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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91. §-a alapján kérdést kívánok benyújtani a környezetvédelmi és
vízgazdálkodási miniszterhez, Dr. Persányi Miklós miniszter úrhoz
„Visszaigényelheik-e a környezetvédelmi termékdíjat a fáradtolajat
újrahasznosító társaságok?" címmel.

A választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr!

Immár kilenc éve, hogy az Országgyűlés - környezetünk védelmében -
megalkotta a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt, melyet ez év
tavaszán az uniós szabályozáshoz illeszkedően módosított .
A módosítást követően a Környezetvédelmi Tárca az új végrehajtási utasítást
még nem alkotta meg, ezért arra vonatkozóan, hogy a termékdíj
visszaigénylésével kapcsolatban módosítások várhatók-e, nincs tudomásunk .
Több szakmai fórumon felvetődött viszont egy észrevétel, melynek
megválaszolása fontos lehet .
Az 1995. évi LVI., a környezetvédelmi termékdíjról továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvénynek a 2004. évi XXIX. törvényben

-'----ot~yUJés Hivatala

Iromán~m: 1( 1j0Colo.
É

	

2004 JA 16.

Kérdés

Budapest, 2004 . június 16 .



történt módosításával üzemanyagok vonatkozásában pl . kenőolaiok esetében, a
hatályos szabályozás az alábbiakat tartalmazza :
(„2. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termék után -
ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként
forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban :
termékdíj) fizet
a.) a belföldi előállítású termékdyköteles termék esetében az első belföldi
forgalomba hozó első vevője vagy saját célú felhasználója, a (3) bekezdés b.)-e.)
pontjában meghatározott termék esetében annak első belföldi forgalomba
hozója vagy saját célú felhasználója, . . . ")
Ezen szabályozás értelmében a MOL Rt., mint a kenőolajok egyik legnagyobb
hazai előállítója az általa forgalomba hozott kenőolajok után termékdíjat nem
fizet, így nem is igényel vissza . Ugyanakkor a MOL Rt az eddigiek során -
nagyon dicséretesen - már kiépített egy jól működő „fáradtolaj"-begyűjtő
rendszert, amit - mivel anyagilag a továbbiak során már nem érdekelt - nem
biztos, hogy üzemeltetni fog .
Mivel az „első vásárló"-k ilyen rendszerrel nem rendelkeznek, a fáradtolaj
begyűjtése rövid időn belül beszűkülhet .
Ahhoz, hogy a fáradtolaj begyűjtés továbbra is teljeskörű és m" ödőképes
maradjon, meg kellene adni a lehetőséget a fáradtolajat újrahasznosítóknak,
hogy az általuk begyűjtött és hasznosított mennyiség után a környezetvédelmi
termékdíjat visszaigényelhessék .

Várom Miniszter úr előzőekre vonatkozó szíves válaszát!

Tisztelettel köszönti :
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Dr. Latorcai János
Fidesz Magyar Polgári Szövetse
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