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Termékdíj köteles termékek 

 

Az új 2011.évi LXXXV. tv. 1 § (3) bekezdése sorolja fel azon termékköröket, amelyek a 

termékdíj kötelezettség alá tartoznak, ezek pedig a következők: 

- akkumulátor 
- csomagoló eszköz, egyéb csomagolószer 
- egyéb kőolajtermékek 
- elektromos és elektronikai berendezések 
- gumiabroncs 
- reklámhordozó papír 

 

Az a Gazdálkodó, aki ezek bármelyikét az országba behozza, akár saját céllal 
felhasználja, akár forgalomba hozza azt, köteles a vonatkozó termékdíjat megfizetni. 
Az a Gazdálkodó, aki ilyen terméket előállít és forgalomba hoz, úgyszintén termékdíj 
köteles szereplővé válik.  
 

Tehát alapszabályként az első belföldi forgalomba hozó / saját célú felhasználó a kötelezett.  

 

Egyetlen kivétel maradt: 

- belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó első vevője 

a termékdíj megfizetésére kötelezett szereplő 

 

 

TD köteles termékek utáni termékdíj tételek: 

A díj számítása súly alapján történik. Ez egyes termékkörök utáni díjtételek: 

 

Gumiabroncs: 52 ,- Ft / kg 

 

Csomagolószer:  

 Műanyag: 42,- Ft / kg 

 Társított (kivéve a társított rétegzett ital kartonokat): 50,- Ft / kg  

 Társított rétegzett ital karton: 28,- Ft / kg 

 Fém (beleértve az alumíniumot is): 20,- Ft / kg 

 Papír, fa, természetes alapú textil: 20,- Ft / kg 

 Üveg: 17,- Ft / kg 

 Egyéb: 50,- Ft / kg 
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Kereskedelmi csomagolószer: 

 Műanyag (kivéve a műanyag bevásárló reklámtáska): 60,- Ft / kg 

 Műanyag bevásárló reklámtáska: 1800,- Ft / kg 

 Üveg: 17,- Ft / kg 

 Társított (kivéve a társított rétegzett ital kartonokat): 300,- Ft / kg  

 Társított rétegzett ital karton: 130,- Ft / kg 

 Fém (beleértve az alumíniumot is): 300,- Ft / kg 

 Egyéb anyagok: 300,- Ft / kg 

 

Egyéb kőolajtermékek: 112,- Ft / kg 

 

Akkumulátorok: 

 Elektrolittal feltöltött akkumulátorok: 60,- Ft / kg 

 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok: 80,- Ft / kg 

 

Reklám papír: 64,- Ft / kg 

 

Elektromos és elektronikai berendezések: 

Háztartási nagygépek 50,- Ft / kg 

Háztartási kisgépek 50,- Ft / kg 

IT és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék: 50,- Ft / kg 

 Szórakoztató elektronikai cikkek: 100,- Ft / kg 

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, 

nagyméretű ipari szerszámok: 50,- Ft / kg 

 Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: 50,- Ft / kg 

 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök: 50,- Ft / kg 

 Adagoló automaták: 100,- Ft / kg 

 Rádiótelefon készülék: 500,- Ft / kg 

 


