépítettsége. Ez elsősorban a kézi 
visszaváltó helyeken okozhat nehézséget. Amennyiben a kézi visszaváltó helyek is rendelkeznek a 
megfelelő informatikai infrastruktúrával, on-line kapcsolatra képesek és az egyedi azonosítás is 
megoldott, akkor ezzel együtt megoldhatóvá válik a kiskereskedelmi átvételi ponton történő 
számlálás is. Így a számlálóközpontok szerepe a modellekben elhanyagolhatóvá válik. Viszont az 
a tranziens időszak nem került vizsgálatra, amikor a kiskereskedéseknek csak bizonyos százaléka 
képes on-line kapcsolatra és nincs egyedi kód, hiszen ez a százalék egyáltalán nem 
prognosztizálható a rendelkezésre álló adatok alapján. 
 
Az azonosítás, egyedi kód és informatikai infrastruktúra kiépítettsége mellett a számlálóközpontok 
elhelyezkedése és számosságának tekintetében is eltérnek ez egyes modellváltozatok egymástól. 
Amennyiben a számlálóközpontok működtetését hulladékkezelők vagy nagykereskedelemi 
egyésgek látják el, sok kisebb kapacitású számlálóközpont jön létre. Másik lehetőség az önálló 
regionális központok létrehozása. Ez viszont igen nagy építési és beruházási költséggel járna 
(zöldmezős beruházás). Az átvevő helyekről a hulladék elszállítást a számlálóközpontokba az erre 
szerződött szállítók látnák el. 
 
A rendszerközpontú koncepcionális jellemzők mellett más, számszerűsíthető paraméterekre is 
szükség van, ahhoz, hogy az egyes modellek között számszerűsíthető különbségeket lehessen 
tenni. Alapjában véve kétféle paramétercsoportot került megkülönböztetésre: 

 globális és statikus paraméterek: azon paraméterek, amely minden rendszer-modellben 
megtalálhatók, és az értéküket nem változtatják meg; 

 dinamikus vagy lokális paraméterek: azon paraméterek, amelyek ugyan minden modellben 
szerepelnek, de értékeiket az adott modell által megkívánt beállításoknak megfelelően 
veszik, vagy teljes egészben az adott modellre jellemző specifikus paramétert jelentenek. 
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6.1.2.1. Rendszermodell-független paraméterek 

A következőkben bemutatásra kerülő modellek összehasonlíthatóságának alapját a különböző 
költségelemek adják. Az egyes modellek költségelemeinek meghatározásához a 27. táblázatban 
szereplő paraméterek értékei adják az alapot, amelyek a következő kategóriákba sorolhatók: 

 mennyiségi adatok az egyes frakciókra; 

 logisztikai költségadatok (szállítási, tárolási költségek); 

 automaták paramétereire vonatkozó adatok, beruházási költségek; 

 hazai kis- és nagykereskedések száma; 

 arányszámok a visszagyűjtésre, illetve a kézi- és automata visszaváltásra; 

 időtartamok. 
 
27. táblázat - Rendszermodell-független paraméterek 

[1.sz. melléklet:]
 

Paraméterek 
PET  ALU 

Mérték Mértékegység Mérték Mértékegység 

Qü(F) forgalomba hozott mennyiség 

 

Qü(F) forgalomba hozott mennyiség 

Tárolás fajlagos költsége 

Felvásárlási ár  

Becsült visszagyűjtött éves mennyiség 

Kereskedések száma hazánkban 

Visszagyűjtési arány 

Qü (F_KKVR) 

Qü (F_KAVR) 

Qü tömörítési arány 

Gyűjtési napok száma egy évben 

Munkanapok száma 

Egyéb rezsi költség a tárolási költség 20%-a 

Egy alkalmazott átlagos bérköltsége 

Automaták leírási időtartama 

Automata ára 

Automata tárolási kapacitása (tömörítve) 

KKVR darabszáma a kiskereskedelemben 

KAVR darabszáma a kiskereskedelemben 

Automaták száma  
(KAVR száma+15%-al növelve ) 

ALU arány 

FE arány 

 
 

Szállítójárművek 

  

PET, ALU 

Mérték Mértékegység Költség (Ft/km) Kihasználtság (%) 

Szállítóeszköz 1, (7,5t, 47,43m3-ös) 38 m3 209,55 80 

Szállítóeszköz 2 (24t, 92,9m3-ös) 75 m3 304,8 80 

 
A fenti táblázatban összefoglalt paramétereken kívül az egyes modellváltozatoknál jelentkező 
specifikus adatokkal történtek a számítások és az összehasonlítások. A lokális, modell specifikus 
paraméterek jellemzése az egyes modell-változatok esetén kerül részletes bemutatásra. 
A fenti paraméterek magyarázatát a 1.sz. melléklet: tartalmazza. A mennyiségi adatokra vonatkozó 
információkat a 4 fejezet foglalja magába. 
  

1 497 341 850 db 700 860 669 db

3 534 453 m3 345 451 m3

16 800 Ft/év/m2 16 800 Ft/év/m2

73 Ft/kg 192 Ft/kg

52 520 t/év 11 400 t/év

19 500 db 19 500 db

95 % 95 %

36 % 36 %

64 % 64 %

25 % 7 %

350 nap 350 nap

252 nap 265 nap

20 % 20 %

127 000 Ft/hó 127 000 Ft/hó

5 év 5 év

2 500 000 Ft 2 500 000 Ft

1 800 db 10 000 db

18 268 db  (94 %) 18 268 db  (94 %)

1 232 db  (7 %) 1 232 db  (7 %)

1 417 db 1 417 db

95 %

5 %
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6.1.2.2. Informatikai- és azonosítási rendszerek 

Információáramlás-modell 
 
Az egyes modellváltozatok mindegyike feltételezi informatikai rendszer meglétet, mivel a betétdíjas 
rendszer működtetésének egyik szükséges feltétele, hogy információáramlás valósuljon meg a 
rendszer egyes objektumai között (21. ábra).  
 

KKVR 
kiskereskedés kézi 

visszaváltó rendszerrel

KAVR 
kiskereskedés automata 

visszaváltó rendszerrel

NK
nagykereskedelem

CsGyF
csomagolók, gyártók, 

forgalmazók

SZK
számlálóközpont

H
regionális 

hulladékkezelő, 

hasznosító

Alapkezelő
Clearing house
Hasznosítási alapkezelő, 

rendszeradminisztrációs díj 
kezelő, eladásból származó 

CsGyF által megfizetett betétdíj 

kezelője
 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása 

egy csomagolás 

betétdíjas voltának 

meghatározásához

.

(1)

 
21. ábra: Információáramlás egyedi azonosító kód nélkül 
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KKVR 
kiskereskedés kézi 

visszaváltó rendszerrel

KAVR 
kiskereskedés automata 

visszaváltó rendszerrel

NK
nagykereskedelem

CsGyF
csomagolók, gyártók, 

forgalmazók

H
regionális hulladékkezelő, 

hasznosító

Alapkezelő
Clearing house
Hasznosítási alapkezelő, 

rendszeradminisztrációs díj 
kezelő, eladásból származó 

CsGyF által megfizetett betétdíj 

kezelője
 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása 

egy csomagolás 

betétdíjas voltának 

meghatározásához

.

(2)

 
22. ábra: Információáramlás egyedi azonosítókód esetén 

 
Az Alapkezelő központi adatbázis-rendszeréhez kapcsolódnak a betétdíjas rendszer egyes 
objektumai. Az adatbázisnak tartalmaznia kell: 

 a CsGyF által kibocsátott mennyiségi adatokat, 

 a CsGyF által naprakészen rendelkezésre bocsátott információkat a betétdíjas termék 
azonosíthatóságára vonatkozóan (egyedi azonosító kódlista, amennyiben egyedi 
azonosítókód alkalmazott), 

 a betétdíjas termékek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben egyedi azonosítás 
nincsen, különös tekintettel a KAVR automaták és a Számlálóközpont számára (pl. GLN 
kódlista a betétdíjas termékekről), 

 ezenkívül tartalmaznia kell a rendszerhez kapcsolódó objektumok egyedi azonosítóit, (pl. 
KKVR, annak érdekében, hogy egyértelműen azonosítani lehessen, az aktuálisan 
számolandó csomagolások melyik KKVR-ből származnak ([1]-es információs kapcsolat)), 

 illetve minden olyan metaadatot (objektumtörzs-adatok: pl. adószámok, címek, stb.), amely 
a rendszer működtetéséhez szükséges. 

 
A betétdíjas rendszer működőképessége a betétdíjas csomagolás azonosításán alapul, ezért 
ennek bevezetése elkerülhetetlen. Az azonosítóval szembeni alapvető elvárások: 

 egyértelműen azonosítsa egy betétdíjas csomagolás betétdíjas voltát, 

 hamisítás, illegális reprodukálás ellen legyen megfelelően védett, 

 ne lehessen többször felhasználni, 

 könnyen és fajlagosan olcsón lehessen előállítani, 

 elérhető legyen minden betétdíjas terméket gyártó számára. 
 
Emellett nem szükségszerűen, de a rendszer hatékonyabb működtetése érdekében: 

 a termék egyedi azonosítására legyen alkalmas; és 

 legyen könnyen bevezethető. 
 
A 21. ábra és 22. ábra láthatóak az egyes azonosítási rendszerek között lévő információ-
áramlásbeli különbségek: 

 A 21. ábra objektumai között olyan információáramlás látható, amikor nincs egyedi 
azonosítás, csak egy csomagolás betétdíjas volta dönthető el. Az automatával történő 
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visszaváltás esetében az automatának a betétdíjas terméket fel kell ismernie, a számlálást 
automatikusan végeznie és az eredményeket továbbítania a központi adatbázis felé. A 
folyamat végén a csomagolás tömörítése, mechanikai roncsolása is megtörténik.  

 
A kézi visszaváltó helyeken viszont más a helyzet. Az informatikai infrastruktúra nem minden 
esetben alkalmas a hiteles számlálás megvalósítására (pl. egyedi kód azonosítás a betétdíjas 
terméken nincsen).  
 
A visszavétel lépései a KKVR-ek hiteles számlálás hiányában a következők: 

 a visszavett betétdíjas csomagolás után a fogyasztónak a betétdíjat vissza kell téríteni,  

 a visszavett csomagolást tömörítetlenül, meghatározott egységrakomány-képző 
eszközben tárolni, 

 feljegyezni az egységrakomány-képző eszközben lévő darabszámot, 

 egységrakomány-képző eszközt lezárva, a KKVR egyedi kódjával ellátva („plombázva”), 
tömörítetlenül szállítani a Számlálóközpontba, 

 a Számlálóközpontban hitelesíteni a KKVR által megadott mennyiséget, 

 a Számlálóközpont a hitelesített mennyiségre vonatkozó betétdíjat a KKVR-nek megtéríti. 
(A számlálóközpont a megtérített betétdíjat az Alapkezelőtől igényli vissza.). 

 
A visszavétel lépései a KKVR-ek esetében informatikai infrastruktúra és egyedi betétdíjas-terméket 
azonosító kód megléte (hiteles számlálás) esetén a következők: 

 a betétdíjas termék azonosítása,  

 célszerűen a csomagolás tömörítése, mechanikai roncsolása 

 a visszavett betétdíjas csomagolás után a fogyasztónak a betétdíjat vissza kell téríteni,  

 feljegyezni az egységrakomány-képző eszközben lévő darabszámot, 

 egységrakomány-képző eszközt lezárva, átadni a szállítónak, 

 az Alapkezelő a hitelesített mennyiségre vonatkozó betétdíjat a KKVR-nek megtéríti 
 
Azonosítási rendszerek 
 
A betétdíjas termékek betétdíjas voltának megállapításához és a megállapítás automatizálásához 
azonosítási rendszer alkalmazása válik szükségessé. Az azonosítót a csomagoláson úgy kell 
feltüntetni, hogy az mind az automatás, mind a kézzel történő visszaváltás esetében alkalmazható 
legyen. A nemzetközi gyakorlatban különböző azonosítási rendszerek terjedtek el (23. ábra), mint 
például: 

 doboz tetején elhelyezett gravírozások, 

 dombornyomatok,  

 mechanikus kódok, 

 a csomagolás anyagába elhelyezett azonosító, mely UV fényben válik láthatóvá, 

 a csomagoláson feltüntetett címkék,  

 csomagoláson elhelyezett transzponderek, 

 speciális festékkel ellátott etikettek, logók és hozzájuk kapcsolódó vonalkódos azonosítók, 

 stb. 
 
Ezek az azonosítási rendszerek elsődleges célja a betétdíjas csomagolás megjelölése és 
megkülönböztetése mellett az, hogy az illegális betétdíj visszaigénylést kiszűrje. Emiatt olyan 
azonosítási rendszereket fejlesztettek ki, amelyek egy-egy csomagolás betétdíjas árához képest 
fajlagosan igen drágák, így azok hamisítása már nem térülne meg. Ahhoz, hogy ezek az 
azonosítási rendszerek igazán jól és biztonságosan működhessenek a betétdíjas rendszerhez 
kapcsolódó összes szereplőnek a támogatására szükség van. Hiszen az azonosítót akár már a 
csomagolás gyártása során a csomagolásba kell integrálni, vagy a töltés során a gyártókkal, 
forgalmazókkal együttműködve kell a csomagolás felületére felhelyezni.  
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23. ábra: Azonosítási változatok 

 
A fenti azonosítási változatok csak és kizárólag a csomagolás betétdíjas voltának megállapítására 
szolgálnak, ezért igen nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy a visszagyűjtés zárt rendszerben 
történjen, azaz a csomagolás visszavételét követően azt ne lehessen a betétdíjas rendszerben 
újból betétdíj visszaigénylésre felhasználni. Emiatt a visszavételt követően a csomagolás 
mechanikus roncsolása e rendszerek esetében minimálisan elvárt követelménynek minősül. 
 
A vizsgált rendszermodell-változatok során az azonosításnak az alábbi elvárásoknak kell 
megfelelnie: 

 olcsó legyen, 

 elérhető legyen a betétdíjas szereplők számára, 

 kizárja a visszaéléseket, csalásokat, 

 legyen bevezethető és biztonságos, 

 gyorsan lehessen rá átállni. 
 
A 7. fejezetben bemutatásra kerülő rendszermodell-változatok esetében kétféle azonosítási 
változat került vizsgálatra:  

 egy azonosítási eljárás, amelyben a betétdíjas termék betétdíjas volta azonosított, illetve 

 egy azonosítási eljárás, amelyben minden betétdíjas termék egyedileg azonosítható. 
 
Az első eljárás egyik lehetséges változata a széles körben elterjedt vonalkódos azonosítás 24. 
ábra), amely kiegészül még a betétdíjas csomagolások azonosítását szolgáló speciális 
azonosítóval. 
 

Forrás: Roland Berger, FG Technik 
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24. ábra: Vonalkódos azonosítás 

 
A vonalkódos azonosítás hátránya: 

 könnyen hamisítható, visszaélésekre adhat lehetőséget, 

 csak numerikus adatok tárolására alkalmas, 

 az egyedi azonosítás nem valósítható meg vele, mert a forgalomba hozott mennyiségek 
darabszám tekintetében meghaladják a vonalkódon feltüntethető információ mennyiségét. 

 
A másik eljárás olyan azonosítási módszer, ha minden forgalomba hozott betétdíjas csomagolás 
egyedileg azonosított. A 22. ábra a rendszer objektumai között olyan információáramlás mutat, 
amikor minden egyes betétdíjas termék egyedi azonosítása megtörténik, és a kiskereskedelmi kézi 
visszaváltó helyeken rendelkezésre áll a megfelelően kiépített informatikai infrastruktúra, amellyel 
a betétdíjas csomagolás azonosítható és a számlálás is megvalósítható, hiszen minden KKVR on-
line kapcsolatban áll a központi adatbázissal. Mivel a számlálás is megtörténik, ezért: 

 külön számlálóközpontok kialakítására nincs szükség, 

 a megszámolt csomagolást tömöríteni is lehet, 

 kisebb tárolási helyet és kisebb tárolási költséget von maga után, 

 a szállítás tömörítetten történhet, kisebb szállítási költségekkel, 

 feltétele az egyedi azonosítás technikájának kifejlesztése, bevezetése, valamint az egyéb 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 

 
Az egyedi azonosítás egyik lehetséges változata az úgynevezett QR-kód

[42]
 (25. ábra), amely egy 

kétdimenziós vonalkód és numerikus adatok mellett alfanumerikus és bináris adatok tárolására is 
alkalmas. Megjelenítését tekintve minimális helyigénnyel rendelkezik és igen nagy, akár 30%-os 
hibajavítási képességekkel bír. 
 

 
25. ábra: QR-kód 

 

A QR-kód alkalmazását, bevezetését nehezítik: 

 egyedi kód felvitele problémás lehet a gyártásnál, 

 kódolvasó készülékek drágábbak a vonalkód olvasó készülékeknél, 

 a kód leolvasását követően az adott kód a központi adatbázisban érvénytelenné válik, így 
ismételt leolvasása nem lehetséges, ezért igen jól működő informatikai infrastruktúrára kell 
építeni, 

 on-line kapcsolat kiesése a KKVR-nél problémát okozhat, érvénytelenítés, visszaigazolás 
késhet, így kis valószínűséggel duplikált visszavételt okozhat, 

 nincs jelenleg olyan ismert és bevezetett, működő betétdíjas rendszer, amely QR-kóddal 
egyedi azonosítást valósítana meg, 

 bevezetése hosszabb időt vehet igénybe. 
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6.2. Források és költségek vizsgálata 

6.2.1. Források a rendszerben 

6.2.1.1. Betétdíj 

A betétdíj szerepe a fogyasztó motiválása a betétdíjas egység visszaváltására, ezáltal a megfelelő 
hulladékáramba történő eljuttatására. A betétdíjat a fogyasztó fizeti meg a kiskereskedelmi 
egységnek, illetve a kiskereskedelmi egység téríti vissza a fogyasztónak. A betétdíj a kereskedelmi 
láncon keresztül kerül az alapkezelőhöz, illetve forgatókönyvtől függően a kereskedelmi láncon, 
vagy a hulladékkezelőn és a kereskedelmi láncon keresztül kerül visszatérítésre. A visszatérített 
betétdíj összege meg kell, egyezzen a fogyasztó által megfizetett betétdíjjal. Mindezek ellenére a 
betétdíjként alapkezelőhöz befolyt összeg egy része az alapkezelőnél ragadhat, a betétdíjas 
egység vissza nem váltása esetén. Éves tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az adott évben 
előfordulhatnak olyan betétdíjas visszatérítések, amelyek korábbi években megfizetett betétdíjra 
vonatkoznak. Emiatt a betétdíjak módosítása nem egyszerű feladat. Minden esetben becsülni kell 
a korábban megfizetett betétdíj, illetve a módosított összegű betétdíj közötti különbség 
eredményeképpen keletkező betétdíj-hiányt vagy többletet. 
A betétdíj szükséges mértékére becslés készült, amelyet a forgatókönyveket ismertető fejezet 
tartalmaz. Figyelembe kell azonban venni, hogy a betétdíj meghatározása a visszaváltási 
hajlandóság ismeretének hiányában történt. Így a meghatározott mérték csak az adott 
visszaváltási arány mellett érvényes, így amennyiben a valós visszaváltás mértéke ettől jelentősen 
eltér a rendszerben betétdíj-hiány, vagy többlet keletkezhet (ld. 6.2.3 fejezet a betétdíj-fedezetről). 
A betétdíj mértéke meghatározott időtartamon túl felülvizsgálható és módosítható, de figyelembe 
kell venni, hogy a betétdíj módosítása rövid időtartamon belül veszélyeztetheti a rendszer 
működőképességét. A felülvizsgálati/módosítási időtartam 5 évnél rövidebb célszerűen ne legyen. 
A betétdíj mértékének meghatározásakor célszerű lenne azt termékfajtától és űrmérettől 
függetlenül egységesen meghatározni. A külföldi gyakorlatban csak adott űrmérték-tartományban 
(5 liter alatt) betétdíjas a termék. Ezáltal az automatás visszavétel megvalósítható. 
 

6.2.1.2. A hulladék értékesítése 

A betétdíjas rendszer alapvető célja a hulladék megfelelő hulladékáramba irányítása. Ezáltal a 
hulladék értékesítése jelentős bevételi forrást jelenthet. A hulladék értéke a hulladékkezelőnél 
jelentkezhet, de a rendszerből származik, így forrásként kell kezelni. Az alapkezelőnek a 
hulladékkezelővel kötött szerződésében rögzítenie kell, hogy e források elszámolását hogyan 
valósítják meg. A hulladék értékesítéséből származó bevételt az egyes anyagfrakciókra a 
következők szerint becsültük: 
 

ALU: 192 Ft/kg 
PET: 73Ft/kg 
Italkarton:  0Ft/kg 

 
Az adot árak meghatározásához hazai hulladékátvevők Interneten hozzáférhető átvételi árainak 
átlagát vettük figyelembe. Figyelembe kell azonban venni, hogy ezen árak mind átvevőnként, mind 
időben nagyon változóak. Emellett a betétdíjas gyűjtés következtében a hulladékmennyiség 
növekedése a hazai piacon az árakat leszoríthatja. E hulladékokra a világpiaci ár jelentős 
ingadozása jellemző. Bár a PET és ALU ára az utóbbi időben összességében nőtt, erős esések is 
jelentkeztek árában. Ezáltal a hulladék értékesítése, mint bevételi forrás érzékeny a piacra. 

6.2.1.3. Adminisztrációs díj 

A rendszeradminisztrációs díjat a gyártók fizetik. Az adminisztrációs díjat évente kell meghatározni 
a következő évre vonatkozóan, esetleg anyag- vagy termék fajtánként (PET/ALU/Italkarton, stb.), 
de célszerűen egységesen. 
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Az adminisztrációs-díj szerepe a rendszerben jelentkező esetleges forráshiány megelőzése. Az 
adminisztrációs díj kell, hogy finanszírozza a rendszer működtetésében jelentkező finanszírozás-
hiányt, amennyiben az adott évben a betétdíj visszaváltás magas aránya miatt a vissza nem térített 
betétdíj, illetve a hulladékértékesítésből származó bevétel nem elegendő a rendszer működésének 
finanszírozására. .A rendszerben év végén megmaradó adminisztrációs díjat a következő évi 
adminiyzstrációs díj meghatározásánál figyelembe kell venni. Ezzel a következő évi 
adminisztrációs díj mértéke csökken. 
 

6.2.1.4. Regisztrációs díj 

A regisztrációs díjat a gyártók fizetik a rendszerben történő nyilvántartásba vételkor. Mértékét 
jogszabályban kell meghatározni. Az így befolyó összeg a rendszer kiépítésére kell, fordítódjon. 

6.2.2. Költségek a rendszerben 

6.2.2.1. Beruházási költségek 

A beruházási költségek esetében kérdés, hogy az egyes rendszerobjektum-egységekbe 
kihelyezendő infrastruktúra beruházási költségeit ki finanszírozza. Célszerűen az alapkezelő lehet 
a finanszírozó, hasonlóan a korábban hulladékkezelés terén működött koordináló szervezet alapú 
modell esetében. 
A beruházási költségek becslése során figyelembe vett költségelemek az alábbiak kerülnek 
ismertetésre. Az egyes forgatókönyvek esetén jelentkező költségek számszerűsített, becsült 
értékeit a forgatókönyveket ismertető fejezet tartalmazza. 

Kiskereskedelem (KKVR/KAVR) 

A kiskereskedelmi egységek esetében egyes helyeken automatás, más helyeken kézi visszaváltás 
történhet.  
KKVR: Az egységeknél kézi visszavétel történik. Egyes forgatókönyvek esetében a KKVR 

pontokon informatikai támogatás van kiépítve. Amennyiben az informatikai támogatás 
segítségével a számlálás már megtörtént, a ponton a zsugorítás is célszerű. A pont 
kiépítése kódolvasó egységet, számítógépet és csomagolás-zsugorító egységet jelent. Az 
olvasó egység becsült beruházása 77 eFt/db, a számítógép 50 eFt/db, míg a zsugorító 
egység mintegy 10 eFt/db. 

KAVR: Az egységeknél automatás visszavétel történik. A beruházási költséget az automaták 
költsége jelenti. Az automaták beruházási költségét egységenként 2,5 MFt-nak tekintettük. 
A szükséges darabszámot állandónak tekintettük, hiszen a darabszám a kereskedelmi 
egységek számától függ. A kiinduló adatok alapján a KAVR egységek száma 1232 db. E 
számot 15%-kal megnöveltük, figyelembe véve, hogy egyes kiskereskedelmi egységekbe 
nem egy darab automata kerül majd kihelyezésre. Így a szükséges automaták száma 1417 
db. 

Számlálóközpont funkciók ellátása nagykereskedelemben, hulladékkezelőnél vagy 
regionális központban (SZK) 

A rendszerben egyes forgatókönyvek esetén vagy regionális számlálóközpontok kerülnek 
kialakításra, vagy a hulladékkezelőnél, illetve nagykereskedőnél kerül számlálóközpont 
kialakításra. A számlálóközpontokban a következő költségeket vettük figyelembe a számításhoz: 
Nagykereskedelmi és hasznosítói számlálás automatáinak költsége: 
 A számlálóknál használt automaták beruházási költségét 

egységenként 2,5 MFt-nak tekintettük. Egy számlálóközpontba 5 
automata kihelyezésével számoltunk. 

Regionális számlálóközpont beruházási költsége: 
 Amennyiben regionális számlálóközpontok kerülnek kialakításra a 

teljes beruházási költséget egy összegben 700 MFt összegre 
becsültünk számlálóközpontonként. Ennek kb. a fele az építés, másik 
fele a belső gépészet, informatika, stb. 
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Alapkezelő (A) 

Az alapkezelő esetében a beruházási költségeket 500 MFt nagyságra becsültük. Ebből a 
szükséges infrastruktúra (irodák, informatika, stb.) kerülhet megvalósításra.  

6.2.2.2. Működési költségek 

A működési költségek becslése során figyelembe vett költségelemek az alábbiak kerülnek 
ismertetésre. Az egyes forgatókönyvek esetén jelentkező költségek számszerűsített, becsült 
értékeit a forgatókönyveket ismertető fejezet tartalmazza. 

Kiskereskedelem (KKVR/KAVR) 

A kiskereskedelem feladata a kézi visszavétel (KKVR), illetve az automaták használatával történő 
visszavétel (KAVR). A kiskereskedelmi egységek többletfeladataiból adódóan a következő 
költségeket vettük figyelembe a számításhoz: 
Bér:  Az alkalmazottak munkabére 127 eFt/hó. Ebből számításba az adott 

egységben betétdíjas rendszer miatti többletfeladatok ellátásával eltöltött 
munkaidőre eső bért vettünk figyelembe. 

Amortizáció:  KAVR esetén az automaták (2,5 MFt/db) értékének amortizációja 7 éves 
leírás esetén. KKVR esetén az informatikai berendezések (137 eFT/db) 
amortizációja 3 éves leírás esetén. 

Tárolás: A számítások során a tárolás fajlagos költségeit Interneten fellelhető 
vállalkozások nyilvános ajánlatai alapján becsültük. A számítások során 
használt fajlagos költség 16800 Ft/m2. A tárolás költségeibe a betétdíj 
miatt jelentkező tárolási igény kiszolgálásához szükséges raktárterületet 
vettük figyelembe. 

Egyéb működési költség: A tárolási költség 20%-ának tekintettük. 
E költségeket az alapkezelőnek a kiskereskedő felé térítenie kell kompenzáció formájában. 

Nagykereskedelem (NK) 

Egyes forgatókönyvek esetén a nagykereskedelmi egységek többletfeladataiból adódóan a 
következő költségeket vettük figyelembe a számításhoz: 
Bér:  Az alkalmazottak munkabére 127 eFt/hó. Ebből számításba az adott egységben 

betétdíjas rendszer miatti többletfeladatok ellátásával eltöltött munkaidőre eső 
bért vettünk figyelembe. 

Tárolás: A számítások során a tárolás fajlagos költségeit Interneten fellelhető 
vállalkozások nyilvános ajánlatai alapján becsültük. A számítások során használt 
fajlagos költség 16800 Ft/m2. A tárolás költségeibe a betétdíj miatt jelentkező 
tárolási igény kiszolgálásához szükséges raktárterületet vettük figyelembe. 

Egyéb működési költség:  A tárolási költség 20%-ának tekintettük. 
E költségeket az alapkezelőnek a nagykereskedő felé térítenie kell kompenzáció formájában. 

Számlálóközpont funkciók ellátása nagykereskedelemben, hulladékkezelőnél vagy 
regionális központban (SZK) 

A rendszerben vagy regionális számlálóközpontok kerülnek kialakításra, vagy a hulladékkezelőnél, 
illetve nagykereskedőnél kerül számlálóközpont kialakításra. A számlálóközpontokkal 
kapcsolatban a következő költségeket vettük figyelembe a számításhoz: 
Bér:  Az alkalmazottak munkabére 127 eFt/hó. Ebből számításba az adott 

egységben betétdíjas rendszer miatti többletfeladatok ellátásával eltöltött 
munkaidőre eső bért vettünk figyelembe. 

Amortizáció:  Az automaták (2,5 MFt/db) értékének amortizációja 7 éves leírás esetén, 
amennyiben a számlálás a hulladékkezelőnél, vagy nagykereskedőnél 
történik. Amennyiben regionális számlálóközpont kerül kialakításra az 
építés amortizációja regionális központok esetében 6% évente. 
Regionális központok esetében az építés költsége 350 MFt, míg a 
számláló infrastruktúra költsége 350 MFt. 

Tárolás: A számítások során a tárolás fajlagos költségeit Interneten fellelhető 
vállalkozások nyilvános ajánlatai alapján becsültük. A számítások során 
használt fajlagos költség 16800 Ft/m2. A tárolás költségeibe a betétdíj 
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miatt jelentkező tárolási igény kiszolgálásához szükséges raktárterületet 
vettük figyelembe. 

Egyéb működési költség: A tárolási költség 20%-ának tekintettük. 
Amennyiben a számlálóközpont regionálisan valósul meg, úgy e költségek az alapkezelőnél 
jelentkeznek, ha ő működteti a központot. Amennyiben nem az alapkezelő működtet, úgy a 
működtető szervezetnél (hulladékkezelő, nagykereskedő, vállalkozó) jelentkezik a költség. Ez 
esetben e költségeket az alapkezelőnek a működtető felé térítenie kell kompenzáció formájában. 

Szállítás 

A számítások során a szállítási fajlagos költségeit Interneten fellelhető vállalkozások nyilvános 
ajánlatai alapján becsültük. A számítások során felhasznált két jármű költségei: 

 7,5 tonna, 47,43 m3 kapacitású jármű költsége 209,55 Ft/km 

 24 tonna, 92,9 m3 kapacitású jármű költsége 304,8 Ft/km 

Alapkezelő (A) 

Az alapkezelő működtetéséhez szükséges költségeket egy összegben 400 MFt/év összegre 
becsültük, további bontás nélkül. Tájékoztatást adhatnak az iroda működtetésének 
költségarányairól az Alberta államban (Kanada) működő BCMB (Beverage Container Management 
Board) 2011 évről szóló jelentésében nyilvánosságra hozott költségadatok

[14]
. Az iroda 

működtetése 2011-ben mintegy 1.7 millió Kanadai dollárba került (kb. 370-380 MFt). A főbb 
Magyarországon is jelentkező költségek aránya az alábbi ábrán látható (26. ábra): 
 

 

26. ábra: Egy kanadai betétdíj-kezelő költségarányai 

6.2.3. Fedezet kérdése 

A rendszer forrásait tekintve a betétdíj összege alapvetően forog a rendszerben, a rendszer 
fenntartására csak a vissza nem váltott egységek betétdíja és az adminisztrációs díj használható. 
Ezen felül a hulladék értékesítéséből származó bevétel, illetve az adminisztrációs díj jelent forrást 
a rendszer működtetésére.  

 A betétdíj összegét előre kell meghatározni, módosítása nem egyszerű, hiszen a már 
eladott egységek visszaváltásakor azonos összeget kell kapjon a vásárló, mint amennyit a 
rendszerbe befizetett. Magas visszaváltási arány (80-90%) esetén a vissza nem váltott 
egységekből származó szükséges forrás csak nagyon magas betétdíj mérték mellett 
teremthető meg (27. ábra). 
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27. ábra: Beszedett betétdíj felhasználása 

 

 A hulladék értékesítéséből származó bevétel erősen függ a piaci helyzettől, az érték 
ingadozó (28. ábra). 

 

 

28. ábra: PET átvételi árak ingadozása
[15]

 

 

 Az adminisztrációs díj összegét előre meg kell határozni, hiszen a befizető cégek üzleti 
eredményeit befolyásolhatja. A meghatározott összeget előre nyilvánosságra kell hozni a 
befizetők számára, legkésőbb az előző év végéig. 

 
Alapvető problémát jelenthet az a helyzet, amikor a visszaváltási arány közelíti a 100%-ot. Ekkor a 
betétdíjból nem marad vissza nem váltott összeg, így a rendszer finanszírozását az értékesített 
hulladékból és az adminisztrációs díjból kell megoldani. Amennyiben a hulladékárak esnek, az a 
forrás csökken. Ha az adminisztrációs díj éppen nem képes finanszírozni a rendszert a másik két 
forrás csökkenése esetén, a rendszer forráshiányossá válik. Ezért a magas (számításaink szerint 
80-90% feletti) visszaváltási arány a rendszer forráshiányossá teheti, amennyiben a rendszer 
működésének finanszírozását főleg a visszamaradó betétdíjból kell finanszírozni. (Ilyen 
visszavételi arány mellett a betétdíj szükséges mértéke hatványosan emelkedik.) Ezt a kockázatot 
a rendszerben figyelembe kell venni (29. ábra). 

 

29. ábra: A betétdíj szükséges mértéke és a visszavételi arány viszonya, ha a működési költségeket a 

rendszerben bennmaradó betétdíjból fedezik: forráshiány kockázata 
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A kockázat valós mértékéről a társadalmi vizsgálat nyújthat jobb képet. A kockázatot a rendszer 
működtetőjének kell viselnie. 
 
Az adminisztrációs díj (30. ábra) meghatározásához segítséget nyújthat a bevétel és kiadás oldal 
vizsgálata. 

 
30. ábra: Adminisztrációs díj szerepe 

 
Az adminisztrációs díj meghatározható úgy, hogy a működési költségből levonjuk a rendszerben 
maradó betétdíj és az anyagértékesítésből származó bevétel összegét. Az adminisztrációs díjat 
célszerű betétdíjas termék darabszámra fajlagosan meghatározni. 
 
Egyes forgatókönyvek esetén az értékesítésből származó becsült bevétel és a becsült 
bennmaradó betétdíj összege számszerűleg meghaladja a költségek éves becsült összegét. 
Emiatt látszólagosan az adminisztrációs díj beevezetésére nincsen szükség. Azonban ha 
figyelembe vesszük a költségek és bevételek időbeli eltérését (ld. 31. ábra), látható, hogy a 
költségek valószínűleg jelentősen hamarabb jelentkeznek, mint az anyagértékesítésből származó 
forrás. (Emellett az anyagértékesítés bevétele a hasznosítónál jelentkezik, ezért az alapkezelőnek 
a hasznosítóval előre meg kell egyeznie az elszámolás módjáról.) Az ábrán jól látható, hogy az 
adminisztrációs díj nélkül a rendszer akkor is forráshiányossá válik, ha egyébként az 
anyagértékesítés bevétele fedezi a költségeket. 
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31. ábra: Források és költségek időbeli eltérése 

 

6.2.4. Pénzáramlás folyamata 

6.2.4.1. Betétdíj beszedése 

A betétdíjat a gyártó fizeti be az alapkezelőnek a termék piacra helyezése után. A terméket a 
nagykereskedő fizeti ki a gyártónak, természetesen a betétdíj összegével együtt. A 
kiskereskedelem a nagykereskedőnek fizet betétdíjjal emelt összeget, majd a fogyasztónak adja el, 
szintén betétdíjjal emelt összegért. Így a rendszerben az összes szereplő „hitelezi“ a betétdíjat a 
sorban előtte állónak. A hiteles végül a fogyasztó lesz, aki a betétdíj összegét befizeti, de csak 
abban az esetben kapja meg, ha az egységet a rendszerbe visszajuttatja. Ez a módszer azonos az 
újratölthető palackok esetében jelenleg gyakorlatban is alkalmazott módszerrel (32. ábra). 

 

32. ábra: Betétdíj beszedése 

 
Kérdésként merül fel az ÁFA képzése. Amennyiben az egyes lépcsők ÁFA összeget is számítanak 
fel, figyelembe kell venni, hogy a fogyasztó pontosan azt az összeget kapja vissza visszaváltáskor, 
amit befizetett. (A német rendszerben az ÁFA minden lépcsőben rákerül az egység árára, amely 
tartalmazza a betétdíjat is. Így minden szereplő visszaigényli az ÁFÁ-t, és a fogyasztó pontosan 
akkora összeget kap, amit befizetett. Alternatíva lehet a betétdíj ÁFA- mentessé tétele, vagy a 
kiskereskedelmi szinten történő ÁFA- megfizetés is.) 
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6.2.4.2. Betétdíj visszatérítése 

A betétdíj visszatérítése esetén alapszintű elképzelés, hogy a betétdíjat az alapkezelő annak a 
szereplőnek téríti, akinél a betétdíjas egységek számlálása történik. Ezek alapján, amennyiben a 
betétdíjas egységek egyedi azonosítóval rendelkeznek, a betétdíjat az alapkezelő a 
kiskereskedelmi egységnek téríti. Amennyiben egyedi azonosítás nincsen a megszámlálás 
forgatókönyvenként más-más helyen történik. 
A betétdíj visszatérítése a hasznosító és kereskedelmi központú rendszerben célszerűen 
különböző lehet. Ennek oka, hogy a hasznosító alapú változat célja, hogy a hulladékáramot 
elkülönítse a kereskedelmi termékek áramától. Mindkét változat hitelezés alapján történik, ezáltal 
hasonlít az újratölthető palackoknál jelenleg alkalmazott visszatérítési rendszerhez. 
Számlálóközpontos rendszerben a betétdíj visszatérítése az alapkezelő közvetlen 
beavatkozásával történhet, a számlálóközpontokon keresztül. 
Figyelembe kell azonban venni, hogy az alapkezelő a betétdíjat rövid időn belül vissza kell térítse a 
láncban utolsó szereplőnek, különben a működés forráshiányos lesz a láncon belül, ezzel a lánc 
működését ellehetetlenítve. 

Hasznosító központú rendszer egyedi palackazonosítás nélkül 

A hasznosító központú rendszerben a betétdíj visszatérítése célszerűen a hasznosítón keresztül 
történhet. A fogyasztó a kiskereskedelemtől kapja meg a visszaváltott egység betétdíját, így a 
kiskereskedelem meghitelezi a betétdíj összegét a fogyasztó számára. A hasznosító az 
anyagáram beérkezése után a betétdíjat visszatéríti a kiskereskedelemnek, majd elszámol az 
alapkezelő felé, akitől visszakapja a betétdíj összegét (33. ábra).  

 

33. ábra: Betétdíj visszatérítése a hasznosító központú rendszerben 

 
Amennyiben a kiskereskedelmi egységeknek az alapkezelő közvetlenül téríti vissza a betétdíjat, 
úgy az alapkezelőnél jelentősen megnő az adminisztráció a kiskereskedelmi egységek nagy 
száma miatt. Amennyiben a kiskereskedelmi egységek elektronikus adatcsere útján váltják vissza 
a betétdíjas termékeket, a közvetlen elszámolás is megoldás lehet az alapkezelő felé. Kézi 
visszavétel esetén azonban ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, hiszen a darabszámok 
megszámolása térben és időben elkülönül a visszaváltástól. 
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Nagykereskedelmi központú rendszer egyedi palackazonosítás nélkül 

A nagykereskedelmi központú rendszerben a betétdíj visszatérítése célszerűen a nagykereskedőn 
keresztül történhet. A fogyasztó a kiskereskedelemtől kapja meg a visszaváltott egység betétdíját, 
így a kiskereskedelem meghitelezi a betétdíj összegét a fogyasztó számára. A nagykereskedő az 
anyagáram beérkezése után a betétdíjat visszatéríti a kiskereskedelemnek, majd elszámol az 
alapkezelő felé, akitől visszakapja a betétdíj összegét. A kiskereskedelem közvetlen elszámolására 
vonatkozó megjegyzések ebben a változatban is érvényesek (34. ábra). 

 

34. ábra: Betétdíj visszatérítése a nagykereskedelmi központú rendszerben 

 

Regionális számlálóközpontokon alapuló rendszer egyedi palackazonosítás nélkül 

E rendszerben a betétdíj visszatérítése célszerűen a számlálóközponton keresztül történhet. Mivel 
a számlálóközpontot az alapkezelő működteti, gyakorlatilag az alapkezelő központilag intézi a 
betétdíj visszatérítését. A fogyasztó a kiskereskedelemtől kapja meg a visszaváltott egység 
betétdíját, így a kiskereskedelem meghitelezi a betétdíj összegét a fogyasztó számára. Az 
anyagáram számlálóközpontba beérkezése után a betétdíjat az alapkezelő visszatéríti a 
kiskereskedelemnek (35. ábra). 
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35. ábra: Betétdíj visszatérítése a regionális számlálóközpontokon alapuló rendszerben 

 

6.2.4.3. Kompenzáció kifizetése 

A logisztikai rendszer működtetésére az alapkezelő a kis- és nagykereskedelmi egységek számára 
kompenzációt fizet. E kompenzáció finanszírozza az egységeknél jelentkező többlet tárolási-, bér- 
és egyéb működési költségeket. A kompenzáció kifizetése történhet havi elszámolásban a 
betétdíjjal együtt áramoltatva (fajlagos kompenzációként beépítve a betétdíj elszámolásába); vagy 
egyéni számlázással közvetlenül az egységek felé. Ez utóbbi esetben a nagy számosság miatt 
jelentős többletadminisztráció jelentkezhet az alapkezelőnél. A kompenzáció mértékét előre meg 
kell határozni, és az egységekkel kötendő szerződésekbe bele kell foglalni. 
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7. Forgatókönyvek, számszerűsített eredmények 

Az előző fejezetben több, a betétdíjas rendszer működtetésére alkalmas modell változat került 
bemutatásra. Ebben a fejezetben az egyes modell változatok rövid leírására kerül sor a rendszer 
ismertetése mellett. A modellek koncepcionálisan és a modell specifikus paramétereikben is 
eltérnek egymástól.  
Az egyes modellek leginkább az alábbi paraméterekben térnek el egymástól, amelyeket 
számszerűsíteni is lehet: 

 szállítási relációk, 

 szállított térfogat tömörítettsége, 

 visszfuvarban van-e lehetőség szállítani, 

 informatikai rendszerrel kiépítettek-e a kiskereskedések. 
Minden modell esetében az összehasonlítás költség alapon történik a visszagyűjtési arány 
függvényében. 

7.1. Hasznosító központú modell 

Ennek a modellnek egyik sajátossága, hogy a számlálóközpontok kialakítása a regionális 
hulladékkezelőknél, hulladékhasznosítóknál történik. Így viszonylag kevés számlálóközpont 
kialakítását teszi szükségessé. Az italcsomagolások automaták által történő visszagyűjtése olyan 
azonosítási rendszert feltételez, amellyel egyértelműen azonosítható, hogy egy adott csomagolás 
betétdíjas-e vagy sem.  
 

7.1.1. Kiskereskedelmi egységek kézi visszaváltóval, informatikai 
rendszer nélkül 

Az első betétdíjas rendszermodell-változatot a következő 36. ábra mutatja be.  
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36. ábra: Hasznosító központú modell, informatikai infrastruktúra nélküli kiskereskedések 
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Az egyes kiskereskedelmi egységek által visszavett csomagolások darabszámát kétféle módon 
határozhatják meg: 

 a KAVR automatákkal történő visszavétel során, az automaták által történő számlálás és 
azonosítás követően, mivel az automaták on-line kapcsolatban állnak a központi 
adatbázisrendszerrel. 

 a KKVR-ek esetében egy számlálóközponton keresztül határozható meg az adott 
kiskereskedésben visszavett csomagolóanyag darabszáma. Ebben az esetben a 
visszavett csomagolóanyagot tömörítetlenül kell eljuttatni a számlálóközpontba úgy, hogy 
egyértelműen azonosítani lehessen azt a KKVR-t ahonnan származik. 

 
Begyűjtött hulladékból másodnyersanyag keletkezik és a különböző kezelési eljárások hatására 
ismét felhasználhatóvá válik. 
 
Modell specifikus paraméterek 
 

Szállítási 
relációk Tömörítettség Visszfuvar 

Szállítójármű 
kapacitása 

(m3) 

Fajlagos ktg 
(Ft/km) 

Informatikai 
rendszer KKVR-nél 

Honnan Hova 

F KKVR N NEM 
   

F KAVR N NEM 
   

KAVR H T NEM 38 210 
 

KKVR H N NEM 38 210 NEM 

H H T NEM 75 
   

Ebben a modellben a felhasználó tömörítetlenül viszi vissza a kiskereskedelemi egységbe a 
betétdíjas csomagolást. Az automatás rendszerek a visszavételt követően tömörítik a hulladékot 
így ezen helyekről tömörítve lehet szállítani azt. Az informatikai rendszer nélküli kézi visszaváltó 
helyeken a számlálást nem lehet elvégezni, így onnan a hulladékot zárt rendszerben tömörítetlenül 
kell elszállítani a hulladékkezelőnél kialakított számlálóközpontba. A hulladék begyűjtését a 
kiskereskedelmi egységektől a hulladékkezelő gyűjtőjáratokba szervezve végzi kisebb 7,5t-ás 
szállítójárművel, amelynek szállítási költség vonzata van. A gyűjtőjáratok szervezését az igen 
nagyszámban lévő kiskereskedelmi pontoktól direktben kell megoldania a hulladékkezelőnek. 
 
Ezen kívül figyelembe kell venni további paramétereket is: 

 a számlálóközpontok száma, 

 átalagos szállítási-gyűjtési távolságok az egyes szállítási relációkban, 

 SZK ->H távolság nincs, mivel az SZK a hulladékkezelőnél kerül kialakításra, 

 a KKVR-ből tömörítetlen szállítást kell megvalósítani.  
 

Paraméterek Mérték Mértékegység 

Távolság (KAVR-H) 247 km 

Távolság (KKVR -> H) 228 km 

Távolság (SZK -> H) 0 km 

Számlálóközpontok száma 22 db 

KKVR 0%-ából szállítható tömörítve 0 % 

* a táblázatban található távolságok meghatározását a 2.sz. melléklet: tartalmazza. 
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Összesített költségek 
 
A parametrikus modell futtatását követően a különböző visszagyűjtési arányok mellett látható a 28. 
táblázatban az adott rendszermodell költségelemeinek változása, amennyiben a rendszer 
finanszírozását a bennmaradó betétdíjból kell ellátni. 
 
28. táblázat – 1. modell költségelemei bennmaradó betétdíjjal történő rendszerfinanszírozás mellett 

1. modell: Hasznosító központú modell, informatikai rendszer nélküli kiskereskedések 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

99% 95% 90% 80% 60% 50% 

Kiskereskedés összesen 
(Ft/év) 

 

Hasznosító összesen, 
számlálóközponttal (Ft/év) 

Szállítási költség összesen 
(Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből származó 
bevétel (Ft/év) 

Kompenzációs költségek 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 
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PET (Ft/év) 

PET (Ft/db) 

ALU (Ft/év) 

ALU (Ft/db) 
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PET (Ft/év) 

PET (Ft/db) 

ALU (Ft/év) 

ALU (Ft/db) 

 
Amennyiben a rendszer finanszírozásához az adminisztrációs díjat és a hulladék értékesítéséből 
származó bevételt is felhasználjuk, a szükséges adminisztrációs díj mértéke az alábbi táblázat 
szerint becsülhető (29. táblázat). Amennyiben a táblázatban az adminisztrációs díj mértéke 
negatív, az azt jelenti, hogy az adott esetben az adminisztrációs díjra nincs alapvetően szükség, 
mert a hulladék értékesítése nagyobb bevételt jelenthet, mint amekkora költséget a működés 
jelent. Figyelembe kell azonban venni, hogy míg az értékesítés bevétele erősen függ a piac 
helyzetétől, az adminisztrációs díj biztos forrást jelenthet a rendszer szempontjából. 
 
 
 
 



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 70 

29. táblázat – 1. modell rendszeradminisztációs díjának meghatározása 

 
Előnyök, hátrányok 
 

Előnyök Hátrányok 

 kézi átvétel miatt kisebb beruházás igény 

 meglévő hulladékkezelő központok 
alkalmasak 

 lehetnek számlálóközpontok kialakítására 

 független az élelmiszer szállítástól 

 a szállítók kiválasztása pályáztatással 

 kiskereskedők részéről többlet raktározás 

 visszfuvar hiánya miatt többlet szállítási 
költség 

 számlálóközpontok miatt többlet beruházási 
igény 

 többlet, papíralapú adminisztráció 

 tömörítés nélkül többlet szállítási költség 

 nincs egyedi kód, téves azonosítás veszélye 

 

7.1.2. Kiskereskedelmek kézi visszaváltóval, informatikai 
rendszerrel 

A 37. ábra látható rendszermodell az előző fejezetben kifejtett modell egy kiterjesztése. A 
legfontosabb változtatás, hogy a KKVR rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával, azaz 
a kézi visszaváltó helyek a visszavétel mellett számlálásra is alkalmasak, továbbá a betétdíjas 
termékeken egyedi azonosító használata szükséges. Ideális esetben, ha a rendszer teljesen 
kiépül, minden egyes KKVR visszavételi pont on-line kapcsolatot képes kialakítani az alapkezelő 
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központi adatbázis-rendszerével a visszavétellel egyben számlásra is sor kerülhet és nincs 
szükség a hulladékkezelőknél működtetett számlálóközpontok meglétére. A KKVR helyeken is 
lehetővé válik a visszavett csomagolóanyagok tömörítése. A tömörítés elősegíti a tárolásra szánt 
hely csökkentését, azaz tárolási költségcsökkentést jelent, illetve a tömörített hulladék szállításánál 
a szállítási költségek csökkentését eredményezi. 

Fogyasztó

KKVR         
kiskereskedés kézi visszaváltó 

rendszerrel

KAVR        
kiskereskedés automata 

visszaváltó rendszerrel

NK
nagykereskedelem

CsGyF
csomagolók, gyártók, forgalmazók

H
regionális hulladékkezelő, hasznosító

Sz szállító

Alapkezelő
Clearing house
Hasznosítási alapkezelő, 

rendszeradminisztrációs díj kezelő, 
eladásból származó CsGyF által megfizetett 

betétdíj kezelője
 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása egy 

csomagolás betétdíjas 

voltának 

meghatározásához.

visszaváltott egyutas csomagolás

betétdíjas termék anyagáramlása

információ áramlás, informatikai rendszer (EDI)

újrahasznosított alapanyag

Jelmagyarázat:

 
37. ábra: Hasznosító központú modell, informatikai infrastruktúrával rendelkező kiskereskedésekkel, egyedi 

betétdíjas-termék azonosítókkal 

 
Modell specifikus paraméterek 
 

Szállítási 
relációk Tömörítettség Visszfuvar 

Szállítójármű 
kapacitása 

(m3) 

Fajlagos ktg 
(Ft/km) 

Informatikai 
rendszer KKVR-nél 

Honnan Hova 

F KKVR N NEM 
   

F KAVR N NEM 
   

KAVR H T NEM 38 209,55 
 

KKVR H T NEM 38 209,55 IGEN 

H H T NEM 75 0 
  

Ebben a modellben a felhasználó tömörítetlenül viszi vissza a kiskereskedelemi egységbe a 
betétdíjas csomagolást. Az automatás rendszerek a visszavételt követően tömörítik a hulladékot, 
így e helyekről tömörítve lehet szállítani azt. Az informatikai rendszerrel felszerelt kézi visszaváltó 
helyeken a számlálás elvégezhető, így a hulladék onnan is tömörített formában szállítható el, 
közvetlenül a hulladékkezelőhöz. A hulladék begyűjtését a kiskereskedelmi egységektől a szintén 
a hulladékkezelő gyűjtőjáratokba szervezve végzi kisebb 7,5t-ás szállítójárművel, amelynek 
szállítási költség vonzata van. A gyűjtőjáratok szervezését az igen nagyszámban lévő 
kiskereskedelmi pontoktól direktben kell megoldania a hulladékkezelőnek. 
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Ezen kívül figyelembe kell venni további paramétereket is: 

 a teljesen kiépült rendszerben a számlálóközpontok száma 0, mivel a KKVR-ek hitelesített 
számlálásra alkalmas informatikai rendszerrel felszereltek, nincs szükség SZK-ra, 

 átlagos szállítási-gyűjtési távolságok az egyes szállítási relációkban, 

 minden KKVR-ből a tömörített szállítást meg lehet valósítani.  
 

Paraméterek Mérték Mértékegység 

Távolság (KAVR->H) 247 km 

Távolság (KKVR -> H) 228 km 

Számlálóközpontok száma 0 db 

KKVR 100%-ából szállítható tömörítve 100 % 

* a táblázatban található távolságok meghatározását a 2.sz. melléklet: tartalmazza. 

 
Összesített költségek 
 
A parametrikus modell futtatását követően a különböző visszagyűjtési arányok mellett látható a 30. 
táblázatban az adott rendszermodell költségelemeinek változása, amennyiben a rendszer 
finanszírozását a bennmaradó betétdíjból kell ellátni. 
 
30. táblázat – 2. modell költségelemei bennmaradó betétdíjjal történő rendszerfinanszírozás mellett 

2. modell: Hasznosító központú modell, informatikai rendszerrel ellátott kiskereskedések 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

99% 95% 90% 80% 60% 50% 

Kiskereskedés összesen 
(Ft/év) 

 

Hasznosító összesen, 
számlálóközponttal 
(Ft/év) 
Szállítási költség 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből 
származó bevétel 
(Ft/év) Kompenzációs 
költségek összesen 
(Ft/év) 
Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 
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PET(Ft/év) 

PET (Ft/db) 

ALU (Ft/év) 

ALU (Ft/db) 

 
Amennyiben a rendszer finanszírozásához az adminisztrációs díjat és a hulladék értékesítéséből 
származó bevételt is felhasználjuk, a szükséges adminisztrációs díj mértéke az alábbi táblázat 
szerint becsülhető (31. táblázat). Amennyiben a táblázatban az adminisztrációs díj mértéke 
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negatív, az azt jelenti, hogy az adott esetben az adminisztrációs díjra nincs alapvetően szükség, 
mert a hulladék értékesítése nagyobb bevételt jelenthet, mint amekkora költséget a működés 
jelent. Figyelembe kell azonban venni, hogy míg az értékesítés bevétele erősen függ a piac 
helyzetétől, az adminisztrációs díj biztos forrást jelenthet a rendszer szempontjából. 
 
31. táblázat - 2. modell rendszeradminisztációs díjának meghatározása 

 
Előnyök, hátrányok 
 

Előnyök Hátrányok 

 egyedi azonosítás (gyors, minimális „kézi” 
adminisztráció) 

 tömörített szállítás, kisebb raktárigény 

 független az élelmiszerszállítástól 

 a szállítók kiválasztása pályáztatással 

 nincs közbenső átrakodás, raktározás 

 teljesen kiépült rendszer esetén nincs 
számlálóközpont igény 

 nagyobb egyszeri beruházás igény 

 kiskereskedők részéről megfelelő szintű 
informatikai ismeret 

 visszfuvar hiánya miatt többlet szállítási 
költség 

 egyedi kód bevezetése, fejlesztése 
időigényes 

 rendszer komplexitása miatt több időt 
igényel a bevezetése  
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7.2. Nagykereskedelem központú modell 

A másik megoldás, amikor a nagykereskedelmi egységek látják el az egyes kiskereskedelmi 
egységekbe visszavitt csomagolóanyagok számlálását. A modell egyik sajátossága, hogy a 
kiskereskedelmi egységek és a nagykereskedelmi egységek közötti szállítás visszfuvarban 
megoldható, amelynek szállítási költsége alacsonyabb az előző esetekben alkalmazott külső 
szállító (vagy a hulladékkezelő) által szervezett gyűjtőjáratok költségénél. 

7.2.1. Kiskereskedelmek kézi visszaváltóval, informatikai rendszer 
nélkül 

A 38. ábra mutatja be azt a nagykereskedés központú modellt, amelynél a kézi visszaváltóval 
rendelkező kiskereskedelmi egységekben nem áll rendelkezésre a megfelelő informatikai 
infrastruktúra, így ezeken a helyeken számlálásra nincs lehetőség. Ez számlálóközpontok 
kialakítását teszi szükségessé a nagykereskedésekben, hiszen a visszfuvar kihasználásával 
minden kiskereskedelmi egységből a nagykereskedelmi egységekbe áramolhat a visszagyűjtött 
betétdíjas csomagolóanyag, ahol számlálóközpontok kialakításával megszámlálható egy adott 
kiskereskedelmi egységből származó betétdíjas csomagolás, természetesen a KKVR megfelelő 
azonosítása mellett. További előnyt jelent a nagykereskedelmi egységekből a hulladékkezelők 
számára a hulladék begyűjtésére alkalmas gyűjtőjáratok szervezése és annak szállítása, hiszen az 
NK-k számossága lényegesen kisebb a KKVR-ek számánál.  

Fogyasztó

KKVR      
kiskereskedés kézi visszaváltó 

rendszerrel

KAVR     
kiskereskedés automata 

visszaváltó rendszerrel

CsGyF
csomagolók, gyártók, 

forgalmazók

H
regionális hulladékkezelő, 

hasznosító

Sz 

visszfuvar

Alapkezelő
Clearing house
Hasznosítási alapkezelő, 

rendszeradminisztrációs díj kezelő, 
eladásból származó CsGyF által 

megfizetett betétdíj kezelője
 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása egy 

csomagolás betétdíjas 

voltának 

meghatározásához.

SZK
számlálóközpont

NK
nagykereskedelem

 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása egy 

csomagolás betétdíjas 

voltának 

meghatározásához.

Sz   

szállító

visszaváltott egyutas csomagolás

betétdíjas termék anyagáramlása

információ áramlás, informatikai rendszer (EDI)

újrahasznosított alapanyag

Jelmagyarázat:

 
38. ábra: Nagykereskedelem központú modell, informatikai infrastruktúra nélküli kiskereskedésekkel 

 
Nagy hátránya a modellnek az NK-knál kialakított számlálóközpontok száma és költsége, illetve az 
áru és a hulladék együtt szállításának kérdése, amely közegészségügyi kérdéseket vethet fel. 
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Modell specifikus paraméterek 
 

Szállítási 
relációk Tömörítettség Visszfuvar 

Szállítójármű 
kapacitása 

(m3) 

Fajlagos ktg 
(Ft/km) 

Informatikai 
rendszer KKVR-nél 

Honnan Hova 

F KKVR N NEM 
   

F KAVR N NEM 
   

KAVR NK T IGEN 38 0 
 

KKVR NK N IGEN 38 0 NEM 

NK H T NEM 75 304,8 
  

Ebben a modellben a felhasználó tömörítetlenül viszi vissza a kiskereskedelemi egységbe a 
betétdíjas csomagolást. Az automatás rendszerek a visszavételt követően tömörítik a hulladékot 
így e helyekről tömörítve lehet szállítani azt. Az informatikai rendszer nélküli kézi visszaváltó 
helyeken a számlálást nem lehet elvégezni, így onnan a hulladékot zárt rendszerben tömörítetlenül 
kell elszállítani a nagykereskedelmi központban kialakított számlálóközpontba. A hulladék 
begyűjtését a kiskereskedelmi egységektől a nagykereskedések által szervezett terítőjáratok 
visszfuvarban végzik. A hulladékot a nagykereskedelmi központokban kialakított 
számlálóközpontokba szállítják. A visszfuvar szállítási költsége szinte elhanyagolható egy külső 
szállító áltat szervezett szállítási költséghez képest. A számlálást követően a számlálóközpontban 
a hulladék tömörítése lehetségessé válik így a hulladékkezelő tömörítve, nagyobb kapacitású, 24t-
ás szállítójárművel szállíthatja a hulladékot. Ennek költségvonzata lényegesen alacsonyabb, mint 
ha a kereskedelmi egységhez kellene gyűjtőjáratot szervezni. 
 
Ezen kívül figyelembe kell venni további paramétereket is: 

 a számlálóközpontok száma megegyezik a nagykereskedelmi központok számával, 

 átalagos szállítási-gyűjtési távolságok az egyes szállítási relációkban, 

 SZK ->H távolság nem más, mint NK - > H távolság, mivel az SZK=NK, hiszen SZK a 
nagykereskedelmi központokban kerül kialakításra, 

 a KKVR-ből tömörítetlen szállítást kell megvalósítani visszfuvarban. 
 

Paraméterek Mérték Mértékegység 

Távolság (KAVR->NK) 50 km 

Távolság (KKVR -> NK) 228 km 

Távolság (NK -> H) 50 km 

NK darabszáma 850 db 

Számlálóközpontok száma 850 db 

KKVR 0%-ából szállítható tömörítve 0 % 

* a táblázatban található távolságok meghatározását a 2.sz. melléklet: tartalmazza. 
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Összesített költségek 
 
A parametrikus modell futtatását követően a különböző visszagyűjtési arányok mellett látható a 32. 
táblázatban az adott rendszermodell költségelemeinek változása, amennyiben a rendszer 
finanszírozását a bennmaradó betétdíjból kell ellátni. 
 
32. táblázat – 3. modell költségelemei bennmaradó betétdíjjal történő rendszerfinanszírozás mellett 

3. modell: Nagykereskedelem központú modell, informatikai rendszer nélküli kiskereskedések 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

99% 95% 90% 80% 60% 50% 

Kiskereskedés összese 
(Ft/év) 

 

Hasznosító összesen, 
számlálóközponttal (Ft/év) 

Szállítási költség összesen 
(Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből származó 
bevétel (Ft/év) 

Kompenzációs költségek 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 
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ALU (Ft/db) 

 
Amennyiben a rendszer finanszírozásához az adminisztrációs díjat és a hulladék értékesítéséből 
származó bevételt is felhasználjuk, a szükséges adminisztrációs díj mértéke az alábbi táblázat 
szerint becsülhető (33. táblázat). Amennyiben a táblázatban az adminisztrációs díj mértéke 
negatív, az azt jelenti, hogy az adott esetben az adminisztrációs díjra nincs alapvetően szükség, 
mert a hulladék értékesítése nagyobb bevételt jelenthet, mint amekkora költséget a működés 
jelent. Figyelembe kell azonban venni, hogy míg az értékesítés bevétele erősen függ a piac 
helyzetétől, az adminisztrációs díj biztos forrást jelenthet a rendszer szempontjából. 
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33. táblázat - 3. modell rendszeradminisztációs díjának meghatározása 

 
Előnyök, hátrányok 
 

Előnyök Hátrányok 

 kézi átvétel miatt kisebb beruházás igény 

 visszfuvar jobban kihasználható, 
alacsonyabb működési költség  

 a szállítók (nagykerek) kiválasztása 
pályáztatással 

 a nagykerek infrastruktúrája kihasználható 

 kiskereskedők részéről többletraktározás 

 visszfuvar hiánya miatt többletszállítási költség 

 számlálóközpontok a nagykereknél, igen nagy 
beruházási igény 

 többlet, papíralapú adminisztráció 

 tömörítés nélkül többlet szállítási költség 

 nincs egyedi kód, téves azonosítás veszélye 

 többlet rakodási és raktározási költség 

 a hulladék és az áru közös szállításának 
problémája 

 a nagyker logisztikai terheltsége nagyobb  
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7.2.2. Kiskereskedelmek kézi visszaváltóval, informatikai 
rendszerrel 

A 39. ábra látható rendszermodell az előző fejezetben kifejtett modell egy kiterjesztése. A 
legfontosabb változtatás, hogy a KKVR rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával, azaz 
a kézi visszaváltó helyek a visszavétel mellett számlálásra is alkalmasak, továbbá a betétdíjas 
termékeken egyedi azonosító használata szükséges. Ideális esetben, ha a rendszer teljesen 
kiépül,. minden egyes KKVR visszavételi pont on-line kapcsolatot képes kialakítani az alapkezelő 
központi adatbázis-rendszerével, így a visszavétellel egyben számlásra is sor kerülhet és nincs 
szükség a nagykereskedelmeknél működtetett számlálóközpontok meglétére. A KKVR helyeken is 
lehetővé válik a visszavett csomagolóanyagok tömörítése. A tömörítés elősegíti a tárolásra szánt 
hely csökkentését, amely tárolási költségcsökkentést jelent.  
 

Fogyasztó

KKVR     
kiskereskedés kézi visszaváltó 

rendszerrel

KAVR     
kiskereskedés automata 

visszaváltó rendszerrel

CsGyF
csomagolók, gyártók, 

forgalmazók

H
regionális hulladékkezelő, 

hasznosító

Sz 

visszfuvar

Alapkezelő
Clearing house
Hasznosítási alapkezelő, 

rendszeradminisztrációs díj kezelő, 
eladásból származó CsGyF által 

megfizetett betétdíj kezelője 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása egy 

csomagolás betétdíjas 

voltának 

meghatározásához.

NK
nagykereskedelem

Sz   

szállító

visszaváltott egyutas csomagolás

betétdíjas termék anyagáramlása

információ áramlás, informatikai rendszer (EDI)

újrahasznosított alapanyag

Jelmagyarázat:

 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása egy 

csomagolás betétdíjas 

voltának 

meghatározásához.

 
39. ábra: Nagykereskedelem központú modell, informatikai infrastruktúrával rendelkező kiskereskedésekkel, 

egyedi betétdíjas-termék azonosítókkal 
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Modell specifikus paraméterek 
 

Szállítási 

relációk Tömörítettség Visszfuvar 
Szállítójármű 

kapacitása (m3) 

Fajlagos ktg 

(Ft/km) 

Informatikai 

rendszer KKVR-nél 
Honnan Hova 

F KKVR N NEM 
   

F KAVR N NEM 
   

KAVR NK T IGEN 38 0 
 

KKVR NK T/N IGEN 38 0 IGEN 

NK H T/N NEM 75 304,8 
  

Ebben a modellben a felhasználó tömörítetlenül viszi vissza a kiskereskedelemi egységbe a 
betétdíjas csomagolást. Az automatás rendszerek a visszavételt követően tömörítik a hulladékot 
így e helyekről tömörítve lehet szállítani azt. Az informatikai rendszerrel ellátott kézi visszaváltó 
helyeken a számlálást el lehet végezni, így onnan a hulladékot zárt rendszerben tömörítetten kell 
elszállítani a nagykereskedelmi központba. A hulladék begyűjtését a kiskereskedelmi egységektől 
a nagykereskedések által szervezett terítőjáratok visszfuvarban végzik. A visszfuvar szállítási 
költsége szinte elhanyagolható egy külső szállító áltat szervezett szállítási költség mellett. A 
hulladékkezelő a nagyobb kapacitású, 24t-ás szállítójárművel szállíthatja a tömörített hulladékot a 
számlálóközpontból, ezzel a szállítási költséget csökkentve. 
 
Ezen kívül figyelembe kell venni további paramétereket is: 

 a teljesen kiépült rendszerben a számlálóközpontok száma 0, mivel a KKVR-ek hitelesített 
számlálásra alkalmas informatikai rendszerrel felszereltek, így nincs szükség SZK-ra, 

 átalagos szállítási-gyűjtési távolságok az egyes szállítási relációkban, 

 minden KKVR-ből a tömörített szállítást meg lehet valósítani.  
 

Paraméterek Mérték Mértékegység 

Távolság (KAVR->NK) 50 km 

Távolság (KKVR -> NK) 228 km 

Távolság (NK -> H) 50 km 

NK darabszáma 850 db 

Számlálóközpontok száma 0 db 

KKVR 70%-ából szállítható tömörítve 70 % 

* a táblázatban található távolságok meghatározását a 2.sz. melléklet: tartalmazza. 
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Összesített költségek 
 
A parametrikus modell futtatását követően a különböző visszagyűjtési arányok mellett látható a 34. 
táblázatban az adott rendszermodell költségelemeinek változása, amennyiben a rendszer 
finanszírozását a bennmaradó betétdíjból kell ellátni. 
 
34. táblázat – 4. modell költségelemei bennmaradó betétdíjjal történő rendszerfinanszírozás mellett 

4. modell: Nagykereskedelem központú modell, informatikai rendszerrel ellátott kiskereskedések 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

99% 95% 90% 80% 60% 50% 

Kiskereskedés összesen 
(Ft/év) 

 

Hasznosító összesen, 
számlálóközponttal (Ft/év) 

Szállítási költség összesen 
(Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből származó 
bevétel (Ft/év) 

Kompenzációs költségek 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 
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Amennyiben a rendszer finanszírozásához az adminisztrációs díjat és a hulladék értékesítéséből 
származó bevételt is felhasználjuk, a szükséges adminisztrációs díj mértéke az alábbi táblázat 
szerint becsülhető (35. táblázat). Amennyiben a táblázatban az adminisztrációs díj mértéke 
negatív, az azt jelenti, hogy az adott esetben az adminisztrációs díjra nincs alapvetően szükség, 
mert a hulladék értékesítése nagyobb bevételt jelenthet, mint amekkora költséget a működés 
jelent. Figyelembe kell azonban venni, hogy míg az értékesítés bevétele erősen függ a piac 
helyzetétől, az adminisztrációs díj biztos forrást jelenthet a rendszer szempontjából. 
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35. táblázat - 4. modell rendszeradminisztációs díjának meghatározása 

 
Előnyök, hátrányok 
 

Előnyök Hátrányok 

 kézi átvétel miatt kisebb beruházás igény 

 visszfuvar jobban kihasználható, 
alacsonyabb működési költség  

 a szállítók (nagykerek) kiválasztása 
pályáztatással 

 a nagykerek infrastruktúrája 
kihasználható 

 egyedi azonosítás (gyors, minimális 
„kézi” adminisztráció) 

 tömörített szállítás, kisebb raktárigény 

 nincs számlálóközpont igény 

 kiskereskedők részéről többletraktározás 

 többlet rakodási, raktározási költség 

 a nagyker logisztikai terheltsége nagyobb 

 nagyobb egyszeri beruházás igény 

 kiskereskedők részéről megfelelő informatikai 
ismeret 

 egyedi kód bevezetése, fejlesztése időigényes 

 rendszer komplexitása miatt több időt igényel 
bevezetése 

 nem válik el az áru és a hulladék szállítása 

 a nagykereskedők kiválasztása gondot okozhat 
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7.3. Regionális számlálóközpontok 

A 40. ábra mutatja be azt a modellt, amelynél a kézi visszaváltóval rendelkező kiskereskedelmi 
egységekben nem áll rendelkezésre a megfelelő informatikai infrastruktúra, így ezeken a helyeken 
számlálásra nincs lehetőség. Ez számlálóközpontok kialakítása a nagykereskedelmi és hasznosító 
központoktól független. A KKVR nem rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával és az 
egyedi kód sem áll rendelkezésre, amely miatt a KKVRekben visszagyűjtött mennyiséget önálló, 
regionális számlálóközpontokkal kell hitelesíteni. A hulladék begyűjtését és szállítását független 
szerződött szállítók végzik. 

Fogyasztó

CsGyF
csomagolók, gyártók, 

forgalmazók

H
regionális hulladékkezelő, 

hasznosító

Sz 

szállító

Alapkezelő
Clearing house
Hasznosítási alapkezelő, 

rendszeradminisztrációs díj kezelő, 
eladásból származó CsGyF által 

megfizetett betétdíj kezelője
 

Központi 

adatbázisrendszer

Adatok tárolása egy 

csomagolás betétdíjas 

voltának 

meghatározásához.

SZK
számlálóközpont

Sz   

szállító

visszaváltott egyutas csomagolás

betétdíjas termék anyagáramlása

pénzáramlás, rendszer finanszírozás (kompenzáció, adminisztrációs díj)

betétdíj áramlás

információ áramlás, informatikai rendszer (EDI)

újrahasznosított alapanyag

Jelmagyarázat:

NK
nagykereskedelem

KKVR      
kiskereskedés kézi 

visszaváltó rendszerrel

KAVR     
kiskereskedés automata 

visszaváltó rendszerrel

 
40. ábra: Regionális számlálóközponttal 

  



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 83 

Modell specifikus paraméterek 
 

Szállítási 
relációk Tömörítettség Visszfuvar 

Szállítójármű 
kapacitása (m3) 

Fajlagos 
ktg (Ft/km) 

Informatikai 
rendszer KKVR-nél 

Honnan Hova 

F KKVR N NEM 
   

F KAVR N NEM 
   

KAVR H T NEM 38 209,55 
 

KKVR SZK N NEM 38 209,55 NEM 

SZK H T NEM 75 304,8 
  

Ebben a modellben a felhasználó tömörítetlenül viszi vissza a kiskereskedelemi egységbe a 
betétdíjas csomagolást. Az automatás rendszerek a visszavételt követően tömörítik a hulladékot 
így ezen helyekről tömörítve lehet szállítani azt. Az informatikai rendszer nélküli kézi visszaváltó 
helyeken a számlálást nem lehet elvégezni, így onnan a hulladékot zárt rendszerben tömörítetlenül 
kell elszállítani a hulladékkezelőktől és a nagykereskedelemi központtól független önálló regionális 
számlálóközpontokba. A regionális központot az alapkezelő működteti, vagy a vele szerződésben 
álló szervezet. A hulladék begyűjtését a kiskereskedelmi egységektől a független szerződött 
szállítók végzik kisebb 7,5t-ás szállítójárművel, amelynek szállítási költség vonzata van. A 
gyűjtőjáratok szervezését az igen nagyszámú kiskereskedelmi pontról direktben kell megoldani. A 
számlálóközpontból tömörítve történhet a szállítás, nagyobb, 24t-ás járművekkel a hasznosítóhoz. 
A szállítási költségek ebben a modell kiugróan magasak a többi bemutatott modellhez képest, 
hiszen a hulladék tömörítetlen szállítása és a független szállító általi szállítási költségek az egyes 
szállítási relációkban jelentősen növelik a szállítási és tárolási költségeket, amellyel a rendszer 
működtetési költsége is megnő. 
 
Ezen kívül figyelembe kell venni további paramétereket is: 

 a számlálóközpontok száma, önálló regionális számláló központok kerülnek kialakításra, 

 átalagos szállítási és gyűjtési távolságok az egyes szállítási relációkban, 

 a KKVR-ből tömörítetlen szállítást kell megvalósítani a számlálóközpontokba. 
 

Paraméterek Mérték Mértékegység 

Távolság (KAVR-H) 247 km 

Távolság (KKVR -> SZK) 278 km 

Távolság (SZK -> H) 69 km 

Számlálóközpontok száma 5 db 

KKVR 0%-ából szállítható tömörítve 0 % 

* a táblázatban található távolságok meghatározását a 2.sz. melléklet:tartalmazza. 
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Összesített költségek 
 
A parametrikus modell futtatását követően a különböző visszagyűjtési arányok mellett látható a 36. 
táblázatban az adott rendszermodell költségelemeinek változása, amennyiben a rendszer 
finanszírozását a bennmaradó betétdíjból kell ellátni. 
 
36. táblázat – 5. modell költségelemei bennmaradó betétdíjjal történő rendszerfinanszírozás mellett 

5. modell: Regionális számlálóközpontok létrehozásával 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

99% 95% 90% 80% 60% 50% 

Kiskereskedés összesen 
(Ft/év) 

 

Hasznosító összesen, 
számlálóközponttal (Ft/év) 

Szállítási költség összesen 
(Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből származó 
bevétel (Ft/év) 

Kompenzációs költségek 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 
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Amennyiben a rendszer finanszírozásához az adminisztrációs díjat és a hulladék értékesítéséből 
származó bevételt is felhasználjuk, a szükséges adminisztrációs díj mértéke az alábbi táblázat 
szerint becsülhető (37. táblázat). Amennyiben a táblázatban az adminisztrációs díj mértéke 
negatív, az azt jelenti, hogy az adott esetben az adminisztrációs díjra nincs alapvetően szükség, 
mert a hulladék értékesítése nagyobb bevételt jelenthet, mint amekkora költséget a működés 
jelent. Figyelembe kell azonban venni, hogy míg az értékesítés bevétele erősen függ a piac 
helyzetétől, az adminisztrációs díj biztos forrást jelenthet a rendszer szempontjából. 
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37. táblázat - 5. modell rendszeradminisztációs díjának meghatározása 

 
Előnyök, hátrányok 
 

Előnyök Hátrányok 

 Kézi átvétel miatt kisebb beruházásigény 

 Független az áruszállítástól 

  A szállítók kiválasztása pályáztatással 

 Kiskereskedők részéről többlet raktározás 

 Visszfuvar hiánya miatt többlet szállítási költség 

 Számlálóközpontok miatt többlet beruházási 
igény 

 Többlet, papíralapú adminisztráció 

 Tömörítés nélkül többlet szállítási költség 

 Nincs egyedi kód, téves azonosítás veszélye 

 Többlet rakodási, raktározási költség 
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7.4. Modellváltozatok összevetése 

Az egyes modell változatok költségalapú összehasonlítását 90%-os visszagyűjtési arány mellett a 
következő 38. táblázat mutatja be. 
 
38. táblázat – Modell változatok összehasonlítása 

90%-os visszagyűjtés mellett a költségek alakulása modellenként 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

1. modell 2. modell 3. modell 4. modell 5. modell  

Kiskereskedés összesen 
(Ft/év) 

 

Nagykereskedés összesen 
(Ft/év) 

Hasznosító összesen 
(Ft/év) 

Regionális számláló-
központok összesen (Ft/év) 

Szállítási költség összesen 
(Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből származó 
bevétel (Ft/év) 

Kompenzációs költségek 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 

 
A fenti táblázatban látható, hogy a rendszer finanszírozása egyes modell változatok esetében a 
bennmaradó betétdíj összegéből már 90%-os visszagyűjtési szinten sem tartható fenn, különösen 
a 3-es és 5 modellváltozat esetében, amennyiben a betétdíjat egységesen 30Ft-ra tesszük. Ezen 
esetekben a rendszer finanszírozására más forrást kell találni, vagy a betétdíj mértékét 30Ft- ról 
megemelni, vagy a 90%-os visszagyűjtési szintet nem meghaladni. A 41. ábra és 42. ábra 
szemlélteti az egyes modellek költségelemeit. Kitűnik, hogy a 2-es és 4-es modell esetében a 
működési költségek alacsonyabbak, mivel ezen változatok esetében nincs szükség 
számlálóközpontokra,  
 

 
41. ábra: Modellváltozatok költségelemeinek összehasonlítása 
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42. ábra: Költségek 90%-nál 

 
hiszen az egyedi kóddal történő azonosítás és a KKVR-ek megfelelő informatikai infrastruktúrával 
való ellátottsága biztosítja az átvételi pontokon történő számlálást is, kihasználva az ezzel járó 
előnyöket, amely egy költséghatékony betétdíjas rendszerműködést eredményezhet. Amennyiben 
figyelembe vesszük az egyes modellek működéséhez szükséges költségek finanszírozásában a 
visszagyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevételt is, akkor a rendszer adminisztrációs 
díjak a következő képen alakulnak (39. táblázat és 43. ábra). 
 
39. táblázat – Rendszer adminsztrációs díjak 90%-nál 
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43. ábra: Rendszer adminsztrációs díjak 

 
A fenti táblázatból és ábrából jól látható, hogy mindegyik modell 90%-os visszagyűjtési arány és 
egységes 30Ft-os betétdíj mellett rendszer adminisztrációs díj nélkül is működtethető. Amennyiben 
a visszagyűjtési arányt növeljük, a rendszer működtetési költsége is nőni fog, de ezzel 
párhuzamosan növekszik az értékesítésből származó bevétel is.  
 
Ennek bemutatás érdekében a következő táblázat foglalja össze a 99%-os visszagyűjtési szint 
mellett prognosztizálható költségelemeket az egyes modellváltozatok esetében (40. táblázat). 
 
40. táblázat – Modell változatok összehasonlítása 99% mellett 

99%-os visszagyűjtés mellett a költségek alakulása modellenként 

Költségelemek 
Visszagyűjtési arány 

1. modell 2. modell 3. modell 4. modell 5. modell  

Kiskereskedés összesen 
(Ft/év) 

 

Nagykereskedés összesen 
(Ft/év) 

Hasznosító összesen 
(Ft/év) 

Regionális számláló-
központok összesen (Ft/év) 

Szállítási költség összesen 
(Ft/év) 

Alapkezelő működtetési 
költsége (Ft/év) 

Működési költségek 
összesen (Ft/év) 

Beruházási költség 
alapkezelő nélkül (Ft) 

Értékesítésből származó 
bevétel (Ft/év) 

Kompenzációs költségek 
összesen (Ft/év) 

Alapkezelő beruházási 
költsége (Ft) 
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A fenti táblázatban látható, hogy a rendszer finanszírozása egyes modell változatok esetében a 
bennmaradó betétdíj összegéből már 99%-os visszagyűjtési szinten már tartható fenn, különösen 
a 3-es és 5 modellváltozat esetében. Amennyiben a betétdíjat egységesen 30Ft-ra tesszük. Ezen 
esetekben a rendszer finanszírozására más forrást kell találni, vagy a betétdíj mértékét 30Ft- ról 
drasztikusan megemelni, annak érdekében, hogy a bennmaradó betétdíjból a rendszer 
finanszírozható legyen. Ez mindegyik modell esetében a több száz forintot is elérheti. Az egyes 
modellváltozatok 99%-os visszagyűjtési szinten való költségelemeit a 44. ábra, míg az összevont 
költségelemeket a 45. ábra szemlélteti. 
 

 
44. ábra: Modellváltozatok költségelemeinek összehasonlítása 

 

 
45. ábra: Költségek 99%-nál 

 
Az egyedi kóddal történő azonosítás és a KKVR-ek megfelelő informatikai infrastruktúrával való 
ellátottsága biztosítja az átvételi pontokon történő számlálást is, kihasználva az ezzel járó 
előnyöket, amely egy költséghatékony betétdíjas rendszerműködést eredményezhet. Amennyiben 
figyelembe vesszük az egyes modellek működéséhez szükséges költségek finanszírozásában a 
visszagyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevételt is, akkor a rendszer adminisztrációs 
díjak a következő képen alakulnak (41. táblázat és 46. ábra). 
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41. táblázat – Rendszer adminsztrációs díjak 99%-nál 

 
 

 
46. ábra: Rendszer adminsztrációs díjak 99%-nál 

 
A fenti táblázatból és ábrából jól látható, hogy létezhet olyan modell, amely a 99%-os 
visszagyűjtési arány és egységes 30Ft-os betétdíj mellett a rendszer adminisztrációs díj nélkül is 
működtethető lehetne.  
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8. Egyes változatok közvetlen gazdasági hatásainak 
számszerűsítése  

A megtérülési számítást a 7. fejezetben ismertetett betétdíj modell változatok közül két 
forgatókönyvre végeztük el: 

- 2. változat: Hasznosító központú modell, informatikai rendszerrel ellátott kiskereskedések  

- 5. változat: Regionális számláló központú modell  
Mindkét modell változat esetében a számítást négy lehetséges betétdíj mértékre végeztük el: 15 
Ft/db, 20 Ft/db, 25 Ft/db, 30 Ft/db (a PET és az alumínium csomagolásra egységesen), ill. mind a 
négy betétdíj alternatíván belül hat különböző lehetséges visszaváltási arányt vizsgáltunk: 99%, 
95%, 90%, 80%, 60% és 50%. Így mindkét modell változat esetén 24-24 alváltozatot vizsgáltunk. 
 

8.1. Módszertan 

Elvégzett számítások 
 
A beruházás megtérülésének értékeléséhez a Nettó jelenérték módszert (NPV módszer) 
alkalmazzuk, mely során meghatározzuk, hogy a projekt milyen jövőbeni pénzáramokat 
eredményez, majd ezeket a pénzáramokat diszkontáljuk a megfelelő tőkeköltséggel. A beruházás 
nettó jelenértékének számítása mellett a Belső megtérülési ráta (BMR) értékét is meghatározzuk, 
mely azt a diszkontrátát adja meg, amelynek alkalmazása mellett a beruházás várható 
pénzáramlásainak nettó jelenértéke nulla.  
A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatával célunk annak meghatározása, hogy a betétdíj rendszer 
működtetése a rendszer működési költségeinek kitermelése mellett biztosít-e fedezetet a 
beruházás pótlásainak finanszírozására. 
Az érzékenységvizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy a számítás egyes bemeneti paramétereinek 
változása milyen hatást gyakorol a végeredményre, vagyis az NPV, a BMR és az éves pénzáram 
értékére. 
A szcenárió elemzés során az alap szcenárión kívül definiáltunk egy pozitív, ill. egy negatív 
szcenáriót az érzékenységvizsgálatban szereplő bemeneti paraméterek változtatásával, majd 
ezekre az esetekre is elvégeztük az NPV, a BMR és a fenntarthatósági számítást. 
 
Vizsgálati időtáv 
 
A vizsgálati időtávot a berendezések várható átlagos élettartamához igazítottuk, ami a műszaki 
becslések alapján 5 évre tehető. Elemzésünkben a beruházás évének 2013-at tekintjük, s a 
beruházás időigényére 1 évet feltételezve a működés 2014 elejével indulna, a vizsgálat befejező 
éve így 2018. Ezekre az évekre kerül tehát kiszámításra a nettó jelenérték (NPV) és belső 
megtérülési ráta (IRR), ill. a projekt működésének pénzügyi fenntarthatósága. 
 
Árszint 
 
Az elemzést mind reálértéken (változatlan árakat alkalmazva), mind nominális értéken (az inflációt 
figyelembe véve) elvégeztük.  
A nominális számítás célja annak vizsgálata volt, hogy a működési költségek gyakorlatban várható 
változása hogyan befolyásolja a rendszer megtérülését és fenntarthatóságát, tekintettel arra, hogy 
a betétdíj mértékét rövid távon nem célszerű változtatni. A működési költségek jövőbeni 
árváltozásának becsléséhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011.09.30-án publikált 35 éves 
fogyasztó árindex előrejelzéséből indultunk ki. 
 
42. táblázat - Fogyasztói árindex előrejelzés 

 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fogyasztói árindex, NGM, 

2011.09. 3,00% 3,00% 3,00% 2,90% 2,90% 2,80%
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Tőkeköltség (diszkontráta) meghatározása 
 
Az NPV módszer alkalmazásához alapvetően két tényező meghatározására van szükségünk:  

a. jövőbeli pénzáramok 
b. tőkeköltség (diszkontráta) 

 
A tőkeköltség meghatározásához a pénzügyi világ talán leggyakrabban alkalmazott matematikai 
képletét, a tőkepiaci árfolyamok modelljét (Capital Asset Pricing Model, CAPM) alkalmaztuk. A 
CAPM elméleti jelentősége abban rejlik, hogy megadja azt a hozamértéket, amelyet a befektető az 
éppen vizsgált konkrét befektetéstől elvárhat. A CAPM szerint az elvárt hozam a következő 
képlettel írható le:  

 
Re = Rf + β * ERP 

 
Ahol: 
  

 Re: elvárt hozam (tőkeköltség) 

 Rf: a becsült kockázatmentes nominális hozam Magyarországon 

 β: az iparági béta 

 ERP: piaci kockázati prémium  
 

A releváns kockázatmentes hozam 

A kockázatmentes hozam értékének meghatározásához közelítésképpen a 15 éves futamidejű 
magyarországi államkötvények referenciahozamát vettük figyelembe, melynek 2012. október 02-ai 
értéke 6,99%.

[35]
 

 
Az átlagos piaci kockázati prémium 

A kockázati prémium kifejezi azt a többlethozamot, amit egy befektető a kockázatmentes hozam 
felett realizálhat, azért mert kockázatos befektetést választott a kockázatmentessel szemben. A 
kockázati prémium meghatározása az adott ország kockázati besorolása, ill. az USA 
részvénypiacának kockázati prémiumra vonatkozó historikus adatai alapján történik. 
Magyarországra a piaci kockázati prémium értéke 9,6%-ra tehető

[36]
.  

 
Az iparági béta 

Az iparági béta értéke az, amelybe a befektetők összesűrítik valamennyi információjukat az éppen 
vizsgált befektetés kockázatáról. Minél magasabb egy befektetés bétaértéke, annál magasabb vele 
szemben a hozamelvárás. A bétát úgy skálázták, hogy az 1-es értéket akkor veszi fel, ha egy 
befektetés hozama a külső körülmények hatására többnyire ugyanúgy ingadozik, mint a teljes piac 
átlagos hozama. A béta 1-nél kisebb, ha az adott befektetés általában tompítottan tükrözi a piac 
általános állapotát, és egynél nagyobb, ha a befektetés általában kifejezetten felerősítve tükrözi a 

piac általános állapotát (Mérő, 2004)
[37]. A projektbéta meghatározásához a környezetvédelmi 

szektor tőzsdei iparági béta értékét vettük alapul, mely a 2012. januári adatok alapján 0,6
[38]

. 
 
A fenti három alapparamétert a CAPM képletbe behelyettesítve a tőkeköltség nominális értékére 
az alábbi eredményt kapjuk: 
 

r = 6,92 % + 0,6 * 9,6 % = 12,75 % 
 
A nominális diszkontráta a nominális értéken vett pénzáramok (infláció figyelembe vétele) alapján 
végzett NPV számításhoz alkalmas, míg a reálértéken vett számításhoz reál értékű diszkontrátát 
kell alkalmazni. A reál diszkontráta értékét a nominál diszkontráta és a várható éves átlagos 
fogyasztóiár-index hányadosával közelítjük. Az árváltozás meghatározásához a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2011.09.30-án publikált 35 éves fogyasztó árindex előrejelzését alkalmazzuk, mely 
alapján a 2013-2020 közötti évek várható fogyasztói árindex átlaga 2,89%. A reál diszkontráta 
értéke a fentiek alapján 9,58%. 
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Pénzügyi fenntarthatóság 
 
A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata megmutatja, hogy a betétdíj rendszer működtetése a 
rendszer működési költségeinek kitermelése mellett biztosít-e fedezetet a beruházás pótlásainak 
finanszírozására. Ez a feltétele ugyanis annak, hogy a vizsgált 5 év leteltével - a beruházási 
elemek 5 éves átlagos élettartamának lejártakor - a szükséges pótlólagos beruházások 
végrehajtásával a rendszer tovább működtethető legyen.  
Ennek alapján a fenntarthatósági vizsgálatban az NPV számításban is szereplő pénzáram 
tételeket egy további sorral, a pótlási fedezettel egészítjük ki. A pótlási fedezet összege az 
eszközök és berendezések átlagos élettartama alapján, évente azonos összegben kerül 
megállapításra. A fenntarthatóság vizsgálatakor szokásos gyakorlattal ellentétben tehát a számítás 
során a pénzáramlás tényleges felmerülése (pótlás) helyett nem tényleges kifizetést jelentő tétel 
(pótlási fedezet) kerül alkalmazásra, melynek összege évente azonos. Az alkalmazott megoldás 
célja, hogy a számítás éves szinten mutassa a rendszer finanszírozási szükségletét, annak 
érdekében, hogy a hosszú távú működés biztosításához esetlegesen szükséges további forrás 
(gyártói hozzájárulás) összege meghatározható legyen. 
 
Érzékenységvizsgálat 
 
Az érzékenység vizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy a számítás egyes bemeneti paramétereinek 
esetleges változása milyen hatást gyakorol a végeredményre, vagyis az NPV, a BMR és az éves 
pénzáram értékére. Ezzel a vizsgálat arra a kérdésre ad tehát választ, hogy amennyiben az adott 
bemeneti paramétert nem sikerült megfelelően előre jelezni, és a működés során a becsülthez 
képest eltérés lesz tapasztalható, akkor ez milyen mértékben befolyásolja a projekt megtérülését. 
A vizsgált paraméterek az alábbiak voltak:  

- nyersanyag értékesítési árak  

- kereskedelmi forgalom 
Az érzékenység vizsgálat megadja, hogy a fenti két paraméter 1%-os változása esetén hány 
százalékkal változik az NPV és BMR mutatók, ill. az éves nettó pénzáramok értéke. Ehhez meg 
kell határoznunk, hogy a vizsgált paraméter melyik pénzáramra lesz hatással, ill. hogy milyen 
arányszám áll fenn a paraméter és az adott pénzáram változása között, melyet az alábbi táblázat 
mutat be: 
 
43. táblázat - Érzékenységvizsgálat paraméterei 

 
 
Szcenárió elemzés 
 
A szcenárió elemzés során az alap szcenárión kívül definiáltunk egy pozitív, ill. egy negatív 
szcenáriót az érzékenységvizsgálatban szereplő bemeneti paraméterek adott arányú 
változtatásával, majd ezekre az esetekre is elvégeztük az NPV, a BMR és a fenntarthatósági 
számítást. A definiált szcenáriók tartalmát az alábbi táblázat tartalmazza:  
 
44. táblázat - Szcenáriók tartalma 

 
  

Vizsgált paraméter Pénzáram Arány

1. Értékesítési ár értékesítési bevétel 1:1

értékesítési bevétel 1:1

betétdíj maradvány 1:1

működési költség 1:0,25

betétdíj maradványra eső ÁFA 1:1

2. Kereskedelmi forgalom

Alap Pozitív Negatív

Értékesítési ár változatlan 10%-kal magasabb 10%-kal alacsonyabb

Kereskedelmi forgalom változatlan változatlan 5%-kal visszaesik



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 94 

8.2. A pénzáramok meghatározása 

 

8.2.1. Alap pénzáramok 

Beruházási költség és pótlás 
A kötelező betétdíjas rendszer kialakításának a rendszer egyes szereplőinél jelentkező beruházási 
igényének összesített költsége a 2. modellváltozat esetében 10.086 millió Ft, az 5. modellváltozat 
esetében 11.084 millió Ft. Mivel jelen vizsgálat egy élettartam periódust vizsgál (5 év), így a 
vizsgált időszakon belül pótlási költségek nem jelentkeznek, az utolsó évben kalkulálható 
maradványérték pedig nulla.  
 
Működési költség 
A rendszer működési költsége függ a feltételezett begyűjtési aránytól. Az alábbi táblázat a 
rendszer teljes működési költségét mutatja az egyes visszagyűjtési százalékok mellett. Ez az érték 
csak a ténylegesen jelentkező kiadási pénzáramokat tartalmazza, így az eszközök és 
berendezések éves értékcsökkenését nem (az amortizáció nem tényleges kiadás, ezért a cash-
flow alapú megtérülési számításokban nem vehető figyelembe). 
 
45. táblázat - Működési költség alakulása különböző visszagyűjtési arányok eseténaz egyes 

modellváltozatokban 

 
2. modellváltozat: 

 
5. modellváltozat: 

 
 
Működési bevétel 
A működési bevétel két részből tevődik össze: egyrészt a visszagyűjtött PET és alumínium 
nyersanyag értékesítési bevételéből, másrészt a betétdíj befizetés maradványából (a vissza nem 
váltott csomagolóanyagokra megfizetett betétdíj összege). Ezek a pénzáramok szintén a 
visszagyűjtési arányok függvényében változnak. Az értékesítési bevétel az alacsonyabb 
visszagyűjtési százalékok esetén csökken, míg a betétdíj maradvány növekszik, az alábbi táblázat 
és ábra ezt mutatja be (megjegyzés: a betétdíj maradvány esetében a 15 Ft/db esetén releváns 
adatok láthatók). Az adatokból jól látható, hogy a betétdíj maradvány sokkal érzékenyebben reagál 
a visszagyűjtési arány változására, összege az arány csökkenésével sokkal meredekebben nő, 
mint ahogy az értékesítési bevételé csökken. A betétdíj mértékétől függően kb. 85-92% között (15-
30 Ft/db betétdíj esetén) van az a visszagyűjtési tartomány, melyben az értékesítési bevétel és a 
betétdíj maradvány összege azonos, e felett az értékesítési bevétel, alatta pedig a betétdíj 
maradvány a működési bevételen belül a meghatározó. 
 
46. táblázat - Működési bevétel alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén az egyes 

modellváltozatokban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 
2. és 5. modellváltozat: 

 
  

milló Ft 99% 95% 90% 80% 60% 50%

Működési költség 2 521 2 435 2 328 2 114 1 685 1 471

milló Ft 99% 95% 90% 80% 60% 50%

Működési költség 6 116 5 882 5 594 5 018 3 865 3 289

milló Ft 99% 95% 90% 80% 60% 50%

Értékesítési bevétel 5 916 5 677 5 378 4 781 3 586 2 988

Betétdíj maradvány 330 1 649 3 297 6 595 13 189 16 487
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47. ábra: Működési bevétel alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén 

az egyes modellváltozatokban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 
Pótlási fedezet 
A pótlási fedezet éves értékének meghatározása a pénzügyi fenntarthatóság olyan szempontú 
vizsgálatához szükséges, mely megmutatja, hogy a hosszú távú működés biztosításához 
(beleértve a pótlások megvalósítását) esetlegesen mekkora összegű további forrás (gyártói 
hozzájárulás) bevonása szükséges. A pótlási fedezet figyelembe vett összege az eszközök és 
berendezések éves értékcsökkenésével egyenlő, melyet öt éves átlagos élettartamnak megfelelő 
amortizációs kulccsal számítunk. A 2. modellváltozat esetében a 10.086 millió Ft beruházási 
költség éves pótlási fedezet 2.017 millió Ft, az 5. modellváltozat esetében a 11.084 millió Ft 
beruházási költség éves pótlási fedezet 2.217 millió Ft. 
 

8.2.2. Extra pénzáramok 

 
ÁFA többlet és termékdíj kiesés 
Külön számítást végeztünk arra az esetre, amennyiben a vissza nem váltott csomagolóanyagok 
betétdíjára rakodó ÁFA is a rendszerben marad és pénzáramként jelentkezik a számításban. A 
visszaváltási arány itt is befolyásolja az eredményt (megjegyzés: a táblázatban a 15 Ft/db betétdíj 
esetén releváns adatok láthatók).  
 
47. táblázat - Betétdíj maradványra eső ÁFA alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén az egyes 

modellváltozatokban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 
2. és 5. modellváltozat: 

 

Amennyiben a kötelező betétdíj rendszerébe bevont termékek gyártói és forgalmazói mentesülnek 
a termékdíj fizetési kötelezettségük alól, ez esetben a rendszer pénzáramai között ennek a 
tételnek is szerepelnie kellene, mint kieső bevételnek. Figyelembe véve azonban a gyártói 
felelősség elvét, valamint a versenysemlegesség követelményét, termékdíj mentesség esetén a 
korábban fizetendő termékdíjjal azonos összegű befizetésnek kellene megjelennie a betétdíj 
rendszerben, így rendszerszinten nem történne bevétel kiesés. 
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8.3. Számítási eredmények 

 
Az eredmények részletesen a fejezetpont végén található táblázatokban láthatók. A táblázatokban 
sárga háttér jelzi azon adatokat, melyek az eredmények szöveges ismertetésében is megjelennek. 
 

8.3.1. 2. modellváltozat 

 
A 2. modellváltozat alapváltozata a reál (változatlan áras) számítás esetében már a 15 Ft/db 
betétdíj mérték mellett is jó megtérülési mutatókat (ld. 48. ábra) és pénzügyi fenntarthatóságot 
eredményez (ld. 49. ábra), mindegyik vizsgált visszagyűjtési arányra. Az eredmények még a 
negatív szcenárió esetében is az elfogadható tartományban maradnak. 
 
A visszagyűjtési arány csökkenése három különböző hatást eredményez: 

 egyrészt csökken a működési költség, 

 másrészt visszaesik az értékesítési bevétel, 

 harmadrészt emelkedik a rendszerben maradó betétdíj összege. 
 
A működési költség csökkenése és a betétdíj maradvány emelkedése javítja, az értékesítési 
bevétel csökkenése rontja a megtérülést és a fenntarthatóságot. Mivel a betétdíj maradvány 
emelkedéséből származó pozitív pénzáram nagyságrendileg (közel 6-szorosan) meghaladja az 
értékesítési bevétel csökkenéséből adódó negatív pénzáramot, így a visszagyűjtési hányad 
csökkenése tulajdonképpen egyre javuló pénzügyi mutatókat eredményez: a 15 Ft/db betétdíj 
mérték és az alapszcenárió esetében a 99%-os arány mellett az alap pénzáramok BMR értéke 
22,99%, az 50%-os arány mellett 178,59 %. A rendszer kiépítése és működtetése a piaci logika 
alapján is ésszerű, a beruházás nettó jelenértéke pozitív, a fenti esetekben 3,5 Mrd Ft, ill. 53,8 Mrd 
Ft. 
 

 
48. ábra: NPV és BMR alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén 

a 2. modellváltozatban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 
A pénzügyi fenntarthatóság éves pénzárama 99%-os arány mellett 1.708 millió Ft, az 50%-os 
arány mellett 15.986 millió Ft, tehát a visszaváltási arány változása nem veszélyezteti a pótlások 
finanszírozását, sőt jelentős többlet pénzáram marad a rendszerben. A fenntarthatóság vizsgálata 
alapján tehát a rendszer működtetése pótlólagos gyártói források bevonását sem igényli. 
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49. ábra: Éves pénzáram alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén 

a 2. modellváltozatban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 
Az ÁFA többlet jelentette extra pénzáramok figyelembe vétele tovább javítja a változatok 
eredményeit. 
 
A nominál értéken (infláció figyelembevételével) végzett számítás valamivel gyengébb mutatókat 
eredményez, s a pénzügyileg legrosszabb forgatókönyvnek tekinthető 99%-os visszagyűjtési arány 
esetében a negatív szcenárió még a 30 Ft/db betétdíj mellett sem térül meg, -150 millió Ft NPV-t 
ill. 12,07%-os BMR-t ad eredményül. 95%-os visszagyűjtési arány mellett viszont már a 15 Ft/db 
szcenárió esetén is megfelelő mutatókat kapunk (2.485 millió Ft NPV ill. 23,43%-os BMR). A 
pénzügyi fenntarthatóságnál ugyanakkor a kumulált pénzáram 2018. évi értékét tekintve azt látjuk, 
hogy még a 15 Ft/db betétdíj és 99% arány forgatókönyv esetén is a szükséges pótlás fedezetén 
túl 2,77 Mrd Ft marad a rendszerben (a reál számítás esetében ez 4,3 Mrd Ft volt). 
 
A 20 Ft/db, a 25 Ft/db, ill. a 30 Ft/db betétdíjjal kalkuláló változatok értelemszerűen még a 
fentieknél is jobb pénzügyi eredményeket mutatnak (ld. alábbi ábrák). 
 

 
50. ábra: NPV alakulása különböző mértékű betétdíjak és visszagyűjtési arányok esetén a 2. 

modellváltozatban (reál számítás, alap szcenárió) 
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51. ábra: Éves pénzáram alakulása különböző mértékű betétdíjak és visszagyűjtési arányok esetén a 2. 

modellváltozatban (reál számítás, alap szcenárió) 

 
Összességében elmondható, hogy a 2. modellváltozatnál az alap szcenárió mind a reál-, 
mind a nominál számítás esetében megfelelő megtérülést, ill. pénzügyi fenntarthatóságot 
eredményez. Amennyiben a visszagyűjtési arány a tervezettnél alacsonyabb értéket érne el, 
a pénzügyi mutatók tekintetében ez problémát nem okoz, mivel az ezáltal a rendszerben 
maradó betétdíj összege kiegyensúlyozza a kieső értékesítési bevételt, sőt jelentős 
többletbevételt eredményez. A negatív szcenárió azonban a nominál számítás esetében a 
99%-os visszagyűjtési arány mellett már a legmagasabb vizsgált betétdíj érték esetén sem 
biztosítja a megtérülést, ez csak a 95%-ot nem meghaladó arány esetén teljesül. 
 

8.3.2. 5. modellváltozat 

 
Az 5. modellváltozat lényegesen rosszabb pénzügyi eredményeket mutat, mint a 2. modellváltozat. 
A reál (változatlan áras) számítás esetében 15 Ft/db betétdíj mérték mellett 90%-os visszagyűjtési 
arány és afelett a rendszer nettó jelenértéke már az alapszcenárióban is negatív, a BMR pedig 
alacsony (ld. 52. ábra). A visszagyűjtési arány csökkenése természetesen itt is hasonlóan hat, mint 
a másik modellváltozatnál, így a rendszerben maradó betétdíj összegének növekedésével már 
pozitív eredmények születnek, az 50%-os arány mellett az NPV 45,98 Mrd Ft, a BMR 137,37%. A 
pénzügyi fenntarthatóság éves pénzárama 99%-os arány mellett -2.086 millió Ft, tehát a rendszer 
pótlólagos forrásbevonást igényel, az 50%-os arány mellett 13.969 millió Ft (ld. 53. ábra). 
 
Az ÁFA többlet jelentette extra pénzáramok figyelembe vétele a visszagyűjtési arány 
csökkenésével egyre nagyobb mértékben javítja az eredményeket, 90%-os visszagyűjtés esetén 
már pozitív NPV-t okoz (2.517 millió Ft), de ennél magasabb visszagyűjtés esetén nem tudja 
pozitívba fordítani a rendszer eredményeit. 
 
A nominál értéken (infláció figyelembevételével) végzett számítás a fentiekhez alapvetően hasonló, 
de valamivel még gyengébb mutatókat eredményez. 
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52. ábra: NPV és BMR alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén 

az 5. modellváltozatban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 

 
53. ábra: Éves pénzáram alakulása különböző visszagyűjtési arányok esetén 

az 5. modellváltozatban (15 Ft/db betétdíj, reál számítás, alap szcenárió) 

 
Az alapszcenárióban 20 Ft/db betétdíj esetén már az alap pénzáramok megtérülése is megfelelő 
90%-os visszagyűjtési arány mellett (ld. 54. ábra), az NPV 3.247 millió Ft, a BMR pedig 20,16%. A 
25 Ft/db betétdíjjal kalkuláló változat esetén már a 95%-os visszagyűjtést közelíti a megtérülés 
határa, 30 Ft/db betétdíj esetén pedig csaknem eléri azt. A rendszer fenntarthatósága 
vonatkozásában kedvezőbb a helyzet (ld. 55. ábra), 90%-os visszagyűjtési arány mellett mindegyik 
vizsgált betétdíj mérték esetén biztosított a hosszú távú működtethetőség, 25 Ft/db betétdíj esetén 
pedig már a 95%-os visszagyűjtési arány sem okoz forráshiányt. 
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54. ábra: NPV alakulása különböző mértékű betétdíjak és visszagyűjtési arányok esetén az 5. 

modellváltozatban (reál számítás, alap szcenárió) 

 

 
55. ábra: Éves pénzáram alakulása különböző mértékű betétdíjak és visszagyűjtési arányok esetén az 5. 

modellváltozatban (reál számítás, alap szcenárió) 

 
Az eredmények azonban sokkal érzékenyebbek, mint a 2. modellváltozat esetében voltak, 
jelentőséget kap a nominál értéken végzett számítás és a szcenárió elemzés. A működési 
költségekre rakódó inflációs hatással 95%-os visszagyűjtési arány mellett már csak az extra 
pénzáramok figyelembe vételével biztosított a fenntarthatóság a 25 Ft/db és afeletti betétdíj 
esetében, a negatív szcenáriót is figyelembe véve pedig már úgy sem, még a legmagasabb 30 
Ft/db összegű betétdíj mellett is épp hogy csak pozitív a kumulált pénzáram. 
 
Összességében elmondható, hogy az 5. modellváltozat pótlólagos források bevonása nélkül 
magas visszagyűjtési arányok esetében nem, vagy csak magas betétdíj mértékek esetén 
életképes, és jelentősen rosszabb pénzügyi eredményeket mutat, mint a 2. modellváltozat. 
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9. Egyes változatok bevezetésének környezeti hatásai  

9.1. Az életciklus modell módszertana 

A környezeti hatások számszerű, pontos meghatározásához, vagy célként azok csökkentéséhez 
elengedhetetlen feltétel a termék/tevékenység által előidézett hatások pontos ismerete. Az 
életciklus elemzés (LCA–Life Cycle Assessment) módszer segítségével egy termék, folyamat vagy 
szolgáltatás teljes életútja során (a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásáig, illetve újbóli 
alapanyaggá válásáig) vizsgáljuk annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Az ISO 14040 
szabvány alapján az életciklus-elemzés a következőképp definiálható: "a termékkel kapcsolatos 
környezeti tényezők és potenciális hatások értékelésének olyan módszere, amely leltárt készít a 
termékkel kapcsolatos folyamatok rendszerének bemenetéről és kimeneteiről; kiértékeli az ezekkel 
kapcsolatos potenciális környezeti hatásokat; értelmezi a leltári elemzésnek és a hatásértékelés 
fázisainak eredményeit a tanulmány céljainak figyelembevételével." [MSZ EN ISO 14040]  

9.2. Célok és rendszerhatár meghatározása 

A módszer kiválóan alkalmas nemcsak anyagáramok, hanem folyamatok környezeti hatás 
vizsgálatára is. Esetünkben fő célként a bevezetésre váró betétdíjas rendszer környezeti 
hatásait kell meghatározni. Ahhoz, hogy az elemzésben kapott számok dimenzionálva legyenek, 
összehasonlító elemzés keretében számszerűsítésre kerülnek az egyes alternatívák, illetve azok 
arányai. A módszer segíthet a környezeti hatásokat figyelembevevő döntéshozatalban. 
Az elemzés nagyrészt a vizsgálandó termékek hulladékká válásuk utáni fázisával, pontosabban 
azok begyűjtési lehetőségeivel foglalkozik. Így az elsődleges rendszerhatár a termékek 
fogyasztótól való elkerülésétől a hulladék hasznosítóba kerüléséig tart. Másodlagos 
rendszerhatárként – csak a nagyságrendi lépték behatárolása céljából – az anyagáramokkal 
módosított életciklus elemzés szolgált (a nyersanyag kitermelésétől az másodlagos nyersanyaggá 
válásáig,56. ábra). 
 

 
56. ábra: Betétdíjas rendszer és a többi vizsgált rendszer életciklus elemzésének rendszerhatára 

 
Felhasználva a tanulmányban alkalmazott adatokat, illetve számításokat, az életciklus elemzés 
funkcionális egységének alapjául az egy év alatt kibocsátott anyagmennyiség (PET palack és 
alumínium doboz) szolgált (48. táblázat). 
 
48. táblázat - 2010-ben forgalomba hozott mennyiség anyagfajta szerint 

2010 évben PET [db]                    ALU [db] 

Qü(F) forgalomba hozott mennyiség (db) 1497341850               737 748 073 

 

Az alábbi két forgatókönyv került kiválasztásra a betétdíjas rendszer modellezésénél: 
1. Betétdíjas rendszer kiskereskedelmi informatikai rendszerrel, hulladékkezelőhöz 

történő szállítással 

2. Betétdíjas rendszer regionális számlálóközponttal 

Ezek mellett két modell készült az összehasonlíthatóság céljából: 
3. Az egyik bemutatja a jelenlegi begyűjtési rendszert a begyűjtött frakciók aktuális 
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4. A másik szerint a tervezett begyűjtendő mennyiség csak a szelektív hulladékgyűjtés 

rendszerén keresztül valósulna meg. 

9.3. Felhasznált adatok 

1. Csomagolóanyag átlagos súlya darabonként (illetve megközelítőleg az összes kibocsátás 

mértékében): 

 PET: 37g, 

 Alumínium doboz: 17g
7
 

2. Szelektív hulladékgyűjtés adatai
[16]

 

 Házhoz menő és gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés arányai (házhoz menő: 

12,9%, gyűjtőszigetes: 87,1%) 

 Átlagos szállítási távolságok (házhoz menő: 60km; gyűjtőszigetes: 67km) 

 Autók kihasználtsága (házhoz menő: 5,75%; gyűjtőszigetes: 15,27%) 

3. Szállítási távolságok 

 KAVR – H: 247km    KKVR – H: 228km 

 KAVR – NK:   50km    KKVR – NK: 228km 

 NK – H:    50km    KKVR – SZK: 277km 

 SZK – H:   69km 

4. A modellezésnél felhasznált szállítójárművek típusai 

 14 - 20t bruttó súlyú / 11,4t hasznos súlyú (diesel, Euro 5) szállítójármű: betétdíjas 

rendszerben való szállítás esetén visszavételi ponttól a hasznosító felé; valamint 

szelektív hulladékgyűjtés esetén került alkalmazásra 

 12-14t bruttó súlyú / 9,3t hasznos súlyú (diesel, Euro 5) szállítójármű: betétdíjas 

rendszerben való szállítás esetén visszavételi ponttól nagykereskedelem felé 

került alkalmazásra 

5. Tömörítő gép energiafelhasználása
[17]

 

 a hajtómű energiaigénye: 0,75kWh. Ez alapján pl.: 2,311575E-5 kWh egy PET 

palack tömörítéséhez szükséges energia mennyisége 

6. A modellezésnél felhasznált folyamatok anyagokra vonatkozóan 

 Polyethylene terephthalate bottle (PET) – adatbázis: RER -2011 

 Aluminium sheet mix - adatbázis: RER -2011 

7. Jelenlegi hulladékgyűjtés arányszámai (49. táblázat) 

 

49. táblázat - Visszagyűjtési arány a kibocsátás függvényében (2012-ben) 

 
 

8. Feltételezés szerint a betétdíjas gyűjtési rendszerek és a szelektív gyűjtés esetén 90%-os 

visszagyűjtési arány épül a modellbe, míg 10%-os „veszteség”, ez a mennyiség a 

kommunális hulladékgyűjtés rendszerébe jut. 

9. Automatás begyűjtés és kézi begyűjtés aránya: 64%-36% 

 

Az alapadatok, modellek összhangban állnak a tanulmány többi fejezetével. 

                                                      
 
7
 Egy visszaváltó automata tárolója 190 kg-os. A tároló súlya kb. 250 – 260 kg bruttó súly. Ebből 60 

kg a tartály és 180-190 kg a préselt dobozok súlya. Az összepréselt alu dobozok tárolására a 
készülék alján lett kialakítva egy 1m

3
-es tárolótartály, amely 12000-13000 doboz tárolására 

alkalmas. Ebből adódik, hogy egy ALU doboz átlagos súlya a 0,016-0,017kg lehet.
[17][39]

 

2012 évben PET palack Alu doboz

Visszagyűjtés a kibocsátás arányában 20,50% 2,45%
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9.4. Modellépítés, hatásértékelő módszer 

A felépített modell tartalmazza az előzőekben meghatározott rendszerhatáron belül az egyes 
anyagáramokhoz fűződő szállítási módokat, távolságokat, valamint az automatás visszavétel 
esetén a tömörítő villamosenergia felhasználását. Az első lépésben meghatározandó elemzés 
anyag-független – nem tartalmazza az egyes anyagtípusok előállítását, illetve azok hulladékká 
válásuk utáni hasznosítását (57. ábra). 
 

 
57. ábra: Betétdíjas rendszer kiskereskedelmi informatikai rendszerrel, hulladékkezelőhöz történő szállítással 

modellje 

 

A modellépítés hasonlóképp történt a többi forgatókönyv esetében is (58. ábra).  

 
58. ábra: Betétdíjas gyűjtés modellje anyagáramokkal 

 
A környezeti hatások értékelésénél a CML2001–Nov.2010 hatásvizsgálati módszer egy kategóriája 
(GWP – Global Warming Potential) került kiválasztásra. A globális felmelegedési potenciál – vagy 
manapság gyakran karbon-lábnyomként ismert kategória - az üvegházhatású gázok széndioxidhoz 
viszonyított hőabszorpciós képességét adja meg. A különböző gázok jövőbeni hatásának 
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klimatikus változást előidéző hatására használják, a referens széndioxid gáz 1kg-jához viszonyított 
hőabszorpciós hatás alapján. 
Ennek a kategóriának az értékei jól tükrözik a valós környezeti hatásokat, valamint a hatásértékelő 
rendszer többi kategóriájában a trendek ezzel összhangban vannak, csak arányokban térnek el 
kisebb-nagyobb mértékben az egyes alternatívák. 

9.5.  Életciklus elemzés módszere a kiválasztott rendszerre 

Az egyes begyűjtési rendszerek modellezése után történik a bemenő és kimenő anyag- és 
energiafajták környezeti hatásainak értékelése, majd a leltár és hatásértékelési szakaszok 
eredményeinek értelmezése, dokumentálása. 

9.5.1. Betétdíjas rendszer kiskereskedelmi informatikai 
rendszerrel, hulladékkezelőhöz történő szállítással 

Az előzőekben kidolgozott betétdíjas begyűjtési rendszer szerint a PET és alumínium doboz 
hulladék mind az automatás visszagyűjtési rendszerből, mind a kézi begyűjtési rendszerből 
tömörítve a hasznosítóba kerül (59. ábra).  
Az életciklus elemzés alapján az egyes szakaszok anyag fajtánként a következőképp kerültek 
kiértékelésre (anyag függetlenül): 

 Mindkét anyagfajta esetén az automatás begyűjtésnek van nagyobb hatása 

 A PET hozzájárulás a környezeti hatásokhoz magasabb, mint az aludobozé (igaz nagyobb 
feldolgozási arányok mellett) 

 A PET automatás begyűjtése, préselése 50,8%-a a teljes környezeti hozzájárulásnak 

 A teljes folyamatnál a légkörbe kerülő szén-dioxid 96,2%-ban, 0,97%-ban a nitrogén-
oxidok, valamint 2,64%-ban a metán a felelős az éghajlatváltozáshoz hozzájárulásért 

 
59. ábra: Globális felmelegedésre való hatások „Betétdíjas rendszer kiskereskedelmi informatikai rendszerrel, 

hulladékkezelőhöz történő szállítással” esetén 

9.5.2. Betétdíjas rendszer regionális számlálóközponttal 

Ebben a betétdíjas rendszer alternatívában az automatás begyűjtési rendszerben a PET palack és 
az alumínium doboz tömörítve a hasznosítóba kerül, míg a kézi begyűjtés esetében először 
tömörítetlenül a regionális számlálóközpontokba, majd onnan tömörítve a hasznosítóba. 
Az életciklus elemzés alapján az egyes szakaszok anyag fajtánként a következőképp kerültek 
kiértékelésre (anyag függetlenül,(60. ábra)): 

 A PET palackra eső környezeti hatások sokkal magasabbak, mint az alupalackra esők 

 Mindkét anyag esetén a kézi visszavétel a környezetterhelőbb, amely magyarázható a 
tömörítetlenül szállítás hatásaival 

 Ebben a modellben az alumíniumra eső hatás 12,7%, míg a fennmaradó a PET 
begyűjtésének hatása 

 Ebben az esetben is a szén-dioxid, és a metán hozzájárulása a legmagasabb 

CML2001 - Nov. 2010, Global Warming Potential
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60. ábra: Globális felmelegedésre való hatások a betétdíjas begyűjtés regionális számlálóközponttal esetén 

 

9.5.3. Szelektív hulladékgyűjtés 

Egy feltételezett modell esetén, melyben az éves eladott mennyiség (PET palack és alumínium 
doboz) tervezett visszagyűjtési aránya 90%. Nincs betétdíjas rendszer, hanem csakis a jelenlegi 
szelektív gyűjtési módokkal (házhoz menő gyűjtéssel és gyűjtőszigetes gyűjtéssel) sikerül 
megvalósítani ezt az értéket. A gyűjtés szállítási adatai egyeznek a jelenlegi gyűjtési adatokkal – 
szállítási távolságok, kihasználtság, stb. (61. ábra). 

 
61. ábra: Globális felmelegedésre való hatások szelektív hulladékgyűjtés esetén 

 
Az életciklus elemzés alapján az egyes szakaszok anyag fajtánként a következőképp kerültek 
kiértékelésre (anyag függetlenül): 

 Mindkét anyagfajta esetén a PET palackok begyűjtése jár nagyobb környezetterheléssel 

 Anyagfajtán belül a házhoz menő gyűjtés ad jobb eredményt 

 Az egyes szakaszok értékeinek oka nagyrész a szállítójárművek kihasználatlanságából 
adódik. 
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9.5.4. Jelenlegi hulladékgyűjtési rendszer 

A jelenlegi hulladékgyűjtési rendszer modellje annyiban tér el a szelektív hulladékgyűjtés 
modelljétől, hogy ebben a begyűjtés arányszámai igazodnak a 2012 évi becsült értékekhez (50. 
táblázat és 62. ábra). 
 
50. táblázat - 2012 évi becsült visszagyűjtési arányok PET palack és alumínium doboz esetén 

 
 

 
62. ábra: Globális felmelegedésre való hatások a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés esetén 

 
Csak a gyűjtési rendszert figyelembe véve, itt is, mint az előző esetben a gyűjtőszigetes szelektív 
hulladékgyűjtésnek van a legnagyobb hatása a környezetre, ugyanakkor itt jelentősen 
megemelkedik a kommunális hulladékáramok hatása, melyek értékei a szelektív hulladékgyűjtés 
áramába nem kerülő anyagok mennyiségi arányával magyarázható. (Ez a modell sem tartalmazza 
az anyagáramokat, csakis a begyűjtő rendszert.) 
  

2012 évben PET palack Alu doboz

Visszagyűjtés a kibocsátás arányában 20,50% 2,45%

CML2001 - Nov. 2010, Global Warming Potential
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9.6. Összehasonlító elemzés 

9.6.1. Gyűjtési rendszerek összehasonlító elemzése 

Az összehasonlító elemzés célja megkeresni az egyes alternatívák közül azt, mely környezeti 
előnyökkel rendelkezik a többihez képest. Ugyanakkor e módszer segítségével nagyságrendileg 
behatárolható az általunk vizsgált folyamat. A betétdíjas rendszer esetében két forgatókönyv, 
valamint az összehasonlíthatóság végett két szelektív gyűjtési alternatíva került az összehasonlító 
elemzés középpontjába (63. ábra). 

 
63. ábra: Hulladékgyűjtési rendszerek összehasonlítása (GWP) 

 
Abban az esetben, ha kizárólag a hulladékgyűjtő rendszer környezeti hatásaiból kellene döntést 
hozni, akkor egyértelműen a jelenlegi hulladékgyűjtés rendszere lenne a legjobb, hiszen viszonylag 
rövid távolságokon belül történik a szállítás a többihez képest. Legrosszabb alternatívának a 
második eset: a betétdíjas rendszer regionális számlálóközpontokkal bizonyul. Ha 100%-nak 
tekintjük ez utóbbit, akkor a következőképp alakulnak az ehhez viszonyított arányok (51. táblázat): 
 
51. táblázat: Az egyes forgatókönyvek viszonyulása a legmagasabb értéket képviselő betétdíjas rendszer 

regionális számlálóközponttal elképzeléshez 

 

9.6.2. Gyűjtési rendszerek összehasonlító elemzése - 
anyagáramokkal 

Az összefoglaló fejezet célja, hogy a környezeti hatások ne csak egy kiragadott életciklus szakaszt 
mutassanak be, hanem egy hosszabb fejezetet karoljanak fel. Ezért a már meglévő életciklus 
szakasz modelljei anyagáramokkal kerültek módosításra. Így modellezésre került (64. ábra): 

 az egyes termékek előállítása (PET palack és alumínium doboz gyártás - alapanyagokkal), 

 kommunális hulladéklerakás környezeti hatásai 

 valamint a szelektív begyűjtésből adódó környezeti megtakarítás. (Abban az esetben, ha 
egy termék anyagában hasznosul, akkor abból újra alapanyag válik, nincs szükség annak 
a mennyiségnek az újbóli nyersanyagból való előállítására.) 

CML2001 - Nov. 2010, Global Warming Potential
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Forgatókönyvek arányok (%)

Betétdíjas - hulladékos inforendszerrel 23,77

Betétdíjas - Regionális számlálóközponttal 100,00

Szelektív hulladékgyűjtés 35,09

Jelenlegi hulladékgyűjtés 11,02
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64. ábra: Összehasonlító elemzés – anyagáramokkal módosított modellekre (GWP) 

 
Ebben az elemzésben látszik, hogy míg csak a visszagyűjtő rendszerek kerültek elemzésre, addig 
a jelenlegi hulladékgyűjtés (9.5.4) volt legalacsonyabb hatással a környezetre, de amennyiben 
anyagáram kapcsolódott a folyamatokhoz ez vált a legrosszabbá. A szelektív és a betétdíjas (a 
kiválasztottak közül bármelyik) rendszerek között ebben az összehasonításban elhanyagolható a 
különbség. 
Tehát az a legfontosabb cél, hogy maga a felhasznált anyag visszagyűjtésre kerüljön (65. ábra). 
 

 
65. ábra: Összehasonlító elemzés – anyagáramokkal módosított modellekre (GWP)- részletes 

 
A 66. ábra részletezi az előző ábrában (65. ábra) megjelölt értékeket. Látszik, hogy a környezeti 
terhelés tulajdonképpen mind a három forgatókönyvben közel azonos értékű – köszönhetően az 
alapanyag előállítás befolyásoló hatásainak. Ugyanakkor a környezeti megtakarítás – ami a 
szelektíven gyűjtött hulladék visszaforgatásából adódik - a betétdíjas és a szelektív hulladékgyűjtés 
esetén jóval nagyobb, mint a jelenlegi (alacsonyabb arányú) gyűjtésnél. Így az összesített 
értékekben ez mutatkozik meg (65. ábra). Az életciklus további szakaszainak értékei (begyűjtési 
lehetőségek) eltörpülnek a több hatásértékhez képest. 
A jelenlegi rendszerben effektív veszteségként könyvelhető el a hulladékok nem hasznosítása, 
illetve környezetterhelőként ezen anyagok hulladéklerakóba kerülése. 
  

CML2001 - Nov. 2010, Global Warming Potential
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Összehasonlító elemzés a normalizálás és súlyozás módszerével 
A hatáselemző módszeren belüli kategóriák hozzájárulását, valamint egymáshoz viszonyított 
kapcsolatát a normalizáció módszerével lehet vizsgálni. A súlyozás módszere pedig egy adott 
terület egységre számít súlyozott értékeket. A súlyozó faktor értékei eltérőek lehetnek 
területenként, kategóriánként.(Közép-Európai súlyozás esetén a GWP szerepel a legnagyobb 
szorzóval). E két módszer együttesen lehetőséget ad egy grafikonon belüli megjelenítésre, úgy, 
hogy a hatáskategóriák arányai érzékelhetővé válnak. 

 
66. ábra: Hulladékgyűjtési rendszerek összehasonlítás anyagáramokkal – normalizált, súlyozott értékekkel 

 
Az ábrán látszik, hogy többszörös értékkel szerepel a karbon-lábnyom mértéke a többi kategória 
értékeihez képest. A savasodás (AP-Acidification Potential), az erőforrás csökkenés (ADP- Abiotic 
Depletion Potential), valamint a jelenlegi hulladékgyűjtés rendszer vizsgálatánál a Fotokémiai 
Ózonképződés (POCP – Photochemical Ozone Depletion Potential) kategóriákban érzékelhető 
még jelentősebb környezeti hatás, míg legalacsonyabb értékű az Ózonréteg vékonyodására való 
hatás (ODP – Ozone Layer Depletion Potential). 
Ez az arány is indokolta az elemző módszerből kiragadott globális felmelegedésre való hatás 
részletesebb elemzését a tanulmányban. 
A normalizálás, súlyozás módszerével végzett vizsgálat eredménye is megegyezik az előzőekben 
levont konklúziókkal, mely szerint az egyes forgatókönyvek közül a jelenlegi hulladékgyűjtés 
rendszere terheli legjobban a környezetet szemben a szelektív hulladékgyűjtés vagy a betétdíjas 
gyűjtés rendszerével. 
 
 
  

Hulladékgyűjtési rendszerek összehasonlítása (PET, alu anyagáramokkal) normalizált, súlyozott értékekkel
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10. A betétdíjas rendszer hatása a már meglévő lakossági 
szelektív gyűjtési rendszerre, különös tekintettel az 
együttalkalmazhatóságra  

10.1. A hagyományos szelektív hulladékgyűjtési módszerek 
költség – és bevétel mérlegének változása a betétdíjas 
rendszer megjelenését követően 

Az alábbi rövid összefoglaló megpróbálja elemezni azt a változást, hogy a betétdíjas rendszer 
bevezetése esetén a jelenlegi közszolgáltatóknál milyen költségváltozást okoz a betétdíjas 
termékektől mentes lakossági szelektív gyűjtési rendszer. A számítások az egyik megyei székhely 
közszolgáltatójának 2012-es alapadatai által került meghatározása. A közszolgáltató nem járult 
hozzá, hogy nevét nyilvánosan felhasználjuk a jelentésben. 

10.1.1. Gyűjtési távolságok változása a lakossági szelektív 
hulladékgyűjtésnél 

A betétdíjas rendszer elindulása előtt 
 
Egy megyszékhely teljes úthálózata (DSM 10 térkép alapján) :    1925,287 km 
 
A megyeszékhelyen szelektív gyűjtőjáratok által bejárt heti úthossz: 
szigetes gyűjtés:       190,572 km 
házhoz menő gyűjtés:       797,892 km 
összesen:        988,464 km 
évente összesen (52 hét):     51400,128 km 
 
 

A betétdíjas rendszer elindulása után 
A megyeszékhelyen a szelektív gyűjtőjáratok által bejárt heti úthossz: 
szigetes gyűjtés:       165,443 km 
házhoz menő gyűjtés:       801,194 km 
összesen:        966,637 km 
évente összesen (52 hét):     50265,124 km 
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10.2. Országos gyűjtési távolságok  

A betétdíjas rendszer elindulása előtt 
 
Az ország településeinek úthálózata (DSM 10 térkép alapján):    45123,505 km 
 
A szelektív gyűjtőjáratok által bejárt heti úthossz (feltételezve, hogy a gyűjtési módok megoszlása 
vizsgált megyeszékhellyel azonos): (45123,505*988,464)/1925,287= 23 166,915 km 
évente összesen (52 hét):       1 204 679,58 km 
 
ebből 
 
házhoz menő gyűjtés: (45123,505*797,892)/1925,287=    18 700,424 km 
        évente: (18700,424*52)=      972422,048 km 
szigetes gyűjtés évente: (1204679,58-972422,048)=     232 257,532 km 
 

A betétdíjas rendszer elindulása után 
 
A szelektív gyűjtőjáratok által bejárt heti úthossz (feltételezve, hogy a gyűjtési módok megoszlása 
vizsgált megyeszékhellyel azonos): (45123,505*966,637)/1925,287=22 655,35 km 
évente összesen (52 hét):      1 178 078,164 km 
 
ebből 
 
házhoz menő gyűjtés: (45123,505*801,194)/1925,287=   18 777,81 km 
        évente:   (18777,81*52)=   976 446,335 km 
szigetes gyűjtés évente: (1 178 078,164 - 976 446,335)=   201 631,83 km 
 

10.3. A begyűjtött csomagolóanyagok mennyisége 

52. táblázat - Hazai lakossági szelektíven begyűjtött csomagolási hulladékok becsült éves mennyisége
[11]

 

  Papír 
PET 
palack 

Fólia 
PP, 
HDPE 

Alu 
doboz 

Italos-
karton 

Üveg 
Egyéb 
fém 
(Fe) 

Össz.: 

Vizsgált 
megyeszék
hely 
 [kg] 

846 193 281 598 37 699 15 364 23 362 36 737 498 043 10 466 1 749 461 

Országos* 
[kg] 

17 111 808 11 273 428 1 850 420 1 072 136 335 272 370 674 18 602 074 983 868 51 599 680 
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53. táblázat - A betétdíjas rendszer megjelenését követően a szelektív rendszerben gyűjthető hulladékok 

becsült mennyisége 

  Papír Fólia 
PP, 
HDPE 

Üveg 
Italos-
karton 

Egyéb 
fém 
(Fe) 

Össz.: 

Vizsgált 
megyeszékhely 
[kg] 

846 193 37 699 15 364 498 043 36 737 10 466 1 444 501 

Országos [kg] 17 111 808 1 850 420 1 072 136 18 602 074 370 674 983 868 39 990 980 

 
Amennyiben a betétdíjas rendszer bevezetése kerül a PET és fémdoboz csomagolású italokra, 
akkor gyakorlatilag az ebből származó hulladékok nem kerülnek a szelektív gyűjtés 
anyagáramába. 
A betétdíjas rendszer révén a szelektív gyűjtőrendszerbe tehát feltételezhetően mintegy 20% -kal 
kevesebb hulladék kerül várhatóan.  
 
54. táblázat - A különböző gyűjtési módok által gyűjtött hulladékok mennyisége a betétdíjas rendszer 

bevezetése előtt a vizsgált megyeszékhelyen 

  Papír 
PET 
palack 

Fólia 
PP, 
HDPE 

Alu 
doboz 

Italos-
karton 

Üveg 
Egyéb 
fém 
(Fe) 

Össz.: 

Házhoz menő [kg] 150 283 70 165 16 024 5 381 10 027 16 232 3 029 7 413 278 555 

Gyűjtőszigetes [kg] 695 910 211 433 21 675 9 983 13 335 20 505 495 014 3 053 1 470 906 

Összesen [kg] 846 193 281 598 37 699 15 364 23 362 36 737 498 043 10 466 1 749 461 

Átlagos összetétel 48,37% 16,10% 2,15% 0,88% 1,34% 2,10% 28,47% 0,60% 100% 

 
55. táblázat - A különböző gyűjtési módok által gyűjtött hulladékok mennyisége a betétdíjas rendszer 

bevezetése után a vizsgált megyeszékhelyen 

  Papír Fólia 
PP, 
HDPE 

Italos-
karton 

Üveg 
Egyéb 
fém 
(Fe) 

Össz.: 

Házhoz menő [kg] 150 283 16 024 5 381 16 232 3 029 7 413 198 363 

Gyűjtőszigetes [kg] 695 910 21 675 9 983 20 505 495 014 3 053 1 246 139 

Összesen [kg] 846 193 37 699 15 364 36 737 498 043 10 466 1 444 501 

Átlagos összetétel 58,58% 2,61% 1,06% 2,54% 34,48% 0,72% 100% 
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10.4. Költségek és bevételek változása 

A költségek betétdíjas rendszer elindulása előtti állapota 
A vizsgált megyeszékhelyen a szelektív gyűjtőjáratok fajlagos költsége (gyűjtés+szállítás)

[16]
: 

szigetes gyűjtés esetén:       31,7226 Ft/kg 
házhoz menő gyűjtés esetén:       74,4354 Ft/kg 
 
Ezen költségösszetevőkkel a szelektív gyűjtés és szállítás éves működtetési költsége a vizsgált 
megyeszékhelyen: 
(278 555 kg* 74,4354 Ft/kg)+( 1 470 906* 31,7226 Ft/kg)=  67 395 315 Ft 
 
A szelektív gyűjtés úthosszainak arányában ugyanez országos szinten: 
(67 395 315*1 204 679,58/51400,128)=      1 579 566 550Ft 
 

A költségek betétdíjas rendszer elindulása utáni állapota 
A vizsgált megyeszékhelyen a szelektív gyűjtőjáratok várható fajlagos költsége (gyűjtés+szállítás): 
szigetes gyűjtés esetén:  
 
(31,7226 Ft/kg* 165, 443 km)/190,572 km)=    27,54 Ft/kg 
azért csökkent, mert a szállítási távolságok a hulladékmennyiségnél nagyobb mértékben 
csökkentek 
 
házhoz menő gyűjtés esetén:  
(74,4354 Ft/kg * 801,194 km)/797,892=     74,74 Ft/kg 
azért nőtt, mert a szállítási távolságok nőttek, a hulladék mennyisége pedig csökkent 
 
Ezen költségösszetevőkkel a szelektív gyűjtés és szállítás éves működtetési költsége a vizsgált 
megyeszékhelyen: 
 
(198 363 kg* 74,74 Ft/kg)+( 1 246 139* 27,54 Ft/kg)=    49 144 319Ft 
A szelektív gyűjtés úthosszainak arányában ugyanez országos szinten: 
(49 144 319 * 1 178 078,164 / 50 265,124)=     1 152 015 796Ft 
 
A bevételek betétdíjas rendszer elindulása előtti állapota 
 
56. táblázat - A gyűjtött hulladékfrakciók értékesíthető részéből származó bevétel országos szinten, évente a 

betétdíjas rendszer indulását megelőzően 

  

vegyes 
papír és 
karton 
(50%-50%) 

PET 
palack Fólia 

PP, 
HDPE 

Alu 
doboz 

Italos-
karton 

vegyes és 
fehér üveg 
(50%-50%) 

Egyéb 
fém 
(Fe) Össz.: 

Országosan 
[kg] 17 111 808 11 273 428 1 850 420 1 072 136 335 272 370 674 18 602 074 983 868 51 599 680 

Ár [HUF/Kg]* 27,30918526 84,39819428     246,294219   6,201065795 
42,884491
43   

Bevétel [HUF] 467 309 535 951 456 967 0 0 82 575 580 0 115 352 685 
42 192 
679 1 658 887 445 
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A bevételek betétdíjas rendszer elindulása utáni állapota 
 
57. táblázat - A gyűjtött hulladékfrakciók értékesíthető részéből származó bevétel országos szinten, évente a 

betétdíjas rendszer indulását követően 

  

vegyes papír 
és karton 
(50%-50%) Fólia 

PP, 
HDPE 

vegyes és 
fehér üveg 
(50%-50%) 

Italos-
karton 

Egyéb fém 
(Fe) Össz.: 

Országosan [kg] 17 111 808 1 850 420 1 072 136 18 602 074 370 674 983 868 39 990 980 

Ár [HUF/Kg] 27,30918526     6,201065795   42,88449143   

Bevétel [HUF] 467 309 535 0 0 115 352 685 0 42 192 679 624 854 898 

 
Különbség - költségek 
A számítások eredményei szerint az országos szelektív hulladékgyűjtő rendszer gyűjtési és 
szállítási költségei 27%-kal csökkennek (1 579 566 550 Ft - 1 152 015 796 Ft)= 427 550 754 Ft –
tal lesznek kisebbek éves szinten, miután a betétdíjas rendszer működésbe lép. A csökkenés a 
gyűjtőszigetek kiszolgálásának várhatóan rövidebb úthosszaira vezethető vissza. 
 
Különbség – bevételek 
A begyűjtött hulladékfrakciók értékesíthető típusainak eladásából származó bevétel országos 
szinten a betétdíjas rendszer beindulása előtt: 1 658 887 445 Ft. Ez a bevétel a szelektív 
hulladékgyűjtő rendszereket működtető szervezeteknél realizálódik. 
 
Ugyanez az összeg a betétdíjas rendszer beindulása után várhatóan 62,4%-kal csökken, 
624 854 898 Ft –ra változik.  
 
Ez azt jelenti, hogy a szelektív gyűjtőrendszereket működtető szervezetek országos szinten, 
évente mintegy 1 658 887445 - 624 854 989 = 1 034 032 456 Ft –tal kevesebb bevételhez jutnak. 
 
Különbség - összesítve 
A gyűjtési és szállítási költségek csökkenése évente 427 550 754 Ft lesz, ezzel párhuzamosan 
pedig a rendszerbe be nem kerülő frakciók miatti elmaradó bevétel pedig 1 034 032 456 Ft. 
 
A szelektív gyűjtő rendszerek működtetésének mérlege ezen költség- és bevétel összetevőket 
figyelembe véve a betétdíjas rendszer beindulását követően - 606 481 702 Ft veszteség, holott a 
rendszer bevezetése előtt még 79 320 895 Ft nyereséggel működtették országos szinten. Ezt azt 
jelenti, hogy országosan kb. 15,16 Ft/kg veszteséggel tudják a közszolgáltatók üzemeltetni a 
betétdíjas rendszer bevezetése után a maradó lakossági szelektív gyűjtési rendszert. Ez a szám 
természetesen az egyes régióban akár ±20%-kal is eltérhet. 
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11. A betétdíj bevezetés melletti és elleni érvek összefoglalása 
és értékelése 

11.1. A kötelező betétdíj melletti érvek 

 A lakossági szelektív hulladékgyűjtésből – a lakossági motiváció hiánya miatt - alacsony 
hulladékmennyiség gyűjthető. 

 A betétdíjas rendszer segítségével jelentős hulladékmennyiség gyűjthető be a lakossági 
motiváció segítségével. 

 A begyűjtött hulladék nagy valószínűséggel nagy tisztaságú, nem kevert hulladék, amely 
további válogatás nélkül kerülhet hasznosításra. 

 A hulladék nagy tisztasága miatt jelentős értéket képvisel. 

 A betétdíjas rendszerbe bevont hulladékokból származó szemetelés megszűnhet. 

 Egyes megvalósítási alternatívák esetén a betétdíjas termékek köre könnyen bővíthető, a 
rendszerbe új hulladéktípusok vezethetők be. 

 Amennyiben a rendszerhasználat a gyártó számára előnyösebb, mint a termékdíjas 
rendszer a gyártók a működtetés mellé állhatnak. 

 A betétdíjas rendszerben szereplő kereskedők kompenzációt kaphatnak az átvett és kezelt 
betétdíjas termékek arányában. 

 A kötelező betétdíjas rendszer bevezetése, fenntartása gazdaságilag megvalósítható. 

 Azon italcsomagolások betétdíja, amelyek nem lettek visszaváltva, a betétdíj alapkezelőnél 
marad – az első évben a befizetett betétdíj akár kb. 30%-a maradhat így vissza (a többi 
tagállam bevezetése során tapasztaltak alapján).  

 Az egyedi kód alternatíva esetén a rendszer zártsága miatt (minden italcsomagolás 
azonosítható lesz) a termékdíj adófizetés elkerülésének lehetősége leszűkül, amely 
adóbevétel növekedést eredményezhet. 

11.2. A kötelező betétdíj bevezetésénél az alábbi 
problémákat kell kezelni, megoldani 

Alapszintű problémák 
Hulladékkal kapcsolatos kérdések 

 A lakosságnál a hulladék gyűjtésre kerül, de tömörítése nem lehetséges. Ez kis lakótér 
esetén problémát okozhat.  

 A lakos a hulladékot tömörítetlenül kell visszavigye a boltokba, amely problémát okozhat, 
ezáltal ellenérzést válthat ki a rendszerrel szemben. Új kommunikációs feladatot igényel a 
korábbi „tapossa laposra“ szlogen felváltása. 

 A hulladékáram a hulladékgyűjtési rendszerekből az élelmiszer boltokba terelődik. Ez a 
boltok számára probléma, mert megterhelődnek egy számukra „testidegen“ feladattal. 

 A lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kihasználtsága csökken (kb. 20-25%-
kal), míg e rendszerek kiépítésére az ország jelentős összegeket költött. 

 A települési közszolgáltatónál veszteséget okoz a megmaradó szelektív gyűjtés 
fenntartása. Célszerű ezért a közszolgáltatókat bevonni a betétdíjas rendszerbe, mert a 
hulladékszállításra alkalmas eszközökkel rendelkeznek. 

 A hasznosítási kapacitások hiánya a kezdeti években a begyűjtött hulladék lökésszerű 
növekedése esetén problémát okozhat. 

 A kínálat növekedése a hazai hulladékpiacon az árak kisebb csökkenését eredményezheti. 
 
Kereskedelemmel kapcsolatos kérdések 

 Egyes boltok méretüknél fogva (200 m
2
 alatt) kiszorulhatnak a rendszerből, ha nem tudják 

bevállalni a visszaváltással jelentkező többlet feladatot. Emiatt szükséges a kompenzáció 
bevezetése a kiskereskedelmi boltok részére. 

 Amennyiben a kistelepüléseken a kis méretük boltok (200 m
2
 alatt) nem vállalják be a 

visszavételi rendszert, akkor a kistelepülések lakóit hátrányosan érintheti. 
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 Amennyiben a rendszerben a betétdíj fogyasztóhoz visszatérítése során a kiskereskedők 
megelőlegezik a betétdíj összegét, a betétdíj meghitelezése jelentős költséget ró a 
kiskereskedői hálózatra.  

 Nem egyedi kódos alternatíva esetén a kézi visszavétel mellett a téves visszavétel 
kockázata nagy. Ennek során a kiskereskedőt anyagi veszteség érheti. 

 Mind kézi, mind automata visszavétel esetén fennáll a téves vissza nem vétel esete. 
Ebben az esetben a lakost anyagi veszteség érheti. A rendszer kialakításánál ezért 
törekedni kell a megbízhatóságra. 

 
 Infrastrukturális kérdések 

 A rendszer jelentős infrastruktúrát igényel, kiépítése jelentős költséggel jár. 

 A működtetés hatékonysága függ a lakosság hozzáállásától. Így amennyiben a 
rendszerben a lakosság nem aktív résztvevő, a kiépített infrastruktúra nem hasznosul. 
Ezért a kommunikációra nagy hangsúlyt kell fektetni a rendszer bevezetésénél. 

 
Fogyasztásra gyakorolt hatások 

 A rendszer működtetése az érintett termékek (pl. ásványvíz) fogyasztásának csökkenését 
okozhatja. 

 Az érintett csomagolások a piacról kiszorulhatnak, illetve a gyártók más csomagolási 
alternatívákra térhetnek át. Bár e jelenség jelenthet környezeti előnyt is, valójában 
kockázati tényező. 

 Makrogazdasági szinten kockázatokat rejt a rendszer működtetése a fogyasztás 
csökkenésének lehetősége miatt. 

 A fenti okok miatt szükséges a gyártókkal való folyamatos szakmai egyeztetés 
 
Működtetési kérdések 
Gyűjtés 

 Egyes boltokban a létrehozott gyűjtési pontok helyigénye nagy, ennek biztosítása a boltok 
számára komoly problémát okoz majd. 

 Egyes kiskereskedelmi visszaváltó helyeken a fogyasztóknál sorbanállás alakulhat ki a 
visszaváltásra várakozva. A kiskereskedelmi egységeknél fel kell készülni ezen problémák 
feloldására, mert ez visszatetszést okozhat a lakosság körében a betétdíjas rendszerrel 
szemben. 

Szállítás 

 Amennyiben a hulladék gyűjtési pontokról elszállítása visszutas módon történik, a hulladék 
a frissáruval egy járműben kerül szállításra. Ez egészségügyi kérdéseket vet fel. 
Amennyiben a járműben külön rekesz kerül kialakításra a hulladék szállítására, úgy a 
visszutas szállítás lényege nem valósul meg: azaz nem a felszabaduló helyre kerül be a 
rakomány, hanem előre fenntartott hely szükséges, így rontva a szállítás hatékonyságát, 
kihasználtságát. 

 A szállítási távolságok egyes alternatívák esetén igen jelentősek. 

 A szállítási fordulók száma jelentős egy újonnan kiépítésre kerülő hulladékgyűjtési 
rendszerben, tovább növelve a hulladékgyűjtés amúgy sem kis logisztikai problémáját. 
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12. A betétdíjas jogszabály megalkotásának célja, tartalma 

12.1. Jogszabály tartalma 

A kidolgozás alatt álló betétdíj-rendszer bevezetésére a jelenleg hatályos 209/2005. (X. 5.) Korm. 
rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól nem nyújt megfelelő jogi hátteret. E jogszabály 
önkéntes alapon működő betétdíj rendszer jogi hátterének megteremtésére készült, általánosan, 
adott csomagolástípus betétdíjassá tételére nem alkalmas. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelen 
vizsgálat tárgyát képező jogszabályterv nem zárhatja ki az önkéntes betétdíj alkalmazását. Így a 
két rendszer nem egymás helyettesítője, a jelen tanulmányban vizsgált sokkal inkább egy másik, 
kötelező jellegű betétdíjas rendszer. A kialakítandó új jogszabály főbb szabályozandó elemei a 
következőkben kerülnek összefoglalásra: 

Forgalmazott mennyiség: A forgalmazott mennyiségek alatt minden esetben a belföldön 
forgalomba hozott mennyiséget kell érteni. 

Betétdíj bevezetési céljának meghatározása: A fő cél a fogyasztók motiválása az egyes 
termékek csomagolásából keletkező hulladék megfelelő hulladékkezelési rendszerbe történő 
visszajuttatására, ezáltal a környezeti terhelés csökkentése, a hulladékban található értékes 
nyersanyagok gazdasági körforgásba visszajuttatása. Emellett további cél az előírt gyűjtési és 
hasznosítási arányok teljesítésének biztosítása, a gyűjtés eredményességének növelése. 

Betétdíjas termék meghatározása: A PET palack, ALU palack (stb.) csomagolóanyagban 
forgalmazott, termék vagy annak csomagolása.  

Megjegyzés: Célszerű lehet a betétdíjas terméket csomagolási űrmérték szerint meghatározni. A 
külföldi gyakorlatban 5 liter alatti űrmérték a betétdíjas, e felett nem. Ezáltal az automatás 
visszavétel megvalósítható. 

Személyi hatály: A szabályozás vonatkozik a betétdíjas termékek gyártóira, forgalmazóira 
nagykereskedői és kiskereskedői szinten, továbbá az azokból származó hulladék gyűjtőire, 
valamint a betétdíjas termék visszaváltását közvetítő szervezetre (alapkezelő). Kötelezések 
vonatkoznak a gyártókra, forgalmazókra (nagykereskedőkre, kiskereskedőkre) és egyes 
forgatókönyvek esetén a hulladékkezelőkre. 

Regisztrációs díj: Betétdíjas termék gyártója által az alapkezelőnek nyilvántartásba vételkor 
megfizetett egyszeri díj. 

Regisztrációs díj mértéke: A regisztrációs díj mértékét a jogszabályban rögzíteni kell. A 
regisztrációs díj mértéke célszerűen gyártótól és terméktől, csomagolástól független.,. Mértéke 
függ az alkalmazott forgatókönyvtől. 

Adminisztrációs díj: Betétdíjas termék gyártója által az alapkezelőnek évente megfizetett 
rendszerfenntartási díj.  

Adminisztrációs díj alapja a betétdíjas termék előző évben forgalmazott darabszáma. 

Adminisztrációs díj mértéke: Az adminisztrációs díj meghatározható betétdíjas termékre 
vonatkoztatva fajlagosan. Célszerű, hogy az adminisztrációs díj minden betétdíjas termékre 
fajlagosan azonos legyen. A következő évre vonatkozóan gyártó által megfizetendő 
adminisztrációs díjról az alapkezelő a gyártót tárgyév december 15.-ig tájékoztatja. 

Adminisztrációs díj megfizetése: Gyártó az éves adminisztrációs díjat 12 egyenlő részletben 
havonta fizeti meg az alapkezelő felé. 

Betétdíj meghatározása: „A betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor 
a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.“ (209/2005. (X. 5.) 
Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól) 

Betétdíj alapja a betétdíjas termék darabszáma. 

A „betétdíjas termék” megjelölés: A rendszerben a betétdíjas termékeket fogyasztó által 
könnyen és egyértelműen felismerhető módon jelölni kell. 
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Betétdíj mértéke: A jogszabályban a betétdíj mértékét meg kell határozni. A betétdíj mértéke 
meghatározott időtartamon túl felülvizsgálható és módosítható, de figyelembe kell venni, hogy a 
betétdíj módosítása rövid időtartamon belül veszélyeztetheti a rendszer működőképességét. A 
felülvizsgálati/módosítási időtartam 5 évnél rövidebb célszerűen ne legyen.  

Megjegyzés: Célszerű lenne a betétdíj mértékét anyagtól és űrmértéktől függetlenül, egységesen 
meghatározni. 

Betétdíj megfizetése: A betétdíjat a betétdíjas termék hazai gyártója, vagy import esetén 
forgalomba hozója köteles az alapkezelőnek megfizetni. A gyártó vagy első forgalomba hozó a 
betétdíjat a kereskedelmi egységek felé továbbszámlázza. A kereskedelmi egység a fogyasztónak 
a betétdíjas terméket betétdíjjal számlázza, a fogyasztó pedig betétdíjjal növelt összeget fizet ki. 

Betétdíj visszatérítése fogyasztónak: A betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat a 
fogyasztónak vissza kell téríteni, vagy más termék vásárlási árába be kell számítani. A betétdíj 
összegének fogyasztóhoz történő visszatérítése során késleltetés nem lehetséges. 

Betétdíj visszatérítése: A betétdíj visszatérítése során a betétdíjat visszatérítő alany (alapkezelő, 
gyártó, kereskedelmi egység, esetleg hulladékkezelő) a betétdíjat a betétdíjat igénylő alanynak 
jogszabályban meghatározott időtartamon belül meg kell térítenie. Ezt az időtartamot célszerűen 
úgy kell meghatározni, hogy a betétdíj összegének alany általi kifizetése, és az összeg 
visszaigénylése között 1 hónapnál több idő ne telhessen el. A visszatérített betétdíj összegének 
minden esetben meg kell egyeznie az alany által kifizetett összeggel. A betétdíj nem használható 
haszonszerzésre. 

Fontos megjegyzés: a betétdíj ilyen jellegű szabályozása kizárja a boltok haszonszerzési 
lehetőségét a betétdíj visszatartása által. Mindezek ellenére e szabályozás nem zárja ki 
olyan eljárás megvalósítását, ahol piaci szereplők/magánszemélyek betétdíjas termékek 
gyűjtését végzik olyan módon, hogy egyedi (pl. házhozmenő) gyűjtési rendszerben 
összegyűjtik a betétdíjas termékek csomagolását (akár ingyenesen átvéve, akár a 
betétdíjnál alacsonyabb összeget megfizetve), és azt a kereskedelmi rendszerben beváltják.  

Kompenzáció fizetése: A rendszer szereplőinek többletfeladataik ellátásáért az alapkezelő 
kompenzációt fizet. 

Alapkezelő feladatai: 

 A rendszer kialakítása: 

o A rendszer működési szabályainak részletes kidolgozása; 

o A betétdíjas termék visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelmények 

meghatározása, amelyek nem zárhatják ki a rendeltetésszerű használatából eredő 

változások esetén a betétdíjas termék visszaváltását (209/2005.Korm. rend.); 

o Szerződések megkötése a pályáztatás útján kiválasztott résztvevő partnerekkel 

(kiskereskedők, számlálóközpont funkcióban nagykereskedelem vagy 

hulladékkezelő, szállító); 

o Beruházások felügyelete a rendszer kialakítása során, illetve – amennyiben az 

alapkezelő finanszírozza a beruházásokat – a beruházások megvalósítása; 

o Informatikai rendszer kialakítása a betétdíjas rendszer működtetésére; 

o A rendszer népszerűsítése, ismertetése a lakosság részére. 

  A rendszer működtetésének felügyelete, biztosítása: 

o Gyártói piaci kibocsátásokhoz kapcsolódó betétdíjak beszedése; 

o Tárgyévre vonatkozó belföldi forgalmazási adatok nyilvántartása; 

o Következő évre vonatkozó gyártói adminisztrációs díjak meghatározása; 

o Gyártói adminisztrációs díj beszedése; 

o Informatikai rendszer működtetése a betétdíjas rendszer felügyeletéhez; 

o „A betétdíjas termék visszagyűjtését oly módon, és rendszerességgel kell ellátni, 

hogy az a forgalmazó kötelezettségének teljesítését és működését ne 

akadályozza.“ (209/2005.Korm. rend.) 

o Elszámolások ellenőrzése; 

o Visszatérítések kezdeményezése, megtétele; 
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o Kompenzáció fizetése a rendszer szereplői felé; 

o Jelentések, kimutatások készítése. 

 
Megjegyzések:  

1) A szállítást végző szereplő (amennyiben a jogszabályban külön kötelezettként nem 

jelenik meg) feladatai, kötelezettségei szabályozhatók az alapkezelővel kötött 

szerződésben. A szállításért felelős szereplő feladata a szállítások megvalósítása, az 

azokra vonatkozó szabályozások betartásával. „A betétdíjas termék visszagyűjtését 

oly módon, és rendszerességgel kell ellátni, hogy az a forgalmazó kötelezettségének 

teljesítését és működését ne akadályozza.“ (209/2005.Korm. rend.) A szállítónak a 

hulladékszállításhoz szükséges engedélyekkel rendelkeznie kell. Egyes 

forgatókönyvek esetén azonban fontos, hogy a szállítás során a szállított egységeket 

sérülésmentesen kell a célhoz eljuttatni. E pont szabályozható az alapkezelő által 

kötött szállítási szerződésekben, de e pont a hatályos hulladékszállítási 

jogszabályokban foglalt kötelezettségekhez képest többletelvárás. 

2) Amennyiben a betétdíjas termékek jelöléséhez speciális anyag, vagy eszköz 

szükséges, azok hozzáférhetőségének biztosítása, illetve a hozzáférések ellenőrzése 

az alapkezelő feladata. Ebbe beleértendő az esetleges egyedi kódok listájának 

kezelése is. 

Nyilvántartásba vétel: A hatály alá tartozó kötelezettek nyilvántartásba vétele: gyártók, 
forgalmazók, kereskedelmi egységek, stb. A nyilvántartásba vétel hatóság feladata lehet. 

Gyártók kötelezettségei: 

 A betétdíjas termékek gyártói számára a nyilvántartásba bejelentkezés kötelező. 

 Gyártó a bejelentkezéskor a regisztrációs díjat megfizeti. 

 Gyártó a betétdíjas rendszerbe bejelentkezéskor az előző évben forgalmazott 

mennyiségről nyilatkozik az alapkezelő felé. Amennyiben gyártó a rendszer indítása előtt 

jelentkezik be a rendszerbe tárgyévben forgalmazott becsült mennyiségéről nyilatkozik. (E 

mennyiség képezi a rendszer indításakor érvényesített adminisztrációs díj alapját.) 

 A gyártó a betétdíjas terméken vagy annak címkéjén a „betétdíjas termék” megjelölés 

feltüntetéséről gondoskodik, az előírt jelölési eljárásnak megfelelően. 

 A gyártó a forgalmazás mennyiségéről meghatározott időnként nyilatkozik az 

alapkezelőnek. A meghatározott idő célszerűen 1 hónap. 

 A gyártó a betétdíjas termék után a betétdíjat az alapkezelőnek megfizeti. A betétdíj-

kötelezettség az 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. A megfizetés határidejéről 

rendelkezni kell. 

Nagykereskedelmi egységek kötelezettségei: 

 A nagykereskedelmi egységek kötelesek a gyártó felé az általuk forgalmazásra átvett 

termékek után a betétdíj összegét megfizetni. 

Kiskereskedelmi egységek kötelezettségei:  

 A kiskereskedelmi egységek kötelesek az értékesítő számára az általuk forgalmazásra 

átvett termékek után a betétdíj összegét megfizetni. 

 „A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén 

köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.“ (209/2005.Korm. rend.) 

  „A forgalmazó a betétdíjas termék felhasználótól való visszaváltását a termék 

forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és teljes nyitvatartási időben 

köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén.“ (209/2005.Korm. rend.) 
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 „A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos 

rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék betétdíját a termék 

visszaváltójának megfizetni.“ (209/2005.Korm. rend.) 

 „A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a 

betétdíj összegét, vagy a felhasználó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a 

vételárba beszámítani.“ (209/2005.Korm. rend.) 

 A betétdíjas rendszerben átvett hulladék a betétdíjas rendszerben szállítóként szerződött 

szállítónak/nagykereskedőnek történő átadása. 

 Alapkezelő által előírt működtetési szabályok betartása. 

Állami szerepvállalás módja, mértéke: A jogszabályban meg kell határozni az állami 
szerepvállalás mértékét. Ez lehet  

 az alapkezelő és a vonatkozó rendszer állami megvalósítása és működtetése; lehet  

 a rendszer kialakításának támogatása; illetve 

 a rendszer népszerűsítése. 

Megoldás lehet az is, ha az állam csak szabályozó szerepet tölt be a rendszer felett, aktívan abban 
nem vesz részt, és a gazdaság szereplőire bízza a megvalósítást, működtetést. 

A rendszer kialakítási költségeinek viselője: A kialakítási költségek viselője a rendszer 
kialakításáért felelős szervezet, az alapkezelő lehet. Amennyiben az alapkezelő állami 
szerepvállalás keretében működik, a rendszer kialakításának költségeit az állam kell magára 
vállalja. 

Eljáró hatóságok meghatározása: A fogyasztót ért, betétdíjjal kapcsolatos jogsértések 
kivizsgálása a fogyasztóvédelmi hatóság feladata. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával 
kapcsolatos problémák kivizsgálása és az esetleges büntetések kiszabása célszerűen a 
környezetvédelmi hatóság jogosult. A gyártók/kereskedelmi egységek közötti jogsértések 
kivizsgálására eljáró hatóságot meg kell jelölni, de amennyiben ez a felek számára megfelelő, úgy 
az alapkezelő a vitás kérdések tisztázásában szerepet vállalhat.  

Büntetési tételek: Célszerű az egyes alanyok kötelezettségszegésének büntetése. A büntetés 
mértéke arányos kell legyen az okozott kár mértékével. 
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12.2. Az Alapkezelő által szerződésben rögzítendő főbb 

szabályok 

Kiskereskedelmi feladatok ellátása: A használatba kapott infrastruktúrát elvárható gondossággal 
kell kezelni (amennyiben az eszközöket használatba kapta az alapkezelőtől); 

Szállítási feladatok ellátása: Egyes forgatókönyvek esetén fontos, hogy a szállítás során a 
szállított egységeket sérülésmentesen kell a célhoz eljuttatni. E pont szabályozható az alapkezelő 
által kötött szállítási szerződésekben, de e pont a hatályos hulladékszállítási jogszabályokban 
foglalt kötelezettségekhez képest többletelvárás. 

Számlálóközpont feladatok ellátása: Amennyiben a számlálóközpontok a nagykereskedelemi 
egységekben vagy a hulladékkezelőknél kerülnek kialakításra a számlálás eljárását, szabályait 
szerződésben kell rögzíteni. E forgatókönyvek esetében a nagykereskedőnek vagy 
hulladékkezelőnek 

 a kiskereskedelemtől a visszaváltott betétdíjas terméket vagy annak csomagolását a 

kiskereskedőtől vissza kell vennie; 

 „A betétdíjas termék visszagyűjtését oly módon, és rendszerességgel kell ellátni, hogy az a 

forgalmazó kötelezettségének teljesítését és működését ne akadályozza.“ 

(209/2005.Korm. rend.); 

 a visszatérítésére vonatkozó időtartamon belül a kiskereskedőnek a betétdíjat vissza kell 

térítenie; 

 a betétdíjas terméket az előírásoknak megfelelően meg kell számlálja (számlálóközpont 

funkció); 

 a visszavett betétdíjas terméket vagy annak csomagolását a betétdíjas rendszerben 

szállítóként szerződött szállítónak át kell adja; 

 a használatba kapott infrastruktúrát elvárható gondossággal kell kezelje (amennyiben az 

eszközöket használatba kapta az alapkezelőtől ); 

 az alapkezelő felé előírt elszámolásokat kell benyújtson; 

 a betétdíj visszaigénylésére jogosult az alapkezelőtől. 

Elszámolóház funkció: Az anyagértékesítésből származó bevétel elszámolásáról a 

hulladékkezelő és az alapkezelő között szerződésben kell rendelkezni. 

Hulladékkezelők: A hulladékkezelők kötelesek a betétdíjas rendszerben visszaváltott hulladékot a 

szállítótól átvenni. 
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13. Mellékletek 

1.sz. melléklet: Rendszer-független paraméterek 

Paraméter  Magyarázat 

Qü(F) forgalomba hozott mennyiség 
(PET)* 

2011ben forgalomba hozott mennyiség, [db;m3,t/év][
11]

 

Qü(F) forgalomba hozott mennyiség 
(ALU)* 

2011ben forgalomba hozott mennyiség, [db;m3, t/év]
[11]

 

Qü(F) forgalomba hozott mennyiség (ITAL 
KARTON)* 

2011ben forgalomba hozott mennyiség, [db;m3, t/év]
[11]

 

Tárolás fajlagos költsége egy négyzetméternyi raktározási terület éves költsége [Ft/év/m2]
[18]

 

Felvásárlási ár A PET, ALU és Ital Karton felvásárlási ára. Erősen ongadozó, ezért 
átlagértékekkel történt a számítás.

[19][20][21][22][23][24][25][26]
 

Kereskedések száma hazánkban 2012 a kiskereskedelmi pontok száma
[6][7]

 

Visszagyűjtési arány változtatható rendszer független paraméter 

Qü (F_KKVR) kézi visszaváltó helyek aránya, 400m2 alatti kiskereskedelmi pontok 
száma

[6][7]
 

Qü (F_KAVR) automatás visszaváltó helyek aránya, 400m2 feletti kiskereskedelmi 
pontok száma

[6][7]
 

Qü tömörítési arány tömörítési aránya az egyes csomagolási frakcióknak
[27]; becsült-mért 

értékek,  
Egy alkalmazott átlagos bérköltsége minimális bruttó bérköltség

[28]
 

Automaták leírási időtartama automaták amortizációs ideje
[29]

 
5 év

[17]  
Automata ára automata ára

[30] [17]
 

Automata paraméterei PET, ALU visszavételre alkalmas automaták paraméterei, 
kapacitása

[31]
 

Szállítási költség az alkalmazott szállítójárművek költsége [Ft/km], paraméterei
[32]

 

KKVR darabszáma megoszlásuk a 
[6][7] forrás szerint, 36% (KKVR) és 64%(KAVR), a 

400m2 felettiekre KAVR darabszáma 

Automaták száma összesen a 
kiskereskedéseknél  

15%-al többre becsülve, mint a KAVR számot 

Gyűjtési napok száma 350, mivel számos üzletlánc munkaszüneti napokon is nyitva tart, 
becsült érték 

Munkanapok száma 8 órás munkaidő esetén: a 2012-es év 252 munkanapból áll
[34]

 

ALU – FE aránya a visszagyűjtött 
dobozok esetében 

Szakértői vélemény alapján a visszagyűjtött dobozok 95%-a ALU; 
5%-a FE 
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2.sz. melléklet: Gyűjtési távolságok meghatározása az egyes szállítási 
relációkban 

1. A visszavett csomagolóanyagok gyűjtése, szállítása 
 
A fejezet célja a betétdíjas rendszer szállításokkal összefüggő logisztikai teljesítményeinek-, illetve 
működési költségeinek becslése. Ennek kapcsán a betétdíjas rendszer felépítése során definiált 
objektumok (alapvetően átvevőhelyek és hasznosító üzemek) elhelyezkedését és a köztük 
meghatározható szállítási relációk távolságait térinformatikai rendszer felhasználásával 
modelleztük. A modellezés során az alábbi peremfeltételeket vettük figyelembe: 
A rendszer konkrét kiépítése, az objektumok elhelyezkedése az ország területén rendkívül sok 
olyan tényező függvénye, melyek pontos meghatározása túlmutat a jelen tanulmány keretein, ezért 
a számítások során használt szállítási távolságok modellterületen végzett precíziós járattervezések 
eredményeinek felhasználásával kapott extrapolált értékek. 
A modellterületet úgy választottuk meg, hogy egyrészt helyismeretünk révén legyen lehetőségünk 
az objektumok minél megfelelőbb elhelyezésére, másrészt a település-struktúrát tekintve 
felhasználható legyen az ország területének reprezentálására. Ezen szempontok szerint 
választásunk Borsod Abaúj Zemplén – megyére esett. 
A modellterületen a rendszer objektumainak elhelyezkedését a kereskedelmi egységekről-, 
népességről-, a lakosság modellterületen való települések szerinti megoszlásáról rendelkezésre 
álló, a KSH –által készített legfrissebb adatbázisok felhasználásával határoztuk meg. 
 

2. Visszaváltó automatákkal ellátott visszavételi pontoktól a hasznosítókig 
 
A betétdíjas csomagolásban forgalmazott termékek 4.számú fejezetben bemutatott körének 
visszaváltása a kereskedelmi egységek feladata. A visszaváltóhelyek közül a 400m

2
 –nél nagyobb 

eladótérrel rendelkezőket, illetve a 200m
2
 felettiek mintegy 35% -át (összesen tehát 

feltételezhetően 1680 boltot) visszaváltó automaták segítik majd a feladatuk ellátásában. Ezek az 
automaták képesek az általuk kezelt csomagolásokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzésére, 
ezért az általuk átvett anyagok frakciónként kerülnek elszállításra a további kezelésüket végző 
hasznosító üzemekbe. 
A járattervezés számításai során felhasznált kiindulási adatok: 
Az ország lakossága: 9 985 722 fő 
Az automatával felszerelt visszaváltóhelyek száma országszerte: 1680 db 
A modellterület lélekszáma (a boltok elhelyezkedésének megfelelően): 402 000 fő 
A modellterületen szükséges automatával felszerelt visszaváltóhelyek száma: 67 db (lakosság-
arányosan ez azt jelenti, hogy kb. 6000 emberre jut egy automatával rendelkező visszaváltóhely) 
 
A visszaváltó automatával felszerelendő kereskedelmi egységek helyszíneinek kiválasztása során 
a boltok méretét figyelembe véve feltételeztük, hogy azok valószínűsíthetően a modellterület 
városaiban fognak elhelyezkedni. Ennek megfelelően B.A.Z. megye területén a 67. ábra pirossal 
jelölt pontjainak megfelelő eloszlásban kerültek elhelyezésre azok a kereskedelmi egységek, 
melyekben a betétdíjas csomagolásban forgalmazott áruk visszavételét automata segíti.  
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67. ábra: Automatával ellátott visszaváltó pontok elhelyezkedésének modellezése BAZ – megyében 

 
58. táblázat az automatával ellátott visszaváltó pontok száma a modellterület városaiban, 

illetve az általuk naponta visszaváltani szükséges csomagolóanyagok térfogatának jellemzése 

város lakosszám automataszám 
lakosszám / 
automata 

napi PET 
m

3
 

napi ALU 
m

3
 

napi 
italkarton m

3
 

Miskolc 168075 25 6723 29,25 0,75 0,375 

Ózd 34395 5 6879 5,85 0,15 0,075 

Kazincbarcika 28909 4 7228 4,68 0,12 0,06 

Mezőkövesd 16607 3 5536 3,51 0,09 0,045 

Tiszaújváros 16510 3 5504 3,51 0,09 0,045 

Sátoraljaújhely 15619 3 5207 3,51 0,09 0,045 

Sárospatak 12920 2 6460 2,34 0,06 0,03 

Sajószentpéter 12084 2 6042 2,34 0,06 0,03 

Edelény 10101 1 10101 1,17 0,03 0,015 

Szerencs 9173 1 9173 1,17 0,03 0,015 

Felsőzsolca 6869 1 6869 1,17 0,03 0,015 

Putnok 6743 1 6743 1,17 0,03 0,015 

Encs 6197 1 6197 1,17 0,03 0,015 

Mezőcsát 5993 1 5993 1,17 0,03 0,015 

Alsózsolca 5977 1 5977 1,17 0,03 0,015 

Szikszó 5395 1 5395 1,17 0,03 0,015 

Nyékládháza 4991 1 4991 1,17 0,03 0,015 

Emőd 4983 1 4983 1,17 0,03 0,015 

Tokaj 4886 1 4886 1,17 0,03 0,015 

Szendrő 4119 1 4119 1,17 0,03 0,015 

Mezőkeresztes 3891 1 3891 1,17 0,03 0,015 

Abaújszántó 3097 1 3097 1,17 0,03 0,015 

Borsodnádasd 3037 1 3037 1,17 0,03 0,015 

Sajóbábony 2813 1 2813 1,17 0,03 0,015 

Cigánd 2681 1 2681 1,17 0,03 0,015 

Rudabánya 2511 1 2511 1,17 0,03 0,015 

Gönc 1948 1 1948 1,17 0,03 0,015 

Pálháza 1023 1 1023 1,17 0,03 0,015 

Összesen 401547 67 5994 78,39 2,01 1,005 
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A fentebb részletezett kereskedelmi egységek a szállítási reláció egyik végpontját jelentik, a másik 
végpontja pedig a 67. ábra által zölddel ábrázolt hasznosító üzem, melyet a modellterület 
logisztikai – közlekedési szempontból alkalmasan megválasztott pontján helyeztünk el. Mindez azt 
jelenti, hogy az ábrán kékkel ábrázolt gyűjtőkörút a legalkalmasabb módja annak, hogy a boltok 
által visszavett csomagolóanyagok eljussanak a hasznosításukat végző üzembe. 
 
A 4.fejezetben részletezett mennyiségi adatok alapján a modellterület boltjaiból a visszagyűjtési 
aránynak megfelelő darabszámú csomagolóanyag keletkezik, mely adott térfogattal rendelkezik. 
Ez a térfogat oszlik meg a boltok között egyenletesen. Ebből meghatározható, az egyenletes 
eloszlás alapján az egyes boltokban keletkező csomagolóanyag napi mennyisége. A szállítási, 
gyűjtési feladatot az egyes forráspontokon keletkezett mennyiségek határozzák meg. Ezzel a 
térfogattal jellemezhető anyagáramok kezelésére kell a rendszernek felkészülnie. A térfogat 
számításakor figyelembe vettük:  

 egyrészt, hogy az automaták átvételkor azonosítják a csomagolóanyagot, ezért szállítás 
előtt azok tömörítése is megtörténik. A táblázatba ezen, tömörített állapotnak megfelelő 
térfogat – mérőszámai kerültek, 

 másrészt pedig, hogy ezeket az értékeket mintegy 90% -os visszagyűjtési arányt 
feltételezve kapjuk. 

Az ArcGIS – Network Analyst bővítményét alkalmaztuk a térinformatikai alapú járattervezés 
elvégzésére, a célfüggvényként a jelzett mennyiségek olyan továbbítását definiáltuk, mely a 
legrövidebb bejárási utat eredményezi. A járatoptimalizálásra irányuló vizsgálatok során 
természetesen az úthálózat hierarchiáját, illetve a 38m

3
-es szállítási kapacitással rendelkező 

gyűjtőjármű alkalmazásából származó megkötéseket egyaránt figyelembe vettük. 
A járattervezés eredményeként kapott gyűjtőkörút hossza a modellterületen 622 km –hosszú. 
Ez azt jelenti, hogy a szállítási távolság a modellterületen évente összesen: 227 030 km. 
 
A KAVR - H szállítási távolság a következők szerint kapható: 
A modellterületen (a teljes B.A.Z. megyében) élő lakosok száma: 684 793 fő, ez hozzávetőlegesen 
a 14,5 –öd része az ország lélekszámának. 
Ha tehát nem csak a modellterületen, hanem az egész országban keletkező csomagolóanyag –
mennyiség szállítása a célunk, s ezt a modellterülettel analóg módon végezzük, akkor évente 
mintegy (227030*14,5) = 3 292 000 km –nyi gyűjtőkörút megtételére van szükség. 
90% -os visszagyűjtési arányt feltételezve az országban évente visszagyűjtött csomagolóanyagok 
tömörített térfogatát 38m

3
-es szállítójárművek 13 328 fordulóval képesek összegyűjteni. 

Ezen adatok felhasználásával egy gyűjtési forduló átlagos hossza országos szinten 
(3292000/13328) = 247 km –re tehető. 
 

3. A kézi visszavételi pontoktól a hasznosítókig 
 
A kézi visszaváltást végző objektumok, valamint a hasznosító üzem közötti szállítások során az 
előző pontban vázolt gondolatmenethez hasonlóan jártunk el. Azon kereskedelmi egységek 
száma, melyek betétdíjköteles termékeket forgalmaznak; a modellterületen a KSH adatai szerint 
1330 – ra tehető. A kézi, illetve az automaták igénybevételével történő visszaváltások arányát 
40%/60% - nak feltételezve; ezektől a boltoktól átlagosan napi szinten 0,25 m

3
-nyi tömörítetlen 

térfogattal jellemezhető mennyiségű csomagolás elszállítására van szükség – 90% -os visszavételi 
arány esetén. Ekkora mennyiséget az előzőekben részletezettel megegyező járművek 
alkalmazásával a modellterületen összesen 2054 km –nyi gyűjtőkörutakkal lehetséges a 
hasznosító üzembe szállítani. Ezt a feladatot megvalósító járatok ArcGIS – Network Analyst –tel 
kiszámított gyűjtési körzeteit mutatja az 68. ábra. 
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68. ábra: A kézi visszaváltást végző kereskedelmi egységek elhelyezkedése a modellterületen 

 
Látható, hogy az ilyen paraméterekkel jellemezhető szállítási feladat elvégzése érdekében a 
modellterületen 6 különböző járat alkalmazására van szükség. Ezek a járatok évente (2054*365) = 
749 710 km –t kell, hogy megtegyenek. 
A KKVR – H szállítási távolság a következők szerint kapható: 
A modellterületen (a teljes B.A.Z. megyében) élő lakosok száma: 684 793 fő, ez hozzávetőlegesen 
a 14,5 –öd része az ország lélekszámának. 
Ha tehát nem csak a modellterületen, hanem az egész országban keletkező csomagolóanyag –
mennyiség szállítása a célunk, s ezt a modellterülettel analóg módon végezzük, akkor évente 
mintegy (749 710*14,5) = 10 870 800 km –nyi gyűjtőkörút megtételére van szükség. 
90% -os visszagyűjtési arányt feltételezve az országban évente visszagyűjtött csomagolóanyagok 
tömörített térfogatát 38m

3
-es szállítójárművek 47 679 fordulóval képesek összegyűjteni. 

Ezen adatok felhasználásával egy gyűjtési forduló átlagos hossza országos szinten 
(10 870 800/47649) = 228 km –re tehető. Ez a szám megfeleltethető a kiskereskedelmi kézi 
visszaváltó egységek és és a nagykereskedelmi egységek közötti szállítási távolságoknak (KKVR–
NK). 
 
EGYÉB TÁVOLSÁGOK: 

 KAVR - > NK = 50km, mivel feltételezhető, hogy egy megyei jogú városban legalább egy 
nagykereskedelem üzemel, 

 

 NK - > H= 50km, mivel feltételezhető, hogy egy megyei jogú városban legalább egy 
nagykereskedelem üzemel és egy hulladékkezelő üzemel melyek között a szállítási 
távolság körülbelül 50km. 

 

 KKVR - > SZ = 278km, mivel a fenti fejezetben részletesen kifejtésre kerül, a 
kiskereskedelmi pontok és a hasznosító közötti szállítási úthosszt (KKVR - > H = 228km). 
A 3.sz. melléklet: alapján a dedikált számlálóközpontok helyei és a megyeszékhelyek 
átlagos távolságának 50km lehet feltételezni, azaz a gyűjtés e két szállítási relációban 
megtett úthossz összege kell legyen. 
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3.sz. melléklet: Számlálóközpontok és hazai hasznosítók átlagos szállítási 
távolsága (SZK -> H távolságok) 

Számítás metodológiája: 
Adott: SZK-k számától függő 5 szcenárió, a SZK-k, valamint a műanyag-hasznosítók földrajzi 
helyei (települések). 
Feladat: az egyes szcenáriókhoz egy átlagos SZK-H szállítási távolság meghatározása. 
Számítás: 
- a SZK-H közúti távolságok mátrixából kiválasztásra kerültek az adott SZK-hoz legközelebbi 3 db 
H távolságok (zölddel a legközelebbi, pirossal a további kettő) 
- a SZK-ként kijelölt 3 db SZK-H távolságok számtani átlagának meghatározása (tehát minden 
SZK-hoz lett egy átlagos SZK-H távolság)  [Q-oszlop] 
- Az egyes szcenáriókhoz tartozó földrajzi helyek (tellpülések), mint SZK-k, fent meghatározott 
(SZK-H) átlagtávolságainak átlagolása révén adódik az adott szcenárióhoz tartozó, a további 
számításokhoz használható átlagos SZK-H távolság. 
Megjegyzés: azon települések esetén, ahol SZK és H egyaránt jelen vannak, ott szállítási 
távolságként 10 km került figyelembe véve. 
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1 Budapest 10 123 230 232 185 31 226 88 76 211 142 228 174 150,5 39,0 

2 Szolnok 111 231 324 130 149 150 330 48 182 314 106 335 139 196,1 88,3 

3 Székesfehérvár 65 105 207 298 251 83 168 154 44 152 209 163 241 164,6 64,0 

4 Debrecen 232 357 460 10 113 255 459 201 309 444 145 461 69 270,4 64,0 

5 Balatonboglár 144 240 120 377 330 161 87 233 133 72 287 139 320 203,3 97,3 

6 Győr 123 10 333 357 309 114 144 213 73 307 267 106 299 204,2 63,0 

7 Emőd 161 286 389 91 21 183 388 129 237 372 74 390 26 211,3 40,3 

8 Dunaújváros 73 175 161 302 255 96 210 158 128 195 212 223 244 187,1 99,0 

9 Miskolc 185 309 411 113 10 206 410 152 260 395 97 412 33 230,2 46,7 

10 Kecskemét 92 212 204 303 256 126 306 80 159 291 214 311 246 215,4 99,3 

  

Átlag: 119,6 204,8 283,9 221,3 187,9 140,5 272,8 145,6 160,1 275,3 175,3 276,8 179,1 203,3 70,1 

 

  



Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

Környezetmenedzsment és Logisztika Osztály 

 
 

 128 

4.sz. melléklet: Ital nagykereskedések száma Magyarországon 

Üzletek száma a települések jogállása szerint összegezve (2007. 1. félévig)
[33]

: 

Időszak Egységek száma az időszak végén (db) 

1998 69 

1999 162 

2000 375 

2001 469 

2002 558 

2003 630 

2004 710 

2005 765 

2006 820 

2007 830 

 
 
Prognosztizált adat 2012-re 850 db Ital Nagykereskedés országos szinten. 
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5.sz. melléklet: 2. modell gazdasági elemzése 

1. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 15 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 15 15 15 15 15 15

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 1 2 3 4 5 6

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 3 492 7 600 12 733 23 001 43 537 53 805

BMR 22,99% 37,37% 54,20% 86,04% 147,69% 178,59%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 3 804 9 156 15 846 29 227 55 988 69 369

BMR (alap és extra pénzáramok) 24,12% 42,54% 63,91% 104,39% 183,51% 223,45%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 708 2 873 4 330 7 244 13 072 15 986

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 708 2 873 4 330 7 244 13 072 15 986

Nettó halmozott pénzáram, mFt 8 539 14 367 21 652 36 221 65 361 79 930

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 797 3 319 5 221 9 025 16 633 20 437

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 797 3 319 5 221 9 025 16 633 20 437

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 8 984 16 593 26 103 45 124 83 166 102 187

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 5 561 9 585 14 614 24 673 44 791 54 849

BMR 30,34% 43,94% 60,10% 91,01% 151,31% 181,61%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 5 872 11 141 17 727 30 899 57 242 70 414

BMR (alap és extra pénzáramok) 31,42% 48,98% 69,66% 109,26% 187,10% 226,45%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 299 3 441 4 868 7 722 13 431 16 285

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 299 3 441 4 868 7 722 13 431 16 285

Nettó halmozott pénzáram, mFt 11 497 17 205 24 341 38 612 67 153 81 424

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 388 3 886 5 758 9 503 16 992 20 736

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 388 3 886 5 758 9 503 16 992 20 736

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 11 942 19 431 28 792 47 514 84 959 103 681

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 546 4 540 9 532 19 517 39 487 49 472

BMR 11,78% 26,80% 43,90% 75,57% 135,94% 166,04%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 841 6 018 12 489 25 431 51 316 64 258

BMR (alap és extra pénzáramok) 12,96% 31,99% 53,43% 93,25% 170,11% 208,75%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 865 1 998 3 415 6 248 11 914 14 747

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 865 1 998 3 415 6 248 11 914 14 747

Nettó halmozott pénzáram, mFt 4 325 9 991 17 074 31 239 59 569 73 734

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 950 2 421 4 260 7 939 15 297 18 976

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 950 2 421 4 260 7 939 15 297 18 976

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 4 748 12 105 21 302 39 696 76 484 94 878

REÁL (változatlan áras számítás)
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2. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 20 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 20 20 20 20 20 20

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 7 8 9 10 11 12

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 3 877 9 521 16 577 30 687 58 909 73 020

BMR 24,38% 43,74% 66,15% 108,65% 191,88% 233,94%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 4 292 11 596 20 727 38 988 75 511 93 772

BMR (alap és extra pénzáramok) 25,87% 50,43% 78,70% 132,58% 239,23% 293,42%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 818 3 423 5 429 9 442 17 469 21 482

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 818 3 423 5 429 9 442 17 469 21 482

Nettó halmozott pénzáram, mFt 9 089 17 115 27 147 47 212 87 343 107 408

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 936 4 016 6 616 11 817 22 217 27 417

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 936 4 016 6 616 11 817 22 217 27 417

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 9 682 20 082 33 082 59 083 111 083 137 084

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 5 945 11 506 18 457 32 359 60 163 74 065

BMR 31,67% 50,14% 71,88% 113,50% 195,46% 236,94%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 6 360 13 581 22 608 40 660 76 765 94 817

BMR (alap és extra pénzáramok) 33,09% 56,69% 84,30% 137,36% 242,79% 296,41%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 409 3 991 5 967 9 921 17 827 21 780

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 409 3 991 5 967 9 921 17 827 21 780

Nettó halmozott pénzáram, mFt 12 047 19 953 29 836 49 603 89 135 108 902

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 528 4 584 7 154 12 295 22 575 27 716

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 528 4 584 7 154 12 295 22 575 27 716

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 12 640 22 921 35 772 61 473 112 876 138 578

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 911 6 365 13 183 26 819 54 090 67 726

BMR 13,23% 33,18% 55,62% 97,34% 178,07% 218,73%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 1 305 8 336 17 126 34 705 69 862 87 441

BMR (alap és extra pénzáramok) 14,77% 39,83% 67,83% 120,27% 223,14% 275,29%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 969 2 520 4 459 8 336 16 090 19 968

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 969 2 520 4 459 8 336 16 090 19 968

Nettó halmozott pénzáram, mFt 4 847 12 601 22 294 41 680 80 452 99 838

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 082 3 084 5 587 10 591 20 601 25 606

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 082 3 084 5 587 10 591 20 601 25 606

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 5 411 15 421 27 933 52 957 103 006 128 030

REÁL (változatlan áras számítás)
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3. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 25 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 25 25 25 25 25 25

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 13 14 15 16 17 18

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 4 261 11 443 20 420 38 373 74 281 92 235

BMR 25,76% 49,94% 77,79% 130,82% 235,73% 289,02%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 4 780 14 037 25 608 48 750 95 033 118 175

BMR (alap és extra pénzáramok) 27,60% 58,11% 93,14% 160,36% 294,69% 363,21%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 928 3 972 6 529 11 641 21 865 26 977

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 928 3 972 6 529 11 641 21 865 26 977

Nettó halmozott pénzáram, mFt 9 638 19 862 32 643 58 203 109 325 134 885

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 076 4 714 8 012 14 608 27 800 34 396

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 076 4 714 8 012 14 608 27 800 34 396

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 10 380 23 572 40 062 73 041 139 000 171 980

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 6 330 13 428 22 300 40 045 75 535 93 280

BMR 32,99% 56,21% 83,39% 135,60% 239,30% 292,01%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 6 848 16 022 27 488 50 421 96 287 119 220

BMR (alap és extra pénzáramok) 34,76% 64,24% 98,63% 165,09% 298,25% 366,20%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 519 4 540 7 066 12 119 22 223 27 276

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 519 4 540 7 066 12 119 22 223 27 276

Nettó halmozott pénzáram, mFt 12 596 22 701 35 332 60 594 111 117 136 379

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 668 5 282 8 550 15 086 28 159 34 695

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 668 5 282 8 550 15 086 28 159 34 695

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 13 338 26 410 42 751 75 432 140 793 173 474

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 1 276 8 190 16 834 34 120 68 694 85 981

BMR 14,66% 39,35% 66,94% 118,59% 219,81% 271,11%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 1 769 10 655 21 762 43 978 88 409 110 624

BMR (alap és extra pénzáramok) 16,56% 47,41% 81,79% 146,81% 275,89% 341,62%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 074 3 042 5 503 10 424 20 267 25 188

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 074 3 042 5 503 10 424 20 267 25 188

Nettó halmozott pénzáram, mFt 5 369 15 212 27 515 52 122 101 335 125 942

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 215 3 747 6 913 13 244 25 905 32 236

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 215 3 747 6 913 13 244 25 905 32 236

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 6 074 18 736 34 563 66 218 129 527 161 182

REÁL (változatlan áras számítás)
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4. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 30 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 30 30 30 30 30 30

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 19 20 21 22 23 24

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 4 645 13 364 24 263 46 059 89 653 111 450

BMR 27,13% 56,01% 89,19% 152,73% 279,42% 343,99%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 5 268 16 477 30 488 58 511 114 556 142 579

BMR (alap és extra pénzáramok) 29,32% 65,64% 107,32% 187,91% 350,05% 432,93%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 038 4 522 7 628 13 839 26 261 32 473

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 038 4 522 7 628 13 839 26 261 32 473

Nettó halmozott pénzáram, mFt 10 188 22 610 38 138 69 194 131 307 162 363

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 216 5 412 9 408 17 400 33 384 41 375

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 216 5 412 9 408 17 400 33 384 41 375

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 11 078 27 062 47 041 87 000 166 918 206 876

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 6 714 15 349 26 143 47 731 90 907 112 495

BMR 34,30% 62,18% 94,70% 157,47% 282,98% 346,97%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 7 337 18 462 32 369 60 182 115 810 143 623

BMR (alap és extra pénzáramok) 36,40% 71,66% 112,74% 192,61% 353,61% 435,91%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 629 5 090 8 165 14 317 26 620 32 771

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 629 5 090 8 165 14 317 26 620 32 771

Nettó halmozott pénzáram, mFt 13 146 25 449 40 827 71 585 133 099 163 857

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 807 5 980 9 946 17 878 33 742 41 674

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 807 5 980 9 946 17 878 33 742 41 674

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 14 036 29 900 49 730 89 390 168 710 208 370

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 1 641 10 016 20 485 41 422 83 297 104 235

BMR 16,07% 45,35% 77,98% 139,53% 261,37% 323,35%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 2 232 12 973 26 399 53 251 106 955 133 807

BMR (alap és extra pénzáramok) 18,32% 54,79% 95,45% 173,08% 328,51% 407,87%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 178 3 564 6 547 12 513 24 444 30 409

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 178 3 564 6 547 12 513 24 444 30 409

Nettó halmozott pénzáram, mFt 5 891 17 822 32 736 62 563 122 218 152 045

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 347 4 410 8 239 15 896 31 210 38 867

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 347 4 410 8 239 15 896 31 210 38 867

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 6 737 22 051 41 193 79 478 156 048 194 333

REÁL (változatlan áras számítás)
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5. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 15 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 15 15 15 15 15 15

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 1 2 3 4 5 6

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 1 500 5 221 9 873 19 175 37 780 47 083

BMR 19,29% 34,30% 51,62% 84,04% 146,31% 177,43%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 1 780 6 619 12 667 24 764 48 958 61 056

BMR (alap és extra pénzáramok) 20,47% 39,60% 61,48% 102,51% 182,21% 222,34%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 554 2 725 4 189 7 116 12 969 15 896

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 230 2 412 3 889 6 844 12 753 15 707

Nettó halmozott pénzáram, mFt 6 965 12 846 20 198 34 901 64 308 79 012

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 643 3 170 5 079 8 896 16 531 20 348

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 319 2 857 4 780 8 624 16 314 20 159

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 7 410 15 072 24 649 43 804 82 114 101 268

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 3 357 7 003 11 561 20 676 38 906 48 021

BMR 26,94% 41,04% 57,61% 89,04% 149,94% 180,46%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 3 637 8 401 14 355 26 265 50 084 61 993

BMR (alap és extra pénzáramok) 28,05% 46,18% 67,30% 107,40% 185,80% 225,35%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 146 3 293 4 726 7 594 13 328 16 195

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 822 2 980 4 427 7 322 13 111 16 006

Nettó halmozott pénzáram, mFt 9 923 15 685 22 887 37 292 66 101 80 506

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 235 3 738 5 617 9 374 16 889 20 647

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 911 3 425 5 317 9 103 16 673 20 458

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 10 368 17 911 27 338 46 194 83 906 102 762

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -1 134 2 485 7 009 16 057 34 152 43 200

BMR 7,52% 23,43% 41,15% 73,50% 134,55% 164,88%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -868 3 813 9 664 21 367 44 771 56 474

BMR (alap és extra pénzáramok) 8,77% 28,79% 50,86% 91,32% 168,79% 207,64%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 713 1 852 3 275 6 121 11 812 14 658

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 393 1 543 2 979 5 852 11 599 14 472

Nettó halmozott pénzáram, mFt 2 770 8 489 15 638 29 935 58 530 72 827

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 798 2 275 4 120 7 812 15 196 18 887

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 478 1 966 3 825 7 544 14 982 18 700

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 3 193 10 604 19 867 38 393 75 445 93 971

NOMINÁL (folyóáras számítás)
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6. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 20 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 20 20 20 20 20 20

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 7 8 9 10 11 12

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 1 845 6 946 13 323 26 075 51 581 64 333

BMR 20,74% 40,83% 63,75% 106,79% 190,58% 232,84%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 2 218 8 809 17 049 33 527 66 485 82 963

BMR (alap és extra pénzáramok) 22,30% 47,67% 76,44% 130,83% 237,99% 292,37%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 664 3 275 5 288 9 314 17 366 21 392

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 340 2 962 4 988 9 042 17 149 21 203

Nettó halmozott pénzáram, mFt 7 514 15 594 25 693 45 892 86 290 106 489

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 783 3 868 6 475 11 688 22 114 27 327

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 459 3 555 6 176 11 416 21 897 27 138

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 8 108 18 562 31 629 57 763 110 031 136 165

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 3 702 8 728 15 011 27 576 52 706 65 271

BMR 28,31% 47,37% 69,54% 111,66% 194,17% 235,84%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 4 075 10 592 18 737 35 028 67 610 83 901

BMR (alap és extra pénzáramok) 29,79% 54,04% 82,09% 135,62% 241,56% 295,36%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 256 3 842 5 826 9 792 17 724 21 691

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 932 3 529 5 526 9 520 17 508 21 502

Nettó halmozott pénzáram, mFt 10 473 18 433 28 383 48 283 88 083 107 983

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 375 4 436 7 013 12 166 22 473 27 626

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 051 4 123 6 713 11 894 22 256 27 437

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 11 066 21 400 34 318 60 153 111 824 137 659

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -806 4 124 10 287 22 612 47 262 59 588

BMR 9,06% 30,02% 53,09% 95,44% 176,77% 217,63%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -452 5 894 13 827 29 692 61 421 77 286

BMR (alap és extra pénzáramok) 10,70% 36,87% 65,48% 118,49% 221,90% 274,24%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 818 2 374 4 319 8 209 15 989 19 879

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 498 2 065 4 023 7 941 15 775 19 692

Nettó halmozott pénzáram, mFt 3 293 11 100 20 859 40 377 79 413 98 931

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 931 2 938 5 447 10 464 20 500 25 518

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 611 2 629 5 151 10 196 20 286 25 331

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 3 856 13 919 26 497 51 654 101 966 127 123
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7. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 25 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 25 25 25 25 25 25

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 13 14 15 16 17 18

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 2 190 8 671 16 773 32 975 65 381 81 583

BMR 22,18% 47,17% 75,52% 129,06% 234,48% 287,96%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 2 656 11 000 21 430 42 291 84 011 104 871

BMR (alap és extra pénzáramok) 24,10% 55,49% 91,00% 158,69% 293,50% 362,19%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 774 3 824 6 387 11 512 21 762 26 887

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 450 3 511 6 088 11 240 21 546 26 698

Nettó halmozott pénzáram, mFt 8 064 18 342 31 189 56 883 108 272 133 967

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 923 4 566 7 871 14 480 27 697 34 306

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 599 4 253 7 571 14 208 27 481 34 117

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 8 806 22 051 38 608 71 721 137 948 171 061

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 4 047 10 453 18 461 34 476 66 506 82 521

BMR 29,68% 53,56% 81,17% 133,86% 238,06% 290,95%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 4 513 12 782 23 119 43 791 85 136 105 809

BMR (alap és extra pénzáramok) 31,50% 61,71% 96,53% 163,43% 297,06% 365,17%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 366 4 392 6 925 11 990 22 121 27 186

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 042 4 079 6 625 11 718 21 904 26 997

Nettó halmozott pénzáram, mFt 11 022 21 180 33 878 59 274 110 065 135 461

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 514 5 134 8 408 14 958 28 056 34 605

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 190 4 821 8 109 14 686 27 839 34 416

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 11 764 24 890 41 297 74 112 139 741 172 555

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -478 5 763 13 564 29 167 60 373 75 975

BMR 10,58% 36,37% 64,58% 116,80% 218,57% 270,05%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -36 7 975 17 989 38 016 78 071 98 099

BMR (alap és extra pénzáramok) 12,59% 44,62% 79,59% 145,13% 274,69% 340,61%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 922 2 896 5 363 10 297 20 166 25 100

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 602 2 587 5 068 10 029 19 952 24 913

Nettó halmozott pénzáram, mFt 3 815 13 710 26 080 50 818 100 296 125 034

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 063 3 601 6 773 13 116 25 804 32 148

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 743 3 292 6 477 12 848 25 590 31 961

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 4 519 17 234 33 127 64 914 128 488 160 274
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8. táblázat – 2. modellváltozat eredményei 30 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

  

2. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 30 30 30 30 30 30

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 19 20 21 22 23 24

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt 2 535 10 396 20 223 39 876 79 181 98 834

BMR 23,60% 53,35% 87,02% 151,04% 278,22% 342,96%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 3 094 13 191 25 812 51 054 101 537 126 779

BMR (alap és extra pénzáramok) 25,88% 63,12% 105,28% 186,30% 348,88% 431,93%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 884 4 374 7 486 13 710 26 159 32 383

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 560 4 061 7 187 13 439 25 942 32 194

Nettó halmozott pénzáram, mFt 8 614 21 090 36 685 67 874 130 254 161 444

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 062 5 264 9 266 17 271 33 281 41 286

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 1 738 4 951 8 967 17 000 33 064 41 097

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 9 504 25 541 45 587 85 680 165 865 205 958

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt 4 392 12 179 21 911 41 376 80 306 99 771

BMR 31,03% 59,62% 92,58% 155,80% 281,78% 345,94%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 4 951 14 973 27 500 52 554 102 663 127 717

BMR (alap és extra pénzáramok) 33,20% 69,23% 110,73% 191,01% 352,44% 434,91%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 476 4 941 8 024 14 188 26 517 32 682

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 152 4 629 7 725 13 917 26 301 32 493

Nettó halmozott pénzáram, mFt 11 572 23 928 39 374 70 265 132 047 162 938

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 2 654 5 832 9 804 17 749 33 639 41 585

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 2 330 5 519 9 505 17 478 33 423 41 395

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 12 462 28 379 48 276 88 070 167 658 207 452

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -150 7 402 16 842 35 722 73 483 92 363

BMR 12,07% 42,51% 75,74% 137,83% 260,16% 322,33%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt 381 10 057 22 152 46 341 94 721 118 911

BMR (alap és extra pénzáramok) 14,44% 52,14% 93,36% 171,47% 327,34% 406,88%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 027 3 418 6 407 12 386 24 342 30 321

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 707 3 109 6 112 12 117 24 128 30 134

Nettó halmozott pénzáram, mFt 4 337 16 321 31 300 61 260 121 179 151 138

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt 1 196 4 264 8 099 15 769 31 108 38 778

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt 876 3 955 7 803 15 500 30 894 38 591

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt 5 182 20 549 39 758 78 175 155 009 193 426

NOMINÁL (folyóáras számítás)
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6.sz. melléklet: 5. modell gazdasági elemzése 

1. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 15 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 15 15 15 15 15 15

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 1 2 3 4 5 6

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -11 086 -6 418 -596 11 049 34 339 45 983

BMR nem.ért. -16,02% 7,52% 43,31% 106,15% 137,37%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -10 775 -4 862 2 517 17 275 46 790 61 548

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -8,82% 17,86% 60,11% 137,32% 176,40%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 086 -773 865 4 141 10 693 13 969

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 086 -773 865 4 141 10 693 13 969

Nettó halmozott pénzáram, mFt -10 432 -3 865 4 325 20 705 53 464 69 844

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 997 -328 1 755 5 921 14 254 18 420

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 997 -328 1 755 5 921 14 254 18 420

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -9 987 -1 640 8 776 29 607 71 270 92 101

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -9 018 -4 433 1 285 12 721 35 592 47 028

BMR nem.ért. -6,99% 13,89% 47,91% 109,32% 140,00%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -8 707 -2 877 4 398 18 946 48 044 62 592

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -0,75% 23,69% 64,48% 140,43% 179,00%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 495 -205 1 403 4 619 11 051 14 268

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 495 -205 1 403 4 619 11 051 14 268

Nettó halmozott pénzáram, mFt -7 474 -1 027 7 014 23 095 55 257 71 338

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 406 240 2 293 6 400 14 612 18 719

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 406 240 2 293 6 400 14 612 18 719

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -7 029 1 199 11 465 31 998 73 062 93 595

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -13 876 -9 327 -3 654 7 692 30 384 41 730

BMR nem.ért. nem.ért. -3,92% 33,77% 96,09% 126,59%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -13 581 -7 849 -697 13 606 42 213 56 516

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -23,79% 7,17% 50,32% 125,93% 163,83%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 884 -1 605 -10 3 181 9 562 12 752

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 884 -1 605 -10 3 181 9 562 12 752

Nettó halmozott pénzáram, mFt -14 422 -8 026 -49 15 903 47 809 63 762

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 800 -1 182 836 4 872 12 945 16 981

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 800 -1 182 836 4 872 12 945 16 981

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -13 999 -5 911 4 180 24 361 64 724 84 906

REÁL (változatlan áras számítás)
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2. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 20 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 20 20 20 20 20 20

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 7 8 9 10 11 12

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -10 702 -4 496 3 247 18 735 49 711 65 199

BMR nem.ért. -7,26% 20,16% 63,93% 144,56% 185,50%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -10 287 -2 421 7 398 27 036 66 313 85 951

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 0,97% 32,55% 85,10% 185,36% 236,98%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 977 -223 1 964 6 339 15 089 19 464

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 977 -223 1 964 6 339 15 089 19 464

Nettó halmozott pénzáram, mFt -9 883 -1 117 9 820 31 696 75 446 97 322

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 858 370 3 151 8 713 19 837 25 399

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 858 370 3 151 8 713 19 837 25 399

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -9 289 1 850 15 755 43 566 99 187 126 997

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -8 634 -2 511 5 128 20 407 50 964 66 243

BMR nem.ért. 0,63% 25,89% 68,27% 147,65% 188,10%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -8 219 -436 9 278 28 708 67 566 86 996

BMR (alap és extra pénzáramok) -25,72% 8,09% 37,89% 89,28% 188,43% 239,57%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 385 344 2 502 6 817 15 448 19 763

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 385 344 2 502 6 817 15 448 19 763

Nettó halmozott pénzáram, mFt -6 925 1 721 12 509 34 086 77 239 98 815

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 266 938 3 689 9 191 20 196 25 698

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 266 938 3 689 9 191 20 196 25 698

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -6 331 4 689 18 445 45 956 100 980 128 491

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -13 511 -7 502 -3 14 994 44 987 59 984

BMR nem.ért. -21,77% 9,57% 54,06% 132,84% 172,50%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -13 117 -5 530 3 940 22 879 60 759 79 699

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -11,80% 22,29% 74,61% 171,76% 221,50%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 780 -1 083 1 034 5 269 13 738 17 973

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 780 -1 083 1 034 5 269 13 738 17 973

Nettó halmozott pénzáram, mFt -13 900 -5 415 5 171 26 345 68 692 89 865

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 667 -519 2 162 7 524 18 249 23 611

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 667 -519 2 162 7 524 18 249 23 611

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -13 336 -2 596 10 810 37 622 91 245 118 057

REÁL (változatlan áras számítás)
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3. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 25 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 25 25 25 25 25 25

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 13 14 15 16 17 18

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -10 318 -2 575 7 090 26 421 65 083 84 414

BMR nem.ért. 0,40% 31,66% 83,56% 182,35% 233,18%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -9 799 19 12 279 36 797 85 835 110 354

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 9,65% 46,14% 109,20% 232,95% 297,26%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 867 326 3 063 8 537 19 486 24 960

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 867 326 3 063 8 537 19 486 24 960

Nettó halmozott pénzáram, mFt -9 333 1 630 15 316 42 687 97 428 124 799

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 718 1 068 4 547 11 505 25 421 32 379

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 718 1 068 4 547 11 505 25 421 32 379

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -8 591 5 340 22 735 57 524 127 104 161 894

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -8 249 -590 8 971 28 093 66 337 85 458

BMR -25,91% 7,56% 37,02% 87,75% 185,42% 235,76%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -7 730 2 004 14 159 38 469 87 089 111 399

BMR (alap és extra pénzáramok) -22,79% 16,17% 51,18% 113,27% 236,00% 299,83%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 275 894 3 601 9 015 19 844 25 259

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 275 894 3 601 9 015 19 844 25 259

Nettó halmozott pénzáram, mFt -6 375 4 469 18 005 45 077 99 221 126 293

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 127 1 636 5 085 11 983 25 779 32 678

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 127 1 636 5 085 11 983 25 779 32 678

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -5 633 8 178 25 424 59 915 128 897 163 388

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -13 146 -5 676 3 647 22 295 59 591 78 239

BMR nem.ért. -12,47% 21,40% 73,12% 168,89% 217,88%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -12 653 -3 212 8 576 32 153 79 306 102 882

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -2,05% 35,91% 97,81% 217,06% 278,82%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 676 -561 2 078 7 357 17 915 23 194

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 676 -561 2 078 7 357 17 915 23 194

Nettó halmozott pénzáram, mFt -13 378 -2 805 10 392 36 786 89 575 115 969

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 535 144 3 488 10 176 23 553 30 242

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 535 144 3 488 10 176 23 553 30 242

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -12 673 719 17 440 50 882 117 767 151 209

REÁL (változatlan áras számítás)
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4. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 30 Ft/db betétdíj mellett, reál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 30 30 30 30 30 30

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 19 20 21 22 23 24

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -9 934 -653 10 934 34 107 80 455 103 629

BMR nem.ért. 7,34% 42,47% 102,62% 219,86% 280,66%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -9 311 2 459 17 159 46 559 105 358 134 757

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 17,61% 59,05% 132,81% 280,35% 357,41%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 757 876 4 162 10 736 23 882 30 455

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 757 876 4 162 10 736 23 882 30 455

Nettó halmozott pénzáram, mFt -8 784 4 378 20 811 53 678 119 410 152 277

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 579 1 766 5 943 14 297 31 004 39 358

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 579 1 766 5 943 14 297 31 004 39 358

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -7 893 8 829 29 714 71 483 155 021 196 790

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -7 865 1 332 12 814 35 779 81 709 104 674

BMR -23,57% 14,00% 47,58% 106,71% 222,91% 283,24%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -7 242 4 444 19 040 48 230 106 611 135 802

BMR (alap és extra pénzáramok) -20,06% 23,72% 63,90% 136,82% 283,39% 359,98%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 165 1 443 4 700 11 214 24 241 30 754

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -1 165 1 443 4 700 11 214 24 241 30 754

Nettó halmozott pénzáram, mFt -5 826 7 217 23 500 56 068 121 203 153 771

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -987 2 334 6 481 14 775 31 363 39 657

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -987 2 334 6 481 14 775 31 363 39 657

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -4 935 11 668 32 403 73 873 156 814 198 284

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -12 781 -3 851 7 298 29 597 74 194 96 493

BMR nem.ért. -4,59% 32,26% 91,49% 204,61% 263,04%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -12 190 -894 13 213 41 426 97 852 126 065

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 6,50% 48,65% 120,44% 262,14% 335,99%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 571 -39 3 123 9 446 22 092 28 415

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 571 -39 3 123 9 446 22 092 28 415

Nettó halmozott pénzáram, mFt -12 856 -195 15 613 47 228 110 458 142 073

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 402 807 4 814 12 829 28 858 36 872

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 402 807 4 814 12 829 28 858 36 872

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -12 010 4 034 24 071 64 143 144 288 184 361

REÁL (változatlan áras számítás)
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5. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 15 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 15 15 15 15 15 15

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 1 2 3 4 5 6

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -13 060 -8 777 -3 437 7 243 28 604 39 284

BMR nem.ért. nem.ért. -1,55% 38,12% 103,17% 134,97%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -12 780 -7 380 -642 12 832 39 782 53 256

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -23,33% 10,25% 55,53% 134,56% 174,16%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 459 -1 131 524 3 835 10 457 13 769

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 245 -1 887 -195 3 190 9 961 13 346

Nettó halmozott pénzáram, mFt -14 251 -7 538 831 17 571 51 050 67 790

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 370 -686 1 415 5 616 14 019 18 220

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 156 -1 442 696 4 971 13 522 17 797

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -13 806 -5 313 5 283 26 474 68 856 90 047

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -11 203 -6 995 -1 749 8 744 29 729 40 222

BMR nem.ért. -20,64% 5,79% 42,92% 106,36% 137,62%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -10 923 -5 598 1 046 14 333 40 907 54 194

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -12,19% 16,68% 60,02% 137,68% 176,77%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 867 -564 1 062 4 313 10 816 14 067

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 653 -1 320 343 3 669 10 319 13 645

Nettó halmozott pénzáram, mFt -11 293 -4 700 3 521 19 961 52 843 69 284

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 778 -118 1 952 6 094 14 377 18 519

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 564 -874 1 233 5 449 13 880 18 096

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -10 848 -2 474 7 972 28 864 70 649 91 541

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -15 536 -11 362 -6 157 4 252 25 071 35 480

BMR nem.ért. nem.ért. -15,57% 28,18% 93,05% 124,18%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -15 271 -10 034 -3 502 9 562 35 690 48 754

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. nem.ért. -1,84% 45,48% 123,14% 161,58%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -3 252 -1 959 -346 2 879 9 329 12 555

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -4 028 -2 705 -1 056 2 242 8 839 12 137

Nettó halmozott pénzáram, mFt -18 193 -11 653 -3 499 12 809 45 425 61 733

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -3 168 -1 536 499 4 570 12 712 16 783

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 944 -2 282 -210 3 934 12 222 16 366

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -17 770 -9 539 730 21 267 62 341 82 877
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6. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 20 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 20 20 20 20 20 20

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 7 8 9 10 11 12

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -12 715 -7 052 13 14 143 42 404 56 534

BMR nem.ért. -21,03% 12,80% 59,45% 141,83% 183,28%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -12 342 -5 189 3 739 21 595 57 308 75 164

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -9,99% 26,23% 81,07% 182,80% 234,87%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 349 -582 1 623 6 034 14 854 19 264

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 135 -1 338 904 5 389 14 357 18 841

Nettó halmozott pénzáram, mFt -13 702 -4 791 6 327 28 562 73 032 95 268

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 230 12 2 810 8 408 19 602 25 199

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 016 -744 2 091 7 763 19 105 24 776

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -13 108 -1 823 12 262 40 432 96 773 124 943

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -10 858 -5 270 1 701 15 644 43 529 57 472

BMR nem.ért. -10,42% 19,07% 63,90% 144,95% 185,89%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -10 485 -3 407 5 427 23 096 58 433 76 102

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -1,31% 31,90% 85,31% 185,88% 237,46%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 757 -14 2 161 6 512 15 212 19 563

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 543 -770 1 442 5 867 14 716 19 140

Nettó halmozott pénzáram, mFt -10 744 -1 952 9 016 30 952 74 825 96 762

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 639 580 3 348 8 886 19 961 25 498

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 425 -176 2 629 8 241 19 464 25 075

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -10 150 1 015 14 951 42 823 98 566 126 437

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -15 208 -9 723 -2 880 10 807 38 181 51 868

BMR nem.ért. nem.ért. 0,96% 49,35% 130,09% 170,27%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -14 854 -7 953 660 17 887 52 340 69 567

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. nem.ért. 15,24% 70,43% 169,19% 219,39%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -3 148 -1 437 698 4 967 13 506 17 775

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 924 -2 183 -12 4 330 13 015 17 358

Nettó halmozott pénzáram, mFt -17 671 -9 043 1 722 23 251 66 308 87 837

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -3 035 -873 1 826 7 223 18 017 23 414

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 811 -1 619 1 116 6 586 17 526 22 996

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -17 107 -6 223 7 360 34 527 88 862 116 029
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7. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 25 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 25 25 25 25 25 25

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 13 14 15 16 17 18

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -12 370 -5 327 3 463 21 043 56 204 73 784

BMR nem.ért. -10,72% 25,29% 79,50% 179,78% 231,06%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -11 904 -2 998 8 121 30 359 74 834 97 072

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 0,52% 40,57% 105,49% 230,51% 295,23%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 239 -32 2 722 8 232 19 250 24 760

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 025 -788 2 004 7 587 18 754 24 337

Nettó halmozott pénzáram, mFt -13 152 -2 043 11 822 39 553 95 014 122 745

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 091 710 4 206 11 199 25 185 32 178

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 877 -46 3 487 10 554 24 689 31 756

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -12 410 1 667 19 241 54 391 124 690 159 840

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -10 513 -3 545 5 151 22 544 57 329 74 722

BMR nem.ért. -1,94% 30,99% 83,75% 182,86% 233,65%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -10 047 -1 216 9 809 31 859 75 960 98 010

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 8,00% 45,82% 109,60% 233,56% 297,81%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 647 536 3 260 8 710 19 609 25 058

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 433 -220 2 541 8 065 19 112 24 636

Nettó halmozott pénzáram, mFt -10 194 796 14 512 41 943 96 807 124 239

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 499 1 277 4 744 11 677 25 544 32 477

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 285 521 4 025 11 033 25 047 32 055

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -9 452 4 505 21 931 56 781 126 483 161 334

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -14 881 -8 084 398 17 362 51 291 68 256

BMR nem.ért. -28,83% 14,26% 68,91% 166,31% 215,77%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -14 438 -5 872 4 823 26 212 68 990 90 379

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -13,70% 29,89% 94,01% 214,62% 276,80%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -3 043 -915 1 742 7 056 17 683 22 996

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 819 -1 661 1 032 6 419 17 192 22 579

Nettó halmozott pénzáram, mFt -17 149 -6 432 6 943 33 692 87 191 113 941

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 902 -210 3 152 9 875 23 321 30 044

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 678 -956 2 442 9 238 22 830 29 627

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -16 444 -2 908 13 991 47 788 115 383 149 181
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8. táblázat – 5. modellváltozat eredményei 30 Ft/db betétdíj mellett, nominál számítás 

 
 
 
  

5. modell

Betétdíj mértéke, Ft/db 30 30 30 30 30 30

Visszagyűjtési arány, % 99% 95% 90% 80% 60% 50%

változat száma 19 20 21 22 23 24

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Alap pénzáramok

NPV, mFt -12 025 -3 602 6 913 27 943 70 004 91 034

BMR nem.ért. -2,20% 36,73% 98,83% 217,39% 278,61%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -11 466 -807 12 502 39 122 92 360 118 980

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 9,62% 53,98% 129,31% 277,98% 355,43%

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 129 517 3 822 10 430 23 647 30 255

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 915 -239 3 103 9 785 23 150 29 832

Nettó halmozott pénzáram, mFt -12 603 705 17 318 50 544 116 997 150 223

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 951 1 408 5 602 13 991 30 769 39 158

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 737 652 4 883 13 346 30 272 38 735

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -11 713 5 156 26 221 68 350 152 607 194 736

SZCENÁRIÓ VIZSGÁLAT

Pozitív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -10 168 -1 820 8 601 29 444 71 130 91 972

BMR nem.ért. 5,54% 42,08% 102,97% 220,45% 281,20%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -9 609 975 14 191 40 622 93 486 119 918

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. 16,39% 58,98% 133,35% 281,03% 358,01%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 538 1 085 4 359 10 908 24 005 30 554

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 324 329 3 640 10 263 23 508 30 131

Nettó halmozott pénzáram, mFt -9 645 3 543 20 007 52 934 118 789 151 717

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -1 360 1 975 6 140 14 469 31 127 39 457

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -2 145 1 219 5 421 13 824 30 631 39 034

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -8 754 7 995 28 910 70 740 154 400 196 230

Negatív szcenárió

Megtérülés

Alap pénzáramok

NPV, mFt -14 553 -6 446 3 675 23 917 64 401 84 643

BMR nem.ért. -17,08% 26,01% 87,60% 202,14% 261,00%

Extra pénzáramok figyelembe vételével

NPV (alap és extra pénzáramok), mFt -14 022 -3 791 8 985 34 537 85 640 111 192

BMR (alap és extra pénzáramok) nem.ért. -3,07% 43,27% 116,88% 259,78% 334,02%

Pénzügyi fenntarthatóság

Alap pénzáramok

Nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 939 -393 2 786 9 144 21 859 28 217

Nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 715 -1 139 2 076 8 507 21 369 27 799

Nettó halmozott pénzáram, mFt -16 627 -3 822 12 163 44 134 108 074 140 044

Extra pénzáramok figyelembe vételével

Összes nettó pénzáram, első működési év, mFt -2 770 453 4 478 12 527 28 625 36 674

Összes nettó pénzáram, utolsó működési év, mFt -3 546 -293 3 768 11 890 28 135 36 257

Összes nettó halmozott pénzáram, mFt -15 781 407 20 621 61 049 141 904 182 332
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