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2011. évi LXXXV. Tv 

Az új környezetvédelmi termékdíj törvény a gyakorlatban 
 

Többszöri módosításon esett át, de véglegesen is elfogadásra került a 2012. január 1-én 

hatályba lépő új környezetvédelmi termékdíj törvény. A vonatkozó végrehajtási rendeletekre 

csak a két ünnep között számíthatunk.  

 

Tájékoztatónkkal a teljesség igénye nélkül az újdonságokat igyekszünk ismertetni, gyakorlati 

megközelítéssel.  

 

GLN szám 

A jövőben a bejelentkezéshez nem lesz szükség GLN számra. (A KÜJ szám sem kerül 

bevezetésre.) Egyetlen azonosítót alkalmaz majd a rendszer és ez a VPID.  

 

 

Termékdíj köteles termékek és a fizetésre kötelezettek köre 

Alapvetően a termékkörök nem változtak: 

- Akkumulátor 

- Csomagolószer, kereskedelmi csomagolószer 

- Egyéb kőolaj termékek 

- Elektromos és elektronikai berendezések 

- Gumiabroncs 

- Reklámhordozó papír 

Ezen termékek más termékkel együtt, vagy más termék összetevőjeként is értendőek. 

 

Figyelni kell a termékkörökön belül a kategóriák pontos tartalmára, mert azok több helyen 

változnak. 

A csomagolószerek kivételével a köteles termékkör VTSZ-ekkel felsorolásra kerül a törvény 

1. sz. mellékletében. A Csomagolószerek tekintetében a végrehajtási rendelet nyújt majd 

segítséget, ahol ezek katalógusszerűen bemutatásra kerülnek majd.  

 

A fizetésre kötelezett továbbra is az, aki a köteles terméket az országban forgalomba hozza, 

vagy saját céllal felhasználja. Bérgyártás esetén a bérgyártató (akkor is, ha a bérgyártó 
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bármit hozzátesz a gyártási folyamathoz). Belföldi előállítású kenőolaj esetén az első 

forgalomba hozó első vevője. 

 

Néhány fontos, kiemelést érdemlő változás: 

 

1.) Nagyon fontos különbség a csomagolás tekintetében, hogy míg eddig maga a 

csomagolás volt köteles termék, jövő évtől a csomagolószer a köteles termék. Ebből 

következően változik a díj fizetésének alanyi köre is, hisz eddig az fizetett a csomagolásért, 

aki a termékét csomagolta, most az fizet a csomagolószerért, aki azt legyártja és forgalomba 

hozza. 

 

Következésképp kikerül a termékdíj hatálya alól minden olyan kereskedő, aki csak hazai 

forgalomból szerzi be termékeit, minden csomagoló anyagát ugyancsak hazai forgalomból 

vásárolja és egyéb termékdíj köteles körben nem érintett. (Ha reklámpapírban még érintett, 

de azt is csak hazai nyomdáktól vásárolja, akkor is kiesik a köteles körből, később erről lesz 

még szó.)  

 

2.) Találunk változásokat az elektronika terén is. Szűkült a termékkör (kikerültek az ipari 

berendezések), és frissítésre került a köteles vámtarifaszámok köre. A törvény 1.sz. 

melléklete pontosan felsorolja a köteles VTSZ-eket és az alájuk tartozó termékeket. 

 

3.) Reklámpapír tekintetébe a 48-49-es vámtarifaosztályokat kell figyelembe venni és 

azokon belül a törvény az eddigitől valamelyest pontosabb meghatározást ad arra, mi 

tekintendő reklámpapírnak és mi nem.  

Reklámpapír a gazdasági reklámot tartalmazó sajtótermékek közül 

- időszaki lap 

- röplap 

- egyéb szöveges kiadvány 

- grafikát, fotót, vagy rajzot tartalmazó kiadvány 

- térkép 

Azt is beleértve, ha mindezek más kiadvány részét/mellékletét képezik.  

 

Változás, hogy nem tartozik a reklámpapír kategóriájába az a kiadvány, amely teljes 

nyomtatott felületére vetítve min. 50%-ában nem gazdasági reklámot tartalmaz és ehhez 

nem szükséges már az eddig megszokott ISSN szám megkérése sem.  
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Változatlanul reklámpapír a logózott ajándék naptár és egyéb logózott papír ajándékok. És a 

jövőben sem reklámpapír a névjegykártya, vagy az irodai alkalmazásban használt 

levélpapír, vagy boríték. 

Nagyon fontos változás a reklámpapír kapcsán a díjfizetésre kötelezett kör változása. 

2011. dec. 31-ig a nyomda első vevője a kötelezett, 2012. jan. 1-től maga a nyomda.  

A nyomda minden megrendelés felvételénél írásban nyilatkoztatja Megrendelőjét arról, hogy 

az előállítandó anyag reklámpapír-e, avagy sem és amennyiben igen, akkor azt beállítja 

nyilvántartásaiba és megfizeti utána a vonatkozó termékdíjat. 

 

Termékdíj átalány 

Két Gazdálkodói kör veheti igénybe a termékdíj átalány lehetőségét: 

 

1. Mezőgazdasági kistermelők köre 

Megmarad a 2010-ben megismert átalányos lehetőség a 73/2009/EK tanácsi rendelet 

szerinti mezőgazdasági kistermelők részére, mégpedig a megszokott árbevétel korlátokkal: 

- előző év árbevétele 10M alatt, átalány 2000,- Ft 

- előző év árbevétele 50M alatt, átalány 7000,- Ft 

- tárgyévben kötelezetté váló gazdálkodó átalánya 5000,- Ft 

Ebben az esetben továbbra sincs nyilvántartási és jelentési kötelezettség. 2012.es évre 

2012. április 20-ig kell a bejelentkezést megtenni. A határidő jogvesztő, tehát aki addig nem 

jelentkezik be az átalányra, ezt legközelebb már csak 2013-ban teheti meg, addig normál 

rendű termékdíj bevallásokat kell benyújtania a szükséges nyilvántartási háttérrel.  

 

2.  Csekély mennyiségű csomagolási kibocsátók köre  
Ezen kör meghatározásánál több feltétel együttes meglétére kell figyelni. Csak olyan, 

kiskereskedelmi forgalmat lebonyolító Gazdálkodó választhatja ezt a lehetőséget, aki 

kizárólag csomagolás tekintetében érintett a termékdíjban (tehát nincs reklámpapír, 

elektronika, gumiabroncs, akkumulátor, kőolaj terméke) és az éves forgalombahozatali 

mennyiségei nem haladják meg az alábbi korlátokat: 

- 3000 kg üveg 

- 300 kg műanyag (ide nem értve a műanyag bevásárló reklám táskát) 

- 75 kg műanyag bevásárló reklám táska 

- 300 kg társított, vagy rétegzett 

- 500 kg papír, fa, természetes alapú textil 

- 300 kg fém (beleértve az alumíniumot is) 

- 300 kg egyéb 
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azonban az üvegen kívüli anyagáramokban mindösszesen legfeljebb 1000 kg.  

Ezen Gazdálkodók átalány alá történő bejelentkezésének határideje szintén jogvesztő 

jelleggel 2012. április 20. 

Nekik van nyilvántartási kötelezettségük, de negyedéves bevallást nem kell benyújtaniuk, 

csak egy évest. Az éves átalánydíj 12 000,- Ft. 

Ha a Gazdálkodó bejelentkezett az átalány alá, de nyilvántartásaiban látja, hogy meghaladta 

a fenti korlátokat, akkor attól a pillanattól kezdve ismételten a normál ügymenet alá tartozik, 

nyilvántartási, bevallási, befizetési kötelezettsége van negyedévente.  

 

Változnak a díjtételek 

 
Csomagolószer Ft/kg 

Műanyag  42 
Papír  20 
Alumínium  20 
Egyéb fém  20 
Fa  20 
Textil  20 
Üveg  17 
Rétegzett  28 
Egyéb társított  50 
Egyéb  50 

 

Kereskedelmi csomagolószer Ft/kg 
Műanyag táska  1800 
Egyéb műanyag  60 
Üveg  17 
Fém  300 
Rétegzett ital  130 
Egyéb társított  300 
Egyéb  300 

 

Elektronika Ft/kg 
Háztartási nagygépek 50 
Háztartási kisgépek 50 
IT berendezések 50 
Szórakoztató elektronika 100 
Barkácsgépek, ….. 50 
Játék, szabadidő  50 
Ellenőrzés, vezérlés 50 
Adagoló automaták 100 
Rádiótelefon készülékek 500 
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Egyéb köteles termékek Ft/kg 
Akkumulátor 60-80 
Gumiabroncs 52 
Egyéb kőolaj 112 
Reklámhordozó papír 64 

 

 

Egyéni hulladékhasznosítás 

A törvény lehetőséget nyújt a fenti díjtételektől való eltérésre egyéni hulladékhasznosítás 

esetén.  

Ebben az esetben a Gazdálkodónak legkésőbb 2012. jan.15-ig jeleznie kell azt a hatóság 

felé, hogy ezt a metodikát választja.  

E lehetőséggel akár anyagáramonként is lehet élni. 

 

Módjai: 

- saját telephelyen végső fogyasztótól visszagyűjtés és hasznosítás 

- kereskedelmi egységgel közösen az értékesítés helyén történő visszagyűjtés és 

hasznosítás 

- saját célú felhasználás esetén (pl lebontott import csomagolásnál) saját telephelyen 

történő gyűjtés és hasznosítás.  

 

Akkor érdemes ezt a lehetőséget választani, ha a Gazdálkodó képes elérni minimum az 

OHÜ által megszabott hasznosítási arányt. A díj számításának módja megtalálható a 

törvény 3. sz. mellékletében.  

 

Koordinálós szerződések és mentességek 

A mentességek rendszere megszűnik, a koordinálós szerződések automatikusan 

érvényüket vesztik. Akinek van ilyen szerződése, és nem tájékoztatták még a jövő évi 

történésekről, hívja fel koordinálóját és érdeklődjön.  

A jövőben egyetlen állami koordináló, az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) 

irányítja majd a díjköteles termékek hulladékainak gyűjtését.  

 

Végrehajtási rendelettel várható lépések 

Mivel a végrehajtási rendelet nincs még véglegesítve, így csak annak tervezetéből emeljük 

ki a következőket: 
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Bejelentkezés 

Láttuk, hogy két termékáramban is nagymértékben változik a kötelezetti kör. Sokan kiesnek 

a termékdíj kötelezettsége alól és néhányan most kerülnek be ez alá.  

A 2012-es évben április 20-ig újra minden termékdíj köteles Gazdálkodónak be kell 
jelentkezni. Aki nem jelentkezik be, az automatikusan kikerült a kötelezetti körből. Azon 

Gazdálkodók tehát, akik nem kötelesek már a jövő évben, nem kell azzal törődjenek, hogy 

hogyan jelentsék ki magukat a hatály alól.  

 

Csomagolásnál az év végi készlet kezelése 

Azok a Gazdálkodók, akik jelenleg nem a készletre vétel szerinti metodika alapján 

dolgoznak és csak csomagolás és/vagy reklámpapír miatt kötelezettek, tehát jövőre ez a 

kötelezettségük megszűnik, az év végén meglévő csomagolóanyag és/vagy reklámpapír 

készletekre leltár alapján kötelesek a termékdíjat megfizetni.  

Ennek határideje 2012. ápr. 20., a díjszámítás alapja a 2012-es díjtételek listája.  

 

A végrehajtási rendelet sajnos valószínű, hogy csak a két ünnep között lát napvilágot. 

Igyekszünk erről is a leghamarabb hírt adni majd.  

 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, keressenek minket, 

készséggel állunk szíves rendelkezésükre.  

 

 

Berta Beatrix 
e-KVTD Consulting Kft. 

Email: berta.beatrix@ekvtd.net 
Tel.: (70)320-3923 

Fax: (1)700-2103 
Web: www.ekvtd.net 

Posta: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 41. 
 


