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Az Országgyűlés 

 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Informatikai és távközlési 
bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 

szóló T/11705. sz. törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –
Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Költségvetési és 
pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint Mezőgazdasági 
bizottsága megvitatta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításától szóló, T/11705. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/11705/6-59. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Dr. Pap János képviselő a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban. Kt.) 
módosításától szóló törvényjavaslat 1. §-ában a Kt. új 1. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„1. § 
 

/A Kt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„1. § A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét a termék 
előállítása, orgalmazása, felhasználása során, illetőleg azt követően közvetlenül, illetve 
közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg 
károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, valamint a 
környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való 
takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez járuljon hozzá. [A törvény 
elősegíti az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, 
illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser János, 
Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, dr. 
Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 1. §-ában a Kt. új 1. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„1. § 
 

/A Kt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„1. § A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, 
illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló 
tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék 
előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetőleg azt követően közvetlenül, illetve 
közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg 
károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen[, valamint a 
környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal 
való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez járuljon hozzá]. A 
törvény elősegíti az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, 
illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/37. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kt. új 1. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„1. § 
 

/A Kt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„1. § A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét a termék 
előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetőleg azt követően közvetlenül, illetve 
közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg 
károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, valamint a 
környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való 
takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez járuljon hozzá. A törvény 
elősegíti az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, illetve a 
piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését. 
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A törvénynek nem célja, és nem feladata a költségvetési bevételek kötelezettségek 
nélküli megnövelése, azaz a termékdíjból befolyt költségvetési bevétel csak a termékdíj-köteles 
hulladék ártalmatlanítása vagy újrahasznosítása érdekében használható fel.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/56. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- - az Informatikai biz. támogatja
- a Költségvetési biz.  nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser János, 
Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, dr. 
Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében a Kt. 2. § 
(1) bekezdés c) pontjának a módosítását, és új d) ponttal történő kiegészítését javasolják: 

 
„(2) A Kt. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal 

a következő d) ponttal egészül ki: 
 

„c) import esetén – a 4.§ (1) bekezdésben szereplő vámeljárások alkalmával – a 
vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabadterület üzemeltetője [(a továbbiakban 
a)-c) pontok együtt: kötelezett)];
 

d) a kereskedelmi csomagolás esetében első belföldi forgalomba hozójának első vevője 
(a továbbiakban a)-d) pontok együtt: kötelezett).”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/55/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/11705/55/2. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser János, 
Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, dr. 
Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének, valamint 
a Kt. 2. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

”[(2)](3) A Kt. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettől – a d) pontban foglalt kötelezett 

kivételével - külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a 
termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalhatja számla alapján  

a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó vagy 
forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten 
keresztül mentességet élvez, 

b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba 
hozó.  

A csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó, valamint a belföldi előállítású 
termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó a termékdíj-
fizetési kötelezettség átvállalása esetén kötelezettnek minősül. A környezetvédelmi és vízügyi 
célelőirányzat (a továbbiakban: Kövice) kezelését végző szerv jóváhagyásával, szerződés 
alapján az első belföldi vevő (a továbbiakban: másodlagos kötelezett), a hasznosítást koordináló 
szervezet a kötelezettől, valamint bérgyártás esetén a hasznosítást koordináló szervezet az első 
vevő (bérgyártató) által a kötelezettől (bérgyártó) átvállalt termékdíj-fizetési kötelezettséget 
külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/55/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

T/11705/55/1. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser János, 
Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, dr. 
Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § 
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
a)az üzemanyag és az egyéb kőolajtermék, 
b) a gumiabroncs, 
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
d) a csomagolás, 
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e) az akkumulátor, 
f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) 
pont] 
g) az elektromos és elektronikai berendezés 
[a továbbiakban: a) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló 
termék].”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/38. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 

T/11705/49. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 37. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Megjegyzés: Az ajánlásban a módosító javaslat felvezető szövege egyben jogtechnikai pontosítást is 

tartalmaz.  

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
a) [az] üzemanyag és egyéb kőolajtermék, 
b) a gumiabroncs, 
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
d) a [csomagolás] csomagolóanyag, 
e) az akkumulátor, 
f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) 
pont] 
g) az elektromos és elektronikai berendezés 
h) a hígítók és oldószerek 
[a továbbiakban: a) és h) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló 
termék].” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/10. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
Megjegyzés: Az ajánlásban a módosító javaslat felvezető szövege egyben jogtechnikai pontosítást is 

tartalmaz.  
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
a) [az] üzemanyag és egyéb kőolajtermék, 
b) a gumiabroncs, 
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
d) a csomagolás, 
e) az akkumulátor, 
f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) 
pont] 
g) az elektromos és elektronikai berendezés 
 [a továbbiakban: a) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló 
termék].” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/11. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
Megjegyzés: Az ajánlásban a módosító javaslat felvezető szövege egyben jogtechnikai pontosítást is 

tartalmaz.  

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
a) az egyéb kőolajtermék, 
b) a gumiabroncs, 
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
d) a csomagolás, 
e) az akkumulátor, 
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f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) 
pont] 
g) az elektromos és elektronikai berendezés 
h) a hígítók és oldószerek 
[a továbbiakban: a) és h) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló 
termék].” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/12. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
Megjegyzés: Az ajánlásban a módosító javaslat felvezető szövege egyben jogtechnikai pontosítást is 

tartalmaz.  

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
a) az egyéb kőolajtermék, 
b) a gumiabroncs, 
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
d) a [csomagolás] csomagolóanyag, 
e) az akkumulátor, 
f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) 
pont] 
g) az elektromos és elektronikai berendezés 
 [a továbbiakban: a) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló 
termék].” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/13. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 

T/11705/7. és 19. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 26. és 40. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Megjegyzés: Az ajánlásban a módosító javaslat felvezető szövege egyben jogtechnikai pontosítást is 

tartalmaz.  
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
a) az egyéb kőolajtermék, 
b) a gumiabroncs, 
c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
d) a csomagolás, 
e) az akkumulátor, 
f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) 
pont] 
[g) az elektromos és elektronikai berendezés] 
[a továbbiakban: a) közvetlenül szennyező termék; b)-[g)]f) együtt: hulladékká váló 
termék].” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/24. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
T/11705/21-27-ig 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 27., 30., 33., 39., 50. és 56. számú 
pontjában foglaltakkal. 

 
Megjegyzés: Az ajánlásban a módosító javaslat felvezető szövege egyben jogtechnikai pontosítást is 

tartalmaz.  

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. új 4/B. §-
ának a következő módosítását javasolják: 
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„3. § 
 

/A Kt. a következő 4/B. §-sal egészül ki:/ 
 

„4/B. § [A k]Külön jogszabály alapján a Kövice kezelését végző szervnek [részére] 
benyújtott beszámoló ellenőrzéséhez szükséges adatokat az adóhatóság és a vámhatóság a 
Kövice kezelését végző szerv rendelkezésére bocsátja.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/39. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 5/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A Kt. 5/A. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

„(3) A 2. § (3) bekezdésének b)–e), valamint g) pontjaiban meghatározott termékek után 
fennálló termékdíjfizetési kötelezettség alól mentesség szerezhető, amennyiben a kötelezett, 
másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló szervezet a hulladékká vált termékdíjköteles 
terméket – külön jogszabályban meghatározott mennyiségben és módon – hasznosítja, illetőleg 
a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. A kötelezett vagy a másodlagos 
kötelezett jogosult a mentesség igénybevételére, ha a hulladékká vált termékdíjköteles 
terméknek a kötelezett megbízása alapján hasznosításra történő átadásátvétel tényét igazolja[, 
vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást koordináló szervezethez 
csatlakozik]. A visszagyűjtést és a hasznosítást a kötelezett hasznosítást végző szervezettel  is 
végeztetheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

14. Parragh Dénes és Tóth István, valamint dr. Csáky András  képviselők a 
törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 5/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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„4. § 
 

/(1) A Kt. 5/A. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

„(3) A 2. § (3) bekezdésének b)–e), valamint g) pontjaiban meghatározott termékek után 
fennálló termékdíjfizetési kötelezettség alól mentesség szerezhető, amennyiben a kötelezett, 
másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló szervezet a hulladékká vált termékdíjköteles 
terméket – külön jogszabályban meghatározott gumiabroncsra, a hűtőberendezésre és 
hűtőközegre, a csomagolásra, az akkumulátorra, valamint az elektromos és elektronikai 
termékre, információhordozó és a reklámhordozó papírokra előirt mennyiségben és módon – 
hasznosítja, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. A kötelezett 
vagy a másodlagos kötelezett jogosult a mentesség igénybevételére, ha a hulladékká vált 
termékdíjköteles terméknek a kötelezett megbízása alapján hasznosításra történő átadásátvétel 
tényét igazolja, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást koordináló 
szervezethez csatlakozik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/29., 33. sz. módosító javaslatok 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 5/A. § (3)-
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„4. § 
 

/[(1)] A Kt. 5/A. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(3) A 2. § (3) bekezdésének [b)–e), valamint g)] b)-g) pontjaiban meghatározott 

termékek után fennálló termékdíjfizetési kötelezettség alól mentesség szerezhető, amennyiben a 
kötelezett, másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló szervezet a hulladékká vált 
termékdíjköteles terméket – külön jogszabályban meghatározott mennyiségben és módon – 
hasznosítja, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. A kötelezett 
vagy a másodlagos kötelezett jogosult a mentesség igénybevételére, ha a hulladékká vált 
termékdíjköteles terméknek a kötelezett megbízása alapján hasznosításra történő átadásátvétel 
tényét igazolja, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást koordináló 
szervezethez csatlakozik. 
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(4) A mentesség - hasznosítást koordináló szervezet kivételével - legfeljebb egy naptári 
évre szerezhető és az évente megújítható. Hasznosítást koordináló szervezet esetén a mentesség 
legfeljebb két naptári évre szerezhető és [külön jogszabályban meghatározott eljárásban 
legfeljebb tíz éven keresztül, alkalmanként] kétéves időtartamokra meghosszabbítható.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/40. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Parragh Dénes és Tóth István, valamint dr. Csáky András képviselők a 
törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 5/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/[(1)] A Kt. 5/A. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(4) A mentesség [- hasznosítást koordináló szervezet kivételével -] legfeljebb egy 

naptári évre szerezhető és az évente megújítható. [Hasznosítást koordináló szervezet esetén a 
mentesség legfeljebb két naptári évre szerezhető és külön jogszabályban meghatározott 
eljárásban legfeljebb tíz éven keresztül, alkalmanként kétéves időtartamokra 
meghosszabbítható.]”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/30., 32. sz. módosító javaslatok 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

17. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 5/A. §-át új (5) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(5) Mentesség szerezhető a termékdíj alól, ha külön jogszabályban meghatározott 
feltételekkel, az ott megadott kötelező hasznosítási aránynak megfelelő vagy nagyobb 
mennyiségű hulladékká vált termékdíjköteles terméket hasznosított a kötelezett. A mentesség 
megadásának részletes feltételeit és mértékét a Kormány rendeletben állapítja meg.”  
 

Indokolás: Lásd a T/11705/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § felvezető szövege is módosítást igényel. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

18. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 5/B. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/A Kt. 5/B. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„5/B. Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig visszaigényelheti a 
terméket terhelő termékdíjat az adóhatóságtól az a kötelezett vagy az a másodlagos kötelezett, 
aki a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként – az általa termelt és hulladékká 
vált – termékdíjköteles terméket (alapanyagot) használt fel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 5/B. §-ának 
a következő módosítását javasolják: 
 

„5. § 
 

/A Kt. 5/B. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„5/B. Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig visszaigényelheti a 
terméket terhelő termékdíjat [az adóhatóságtól] a Kövice kezelését végző szervtől az a 
kötelezett vagy az a másodlagos kötelezett, aki a termékdíjköteles termék gyártásához 
közvetlen anyagként termékdíjköteles terméket (alapanyagot) használt fel.”” 
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Indokolás: Lásd a T/11705/41 sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

20. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében a Kt. 
5/C. § (4) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

„6. § 
 

/(1) A Kt. 5/C. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
/(4) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni az importált termékre, 
amennyiben/ 
 
c) a termék passzív feldolgozást követő visszahozatalakor a befizetési bizonylattal 

igazolják, hogy a feldolgozási célra kivitt termékdíjköteles termék után a termékdíjat 
megfizették.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/42. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

21. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdéséen a Kt. 
5/C. § (8) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén az (1) 
bekezdés jelölés szükségtelenné válik): 
 

„6. § 
/[(1)] A Kt. 5/C. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

 
[(2) A Kt. 5/C. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
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„(8) A hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 4. számú mellékletében meghatározott R9 
eljárással előállított termékdíjköteles termék után termékdíj-fizetési kötelezettség nem 
keletkezik.”]” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/43. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

22. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében a Kt. 7. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„7. § 
 

/(1) A Kt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„7. § (1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a külön jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint a (3) bekezdésben meghatározott termékek hulladékának 
hasznosítása, a felhasználási célok mérő és ellenőrző rendszerek kiépítése és működtetése, a 
felhasználás hatékonyságát növelő központi intézkedések szakmai és tárgyi feltételeinek 
megteremtése, a beszedés, felhasználás és azok ellenőrzése, a társadalom környezetvédelmi 
szemléletének alakítása érdekében, a környezetvédelmi termékdíjból befolyó összeg terhére 
[hulladékhasznosító] szolgáltatásokat teljesíthet vagy vásárolhat (a továbbiakban: 
szolgáltatásmegrendelés), mely szolgáltatásmegrendelés mentes a külön jogszabályokban 
meghatározott adófizetési kötelezettség alól.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

23. Parragh Dénes és Tóth István képviselők a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében 
a Kt. 7. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A Kt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„7. § (1) A [Környezetvédelmi és Vízügyi] Minisztérium a külön jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint a (3) bekezdésben meghatározott termékek hulladékának 
hasznosítása, a felhasználási célok mérő és ellenőrző rendszerek kiépítése és működtetése, a 
felhasználás hatékonyságát növelő központi intézkedések szakmai és tárgyi feltételeinek 
megteremtése, a beszedés, felhasználás és azok ellenőrzése, a társadalom környezetvédelmi 
szemléletének alakítása érdekében, a környezetvédelmi termékdíjból befolyó összeg terhére 
[hulladékhasznosító] szolgáltatásokat teljesíthet, vagy vásárolhat (a továbbiakban: 
szolgáltatásmegrendelés), mely szolgáltatásmegrendelés mentes a külön jogszabályokban 
meghatározott adófizetési kötelezettség alól.” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/31. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

24. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Kt. 
7. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

”7. § 
 

/(2) A Kt. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A szolgáltatásmegrendelés kiterjed a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 

a csomagolás, az  akkumulátor, a reklámhordozó papír, valamint az elektromos és elektronikai 
berendezés hulladékának jogszabályban meghatározott hasznosítására.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/44. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

25. Parragh Dénes és Tóth István, valamint dr. Csáky András képviselők a 
törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Kt. 7. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
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„(3) A szolgáltatásmegrendelés kiterjed a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
a csomagolás, az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikai berendezés az 
információs és reklámhordozó papír  hulladékának jogszabályban meghatározott 
hasznosítására.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/28., 34. sz. módosító javaslatok 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

26. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Kt. 7. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Kt. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(3) A szolgáltatásmegrendelés kiterjed a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
a [csomagolás] csomagolóanyag, az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikai 
berendezés hulladékának jogszabályban meghatározott hasznosítására.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

T/11705/7., 13. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10. és 40. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Kt. 7. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Kt. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(3) A szolgáltatásmegrendelés kiterjed a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, 
a csomagolás, az akkumulátor[, valamint az elektromos és elektronikai berendezés 
hulladékának] jogszabályban meghatározott hasznosítására.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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T/11705/21-27-ig 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11., 30., 33., 39., 50. és 56. számú 
pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28. Török Zsolt képviselő a törvényjavaslat 8. §-a helyére a következő rendelkezés 
felvételét javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„8. § A Kt. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Cskt. alapja a csomagolás tömege, illetőleg a kereskedelmi csomagolás esetében 

a csomagolás darabszáma.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/36/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

29. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslatot új 8. §-sal kiegészíteni 
javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvény §-inak számozása értelemszerűen változik): 
 

”8. § 
 
(1) A Kt. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Cskt. alapja a csomagolás tömege, illetőleg a kereskedelmi csomagolás esetében 

a csomagolás darabszáma.” 
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(2) A Kt. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3) Nem kell megfizetnie az éves szinten 
 

a) bor esetében 10 000 darabnál, 
b) alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, alkoholmentes sör, nem szénszavas üdítő, 

szörp esetében 75 000 darabnál, 
c) szénsavas üdítő, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz esetében 200 000 darabnál 

 
nem nagyobb mennyiséget csomagoló a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott 
kötelezettnek a 2. számú melléklet I. 2. 1. pontjában meghatározott „Ú” termékdíjtétel alapján 
számított termékdíjat. 
 

(4) Nem terheli termékdíjfizetési kötelezettség a 2. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott kötelezettet, amennyiben városban 100 m2 , illetőleg községben 50 m2  
alapterületnél kisebb üzlethelyiséggel rendelkezik. 
 

(5) A Cskt. termékdíjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2. § (1) bekezdés a)-c) 
pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet I. pontja, a 2. § (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet II. pontja szerinti termékdíjtételeket 
fizeti meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/55/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

[„8. § 
 

A Kt. a következő IX. fejezettel, címmel és 19/E. §-sal egészül ki: 
 

„IX. Fejezet 
Az elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíja 

 
19/E. § (1) Termékdíjat kell fizetni az elektromos és elektronikai berendezések (a 

továbbiakban: Ekt.) után. 
 
(2) A termékdíj alapja az elektromos és elektronikai berendezések tömege. 
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(3) Az Ekt. termékdíjtételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/27. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
 

T/11705/21-27-ig 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11., 27.,  33., 39., 50. és 56. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 8. §-ában a Kt. új 19/E. § 
(1)-(2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

”8. § 
 
A Kt. a következő IX. fejezettel, címmel és 19/E. §-sal egészül ki: 
 

„IX. Fejezet 
Az elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíja 

 
19/E. § (1) Termékdíjat kell fizetni az elektromos és elektronikai berendezés[ek] (a továbbiakban: 
Ekt.) után. 
(2) A termékdíj alapja az elektromos és elektronikai berendezés[ek] tömege. 
(3) Az Ekt. termékdíjtételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/45. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Informatikai biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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32. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében a Kt. 
20. § c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

”9. § 
 

/(1) A Kt. 20. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/20. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
„c) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének [a] termelésben vagy [a] 

szolgáltatásban - a Hgt. 18. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt eljárások valamelyikének 
alkalmazásával - történő felhasználása;”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/46. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

33. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésében a Kt. 20. § x) 
pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok 
számozása értelemszerűen változik): 
 

/(2) A Kt. 20. §-a a következő x) – [z)]y) pontokkal egészül ki:/ 
 
„[x) elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, 

illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű 
működése elektromágneses mezőktől, vagy villamos áramtól függ, ideértve az 
elektromágneses mező, illetve a villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító 
eszközöket is;] 

 
[y)]x) a környezetvédelmi termékdíj nettó összege: a kötelezettet terhelő, az 

adómegállapítási időszakban keletkezett termékdíjfizetési kötelezettség és a levonható, illetőleg 
visszaigényelhető termékdíj különbözete; 

 
[z)]y) hasznosítást koordináló szervezet: a Hgt. 11. §-ában meghatározott szervezet.” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/25. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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T/11705/21-27-ig 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11., 27., 30., 39., 50. és 56. számú 
pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésében a Kt. 
20. §-át a következő zs) és aa) pontokkal kiegészíteni javasolják: 
 

/”(2) A Kt. 20. §-a a következő x) –aa) [ z)] pontokkal egészül ki:/ 
 

zs) kereskedelmi csomagolás: az alkoholtermék, a sör, a bor, a köztes alkoholtermék, az 
üdítő ital, a szörp, az ásványvíz, a kristályvíz, valamint a szikvíz – a csomagolásról és a 
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti – csomagolása, továbbá a műanyag (bevásárló-reklám) 
táskák; 

 
aa) rétegzett italcsomagolás: az a legalább 75%-ban papír alapanyagú (karton) 

csomagolás, amely aszeptikus technológiával töltött folyékony élelmiszer tárolására szolgál.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/55/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

35. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 10. §-ában a Kt. 21. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

”10. § 
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/A Kt. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a környezetvédelmi termékdíjmentesség 

mértékét és a mentesség megadásának részletes feltételeit, továbbá a Csomagolás Tanácsadó 
Testület összetételét és feladatait rendeletben állapítsa meg.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

36. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 

”11. § 
 

(1) A Kt.  
 

a) 2. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete; 
b) 5-6. számú melléklete helyébe e törvény 2-3. számú melléklete; 
c) 8. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete 
lép. 
 
(2) A Kt. az e törvény 5. számú mellékletével megállapított 9. számú melléklettel 

kiegészül [egészül ki].” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/48. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

37. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat Záró és átmeneti 
rendelkezések fejezetében a 12. § (1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
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Záró és átmeneti rendelkezések 

 
”12. § 

 
/(1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg/ 
 
a) a Kt. 3. §-ának (5) bekezdésében a „Kac.” szó helyébe „Kövice” szó lép, 
b) a Kt. [3. §-ának (3) bekezdése,] 3. §-ának (4) bekezdéséből a „vagy saját célra 

felhasznált” szövegrész, 5/A. §-ának (5) bekezdése, 5/C. § (5) bekezdésének a „hígító és oldószer, 
továbbá” szövegrésze, 13. §-a, VII. Fejezete (19/A. §-a, valamint 19/B. §-a), 24. §-nak (3) 
bekezdése, valamint 7. számú melléklete hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/49. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/11705/38. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet  

 
 
 

38. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat Záró és átmeneti rendelkezések 
fejezetében a 12. § (1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„Záró és átmeneti rendelkezések 
 

12. § 
 

(1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
 
a) a Kt. 3. §-ának (5) bekezdésében a „Kac.” szó helyébe „Kövice” szó lép, 
 
b) a Kt. [3. §-ának (3) bekezdése,] 3. §-ának (4) bekezdéséből a „vagy saját célra 

felhasznált” szövegrész, [5/A. §-ának (5) bekezdése, 5/C. § (5) bekezdésének a „hígító és 
oldószer, továbbá” szövegrésze,] 13. §-a, [VII. Fejezete (19/A. §-a, valamint 19/B. §-a),] 
valamint a 24. §-nak (3) bekezdése[, valamint 7. számú melléklete] hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39. Pettkó András képviselő a törvényjavaslatban a Záró és átmeneti rendelkezések 
fejezetében a 12. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik)” 
 

„Záró és átmeneti rendelkezések 
 

12. § 
 

„[(2) Az elektromos és elektronikai berendezések esetében a 2005. évre vonatkozó 
hulladékhasznosítói szolgáltatás megrendelés pályázatának kiírási határideje: 2005. 
április 30.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/11705/21-27-ig 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11., 27., 30., 33., 50. és 56. számú 
pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„1. számú melléklet a 2004. évi törvényhez 
 
„[2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
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A csomagolás csomagolóanyag termékdíjtételei 

 
 

Termékdíjköteles termék 
előállított [csomagolás anyaga] 

csomagolóanyag

 
2005. január 1- 

től 
termékdíjtétel 

(Ft/kg) 
 

Műanyag  [36] 40
Társított [44] 55
Alumínium [16] 18
Fém (kivéve alumínium)  [13] 14
Papír, fa, természetes alapú textil  [16] 40
Üveg  [7] 6
Egyéb  [44] 49

”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/11705/13. és 19. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10.  és 26. számú pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„1. számú melléklet a 2004. évi törvényhez 
 
 
„[2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
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A csomagolás termékdíjtételei 
 

 
Termékdíjköteles termék 

előállított csomagolás anyaga 
 

 
2005. január 1- 

től 
termékdíjtétel 

(Ft/kg) 
 

Műanyag 36 36 
Társított 44 
Alumínium 16 
Fém (kivéve alumínium)  13 
Papír, fa, természetes alapú textil  16 
Üveg  [7] 6
]Egyéb  44 

”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/50. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  nem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„1. számú melléklet a 2004. évi    törvényhez 
 
 
„[2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

 
A csomagolás termékdíjtételei, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása 

 
I. A csomagolás díjtétele 

 
 
1. Termékdíjtételek a csomagolás anyag alapján  
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Termékdíjköteles termék 
előállított csomagolás anyaga 

2005. január 1-
től 

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Műanyag  36 
 Társított  44 
 Alumínium  16 
 Fém (kivéve alumínium) 13 
 Papír, fa, természetes alapú textil  16 
 Üveg  [7] 6
 Egyéb  44 

 
2. Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi 
csomagolásra 
 
2.1. Számított termékdíjtételek meghatározása 
 
T= A * (H+Ú), ahol 
Ú= ú * (ht-h), ha a h ≥ ht, akkor a (ht-h) értéke 0 
 
T= számított termékdíjtétel 
A= a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db) 
H= hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.2 a) pont alapján (Ft/db) 
Ú= a teljesített és az előírt újrahasználati arány különbsége alapján számított termékdíjtétel 
(Ft/db) 
ú= újrahasználatra vonatkozó termékdíjtétel a 2.2. b) pont alapján (Ft/%/db) 
ht= a mentesség feltételeként meghatározott újrahasználati arány mértéke %-ban  
h = teljesített újrahasználati arány mértéke %-ban 
 
2.2. A díjtételek 
 
a) „H” díjtétel 
 

 

Termékdíjköteles 

csomagolás

Termékdíjtétel 

2005. január 1-
jétől 

(Ft/db)
 Műanyag palack 1,5 literig 10
Műanyag palack 1,5001 -5 liter között 20
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig 3
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001 -20 
liter között

10

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter 
felett

25

 Üveg 1 literig  3
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Üveg 1 liter felett 10
 Társított csomagolás 1,5 literig   

Rétegzett italcsomagolás 12
 Egyéb 25

Társított csomagolás 1,5 liter felett  
Rétegzett italcsomagolás 25
 Egyéb 45

Fémdoboz 1,0 literig 30
Fémdoboz 1,0 liter felett 60

 
 
b) „ú” díjtétel 
 
 

Termékdíjköteles  

csomagolás

Termékdíjtétel 

2005. január 1-
jétől 

(Ft/%)
 Műanyag palack 1,5 literig  0,25
Műanyag palack 1,5001 -5 liter között 0,45
 Üveg 1 literig 0,25
Üveg 1 liter felett 0,45
 Társított csomagolás 1,5 literig  

Rétegzett italcsomagolás 0,20
 Egyéb 0,50

Társított csomagolás 1,5 liter felett  
Rétegzett italcsomagolás 0,40
 Egyéb 0,80

Fémdoboz 1,0 literig 0,25
Fémdoboz 1,0 liter felett 0,45

 
 
 

II. A kereskedelmi csomagolás első vevőjére vonatkozó termékdíjtételek 
 
 

Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi 
csomagolás után. 
 

Termékdíjköteles kereskedelmi 

csomagolás

Termékdíjtétel 

2005. január 1-
jétől 

(Ft/%)
 Műanyag palack 1,5 literig  0,25
Műanyag palack 1,5001 -5 liter között 0,45
 Üveg 1 literig 0,25
Üveg 1 liter felett 0,45
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 Társított csomagolás 1,5 literig  
Rétegzett italcsomagolás 0,20
 Egyéb 0,50

Társított csomagolás 1,5 liter felett  
Rétegzett italcsomagolás 0,40
 Egyéb 0,80

Fémdoboz 1,0 literig 0,30
Fémdoboz 1,0 liter felett 0,60

 
 
 
T= A * K, ahol 
K= k * (ht-h), ha a h ≥ ht, akkor a (ht-h) értéke 0 
 
T= számított termékdíjtétel 
A= a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db) 
k= újrahasználatra vonatkozó termékdíjtétel (Ft/%/db) 
ht= a mentesség feltételeként meghatározott újrahasználati arány mértéke %-ban  
h = teljesített újrahasználati arány mértéke %-ban”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/55/5 sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
Megjegyzés: A II. pontban valószínűleg a „vevőjére” a megfelelő törvényi szóhasználat. Az ajánlás ennek 

megfelelő pontosítást tartalmaz. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43. Török Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„1. számú melléklet a 2004. évi    törvényhez 
 
 
„[2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

 
 

A csomagolás termékdíjtételei, valamint a számozott termékdíjtételek meghatározása 
 

I. A csomagolás díjtétele 
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1. Termékdíjtételek a csomagolás anyaga alapján  
 
 

 

Termékdíjköteles termék 
előállított csomagolás anyaga 

2005. január 1-
től 

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Műanyag  [36] 30,4 
 Társított  [44] 36,8 
 Alumínium  [16] 13,7 
 Fém (kivéve alumínium) [13] 10,5 
 Papír, fa, természetes alapú textil  [16] 13,7 
 Üveg  [7] 5,3 
 Egyéb  [44] 36,8 

 
 

2. Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi 
csomagolásra 
 
Az éves szinten 10.000 darabnál nem nagyobb mennyiségben csomagoló kötelezettnek az „Ú” 
díjtételt nem kell megfizetnie. 
 
 
 
2.1. Számított termékdíjtételek meghatározása 
 
 
T= A * (H+Ú), ahol 
Ú= ú * (ht-h), ha a h ≥ ht, akkor a (ht-h) értéke 0 
 
T= számított termékdíjtétel 
A= a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db) 
H= hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2. a) pont alapján (Ft/db) 
Ú= a teljesített és az előírt újrahasználati arány különbsége alapján számított termékdíjtétel 
(Ft/db)ú = újrahasználatra vonatkozó termékdíjtétel a 2. b) pont alapján (Ft/db) 
ht= az előírt újrahasználati arány mértéke %-ban  
h = teljesített újrahasználati arány mértéke %-ban 
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2.2. A díjtételek 
a) „H” díjtétel 
 

 

Termékdíjköteles  

csomagolás 

Termékdíjtétel 

2005. január 1-
jétől 

(Ft/db) 
 Műanyag palack 1,5 literig 10 
Műanyag palack 1,5001 -5 liter között 20 
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig 3 
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001 -20 
liter között 

10 

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter 
felett 

25 

Üveg 1 literig  3 
Üveg 1 liter felett 10 
Tartósított csomagolás 1,5 literig   

Rétegzett italcsomagolás 15 
Egyéb 25 

Tartósított csomagolás 1,5 liter felett  
Rétegzett italcsomagolás 35 
 Egyéb 45 

Fémdoboz 1 literig 30 
Fémdoboz 1 liter felett 60 

 
 
b) „ú” díjtétel 
 
 

Termékdíjköteles  

csomagolás 

Termékdíjtétel 

2005. január 1-
jétől 

(Ft/%) 
 Műanyag palack 1,5 literig  0,25 
Műanyag palack 1,5001 -5 liter között 0,45 
 Üveg 1 literig 0,25 
Üveg 1 liter felett 0,45 
 Tartósított csomagolás 1,5 literig  

Rétegzett italcsomagolás 0,20 
 Egyéb 0,50 

Tartósított csomagolás 1,5 liter felett  
Rétegzett italcsomagolás 0,40 
 Egyéb 0,80 

Fémdoboz 1 literig 0,25 
Fémdoboz 1 liter felett 0,45 

”” 
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Indokolás: Lásd a T/11705/36/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
Megjegyzés: Az indítványban a társított csomagolás helyett – feltehetően elírás miatt – ”tartósított 

csomagolás” szerepel.  

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

44. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„2. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 
 
„[5. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 
 

Az egyéb kőolajtermékek termékdíjtételei 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Kenőolaj  [97] 100 
”” 

 
 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/51. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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45. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„2. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 
 
„[5. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 
 

Az egyéb kőolajtermékek termékdíjtételei 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Kenőolaj  [97] 120 
”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/9. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

46. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 

„3. számú melléklet a 2004. évi…törvényhez 
 
 
„[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

 
Az akkumulátorok termékdíjtételei 

 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  [112] 148 
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok [156] 206 
Rádiótelefonkészülék akkumulátorai  [500] 250 

”” 
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Indokolás: Lásd a T/11705/8. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 

- az Informatikai biz. támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

47. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 

„3. számú melléklet a 2004. évi…törvényhez 
 
„[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

 
Az akkumulátorok termékdíjtételei 

 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112 
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156 
[Rádiótelefonkészülék] Rádiótelefon 
készülék  akkumulátorai  

500 

”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/57. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 

- az Informatikai biz. nem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

48. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
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„3. számú melléklet a 2004. évi…törvényhez 

 
 
„[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

 
Az akkumulátorok termékdíjtételei 

 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112 
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156 
Rádiótelefon[készülék] akkumulátor[ai]ok  500 

”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/58. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- az Informatikai biz. támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

49. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 

„3. számú melléklet a 2004. évi…törvényhez 
 
 
„[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

 
Az akkumulátorok termékdíjtételei 

 
 

Termékdíjköteles termék 
 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112 
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156 
Rádiótelefon[készülék] akkumulátor[ai]  500 
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”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/59. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

50. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„3. számú melléklet a 2004. évi…törvényhez 
 
 
„[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

 
Az akkumulátorok termékdíjtételei 

 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112  
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156 
[Rádiótelefonkészülék akkumulátorai  500] 

”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
T/11705/21-27-ig 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11., 27., 30., 33., 39. és 56. számú 
pontjában foglaltakkal. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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51. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„3. számú melléklet a 2004. évi…törvényhez 
 
 
„[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

 
Az akkumulátorok termékdíjtételei 

 
 

 
Termékdíjköteles termék 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112 
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156 
Rádiótelefonkészülék akkumulátorai  [500] 1000 

”” 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/52. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

52. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 
János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 4. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„4. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 
 
 
„[8. számú melléklet a 1995. évi LVI. törvényhez] 
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A reklámhordozó papírok termékdíjtétele 

 
 
 

Termékdíjköteles termék 
 

 
2005. január 1-től termékdíjtétel 

(Ft/kg) 
 

Reklámhordozó papír [26] 30 
”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/53. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

53. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 4. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„4. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 
 
 
„[8. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 
 

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele 
 
 
 

Termékdíjköteles termék 
 

 
2005. január 1-től termékdíjtétel 

(Ft/kg) 
 

Reklámhordozó papír [26] 34 
”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/16. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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54. Dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Fetser 

János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, Kis Péter, Szitka Péter, 
dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 5. számú mellékletének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„5. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 
 
 
„[9. számú melléklet a 1995. évi LVI. törvényhez] 
 
 

Az elektromos és elektronikai berendezés[ek] termékdíjtétele 
 
 

 
Termékdíjköteles termékkör 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés 83 
Háztartási kisgépek  83 
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a 
rádiótelefon készülék  

90 

Szórakoztató elektronikai cikkek  100 
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, 
kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok  

 
83 

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések  100 
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök  90 
Adagoló automaták  92 
Rádiótelefon készülék  1000 
Napelemmel, napelemmel és akkumulátorral működő 
berendezés 

20 

 
”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/54. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

55. Dr. Papp János képviselő a törvényjavaslat 5. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
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„5. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 

 
„[9. számú melléklet a 1995. évi LVI. törvényhez] 
 
 

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele 
 

 
Termékdíjköteles termékkör 

 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés [83] 100 
Háztartási kisgépek  [83] 100 
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve 
a rádiótelefon készülék  

[90] 110 

Szórakoztató elektronikai cikkek  [100] 120 
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, 
szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű 
ipari szerszámok  

 
[83] 100 

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések  [100] 120 
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök  [90] 110 
Adagoló automaták  [92] 115 
Rádiótelefon készülék  [1000] 250 

 
”” 

 
Indokolás: Lásd a T/11705/18. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

56. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 5. számú mellékletének az elhagyását 
javasolja: 
 

„[5. számú melléklet a 2004. évi …törvényhez 
 
„[9. számú melléklet a 1995. évi LVI. törvényhez] 
 
 



 42

 
Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele 

 
 

Termékdíjköteles termékkör 
 

 
2005. január 1-től 

termékdíjtétel (Ft/kg) 
 

Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés 83 
Háztartási kisgépek  83 
Információs (IT) és távközlési berendezések, 
kivéve a rádiótelefon készülék  

90 

Szórakoztató elektronikai cikkek  100 
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, 
szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű 
ipari szerszámok  

 
83 

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések  100 
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök  90 
Adagoló automaták  92 
Rádiótelefon készülék  1000 

 
””] 

Indokolás: Lásd a T/11705/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

T/11705/21-27-ig 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11., 27., 30., 33., 39. és 50. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. október 21. 
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