2018. évi … törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
1. §
(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. §-a
következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5a. bevásárló műanyag zacskó: fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült
hajlékonyfalú hordozható tasak, táska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak
a fogyasztók részére és amelynek falvastagsága 50 mikron vagy annál nagyobb, ideértve a
reklámanyagok szállítási csomagolására szolgáló hajlékonyfalú műanyag tasakot, táskát is, a
hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével;”
(2) A Ktdt. 2. § 6. pont b) alpont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben
csomagolószer termékkör esetén)
„bc) 5 kg műanyag zacskót,”
(azonban a bb)–bg) alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert,
meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket – kizárólag végfelhasználó vevő részére – belföldi
forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett;)
(3) A Ktdt. 2. § 6. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben)
„d) elektromos, elektronikai berendezés termékkör esetében,
da) 100 kg hőcserélő berendezést,
db) 40 kg képernyőt, monitort és olyan berendezéseket, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni
képernyőt tartalmaznak,
dc) 40 kg nagygépet, amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t,
dd) 40 kg kisgépet, amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t,
de) 10 kg kisméretű számítástechnikai berendezést és távközlési berendezést, amelynek egyik külső
mérete sem haladja meg az 50 cm-t,
mindösszesen legfeljebb 200 kg elektromos, elektronikai berendezést;”
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(meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket – kizárólag végfelhasználó vevő részére – belföldi
forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett;)
(4) A Ktdt. 2. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„22. könnyű műanyag zacskó: fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült
hajlékonyfalú hordozható tasak, táska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak
a fogyasztók részére és amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;”
(5) A Ktdt. 2. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„25. műanyag zacskó: a bevásárló műanyag zacskó, a könnyű műanyag zacskó, a nagyon könnyű
műanyag zacskó;”
(6) A Ktdt. 2. §-a a következő 25b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„25b. nagyon könnyű műanyag zacskó: fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült
hajlékonyfalú hordozható tasak, táska, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak
a fogyasztók részére és amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, felhasználása higiéniai célokat
szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az
esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”
2. §
A Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az újrahasználható csomagolószerek
a) első belföldi bérbe- vagy használatba adójának, továbbá
b) a külföldről behozott csomagolószer felhasználójának
az újrahasználható csomagolószer termékdíját az első saját célú felhasználás során – ide nem értve a
hulladékká válást – nem kell megfizetnie, ha a csomagolószer belföldi tulajdonosa vagy külföldi
tulajdonos esetén az első belföldi bérbe- vagy használatba adója, továbbá az újrahasználható
csomagolószerrel rendelkezésre jogosult az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, amely tanúsítja, hogy
olyan bérleti rendszert üzemeltet, amelyből a csomagolószerek belföldi felhasználása nyomon
követhető.”
3. §
A Ktdt. 4. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség)
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„i) az elkobzott termékdíjköteles terméknek az elkobzást követően, az állami adó és vámhatóság által
történő értékesítése során.”
4. §
A Ktdt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A termékdíj alapja – a (2) bekezdésben meghatározott kivételével – a termékdíjköteles
termék tömege.
(2) A termékdíj alapja műanyag zacskó esetén a zacskó mennyisége (darabszáma).
(3) A termékdíj tételeit – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. melléklet állapítja meg (kollektív
teljesítés).
(4) Egyéni hulladékkezelés esetén a termékdíj tételeit és kiszámításának módját a 3. melléklet
tartalmazza.”
5. §
A Ktdt. 9/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély az engedélyes egyéni vállalkozó halála,
illetve az engedélyes jogi személy megszűnése esetén - ide értve a jogutódlással történő megszűnést is hatályát veszti. Amennyiben a jogutód a megszűnéstől, az örökös az egyéni vállalkozó halálától
számított 30 napon belül új engedélykérelmet terjeszt elő, az engedélyezés feltételeinek teljesítése
esetén kiadott új engedély a korábbi engedély megszűnésének napjától hatályos.”
6. §
A Ktdt. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az átalányfizetés, a készletre vétel vagy az egyéni hulladékkezelés időbeli
hatályának dátumát kívánja a kötelezett olyan korábbi dátumra módosítani, amely az (1) bekezdésben
foglalt határidőt meghaladja, úgy a módosítással érintett adóév egészére termékdíj kötelezettségét
kizárólag a kollektív teljesítésre és a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó
szabályok szerint teljesítheti.”
7. §
A Ktdt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat – a gépjármű alkotórészét, tartozékát
képező, továbbá a műanyag zacskó termékdíjköteles termékek kivételével – két tizedes jegy
pontossággal kilogrammban tünteti fel. Termékdíjátalány-fizetés választása során a gépjármű
alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a gépjármű mennyiségét
(darabszámát) kell a bevallásban feltüntetni. Műanyag zacskó esetén a zacskó mennyiségét
(darabszámát) és össztömegét két tizedes jegy pontossággal kilogrammban kell a bevallásban
feltüntetni.”
8. §
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A Ktdt. 16/A. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Nem vehető figyelembe a hulladékhasznosítási teljesítményben
a) a gyártási selejt vagy hulladék, ha arra a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre;
b) az a termékdíjköteles termék,
ba) amelynek a termékdíj-kötelezettsége az egyéni hulladékkezelőtől szerződéssel átvállalásra
került;
bc) amelyet az egyéni hulladékkezelő a 3. § (6) bekezdés szabályai szerint hozott belföldön
forgalomba;
c) az egyéni hulladékkezelő által újrahasználható csomagolószerként felhasznált külföldi fél
tulajdonában lévő újrahasználható csomagolószer mennyisége, ha annak külföldre történő igazolt
kiszállítása megtörtént.”
9.§
(1) A Ktdt. 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet környezetvédelmi igazgatási feladatkörében)
„d) nyomon követi és ellenőrzi – szükség esetén az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó
koordináló szervezet bevonásával – a vele szerződéses kapcsolatban állók, a pályázatok, illetve
szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei által a termékdíjköteles termékből képződött
hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét, szükség szerint informatikai rendszerrel;”
(2) A Ktdt. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt ellenőrzés- során, az ellenőrzés alá vont az ellenőrzés
tűrésére, illetve az ellenőrzést végzőkkel való együttműködésre, az ellenőrzés eredményes
végrehajtásának segítésére köteles.”
(3) A Ktdt. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzést végző szervezet a (4) bekezdés alapján tudomására jutott üzleti titkot köteles
megőrizni, azt – arra feljogosított hatóság, ügyészség, vagy bíróság kivételével – másnak nem adhatja
át, annak tartalmáról tájékoztatást nem adhat.”
10. §
A Ktdt. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti pályázatok, illetve szolgáltatásmegrendelések kedvezményezetteivel
kötött szerződésben rendelkezni kell az ellenőrzést végző szervezet 20 § (1) bekezdés d) pontjában
foglalt ellenőrzési jogkörének biztosításáról.”
11. §
A Ktdt. 30. alcíme a következő 40/H. §-sal egészül ki:
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„40/H. § A termékdíj kötelezettségét készletre vétellel teljesítő kötelezettnek a környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2018. évi … törvény
hatálybalépését követően belföldön forgalomba hozott műanyag zacskó termékdíj-kötelezettségét úgy
kell teljesítenie, hogy a 2019. január 1-jén készleten lévő műanyag zacskókról leltárt kell készítenie és
a tárgyév első termékdíj megállapítási időszakának bevallásában az e törvénnyel megállapított
termékdíjtétellel számított termékdíjat meg kell fizetnie. A készleten lévő műanyag zacskókra
megfizetett tömeg alapú termékdíj egyidejűleg visszaigényelhető.”
12. §
(1) A Ktdt. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Ktdt. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Ktdt. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
13. §
A Ktdt.
a) 2. § 6. pont b) alpont bb) alpontjában a „műanyag bevásárló-reklám táska” szövegrész helyébe a
„műanyag zacskó” szöveg,
b) 2. § 6. pont f) alpontjában a „100 kg” szövegrész helyébe a „25 kg” szöveg,
c) 3. § (2a) bekezdésében a „forgalomba hozatalnak minősül.” szövegrész helyébe a „forgalomba
hozatalnak, készletre vételnek minősül.” szöveg,
d) 3. § (9) bekezdés c) pontjában a „vagy a használt termék” szövegrész helyébe a „vagy a
belföldről beszerzett használt termék” szöveg,
e) 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontjában a „teljes nyomtatott felületére” szövegrész helybe a
„teljes nyomtatható felületére” szöveg,
f) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „kiszállításra került.” szövegrész helybe a „kiszállításra és
értékesítésre került.” szöveg,
g) 11. § (2a) bekezdésében a „választó kötelezett” szövegrész helybe a „választó és a
termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelő kötelezett” szöveg,
h) 13. § (3) bekezdésében a „termékdíj mértékét és összegét,” szövegrész helyébe a „termékdíj
mértékét, egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles termék fajlagos rendszerirányítási
alapköltségét és összegét,” szöveg,
i) 16/A. § (2) bekezdésében a „3. mellékletében” szövegrész helyébe a „3. mellékletben” szöveg,
j) 20. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „ellenőrzés során az állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet” szövegrész helyébe az „ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezet”
szöveg
lép.
14. §
Hatályát veszti a Ktdt.
a) 2. § 29. pont i) alpontja,
b) 11. § (3) bekezdése,
c) 38. § (2) bekezdés d) és e) pontja.
15. §
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Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
16. §
E törvény tervezetének
a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és
b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése
szerinti bejelentése megtörtént.
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1. melléklet a 2018. évi ….törvényhez
1. A Ktdt. 1. melléklet d) pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:
„

2.

Egyszer használatos műanyag evőeszközök (kanál, villa,
kés, stb.), keverőpálca, szívószál

ex. 3924
ex. 3917 21
ex 3917 22
ex. 3917 29

„
2. A Ktdt. 1. melléklet
2.1. c) pontjában foglalt táblázat B:8 mezőjében a „kivéve: kenőzsírok” szövegrész helyébe a „kivéve:
amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem tartalmaz, továbbá a kenőzsírok”
szöveg,
2.2. f) pontjában foglalt táblázat B:42 mezőjében a „címíró gép, érmeválogató,” szövegrész helyébe a
„címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató,” szöveg
lép.
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2. melléklet a 2018. évi ….törvényhez
1. A Ktdt. 2. melléklet b) pontja helyébe a következő pont lép és a b) pont a következő ba) alponttal
egészül ki:
„b) Csomagolószer a műanyag zacskó kivételével

1.
2.

A

B

Anyagáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

Műanyag, az egyszer használatos műanyag pohár, edények
kivételével

57

3.

Egyszer használatos műanyag pohár, edények

1 900

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

57

5.

Társított rétegzett italkarton

19

6.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

19

7.

Fém ital-csomagolószer

57

8.

Papír

19

9.

Fa, természetes alapú anyag

19

10.

Üveg

19

11.

Egyéb

57

ba) Műanyag zacskó

1.

A

B

Anyagáram

Termékdíjtétel
(Ft/db)

2.

Bevásárló műanyag zacskó

38

3.

Könnyű műanyag zacskó

20

4.

Nagyon könnyű műanyag zacskó

5

„
2. A Ktdt. 2. melléklet d) pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Műanyag művirág, levél- és
gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru” szövegrész helyébe az „Egyéb műanyag termék”
szöveg lép.
3. A Ktdt. 2. melléklet i) pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a „85” szövegrész helyébe a „304”
szöveg lép.
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3. melléklet a 2018. évi ….törvényhez
„3. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez
Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj
tételeinek meghatározása
Egy termékdíjköteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett
teljesítési hányada qe, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési
hányada qáhksz, az adott termék- és anyagáramra jellemző felső hasznosítási arány pedig qf.
1. A qf és qáhksz értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Akkumulátor
A
Termékáram

1.

Akkumulátor (elektrolittal
2. feltöltött vagy fel nem
töltött)

B

C

qf felső
hasznosítási
arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

0,85

0,85

b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével
A
Anyagáram

1.

B

C

qf felső
hasznosítási
arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

Műanyag (az egyszer
2. használatos pohár és
edények kivételével)

0,65

0,25

3.

Műanyag pohár és
edények

0,65

0,25

4.

Társított (kivéve társított
rétegzett italkarton)

0,65

0,40

5.

Társított rétegzett
italkarton

0,65

0,20

6.

Fém (a fém italcsomagolószer kivételével)

0,65

0,60

7.

Fém ital-csomagolószer

0,17

0,17

8.

Papír

0,65

0,65

0,65

0,15

0,65

0,60

9.
10.

Fa, természetes alapú
anyag
Üveg
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11.

Egyéb

0,65

0,25

ba) Műanyag zacskó
A

B

1.

Anyagáram

2.

Bevásárló műanyag
zacskó

C
qáhksz állami
hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet
országos átlagos
teljesítési hányad

qf felső
hasznosítási
arány

D
átszámítási kulcs
(1 kg/ db)

0,65

0,25

50

3.

Könnyű műanyag zacskó

0,65

0,25

200

4.

Nagyon könnyű műanyag
zacskó

0,65

0,25

667

c) Elektromos, elektronikai berendezés
A
1.

Termékáram

B
qf felső
hasznosítási
arány

C
qáhksz állami
hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

Hőcserélő berendezések

0,64

0,64

Képernyők, monitorok és olyan
berendezések, amelyek
3.
100 cm2-nél nagyobb felszíni
képernyőt tartalmaznak

0,54

0,54

0,41

0,41

Kisgépek (egyik külső méretük
5. sem haladja meg
az 50 cm-t)

0,17

0,17

Kisméretű számítástechnikai
berendezések és távközlési
6. berendezések (egyik külső méretük
sem haladja meg az
50 cm-t)

0,53

0,53

2.

4.

Nagygépek (bármely külső méret
meghaladja az 50 cm-t)

d) Gumiabroncs
A
1.
2.

Termékáram
Gumiabroncs

B
qf felső
hasznosítási
arány
0,75
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C
qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos
átlagos teljesítési hányad
0,75

2. A termékdíj meghatározása:
Az egyéni teljesítő által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendő termékdíjat az alábbi
általános formula határozza meg:
T=R+E1+K1
ahol
T a megfizetendő fajlagos termékdíj,
R a megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség,
E1 a megfizetendő fajlagos externális költség,
K1 pedig a megfizetendő fajlagos kezelési költség.
3. Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles
termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Akkumulátor
A

Fajlagos
rendszerirányítási
alapköltség
(Ft/kg)

Termékáram

1.
2.

B

Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)

40

b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével
A

Fajlagos
rendszerirányítási
alapköltség
(Ft/kg)

Anyagáram

1.

2.

B

Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények
kivételével)

29

3.

Egyszer használatos műanyag pohár és edények

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

29

5.

Társított rétegzett italkarton

11

6.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

11

7.

Fém ital-csomagolószer

29

8.

Papír

11

9.

Fa, természetes alapú anyag

11

10.

Üveg

11

11.

Egyéb

29
ba) Műanyag zacskó
11

1 300

A

B
Fajlagos
rendszerirányítási
alapköltség
(Ft/db)

Anyagáram

1.

2.

Bevásárló műanyag zacskó

23

3.

Könnyű műanyag zacskó

12

4.

Nagyon könnyű műanyag zacskó

3

c) Elektromos, elektronikai berendezés
A

B
Fajlagos
rendszerirányítási
alapköltség
(Ft/kg)

Termékáram

1.

Hőcserélő berendezések

2.

34

3.

Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100
cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

34

4.

Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

34

5.

Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cmt)

Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési
6. berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50
cm-t)

34
34

d) Gumiabroncs
A

Fajlagos
rendszerirányítási
alapköltség
(Ft/kg)

Termékáram

1.

2.

B

Gumiabroncs

32

4. Externális költség
A megfizetendő externális költség (E1) számítása a qe<qf esetben az

képlet szerint történik, minden más esetben E1 = 0. A képletben szereplő E fajlagos externális
alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat
tartalmazza:
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a) Akkumulátor

1.
2.

A

B

Termékáram

Fajlagos externális
alapköltség
(Ft/kg)

Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)

24

b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével

1.

2.

A

B

Anyagáram

Fajlagos externális
alapköltség
(Ft/kg)

Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények
kivételével)

24

3.

Egyszer használatos műanyag pohár és edények

774

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

24

5.

Társított rétegzett italkarton

7

6.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

8

7.

Fém ital-csomagolószer

24

8.

Papír

4

9.

Fa, természetes alapú anyag

4

10.

Üveg

6

11.

Egyéb

24

ba) Műanyag zacskó

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos externális
alapköltség
(Ft/db)

2.

Bevásárló műanyag zacskó

10

3.

Könnyű műanyag zacskó

6

4.

Nagyon könnyű műanyag zacskó

1

c) Elektromos, elektronikai berendezés

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos externális
alapköltség
(Ft/kg)
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Hőcserélő berendezések

2.

24

3.

Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100
cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

24

4.

Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

24

5.

Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-

24

t)

Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési
6. berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50
cm-t)

24

d) Gumiabroncs

1.
2.

A

B

Termékáram

Fajlagos externális
alapköltség
(Ft/kg)

Gumiabroncs

34

5. Kezelési költség
A megfizetendő kezelési költség (K1) számítása a qe<qáhksz<qf esetben a

képlettel, a qeáhksz és qáhksz=qf esetben a

képlettel történik, minden más esetben K1=0. A képletben szereplő K fajlagos kezelési alapköltség
értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Akkumulátor

1.
2.

A

B

Termékáram

Fajlagos kezelési
alapköltség
(Ft/kg)

Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)

20

b) Csomagolószer, a műanyag zacskó kivételével

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos kezelési
alapköltség
(Ft/kg)
14

2.

Műanyag (az egyszer használatos pohár és edények
kivételével)

30

3.

Egyszer használatos műanyag pohár és edények

30

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

30

5.

Társított rétegzett italkarton

10

6.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

10

7.

Fém ital-csomagolószer

30

8.

Papír

5

9.

Fa, természetes alapú anyag

10

10.

Üveg

10

11.

Egyéb

30
ba) Műanyag zacskó

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos kezelési
alapköltség
(Ft/db)

2.

Bevásárló műanyag zacskó

1

3.

Könnyű műanyag zacskó

1

4.

Nagyon könnyű műanyag zacskó

1

c) Elektromos, elektronikai berendezés

1.
2.

A

B

Termékáram

Fajlagos kezelési
alapköltség
(Ft/kg)

Hőcserélő berendezések

30

3.

Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100
cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

30

4.

Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

30

5.

Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

30

Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési
6. berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cmt)

30

d) Gumiabroncs
1.

A

B

Termékáram

Fajlagos kezelési
15

alapköltség
(Ft/kg)
2.

Gumiabroncs

30
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2018. évi … törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Általános indokolás
A fogyasztói szokások megváltoztatása és a környezetvédelmi szempontból nem kívánatos műanyag
zacskó, egyes egyszer használatos műanyag termékek és a reklámhordozó papír kibocsátásának
jelentős csökkentése érdekében a vonatkozó termékdíj mértékének emelése szükségszerű.
A törvénymódosító javaslat továbbá jogértelmezést segítő, adminisztrációcsökkentésre irányuló,
valamint környezetvédelmi célok érvényesítését szolgáló rendelkezéseket foglal magában.
A műanyag zacskók esetében a törvényjavaslat a jelenlegi tömeg alapú termékdíjtételek helyett egy
differenciált mértékű, darab alapú díjtétel alkalmazását vezeti be. A darab alapú díjtétel a mennyiségi
adatok pontosságának növelése mellett kedvezően befolyásolja a vásárlók tudatos döntését. (A vásárló
az egy zacskóra vonatkozó fizetendő árat tudja azonnal érzékelni és értékelni.)
Az Európai Bizottság a műanyaghulladék mennyiségének jelentős csökkentése érdekében 2018. május
28-án közzétette az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (a továbbiakban: SUP), amelyben konkrét
korlátozó intézkedéseket vár a tagállamoktól az egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozóan.
A SUP irányelv tervezettel összhangban a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvényt (a továbbiakban: Ktdt.) módosító javaslat az egyszer használatos műanyag pohár, edények,
mint csomagolószerek termékdíj tételét 57 Ft/kg-ról 1 900 Ft/kg-ra növeli. Ezzel egy időben az egyéb
műanyag termékek termékköre kibővül az egyszer használatos műanyag evőeszközök (kanál, villa, kés,
stb.), keverőpálca, szívószál termékekkel, amelyekre a termékkörre vonatkozó, szintén 1 900 Ft/kg
díjtétel alkalmazandó.
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Részletes indokolás
1. §
A Ktdt.-t módosító javaslat a műanyag zacskókra vonatkozó szigorító intézkedésekkel összefüggésben
összhangba hozza a műanyag zacskókra vonatkozó fogalom meghatározásokat a csomagolásról és a
csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII.29.)
Korm. rendelet vonatkozó definícióival.
A műanyag zacskó csekély mennyiségű kibocsátás mennyiségi határa a műanyag zacskókra vonatkozó
szigorító intézkedésekkel összhangban csökken.
A csekély mennyiségű kibocsátás definíciójában az elektromos, elektronikai berendezés kategóriák,
illetve mennyiségi határok módosítása a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXI. törvény 10. §-ában foglalt, az elektromos, elektronikai
berendezések kategóriánkénti besorolásának módosítása okán vált szükségessé.
2. §
Az újrahasználható csomagolószerek esetén az első belföldi bérbeadójának nem kell a termékdíjat
megfizetnie akkor, ha az első belföldi tulajdonosa, vagy belföldi bérbeadója a környezetvédelmi
hatóság által a bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A rendelkezés
egyértelművé teszi, hogy a bérleti rendszer nem csupán a bérbe adásra, hanem a használatba adás
esetére is vonatkozik.
3. §
A rendelkezés rögzíti, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt termékdíjköteles termék
értékesítése nem keletkeztet termékdíj-kötelezettséget, tekintettel arra, hogy azokat nem saját döntése
alapján és nem kereskedelmi céllal értékesíti, továbbá azok ellenértéke általában nem fedezi a fizetendő
termékdíj összegét és a visszamaradt termékek kezelésének, megsemmisítésének költségeit.
4. §
A műanyag zacskókra vonatkozó szigorító intézkedés részeként a műanyag zacskók esetében a
termékdíj alapja 2019. január 1-től azok darab alapú mennyisége.
5. §
A termékdíj raktárra kiadott engedély az engedélyes egyéni vállalkozó halála, illetve az engedélyes jogi
személy megszűnése esetén hatályát veszti. A rendelkezés rögzíti, hogy a termékdíj raktár engedélyes
jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutódnak új engedélyt kell kérnie, ha folytatni szeretné a
jogelőd tevékenységét.
6. §
A rendelkezés rögzíti az eljárás módját arra a jogesetre, ha valamely jogvesztő határidős státuszra
bejelentkezett kötelezett később észleli, hogy a bejelentettől korábbi időponttól vált kötelezetté, így
ennek megfelelően módosítani szeretné a bejelentett adatainak kezdő dátumát. Korábbi bejelentkezés
dátumra való módosítás azt jelenti, hogy a kötelezettség keletkezése is korábban keletkezett. Ennek
megfelelően a már bejelentett, valamely jogvesztő határidőhöz kapcsolódó kedvezményes szabály
korábbi hatálydátummal már nem alkalmazható, vagyis a jogszabály alapján már bejelentett státuszok
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(átalány, készletre vétel, egyéni teljesítés) érvényüket vesztik, kizárólag a késedelmes bejelentkezők
által választható kollektív díjtétel általános szabályok szerinti termékdíj-kötelezettség keletkezése
alkalmazható.
7. §
A rendelkezés rögzíti, hogy a műanyag zacskók esetében a termékdíj alapja azok mennyisége, azonban
az európai uniós adatszolgáltatás teljesítése érdekében szükség van a darabszámra is, ezért a
kötelezetteknek a tömeg és darab adatokat is fel kell tüntetniük a bevallásukban.
8. §
Az egyéni teljesítés esetében pontosításra került, hogy a kötelezett hulladékhasznosítási teljesítményébe
mely elemeket kell beszámítani és melyek nem képezik részét a kötelezett kibocsátásának.
9. §
A hulladékgazdálkodásban részt vevő állami szervezetek feladatainak racionalizálása érdekében a
rendelkezés a szolgáltatás megrendelési szerződésekben vállalt kötelezettség helyszíni ellenőrzésébe
bevonja az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koordináló szervezetet.
10. §
A Ktdt. 20.§ (1) bekezdés d) pontjára vonatkozó módosítás indokolttá teszi a 22.§ (6) bekezdésben az
„állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” megnevezés helyett az „ellenőrzést végző szervezet”
fogalmának használatát, tekintve, hogy a helyszíni ellenőrzést az állami hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezet szükség esetén az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koordináló szervezet
bevonásával végzi.
11. §
Az átmeneti rendelkezés szabályozza a termékdíj-kötelezettséget készletre vétellel keletkeztető
gazdálkodók számára az e törvény hatályba lépését követően a műanyag zacskókra vonatkozó
termékdíj-kötelezettség teljesítésének módját.

12. §
A Ktdt. 1. mellékletében az egyszer használatos műanyag evőeszközök, keverőpálca és a szívószál
Ktdt. tárgyi hatály alá történő bevonása a forgalmazás korlátozásával a műanyaghulladék képződés
megelőzését, az alternatív termékek használatának ösztönzését célozza.
Az elektromos, elektronikai berendezések között az egységes jogértelmezés okán kerül nevesítésre,
hogy a bankjegykiadó gép termékdíjköteles termék.
A jogalkotói szándéknak megfelelően pontosításra kerül, hogy a kenőzsírok mellett a kőolajat vagy
bitumenes ásványokból nyert olajat nem tartalmazó kenőanyagok nem termékdíj-kötelesek.
A Ktdt. 2. mellékletében a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek kollektív díjtételeinek
módosítása a műanyag zacskók, az egyszer használatos műanyag termékek, valamint a reklámhordozó
papír termékek forgalmazásának csökkentését, a hulladékképződés megelőzését szolgálják.
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A Ktdt. 3. mellékeltében az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó díjtételek módosítását
egyrészt a csomagolószer termékáramon belül a műanyag zacskók, egyszer használatos pohár és
edények termékek esetében a díjtételek változása indokolja.
Az elektromos, elektronikai berendezésekre vonatkozó felső hasznosítási arány, illetve az állami
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad az elektromos és
elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.
(VIII. 1.) Korm. rendeletben rögzített gyűjtési és hasznosítási arányhoz igazodik.
Az állami hulladékhasznosítást közvetítő szervezet finanszírozási díjtételei és a teljes termékdíj tétel és
az egyéni hulladékkezelést választó kötelezettek által elérhető minimális díj (R rendszerhasználati díj)
közötti eltérés okán egyes termékeknél számottevő versenyhelyzet állhat fenn. Emiatt a
rendszerhasználati díj akkumulátornál, műanyag és fa csomagolószernél, valamint gumiabroncsnál
csökkentendő. Az egységes díjképzés okán ugyancsak csökkentendő a díjtétel más, azonos díjtételű
csomagolószereknél.

13. §
a) A műanyag bevásárló-reklámtáska definíció törlése okán szükségszerű annak a csekély mennyiségű
kibocsátó forgalom meghatározásból történő törlése.
b) A reklámhordozó papír csekély mennyiségű kibocsátásának mennyiségi határa a termékkörrel
összefüggő szigorító intézkedések okán kerül módosításra.
c) A rendelkezés kimondja, hogy a termékdíj raktárból történő kitárolás esetén forgalomba hozatal
mellett készletre vétellel is keletkezik kötelezettség.
d) A jogértelmezés egyértelművé tétele érdekében rögzítésre kerül, hogy az újbóli felhasználásra
előkészített termékdíjköteles termék után a termékdíjat a belföldön használttá vált termék
alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni.
e) Az egységes jogértelmezés érdekében pontosításra kerül, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség
alóli mentesség a reklámhordozó papírokra vonatkozóan a teljes nyomtatható felület 50%-ot meg nem
haladó gazdasági reklámtartalom mellett alkalmazható.
f) A termékdíj-kötelezettség elkerülésének megakadályozása érdekében a rendelkezés rögzíti, hogy
abban az esetben nem keletkezik termékdíj kötelezettség a termékdíjköteles termék belföldön
nyilvántartásba vett vagy belföldön gazdasági céllal letelepedett gazdálkodó részére történő értékesítés
esetén, amennyiben a külföldre történő kiszállítás mellett a külföldre történő értékesítés is megtörténik.
g) Az Európai Bizottság elfogadta a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv szerinti,
műanyag zacskókra vonatkozó számítási módszert (lásd 2018/896/EU határozat), amely okán a
gazdasági szereplőknek évente jelenteniük kell a forgalomba hozatalról. A hatályos termékdíjas
szabályozás szerint a mezőgazdasági termelő átalányfizetőnek bevallást nem kell benyújtania.
Tekintettel arra, hogy a műanyag zacskókra vonatkozó adatszolgáltatás során az adatok számítása során
a becslés nem megengedett, szükségessé válik az adatszolgáltatásba a mezőgazdasági termelők
bevonása is. Ezen rendelkezéssel az érintett mezőgazdasági termelőkre a csekély mennyiségű
kibocsátókkal azonos adminisztratív teher hárul.
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h) Az egyéni hulladékkelést választó kötelezettnek a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a
termékdíj mértékeként és összegeként a fajlagos rendszerirányítási alapköltséget és annak összegét
szükséges feltüntetni.
i) Szöveghiba javítása.
j) Az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” megnevezés helyett az „ellenőrzést végző
szervezet” fogalmának használata szükséges, mivel a helyszíni ellenőrzést az állami
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szükség esetén az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot
ellátó koordináló szervezet bevonásával végzi.
14. §
a) A nyilatkozattételi kötelezettség nevesítése a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXI. törvény 1. § (4) bekezdésének hatályba lépése
okán vált indokolatlanná.
b) A mezőgazdasági termelő átalányfizetőnek bevallási kötelezettségének változása miatt okafogyottá
váló rendelkezés törlése.
c) A rendelkezés hatályon kívül helyezését a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdés c) pontjának hatályba
lépése indokolja.
15. §
A javaslat hatályba léptető rendelkezése.
16. §
A műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elvégzett
bejelentési eljárásról szóló rendelkezés beépítését célzó rendelkezés.
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