Csomagolás környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos állásfoglalás
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.
évi LVI. törvény 2. § (3) bekezdése határozza meg a környezetvédelmi termékdíj köteles
termékköröket (az egyéb kőolajtermék, a gumiabroncs, a hűtőközeg, a csomagolás, az akkumulátor,
az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír, az elektromos és elektronikai
berendezés).
2003-tól nem a csomagoló eszköz a termékdíj köteles termék, hanem maga a csomagolás, mint
tevékenység.
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a csomagolásokat:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában
„a) csomagolás
aa) valamennyi olyan termék, amelyet a termelő, a felhasználó vagy a fogyasztó áruk
(a nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére,
szállítására és bemutatására használ, ideértve az ugyanilyen célra használt
egyszer használatos terméket,
ab) az aa) pontban meghatározottaknak - a csomagolás által biztosított egyéb
funkciók sérelme nélkül - megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék
szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez
annak teljes élettartama alatt szükséges, és annak egyes elemeit együttes
felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,
ac) az eladási helyen történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve az eladási helyen
eladott vagy megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,
ad) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót
ellátó kiegészítő elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részei, és az
elemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, a csomagolásba
beépülő egyéb összetevőket és kiegészítő elemek azon csomagolás részének kell
tekinteni, amelyikbe azokat beépítették;”
Továbbá e rendelet (2) bekezdése a következők szerint csoportosítja a csomagolásokat:
„(2) A csomagolás lehet
a) a fogyasztói (elsődleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végső
felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, illetve a védendő termékkel
közvetlenül érintkezik;
b) gyűjtő- (másodlagos) csomagolás az, amely a vásárlás helyén meghatározott
értékesítési egységet foglal össze, a végső felhasználó vagy fogyasztó részére történő
értékesítéstől függetlenül, vagy a fogyasztói csomagolástól elkülöníthető anélkül, hogy
annak tulajdonságait megváltoztatná;
c) szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és
szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését
elősegítő csomagolás.”
Állásfoglalás kérést tartalmazó levele mellékletében csomagoló eszközöket tüntetett fel, így ezek
illetve a fentiek alapján megerősítem, hogy a csomagoló eszköz nem termékdíj köteles. Maga a
csomagolás, mint tevékenység a termékdíj köteles termékkör. Amennyiben Önök ezeket a csomagoló
eszközöket a csomagolási tevékenység megvalósításával, mint csomagolás használják, akkor
környezetvédelmi termékdíjköteles tevékenységet végeznek.
Jelzem, hogy az Alkotmánybíróság által hozott 60/1992. (XI. 17.) Ab határozat kimondja, hogy a
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és
egyéb központi szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók,
iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való
irányítás gyakorlata alkotmányellenes.
A fentiek alapján legfeljebb tájékoztatást nyújtunk egy-egy jogszabály értelmezéséről, ennek azonban
jogi kötelező ereje nincsen.
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