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TÁJÉKOZTATÓ 

 a piaci árusok termékdíj kötelezettségeiről 
 
A környezetvédelmi termékdíj területe a piaci árusok szinte mindegyikét érinti. Sajnos gyakran 

előfordul, hogy adott Gazdálkodónak tudomása sincs arról, hogy tevékenysége termékdíj 

köteles. Az előírásoknak mindenben megfelelő nyilvántartások, bevallások, befizetések hiánya 

pedig szigorú szankciókat von maga után.  

 

2008. január 1-től a termékdíjas ellenőrzések feladatköre a VPOP fennhatósága alá került. 

Ellenőrzéseik szigorodnak. Bármiféle hiba feltárása esetén, a hatóság visszamenőleg öt évre 

teljes körű adóellenőrzést végezhet. Az általuk alkalmazható bírságok e tekintetben: termékdíj 

bírság (ami az elmaradt termékdíj 100%-a is lehet, azon felül, hogy megfizetésre kötelezik az 

elmaradt díjat is), mulasztási bírság (500.000 – 2.000.000,- Ft-ig terjedhet), lefoglalás, elkobzás.  

 

Jelen tájékoztató anyaggal külön területekre bontva igyekszünk mindenkinek iránymutatást 

adni a saját tevékenységére vonatkozó termékdíj kötelezettségeiről. 

 

 

Zöldség-gyümölcs, savanyúság, tojás, tészta 
 

Termékdíj köteles tételek: minden, amibe az eladásra kerülő terméket csomagolják. Lehet 

ez papír, vagy műanyag zacskó, füles szatyor, fa, vagy műanyag rekesz, láda, doboz, 

tojástartó, kosár, háló… 

Ha az árus nyomtatott, vagy nyomdai úton előállított szóróanyagot készít/készíttet magáról, 

a reklám szóróanyag is termékdíj köteles.  

 

Ha az árus maga csomagolja be termékét, akkor a csomagolás mindenképp termékdíj 

köteles.  

 

Ha az árus a terméket belföldről vásárolta csomagolva és ugyanabban a csomagolásban 

értékesíti tovább, amiben vette, akkor a csomagolóanyag termékdíja nem az árust terheli. 

Ha az árus a terméket külföldről szerezte be (legyen az EU, vagy EU-n kívüli ország), akkor 

az a csomagolás, amiben érkezett a termék, az árus termékdíj kötelezettsége lesz. Ha 

lebontja ezt a csomagolást és újracsomagolja, akkor megfizeti az import csomagolás 

termékdíját is és a saját csomagolás utáni termékdíjat is.  
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Tej, tejtermékek 
 

Termékdíj köteles tételek: minden, amibe a termékeket csomagolják és úgy értékesítik. Az 

üveg, vagy műanyag palack, amibe a tejet töltik, kereskedelmi csomagolás. A 

kupak/címke, ami rajta van, az sima csomagolás. A papír, vagy nejlon, amiben a sajtok, 

vajak, túrók értékesítésre kerülnek, sima csomagolási tétel, szintén termékdíj köteles. 

Ugyancsak termékdíj köteles és sima csomagolási tétel az a flakon, doboz, bármi, amiben a 

joghurt, kefir, tejföl, krémsajt kerül értékesítésre 

 

Ha az árus nyomtatott, vagy nyomdai úton előállított szóróanyagot készít/készíttet magáról, 

a reklám szóróanyag is termékdíj köteles.  

 

Ha a tej önkiszolgáló tej automatán keresztül kerül értékesítésre, akkor ez után az árusnak 

nincs termékdíj kötelezettsége. Viszont ha az árus maga tölti meg nagy tartályból a vásárló 

palackját, akkor az után a palack után sajnos van termékdíj kötelezettsége, függetlenül attól, 

hogy a palack kinek a tulajdona.  

 

Hús, hentesáru 
 

Termékdíj köteles tételek: minden, amibe az eladásra kerülő terméket csomagolják. Lehet 

ez papír, műanyag zacskó (ezek sima csomagolási tételek) vagy füles szatyor (ez 

kereskedelmi csomagolás). 

 

Ha az árus nyomtatott, vagy nyomdai úton előállított szóróanyagot készít/készíttet magáról, 

a reklám szóróanyag is termékdíj köteles.  

 

Az a típusú papír, amelynek belső rétege műanyag fólia, társított csomagolási tétel.  

 

 

Méhészeti termékek 
 

Termékdíj köteles tételek: minden, amibe az eladásra kerülő terméket csomagolják. Az 

üvegek, vagy műanyag flakonok, tégelyek, amiben a méz, méhpempő, virágpor, propolisz 

értékesítésre kerül, sima csomagolási tétel.  
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Szintén sima csomagolás a papír, vagy fólia, amibe méhviaszból készült gyertyákat, egyéb 

tárgyakat csomagolnak.  

Ha a termékek elvitelét segítendő szatyrot adnak a vásárlónak, aminek füle van, az 

kereskedelmi csomagolási tétel.  

Ha az árus nyomtatott, vagy nyomdai úton előállított szóróanyagot készít/készíttet 
magáról, a reklám szóróanyag is termékdíj köteles.  
 

 

Vágott, cserepes és egyéb virágok, dísznövények 
 

Termékdíj köteles tételek: minden, amibe az eladásra kerülő terméket csomagolják. Vágott 

virágnál a papír, celofán és a díszítésre használt anyag-, műanyag-, papírszalagok is sima 

csomagolásnak számítanak és termékdíj kötelesek.  

Cserepes virágnál a cserép maga nem számít csomagolásnak, sem az esetleg hozzá adott 

kaspó.  

Földlabdával együtt értékesített növények gyökér rész csomagolása, legyen az fólia / papír / 

egyéb csomagolás, termékdíj köteles. 

Ha karton, vagy műanyag dobozban, rekeszben, raklapon megy ki az áru, ezek is 

csomagolásnak számítanak és termékdíj kötelesek. 

Nem sima csomagolás, hanem kereskedelmi csomagolási tétel a füles szatyor, amit az 

elvitel megkönnyítésére az értékesített árukhoz adnak és ez is termékdíj köteles.  

 

Ha az árus nyomtatott, vagy nyomdai úton előállított szóróanyagot készít/készíttet 
magáról, a reklám szóróanyag is termékdíj köteles.  
 

 
Egyöntetűen minden fent felsorolt típusra 

 

A csomagolás termékdíj tételei 
 
Műanyag 36,- Ft / kg 

Társított 44,- Ft / kg 

Alumínium 16,- Ft / kg 

Fém (kivéve alumínium) 13,- Ft / kg 

Papír, fa, természetes alapú textil 16,- Ft / kg 

Üveg 6,- Ft / kg 

Egyéb 44,- Ft / kg 
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A kereskedelmi csomagolás (füles szatyor, italok értékesítésére szolgáló üveg, 
flakon) termékdíj tételei: 
 

Üveg 30,- Ft / kg 

Műanyag (kivéve a műanyag – bevásárló reklám – táska) 350,- Ft / kg 

Műanyag bevásárló-reklám táska 1900,- Ft/kg 

Társított, rétegzett italcsomagolás 450,- Ft / kg 

Társított, egyéb 700,- Ft / kg 

 

Reklámhordozó papírok termékdíj tétele (8-as melléklet): 

Papír 26,- Ft / kg 

 

Import termékdíj 
 
2010. január 1-től a vámhatóság behozatalnál nem szabja ki és nem fizetteti meg az import 

utáni termékdíjat. Ezt a termékdíj tételt is a normál termékdíj bevallásokba kell beilleszteni, 

róluk külön nyilvántartást vezetni, negyedéves bevallásokat benyújtani és a díjat megfizetni.  

 

Javaslat minden Gazdálkodó részére 
 
Érdemes csomagolásként a műanyagokat mellőzni és üveget, vagy papírt használni, ahol a 

termék jellege ezt megengedi. Mindenképp előnyös a füles szatyrok teljes mellőzése, mert 

az nem csomagolásnak, hanem kereskedelmi csomagolásnak számít és ennek termékdíj 

tétele, ahogy ezt a fenti felsorolásban is láthatják, jóval magasabb. Ha feltétlen szükség van 

a füles szatyorra, akkor érdemes elbomló műanyag szatyrot vásárolni, mert ennek a 

termékdíj tétele a fenti árakhoz képest 75% kedvezménnyel kerül számításra. 

 

Hogyan tehet eleget termékdíj kötelezettségének 
 

- Bejelentkezés: VPID és GLN azonosító számok megkérése, ezek birtokában a 

vámhatóságnál a termékdíj hatálya alá be kell jelentkezni 

- Mivel a vámhatóság öt évre visszamenőleg ellenőrizhet minden Gazdálkodót, ezért 

érdemes a visszamenőleges időszakot pótbevallások benyújtásával rendezni, mert 

ha a hatóság fedezi fel a hiányosságot, igen szigorú a büntetési rendszer. Ha a 

Gazdálkodó maga korrigálja a hiányosságot, akkor csak az elmaradt termékdíjat és a 
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késedelmi pótlékot kell megfizetni, a hatóság ilyen esetekben jellemzően nem ró ki 

sem termékdíj bírságot, sem mulasztási bírságot. 

- Folyamatos termékdíj nyilvántartásokat kell vezetni a fentebb részletezett 

kötelezettségek alakulásáról. 

- A nyilvántartások alapján 2010-ben negyedéves bevallásokat kell a hatóságnak 

benyújtani, és meg kell fizetni a vonatkozó díjat.  

- Nagykernek történő értékesítésnél számlazáradékolási kötelezettség is van.  

 

Szolgáltatásaink 
 

- Visszamenőlegesen elkészítjük a jogszabályban meghatározott termékdíj nyilvántartásokat, 

elvégezzük az önellenőrzést és benyújtjuk a pótbevallásokat. 

- A jövőre nézve kialakítjuk Ügyfelünk tevékenységének, szokásos üzletmenetének megfelelő 

eljárásrendet. 

- Indulásnál megkérjük a VPID és GLN számokat, összeállítunk speciális hatósági kérelmeket, 

valamint környezetvédelmi szaktanácsadással is szolgálunk. 

- Szükség esetén megkeressük a tevékenységnek megfelelő leghatékonyabb együttműködést 

kínáló koordináló szervezetet, menedzseljük a megállapodást a szerződéskötésig. 

- Ha az ügyintézéssel is minket bíznak meg, úgy folyamatosan vezetjük a termékdíjas 

nyilvántartásokat, elkészítjük a bevallásokat és benyújtjuk a jelentéseket a hatóság, illetve igény 

esetén a koordináló szervezet felé is. 

- Esetleges hatósági ellenőrzések során személyesen vagyunk jelen a procedúrán és képviseljük 

a Gazdálkodót.  

 

Keressenek minket, készséggel állunk rendelkezésükre.  

 

Berta Beatrix  

honlap: www.ekvtd.net 

e-mail: info@ekvtd.net  

telefon: (70)320-3923 

fax: (1)700-2103 

Posta: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 41. 

 


