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A Parlament 2011. június 27-én fogadta el 
a 2011. évi LXXXV. számú, új termékdíj tör-
vényt, amely egyes átmeneti rendelkezése-
ket, valamint a 2012. évre való felkészülés 
el�készítésére vonatkozó részeit leszámít-
va 2012. január elsejét�l hatályos. A kö-
vetkez�kben els�sorban a csomagolásokat 
érint� változásokat hangsúlyozzuk.

Az új termékdíj törvény megszünteti az ún. 
mentességet, és a kötelezettek számára els�d-
legesen termékdíjfi zetési kötelezettséget ír el�. 
A mentesség intézményrendszerének eltörlésé-
vel megsz�nik a kötelezettek számára az az ösz-
tönz� gazdasági szabályozóelem, hogy a társa-
dalom számára kedvez�bb környezetvédelmi 
megoldást választó gazdálkodó alacsonyabb 
licencdíj megfi zetésével mentesüljön a maga-
sabb termékdíj megfi zetése alól. A termékdíj 
alapja a termékdíjköteles termék tömege.

A hagyományos tömeg alapú termékdíjtételek 
többnyire változatlanok maradtak, így azoknak, 
akik eddig koordináló szervezet szerz�dött partnere-
ként licencdíjat fi zettek, a terheik növekedésére kell 
számítaniuk. 

Megmaradt az ún. kereskedelmi csomagolások 
(egyes italtermékek és a m�anyag bevásárló rek-
lám táska) megkülönböztetése. E területen is – a 
megsz�n� levonási stb. lehet�ségek miatt – várha-
tó a gazdálkodó szervezetek tehernövekedése.

A kötelezettek körében jelent�s változást hoz 
az, hogy bár a termékdíjköteles termék a csomago-
lás marad, a belföldi el�állítású csomagolás esetén 
a csomagolást alkotó csomagolóeszköz els� belföl-
di forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója 
lesz a termékdíjfi zetésre kötelezett. A 2011. július 
4-én elfogadott törvénymódosítás szerint cso-
magolóeszköznek min�sül a csomagoláshoz felhasz-
nált csomagolóanyag és csomagolási segédanyag is.

A Magyar Grafi ka olvasóira tekintettel itt je-
gyezzük meg, hogy a reklámhordozó papírok 
esetében is az els� belföldi forgalomba hozó 
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lett a kötelezett, azaz – értelmezésünk szerint – 
többnyire a nyomdák váltak díjfi zet�kké.

A belföldi el�állítású csomagolás esetén an-
nak újrahasználható összetev�jére a termékdíjat 
sem az els� forgalomba hozatalkor, sem az els� 
saját célú felhasználáskor nem kell megfi zet-
ni, amennyiben a felhasználó újrahasználati 
szándékáról nyilatkozik az újrahasználható 
csomagolóeszköz gyártójának (els� belföldi for-
galomba hozójának) és bizonylatokkal alá tud-
ja támasztani, hogy azt a tárgyévben 75%-nál 
magasabb arányban helyezte újra forgalomba. 
A külföldr�l behozott újrahasználható csoma-
golás összetev� azon mennyisége után nem 
keletkezik termékdíjfi zetési kötelezettség, ami-
lyen mennyiség egy éven belül újrahasz nálat 
céljából külföldre visszaszállításra került.

A törvény felkínálja a lehet�séget – rendkívül 
szigorú feltételek mellett – az ún. egyéni hulla-
dékkezelés teljesítésére. Ebben az esetben a köte-
lezettnek az egyszer�en számítható termékdíj 
helyett ún. rendszerhasználati, externális és ke-
zelési költséget kell – bonyolult számítási képlet 
alapján – fi zetnie. Alacsony visszagy�jtési szá-
zalék mellett azonban a fi zetend� díj magasabb 
lehet, mint a termékdíj összege, magasabb telje-
sítés esetén a díjteher csökkenhet, de értéke nul-
la nem lehet.

Bevezeti a törvény a csekély és a kis mennyisé-
g� csomagolást forgalomba hozó fogalmát, és ré-
szükre – a mez�gazdasági termel�k mellett – ter-
mékdíj átalány fi zetését teszi lehet�vé. Érdemes 
megjegyezni, hogy mivel belföldi el�állítású 
csomagolás esetén a csomagolást alkotó csoma-
golóeszköz els� belföldi forgalomba hozója vagy 
saját célú felhasználója lesz a termékdíjfi zetésre 
kötelezett, így a „csekély és a kis mennyiség� cso-
magolást forgalomba hozó kötelezett” fogalma 
csak a csomagolt terméket, illetve csomagoló-
eszközt közvetlenül külföldr�l behozó gazdál-
kodók esetében lesz értelmezhet�.
Megszünteti a törvény – az egyéb k�olajtermé-
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kek kivételével – a számlán való átvállalás lehet�-
ségét, a szerz�désben való átvállalást a felhaszná-
lónak kínálja fel arra az esetre, ha az el�állított 
csomagolás 60%-át exportálja. Fontos fi gyel-
meztetni, hogy az átvállaló nem teljesítése ese-
tén (pl. kevesebbet exportál, mint 60%, illetve 
nem fi zeti meg a termékdíjat) az eredeti kötele-
zett kell, hogy helytálljon.

A csomagolási és további termékdíjköteles áruk 
hulladékainak koordinálására létrejön az álla-
mi tulajdonú Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség (OHÜ). A jöv�ben ez a szervezet pá-
lyáztatás és szolgáltatásmegrendelés útján kí-
vánja koordinálni a hulladékbegy�jtést. A tör-
vény azonban nem deklarálja, hogy a termékdíj 
megfi zetésével és az OHÜ koordinálói tevékenysége 
révén a kötelezettek mentesülnek a hulladékhaszno-
sítási kötelezettség alól. 

A törvény rendelkezett a Termékdíj Bizottság 
felállításáról is, amely ajánlásokat fogalmaz meg 
a termékdíjköteles termékek hulladékgazdálko-
dási stratégiájának f� irányaira, a hulladékhasz-
nosítási arányok meghatározására, ipari megol-
dásaira, a potenciálisan elérhet� hasznosítási 
eljárások társadalmi hasznosságon alapuló sor-

rendjére és a hulladékhasznosítási ipar támoga-
tásának mértékére.

A kötelezettek nyilvántartására a törvény a VPID 
szám alkalmazását írja csak el�, így megsz�nik 
a globális szabványokon alapuló, nemzetközi-
leg egységes módon képzett GLN számok hasz-
nálata.

A termékdíj törvény elfogadására a szakmai 
szervezetekkel való el�zetes konzultáció nélkül 
került sor, így a változtatások várható hatásai-
nak elemzésére, modellezésére, majd szakmai 
véleményünk kialakítására csak utólag nyílt le-
het�ségünk. 

A CSAOSZ részletes elemzést készített – és kül-
dött meg a jogalkotóknak – a törvény okozta 
jogbizonytalanságokról, a hazai vállalkozások 
számára el�idézett versenyhátrányokról, továb-
bá az adminisztrációs terheket nemhogy csök-
kent�, hanem egyenesen növel� intézkedésekr�l.

Terjedelmi okokból e cikkben nem részletez-
zük el�terjesztett javaslatainkat, de azok remélt 
fi gyelembevétele mellett a jogalkotói módosí-
tások sem zárhatók ki, így várható, hogy e té-
mával a kés�bbiekben újra célszer� lesz foglal-
kozni.
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