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Nagymértékű

változások

a

környezetvédelmi

szabályozásban

és

egyes

termékek környezetvédelmi termékdíj tételeiben
2021. júliusától tilos bizonyos
műanyagból készült, a környezetet
terhelő termékek forgalomba
hozatala (2023. júliusától további
forgalomba hozatali korlátozások
várhatóak),
továbbá
egyes
termékek
környezetvédelmi
termékdíja is nagymértékben
növekszik.
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Az Európai Unió SUP – single-use
plastics – uniós irányelve, melynek
rendelkezéseit több lépcsőben kell
bevezetniük a tagállamoknak,
ösztönözni
kívánja
az
újrahasznosítható
műanyag
termékekre való átállást és a
hulladék
mennyiségének
csökkentését.
Az egyik leggyakoribb egyszer
használatos
műanyagfajta,
a
bevásárláskor használt nejlon
zacskók
esetében
egyrészt
részleges forgalomba hozatali
tiltással és a környezetvédelmi
termékdíj
tétel
emelésével
kívánja
csökkenteni
a
felhasználást 2021. július 1-jétől.
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A
jellemzően
ömlesztett
élelmiszerek (zöldségek, húsok,
péksütemények)
csomagolására
használt nejlon zacskók, hivatalos
nevükön hordtasakok közül a 0–15
mikron közötti falvastagságú
nagyon könnyű kategóriába esők
környezetvédelmi termékdíja 33szorosára, azaz 57 forint/kg-ról
1.900 forint/kg-ra emelkedik. A
könnyű műanyag kategóriába
tartozó (15–50 mikron közötti
falvastagságú)
hordtasakokból
csak a biológiailag lebomló lesz
forgalomba
hozható,
500
forint/kg termékdíjjal terhelve.
Valamint ezentúl a biológiailag
lebomló műanyagból készült
zacskók után is kell termékdíjat
fizetni,
falvastagságtól
függetlenül 500 forint/kg-ot.
Emellett 2021. júliusától tilos a
fültisztító pálcikák, műanyag
evőeszközök,
tányérok,
szívószálak, italkeverő pálcikák,
léggömbtartó pálcák, expandált
polisztirolból készült ételtároló
edények (fehér habszivacsszerű
dobozok),
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expandált polisztirolból készült italtárolók,
italtartó poharak forgalomba hozatala.
Érdekesség, hogy a magyar szabályozás
szigorúbb,
mint
az
európai
minimumszabályok, vagyis a SUP irányelvben
szereplő termékeken túl is vannak olyanok,
amelyeket ezután nem szabad forgalomba
hozni Magyarországon. Lényeges azonban,
hogy csak az első forgalomba hozatal – akár a
külföldi behozatal is – lesz tilos, tehát a már
beszerzett eszközök felhasználása nem tiltott.

megtöltésre szolgáló italtartó poharakat és
azok tetejét, fedelét is.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Nem az idei évre vonatkozó kötelezettség, de
érdemes készülni arra is, hogy 2023. január 1jétől tilos lesz Magyarországon forgalomba
hozni az egyszer használatos műanyagból
készült, a fogyasztás helyén történő

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
gabor.kis@finacont.com
E-mail:
Web:
www.finacont.com

2021. szeptember 16.

2

