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I. 
 
 
 

1. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
– kapcsolódva 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 T/11705/55/1. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 4. pontja) - 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 bekezdés 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 – az a)-c) pontokban meghatározottakon túl 
– az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője (a továbbiakban a)-d) 
pontok együtt: kötelezett).”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
- kapcsolódva 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 T/11705/55/2. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 5. pontja) - 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: 
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„(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.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
- kapcsolódva 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 T/11705/55/2. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslatot új 3. §-al javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„A Kt. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Termékdíj-fizetési kötelezettség – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 

belföldi előállítású, valamint a Közösségen belül behozott termékdíjköteles termék esetén a 2. § 
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettnek az első belföldi értékesítésekor kiállított 
számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő 
elszámolásának napján keletkezik. A 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezett termékdíj-
fizetési kötelezettsége a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kötelezett által a részére kiállított 
számlán feltüntetett teljesítés napján keletkezik.” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
- kapcsolódva 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 T/11705/55/3. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 5/A. § (3)-(4) bekezdésének a 
módosítását, valamint a Kt. 5/A. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:  

 
/(1) A Kt. 5/A. §-ának (3) [és (4] – (5) 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. 

 
(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.[”] 

 
(5) A mentesség feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg úgy, hogy a 2003. 

évhez viszonyítva a 2005., valamint a 2006. évben az egyutas műanyag palackcsomagolás 
forgalomba hozott aránya ne növekedjen, illetve a 2007. évre 6 % ponttal, a 2009. évre 12 % 
ponttal csökkenjen.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/11705/62/4. sz. kapcsolódó módosító 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
- kapcsolódva 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 T/11705/55/3. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslatot új 8. §-al javasolják kiegészíteni (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok 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. 
 
(2) A Kt. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § 

a következő (4) - (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Nem kell megfizetnie az éves szinten  
 
a) bor esetében 10 000 darabnál, 
 
b) alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, alkoholmentes sör, nem szénsavas üdítő, 

szörp esetében 75 000 darabnál, 
 

c) szénsavas üdítő, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, ívóvíz 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 nem rendelkezik 
 
a) városban legalább 50 m2, vagy 
b) községben legalább 100 m2 

 
alapterületű üzlethelyiséggel.  
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(5) A Cskt. termékdíjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
(6) 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." 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/5. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
- kapcsolódva 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 T/11705/49. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslatot új 9. §-al javasolják kiegészíteni (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

”9. § 
 
A Kt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A külön jogszabály alapján kialakított betétdíjas rendszert e törvény rendelkezéseivel 

összhangban kell létrehozni.” 
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/6. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7. Podolák György képviselő - kapcsolódva 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 T/11705/46. 
számú módosító javaslatához (a T/11705/60. sz. ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-át 
új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

”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; 

 
(2) A Kt. 20. §-ának v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/20. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
„v) lakossági szelektív gyűjtés: a külön jogszabályban meghatározott települési szilárd 

hulladék egyes összetevőinek az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az energetikai 
hasznosítás érdekében végzett elkülönített (szelektív) begyűjtése, amelynek lakossági eredetét 
az önkormányzat igazolja, vagy ellenjegyzi; 

 
[(2)](3) A Kt. 20. §-a a következő x) – z) 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) a környezetvédelmi termékdíj nettó összege: a kötelezettet terhelő, az 

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

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

 
Indokolás: Lásd a T/11705/61. sz. kapcsolódó módosító 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 
- kapcsolódva 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 T/11705/55/4. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésében a Kt. 20. §-át a következő zs)-
aa) pontokkal kiegészíteni javasolják: 
 

"(2) A Kt. 20. §-a a következő x) - [z)] aa) pontokkal egészül ki: 
 
„x) elektromos és elektronikai berendezés: olyan 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) a környezetvédelmi termékdíj nettó összege: a kötelezettet terhelő, az 

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

 
z) hasznosítást koordináló szervezet: a Hgt. 11. §-ában meghatározott szervezet. 

 
zs) kereskedelmi csomagolás: alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdítő 

ital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz - 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.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., , 9. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/7. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária képviselők 

- kapcsolódva 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 T/11705/49. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. 
sz. ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat Záró és átmeneti rendelkezések fejezetében a 12. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (5) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolják: 
 

„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. 

 
(2) Az elektromos és elektronikai berendezések esetében a 2005. évre vonatkozó 

hulladékhasznosítói szolgáltatás megrendelés pályázatának kiírási határideje: 2005. április 30.  
 
(3) A hígító és oldószer tekintetében a 2004. évre vonatkozó visszaigénylések határideje 

2005. december 31. 
 
(4) A 2004. május 1-jét megelőző exportra vonatkozó visszaigénylés 2005. május 1-jéig 

nyújtható be a Minisztériumhoz.  
 
(5) E törvény 13. §-ában meghatározott betétdíjas rendszert a Kormány 2005. március 

31-ig rendeletben szabályozza.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. és 10. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/8. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10. Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa Istán, Gusztos Péter és dr. Kóródi Mária 
képviselők - kapcsolódva Török Zsolt,  valamint dr. Orosz Sándor, Csige Tamás, Devánszkiné 
dr. Molnár Katalin, Fetser János, Gúr Nándor, Hagyó Miklós, dr. Józsa István, Kapás Zsolt, 
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Kis Péter, Szitka Péter, dr. Kóródi Mária és Gusztos Péter képviselők  T/11705/36/2. és az 
55/5. számú módosító javaslatához (a T/11705/60. sz. ajánlás 43., 42. pontja) - 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 számított termékdíjtételek meghatározása  
 

I. A csomagolás díjtétele 
 
 

1. Termékdíjtételek a csomagolás anyaga alapján 
 

 

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 forgalombahozatalra vonatkozó újrahasználati arány különbsége 
alapján számított termékdíjtétel (Ft/db) 
ú = forgalombahozatalra vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel a 2.2. b) pont alapján 
(Ft/%/db) 
ht = a mentesség feltételeként meghatározott forgalombahozatalra vonatkozó újrahasználati 
arány mértéke %-ban 
h = teljesített forgalombahozatalra vonatkozó 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 1,5 liter felett 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
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/%/db)
 Műanyag palack 1,5 literig 0,25
 Műanyag palack 1,5 liter felett 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
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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/%/db)
 Műanyag palack 1,5 literig 0,25
 Műanyag palack 1,5 liter felett 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 0,30
 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 = beszerzésre vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db) 
ht = a mentesség feltételenként meghatározott beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány 
mértéke %-ban 
h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. és  9. számú 

pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/11705/62/9. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 

 
 

A Gazdasági bizottság 2004. október 25–én meghozott állásfoglalásai a T/11705/60. sz. 
ajánlás pontjainak sorrendjében. 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
2. támogatja egyetért 
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4. nem támogatja nem ért egyet 
5. nem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
7. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
9. nem támogatja nem ért egyet 
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. támogatja egyetért 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. nem támogatja nem ért egyet 
22. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
23. nem támogatja nem ért egyet 
24. nem támogatja nem ért egyet 
25. nem támogatja nem ért egyet 
26. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
28. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
29. nem támogatja nem ért egyet 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. támogatja egyetért 
32. támogatja egyetért 
33. nem támogatja nem ért egyet 
34. nem támogatja nem ért egyet 
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35. nem támogatja nem ért egyet 
36. nem támogatja nem ért egyet 
37. nem támogatja nem ért egyet 
38. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
39. nem támogatja nem ért egyet 
40. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
41. nem támogatja nem ért egyet 
42. nem támogatja nem ért egyet 
43. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
44. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
45. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
46. nem támogatja nem ért egyet 
47. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
48. támogatja egyetért 
49. támogatja egyetért 
50. nem támogatja nem ért egyet 
51. támogatja egyetért 
52. nem támogatja nem ért egyet 
53. nem támogatja nem ért egyet 
54. nem támogatja nem ért egyet 
55. nem támogatja nem ért egyet 
56. nem támogatja nem ért egyet 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. október 28. 
 
 

 
Környezetvédelmi 

bizottságának 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának 
 
 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

 


