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1. Rész

SUP irányelv 2022.



EU szabályozás

• A fogyasztás csökkentése

• A forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások

• A  termékkövetelmények

• A jelölési követelmények

• A kiterjesztett gyártói felelősség

• Az elkülönített gyűjtésről és a termékkövetelmények

• A figyelemfelkeltő intézkedések



Jelölési szabályok

1. Egészségügyi betétek (párnák), tamponok és 
tamponapplikátorok; 

2. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített 
kozmetikai és háztartási törlőkendők; 

3. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a 
szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő 
együttes használathoz hoznak forgalomba; 

4. Italpoharak. 



EHM     vs.    újrahasználat



EHM     - csomagolás



Termékkritériumok



2021. július 1-jétől

Magyar Közlöny 2020. évi 170. szám

2020. évi XCI. törvény - egyes egyszer használatos műanyagok
forgalomba hozatalának betiltásáról*

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény módosítása
– könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése,
– egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése.

• A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
módosítása



Tiltó jogszabály

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb
műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Tilos forgalomba hozni 2021. július 1-jétől:
1. egyszer használatos műanyagterméket, továbbá
2. oxidatív úton lebomló műanyagból készült terméket,
3. könnyű műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikron és a feletti, a

biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.
egyszer használatos műanyagtermék:
• Fültisztító pálcika;     Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);
• Tányér;   Szívószál;    Italkeverő pálcika;
• Léggömbökhöz - kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók 

számára nem értékesített alkalmazásokat - rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához 
rögzítő szerkezetet;

• Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, …. Illetve
• Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;
• Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is.

Tilos forgalomba hozni 2023. január 1-jétől:
- italtartó poharat, beleértve annak tetejét és fedelét is.



Nyilvántartásba vételi kérelem 1.



Nyilvántartásba vételi kérelem 2.



Kinek?  

Ad.1.: 

Mo-on letelepedett és EHM
gyártásával, töltésével,
értékesítésével vagy
importálásával, továbbá belföldi
forgalomba hozatalával
foglalkozik

Ad.2.: 

EU-ban vagy Ho-ban letelepedett,
aki belföldön EHM
távértékesítésével foglalkozik



Gyártó 1. 
(nyilvántartásba vételi kötelezettség)

Ad.1.: Magyarország területén letelepedett bármely olyan - ……………..

– természetes vagy
– jogi személy, aki vagy amely
– az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül - …………….
– egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött egyszer használatos
műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök
– hivatásszerű
1. gyártásával,
2. töltésével,
3. értékesítésével vagy importálásával, továbbá
4. Magyarországon való forgalomba hozatalával foglalkozik;

(301/2021) forgalmazás: egy termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre
bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára Magyarország területén, ellenérték fejében vagy
ingyenesen;
forgalomba hozatal: a termék első alkalommal történő forgalmazása;
SUP
forgalomba hozatal: a termék első alkalommal történő forgalmazása egy tagállamban;



Gyártó 2. 
(nyilvántartásba vételi kötelezettség)

Távértékesítő

…az Európai Unió egy másik tagállamában vagy egy harmadik országban
letelepedett bármely olyan természetes vagy jogi személy - ……. -,
aki vagy amely Magyarországon egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött
egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök
hivatásszerű, közvetlenül magánháztartások számára vagy magánháztartásoktól
eltérő felhasználók számára történő távértékesítésével foglalkozik ………..;



Meghatalmazott képviselő

• Mo-on kívül az EU-ban vagy egy Ho-ban letelepedett bármely olyan természetes
vagy jogi személy gyártó az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét
meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha a meghatalmazott képviselő a
tevékenységét nem a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi
XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.
Tehát, nem:
„…a) önálló vállalkozóként a külön törvényben meghatározott egyéni vállalkozás,
illetve az általa bejegyzett egyéni cég vagy önfoglalkoztatás formájában,
b) külön törvényben meghatározott fióktelep vagy kereskedelmi képviselet útján vagy
c) olyan belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyesülés vagy szövetkezet útján,
amelyben részesedéssel rendelkezik….”

• A meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A
meghatalmazott képviselőnek magyar adószámmal kell rendelkeznie.



Határidő

Ad.1.: 2022. január 1-jén az 1. mellékletben meghatározott termék forgalomba 
hozatalt

megvalósító gyártójának minősülő személy 

2022. január 15-éig 

kérelmezi 

a hulladékgazdálkodási hatóságnál történő nyilvántartásba vételét!

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő 
- az ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le.

Ad.2.: év közben az egyszer használatos műanyagtermék gyártójának a tevékenység 
megkezdésétől számított 15 napon belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételét.



Hogyan?

Ad.1.: cégkapun keresztül a kitöltött adatlapot kell „beküldeni”.

Ad.2.: környezetvédelmi ügyfél jellel (KÜJ) nem rendelkező kérelmezőnek a
hulladékgazdálkodási hatóság hivatalból KÜJ azonosítót hoz létre.

Ad.3.: az adatlap beérkezésétől számított 8 napon belül a gyártó részére
nyilvántartási számot ad ki.



Határidőt követően mit lehet tenni!!! Igazolási kérelem

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet
terjeszthet elő.

Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt.

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően,
de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt
eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül
lehet előterjeszteni.

A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott
cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.

Az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény határidejének
vagy határnapjának elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak
tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket
megismétel.



Hiánypótlás!

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, 

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett 

egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.



Adatváltozás és tevékenység megszüntetésének 
bejelentése KÖTELEZŐ!

Ad.1.: változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül a adatlapon kell
bejelenteni.

Ad.2.: tevékenység megszüntetésétől számított 15 napon belül kell
bejelenten.

Gyártó értesítése a nyilvántartásban történő átvezetésről, törlésről?



Nyilvántartás vezetés!?   1. 

belföldön forgalomba hozott termék mennyiségéről kg-ban

1. Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét.

2. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül,
amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak.



Nyilvántartás vezetés!?   2. 

Belföldön forgalomba hozott termékről:

paraméter gyártási adat

megnevezés

mennyiség (kg)

eredet (belföldi gyártású, külföldről behozott)

egységnyi újrafeldolgozott anyag tartalma (%)

gyártásához felhasznált újrafeldolgozott műanyaghulladékból származó anyag mennyisége (kg)

a gyártáshoz felhasznált újrafeldolgozott műanyaghulladékból származó anyag mennyiségét igazoló számla vagy egyéb 
bizonylat sorszáma



Nyilvántartás vezetés!?  3. 
(hatályba lép 2024. július 3.)

belföldön forgalomba hozott termék mennyiségéről kg-ban

Legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására
használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a
fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a
fedeleket is,



Nyilvántartás vezetés!?  4. 

1. belföldön forgalomba hozott, műanyagot tartalmazó
halászeszköz mennyiségéről kg-ban.

2. átvett hulladékká vált, műanyagot tartalmazó halászeszköz
mennyiségéről kg-ban.



Nyilvántartás vezetés!?  5. 

A gyártó az általa átvett, a gyűjtő az általa elkülönítetten gyűjtött,
termékből származó hulladék mennyiségéről kg-ban

Legfeljebb három liter űrtartalmú italpalackok, beleértve a kupakjukat és a
fedelüket is, kivéve:

• azokat az üveg vagy fém italpalackokat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele
műanyagból készült,

• a …. speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására
szolgáló és használt italpalackokat.



Adatszolgáltatás

Kinek?
A gyártónak és a gyűjtőnek.

Hová?
A hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Meddig?
A tárgyévet követő év március 1-ig.

Hogyan?
Hulladékgazdálkodási hatóság által közzétett formanyomtatvány
alkalmazásával írásban vagy elektronikus úton.



2. Rész

Környezetvédelmi termékdíj 2022.



Termékdíj változások

1. Európai Unió jogának való megfelelés,
2. Műanyag,
3. Biológiailag lebomló műanyag, annak nyilvántartása,
4. Műanyag hordtasak,
5. Könnyű műanyag hordtasak,
6. Nagyon könnyű műanyag hordtasak,
7. Termékdíjtételek,
8. CsK és KT kódok.



Műanyag

• a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett
polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak és amely
alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra,
beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is;

• „polimer”: monomer egységek egy vagy több típusának sorozatával jellemzett
molekulákból álló anyag. Az ilyen molekulák széles molekulasúly-tartományban oszlanak
el, amelyben a molekulasúly különbségét elsősorban a monomer egységek számának
különbsége okozza. A polimer a következőkbol áll: a) a legalább három monomer
egységet tartalmazó molekulák egyszerű súlytöbbsége, amelyek legalább egy másik
monomer egységhez vagy egyéb reagenshez kovalens kötéssel kapcsolódnak; b) az
azonos molekulasúlyú molekulák kevesebb mint egyszerű súlytöbbsége. Ennek a
meghatározásnak az összefüggésében a „monomer egység” a polimerben található
monomer anyag kötött formáját jelenti;



biológiailag lebomló műanyag

olyan műanyag, amely az alábbi két tulajdonsággal rendelkezik:

1. Lebomlás: fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül
szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomlik le,

és

2. Hasznosítás: csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal
összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján
hasznosítható.



műanyag hordtasak

- műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel
ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy
termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók
részére;

- könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak,
amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

- nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag
hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és
amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet
ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak
azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az
élelmiszerpazarlást.



Nem kell megfizetni változás

A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a
kötelezett …

e) a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból és
– az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű
megoldás követelményeinek megfelelően – biológiai úton lebomló
műanyagból készült termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba
hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;



termékdíjtétel



Vhr. 2021. január 1-jétől
724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

A számlán való feltüntetés szabályai
7. §

(3) A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a
termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó
köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az
eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK
kódját, mennyiségét, díjtételét, egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles
termék fajlagos rendszerirányítási alapköltségét és a visszaigénylés összegét.



Kód változások





Vhr. 2021. április 1-jétől
158/2021. Korm. Rendelet (III. 31.) 1. melléklet

1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Hőcserélő berendezések 151
3. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő

berendezések
152

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

161

5. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők,
monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt
tartalmaznak

162

Nagygépek 171

6. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével 173

7. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek
(bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével

174

Újrafelhasználásra előkészített nagygépek 172

8. Fotovoltaikus panelek 175
9. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus

panelek
176

10. Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 181
11. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek (egyik

külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
182

12. Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük
sem haladja meg az 50 cm-t)

191

13. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kis méretű
számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja
meg az 50 cm t)

192



Vhr. 2021. július 1-jétől



Keletkezés, nyilvántartás

A Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak
esetén a kötelezett a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja szerinti
feltételek teljesítését a nyilvántartásába felvett,nyilvántartása
tartalmazza az akkreditált laboratórium által kiadott
tanúsítvánnyal tanúsítvány számát, amely igazolja, hogy a
termékdíjköteles termék – a csomagolásra vonatkozó európai
szabványokkal összhangban – komposztálás és anaerob lebontás
útján hasznosítható.









HKT kód 



Bevallás 

• XI.  Csekély mennyiségű kibocsátás esetén
• 1. Termékdíjköteles termék megnevezése;
• 2. Mennyisége (kg, műanyag hordtasak, 

továbbá elkülönített hulladék gyűjtésére 
szolgáló műanyag zsák esetén darabszáma);

• 3. Termékdíjátalány mértéke (Ft/év);
• 4. Termékdíjátalány összesen (Ft).





Termékdíj-megállapítás

 Termékdíj esetében önadózással (adórendszer fő szabálya szerint).

 A bevallás tartalmazza a kötelezett azonosításához szükséges adatokat,
továbbá a termékdíj-megállapítás során figyelembe veendő tényeket,
körülményeket.

 Kötelezett kötelezettsége.

 Termékdíj-megállapítás megelőzi a bevallást,

 Nyilvántartás alapján történő kiszámítást jelent.

 Számla nettó értékébe történő felszámításkor.
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Önadózás

A termékdíjat a kötelezett köteles

 nyilvántartani

 megállapítani,

 bevallani, és

 megfizetni,
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Nyilvántartás vezetése 1.

Úgy kell kiállítani, illetve vezetni:
 a bizonylatot,
 a könyvet,
 a nyilvántartást, hogy

a termékdíj
 alapja,

 összege,

 megfizetése,

 megállapítása,

ellenőrzésére alkalmas legyen.



Nyilvántartás kötelező elemei
megnevezés,

KN szerint
vámtarifaszám,

mennyiség (kg) és műanyag zacskó, zsák 
esetében darabszám vagy gépjármű 

esetében darabszám,

mérés (adózói kötelezettség)

eredet (belföldi - külföldi) célszerű kóddal

CsK vagy KT kód 1-3.  4-5.  és  6.-7. karakterek

termékdíjtétel és összeg vagy az átalány-
termékdíj összeg Ktdt. melléklete szerint

termékdíj-kötelezettség keletkezésének 
napja

ki vagy beoldal illetve 
számla/felhasználás

termékdíj megfizetés napja befizetés szerint



Milyen adatok, feltételek szükségesek a 
helyes bevalláshoz?
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Bevallás adatai és előírásai

o Tárgyidőszaknak megfelelő nyomtatvány,

o Tárgyidőszakban keletkezett:

kötelezettségek,

visszaigénylések,

o Előleg teljesítése,

o Átvállalással érintett mennyiségek,

o Nyilatkozatadással érintett mennyiségek,

o Önellenőrzés,

o Átvezetés.



Bevallás – kizárólag e-úton
két tizedes jegy 
pontossággal 

kg-ban

csekély mennyiségű kibocsátó 
tárgyévet követő január 20-ig

általános szabály
negyedévet követő hónap 20-ig

Kivétel!
Nincs bevallás

termékdíj-átalányos
Mg termelő

CSAK befizet: tárgyévet 
követő április 20-ig

Bevallás

egyéni hulladékkezelést 
választó

tárgyévet követő április 20-ig

gépjármű 
termékdíjátalánynál

gépjármű mennyiségét kell  
feltüntetni



Termékdíj előleg szabályai 
Általános szabály

Befizetés
December 20.

Bevallás
III. né bevallással együtt 

Október 20. Előleg 

Ténylegesen fizetendő 
kiegészítése

IV. né bevallásban 
január 20-ig

Egyéni hulladékkezelést teljesítő

Mérték
I.−III. né fizetett termékdíj

3 X 80%

Mérték
térgyévet megelőző évi termékdíj X 95 %

Bevallás – befizetés
December 20.

Ténylegesen fizetendő 
kiegészítése

Tárgyévet követő április 20-ig

figyelembe kell venni az 
önellenőrzés, pótlólag 

benyújtott bevallás alapján 
befizetett vagy visszafizetett 

összeget is



Visszaigénylés jogcímei és részletszabályai.

Visszaigénylés igazolására szolgáló bizonylatok szerepe, 
ellenőrzése!

Visszaigénylés nehézségei, megoldások, valamint az 
adminisztráció szerepe.

Hogyan kell feltárni az elmulasztott visszaigénylést? 

Az önellenőrzés szabályai.

Visszaigénylés szabályai



Termékdíj visszaigénylés főbb esetei
 külföldre történő igazolt kiszállítása,

 termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és
állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése,

 termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált
termékdíjköteles termék felhasználása

 külföldről behozott ÚHCS a 365 napon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,

 csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag nem csomagolás előállítására való
felhasználása,

 csomagolás alkotórészeként forgalomba hozott záróelem kereskedelmi
csomagolószerként vagy fém ital-csomagolószerként megfizetett termékdíja,

 növényvédőszer csomagolását képező csomagolószer termékdíj, amelyet a
visszaigénylő a hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezet részére
szolgáltatási díjként igazoltan megfizetett. !



Visszaigénylés feltételei

1. bejelentés - bevallás teljesítése, !

2. nyilvántartás vezetés és a hozzá kapcsolódó bizonylatok,

3. megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtén-e,

4. visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének időpontja szerinti
tárgyidőszakra vonatkozó bevallásban kerülhet sor,

5. visszaigénylés mértéke a termékdíjköteles termék forgalomba hozója
által az árban felszámított és a kiállított számlán feltüntetett termékdíj,

6. használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után – kivéve
uhcs - nem lehet a termékdíjat külföldre történő értékesítés esetén
visszaigényelni.



Számla tartalom

kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán fel kell
tüntetni:
1. KT/CsK kód,
2. termékdíj mértékét és összegét, továbbá
3. a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok

adatait, ezek közül
A. legalább a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a

kötelezett által
B. kibocsátott számla számát,
C. keltét,
D. kötelezett nevét,
E. címét,
F. adószámát a számlának tartalmaznia kell.
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ÚHCs lehetőségei

1. Bérleti rendszer

2. Úhcs rendszer

3. Betétdíjas rendszer



Forgalomba hozatal
a termékdíjköteles termék tulajdonjogának
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belföldi ingyenes vagy 
visszterhes átruházás 

más termék tartozékaként 
vagy alkotórészeként való 

átruházás

és a csomagolószer 
csomagolás részekénti 

átruházása

belföldön gazdasági céllal 
letelepedett vagy belföldön 

nyilvántartásba vett kötelezett 
általi átruházása, ha

külföldön küldeményként 
vagy a fuvarozásra feladott 
termék a küldeményként 

való megérkezésekor

vagy a fuvarozás 
befejezésekor belföldön 

van



Nyilatkozat alaki és tartalmi követelménye

Eseti nyilatkozatnál: 
„A ......... számú számlán ......... tételsorok alatt feltüntetett termékeket a Ktdt. 3. § (6)
bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.
Kelt,                                                            

P. H.
.................................

aláírás”

Időszaki nyilatkozat esetén: 
„A ......... adószám, .................. név, .................. cím eladótól 20... év ......... hónap ...
napjától, 20... év ......... hónap ... napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi
termékeket ...... CsK vagy KT kód, ................................. megnevezés a Ktdt. 3. § (6)
bekezdés ...) pontjában …) alpontjában foglaltak szerint használom fel.
Kelt,

P. H.
....................................

cégszerű aláírás”



Átalány



Csekély mennyiségű kibocsátó

tárgyévben
 30 kg akkumulátort,
 csomagolószer termékkör esetén

• 3000 kg üveget,
• 300 kg – kivéve mbrt - műanyagot,
• 75 kg műanyag bevásárló-reklám táskát,
• 300 kg társított vagy rétegzett 

csomszert,
• 500 kg papír, fa, természetes alapú textil
• 300 kg fém csomagolószert,
• 300 kg egyéb csomagolószert,
• legfeljebb (kivéve üveg) 1000 kg 

csomszert,
 40 kg egyéb kőolajterméket,
 60 kg gumiabroncsot,
 100 kg reklámhordozó papírt
 2 kg egyéb műanyag terméket,
 200 kg egyéb vegyipari terméket,
 200 kg irodai papírt
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 elektromos, elektronikai berendezés 
termékkör esetében,

• 40 kg háztartási nagygépet,
• 40 kg háztartási kisgépet,
• 40 kg információs (IT) és távközlési 

berendezést, 
• 40 kg szórakoztató elektronikai cikket,
• 40 kg barkácsgépet, szerszámot,
• 10 kg játékot, szabadidős és 

sportfelszerelést,
• 10 kg ellenőrző, vezérlő és megfigyelő 

eszközt,
• 10 kg adagoló automatát,
• 5 kg rádiótelefon készüléket
• mindösszesen legfeljebb 100 kg e + e

kizárólag végfelhasználó vevő részére 
- belföldi forgalomba hozó, 
- saját célra felhasználó, 

vagy 
- készletre vevő kötelezett;



A csekély mennyiségű kibocsátó termékdíj átalánya

• akkumulátor termékáram esetén 2 000 Ft/év;
• csomagolószer termékáram esetén 12 000 Ft/év;
• egyéb kőolajtermék termékáram esetén 4 000 Ft/év;
• elektromos, elektronikai berendezés termékáram esetén 10 000 Ft/év;
• gumiabroncs termékáram esetén 3 000 Ft/év;
• reklámhordozó papír termékáram esetén 8000 Ft/év;
• egyéb műanyag termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
• egyéb vegyipari termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
• irodai papír termékáram esetén 4000 Ft/év.
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Mezőgazdasági termelő

a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási
rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó
szabályok megállapításáról, valamint a
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti mezőgazdasági termelő, és
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 A tárgyévet megelőző évben legfeljebb 
évi tízmillió forintos értékesítési nettó 
árbevételt elérő mezőgazdasági termelő 
termékdíjátalánya 2000 Ft/év. 

 A tárgyévet megelőző évben évi tízmillió 
forintot meghaladó, azonban legfeljebb 
évi  ötvenmillió  forintos értékesítési 
nettó árbevételt elérő mezőgazdasági 
termelő termékdíjátalánya 7000 Ft/év, 

 a tárgyévben kötelezetté váló 
mezőgazdasági termelő 
termékdíjátalánya 5000 Ft/év



A gépjármű átalány

gépjármű: a 8702, a 8703, a 8704 és a 8711 vtsz. alá tartozó termék, kivéve a kerékpár
segédmotorral felszerelve

• egyszerűsített átalánydíj megfizetése, nagymértékben csökken az adminisztrációs
teher,

• gépjárművek részét képezik: gumiabroncs, akkumulátor, kenőolaj, e+e.

• lehetőség (választás bejelentése szükséges I.31-ig),

• negyedéves bevallás (változatlanul) db,

• átalánydíj összege, átlagos alkotórészek a 4. mell.-ben,

• a nyilvántartásban elegendő a vtsz., KT-kód, db,

• visszaigényelhető (az alaki feltételek teljesítése mellett).



ipari

 előállítás,
 feldolgozás,
 újbóli felhasználásra

előkészítés,
 készletezés.

kereskedelmi

 tárolás.

Termékdíj raktár típusai



Ellenőrzés általános szabályai

Ellenőrzés fajtái

adóellenőrzés jogkövetési vizsgálat

Air. és Art. szerint jármű és rakomány mintavétel helyszíni ell.

eseti vizsg. folyamatos vizsg.



Köszönöm a figyelmet!
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