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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „egyes törvényeknek a műanyag bevásárló-
reklám  táskák  használata  betiltásához  szükséges  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a műanyag bevásárló-reklám táskák használata betiltásához szükséges
módosításáról

1. §

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
[4. § E törvény alkalmazásában:]

„s) műanyag bevásárló-reklám táska: a csomagolásról és a  csomagolási  hulladék kezelésének
részletes  szabályairól  szóló  jogszabály szerinti  fogyasztói  (elsődleges)  vagy gyűjtőcsomagolt,
illetve  csomagolatlanul  forgalmazott  termékek,  áruk,  reklámanyagok  szállítására  szolgáló,
hajlékonyfalú  műanyag  hordtasak  vagy  hordtáska,  a  hajlékonyfalú  műanyag  hűtőtasak  vagy
hűtőtáska kivételével.”

2. §

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül
ki:

„(2a) Tilos a műanyag bevásárló-reklám táska előállítása és forgalmazása.”

3. §

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 6. pont bb) alpontjában a „-
a műanyag bevásárló-reklám táska nélkül számított –„ szövegrész,  a 2. § bc) alpontja, 2. § 25.
pontja és 2. mellékletének „3. Műanyag bevásárló-reklám táska” sora hatályát veszti.

4. §

Ez a törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

A törvényjavaslat célja – nemzetközi példákat követve és az e könnyen helyettesíthető termékek
használatából eredő jelentős természeti kárra tekintettel – a műanyag bevásárló-reklám táskák
magyarországi előállításának és forgalmazásának teljes, rövid határidőn belüli betiltása.

Részletes indokolás

1-2. § 

A  javaslat  a  természetvédelmi  törvénybe  helyezi  el  az  érintett  termékek  előállítását  és
forgalmazását tiltó rendelkezést, nem változtatva a termékkörnek az eddig a környezetvédelmi
termékdíj rendszerében alkalmazott definícióján.

3. § 

A javaslat értelemszerűen hatályon kívül helyezi a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.
évi  LXXXV.  törvénynek  a  műanyag  bevásárló-reklám  táskák  előállításához  kapcsolódó
termékdíjra vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Ez természetesen a módosítás hatálybalépését
megelőzően  még  jogszerűen  forgalmazott  termékek  után  fennálló  közteher  megfizetésére
vonatkozó kötelezettséget nem érinti.

4. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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