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Gazdasági bizottságának Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

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

T/18361. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Gazdasági bizottsága, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) megvitatta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes 
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 
T/18361. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18361/2-13. 
és 17-30. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Kt.: a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló - többször módosított - 1995. évi LVI. törvény 
 
 

_____________________ 
T/18361res.doc 

 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 
bizottság 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 törvényjavaslat 1. §-ában a Kt. 1. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /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. [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/18361/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdése a), d) pontjainak és befejező mondatának a módosítását, valamint új h) ponttal 
történő kiegészítését javasolja: 
 
 /(3) A Kt. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: 
 
 a) [az] üzemanyag és egyéb kőolajtermék, 
 
 b) a gumiabroncs, 
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 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/18361/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Kt. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(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/." 
 
 
 



-  4  - 

 
Indokolás: Lásd a T/18361/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Kt. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(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/." 
 

T/18361/30. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a Kt. 2. § (3) 
bekezdésének új h) ponttal történő kiegészítését és befejező mondatának a módosítását 
javasolja: 
 
 /(3) A Kt. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(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, 
 
 h) a hígítók és oldószerek 
 
 /a továbbiakban: a) és h) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló 
termék/." 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

6.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 5/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A Kt. 5/A. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) A 2. § (3) bekezdésének b)-e), valamint g) pontjaiban meghatározott termékek 
után fennálló termékdíj-fizetési 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 átadás-
átvétel tényét igazolja[, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást 
koordináló szervezethez csatlakozik]. A visszagyűjtést és a hasznosítást a kötelezett 
hasznosítást végző szervezettel is végeztetheti." 
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Indokolás: Lásd a T/18361/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

7.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Kt. 5/A. §-át új (5) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § A Kt. 5/A. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(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/18361/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Kt. 5/B. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Kt. 5/B. §-a 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/18361/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. § (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." 
 

T/18361/19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletében a Kt. 2. 
számú melléklete I/1. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. számú melléklet a 2005. 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 

 2006. január 1-jétől 
termékdíjtétel (Ft/kg) 

 Műanyag  [36] 40  
 Társított  [44] 55
 Alumínium  [16] 18
 Fém (kivéve alumínium)  [13] 14
 Papír, fa, természetes alapú textil  [16] 14  
 Üveg  [6] 5
 Egyéb  [44] 49

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletében a Kt. 2. 
számú melléklete I/1. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. számú melléklet a 2005. 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 

 2006. január 1-jétől 
termékdíjtétel (Ft/kg) 

 Műanyag  36 
 Társított  44 
 Alumínium  [16] 25
 Fém (kivéve alumínium)  13 
 Papír, fa, természetes alapú textil  [16] 5
 Üveg  6 
 Egyéb  44 

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

12.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletében a Kt. 2. 
számú melléklete I/1. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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



-  9  - 

A csomagolás termékdíjtételei, valamint a számított termékdíjtételek 
meghatározása 

 

 
I. A csomagolás díjtétele 

1. Termékdíjtételek a csomagolás anyaga alapján/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  
előállított csomagolás anyaga 

 2006. január 1-jétől 
termékdíjtétel (Ft/kg) 

 Műanyag  36 
 Társított  44 
 Alumínium  16 
 Fém (kivéve alumínium)  13 
 Papír, fa, természetes alapú textil  [16] 5  
 Üveg  6 
 Egyéb  44 

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

13.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletében a Kt. 2. 
számú melléklete I/2. pontja 2.2. alpontja a) alpontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/1. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

A csomagolás termékdíjtételei, valamint a számított termékdíjtételek 
meghatározása 

I. A csomagolás díjtétele/ 
 
 /2. Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi 
csomagolásra/ 
 

/2.2. A díjtételek 
 

a) „H” díjtétel/ 
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" 
   

Termékdíjköteles csomagolás 
 Termékdíjtétel  

2006. január 1-jétől  
(Ft/db) 

 Műanyag palack 1,5 literig  [10] 15
 Műanyag palack 1,5 liter felett  [20] 17
 Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig  [3] 5
 Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között  [10] 8
 Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett  [25] 15
 Üveg 1 literig  [3] 7
 Üveg 1 liter felett  [10] 9
 Társított csomagolás 1,5 literig   

 Rétegzett italcsomagolás  [12] 20
 Egyéb  25 

 Társított csomagolás 1,5 liter felett   
 Rétegzett italcsomagolás  25 
 Egyéb  [45] 35

 Fémdoboz 1,0 literig  [30] 40
 Fémdoboz 1,0 liter felett  [60] 50

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

14.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletében a Kt. 5. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

"2. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 
„[5. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez] 
 

Az egyéb kőolajtermékek termékdíjtételei 
 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Kenőolaj  [97] 120
" 

 
Indokolás: Lásd a T/18361/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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15.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletében a Kt. 6. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/3. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az akkumulátorok termékdíjtételei/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  [112] 148
 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok  [156] 206
 Rádiótelefon akkumulátorok  [1000] 250

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

16.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletében a Kt. 6. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/3. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az akkumulátorok termékdíjtételei/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

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

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

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

 
 
 

17.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletében a Kt. 6. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/3. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az akkumulátorok termékdíjtételei/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112 
 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok  156 
 Rádiótelefon akkumulátorok  [1000] 250

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

18.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. számú mellékletében a Kt. 6. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/3. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az akkumulátorok termékdíjtételei/ 
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" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Elektrolittal feltöltött akkumulátorok  112 
 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok  156 
 Rádiótelefon akkumulátorok  [1000] 175

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. számú mellékletében a Kt. 8. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/4. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Reklámhordozó papír  [26] 50
" 

 
Indokolás: Lásd a T/18361/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. számú mellékletében a Kt. 8. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/4. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Reklámhordozó papír  [26] 40
" 

 
Indokolás: Lásd a T/18361/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. számú mellékletében a Kt. 8. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/4. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Reklámhordozó papír  [26] 35
" 

 
Indokolás: Lásd a T/18361/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. számú mellékletében a Kt. 8. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/4. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termék  2006. január 1-
jétől  

termékdíjtétel 
(Ft/kg) 

 Reklámhordozó papír  [26] 34
" 

 
Indokolás: Lásd a T/18361/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

23.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. számú mellékletében a Kt. 9. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/5. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termékkör  2006. január 1-
jétől  

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

" 
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Indokolás: Lásd a T/18361/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

24.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. számú mellékletében a Kt. 9. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/5. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termékkör  2006. január 1-
jétől  

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] 500

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. számú mellékletében a Kt. 9. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/5. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele/ 
 
" 

Termékdíjköteles termékkör  2006. január 1-
jétől  

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] 250

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

26.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. számú mellékletében a Kt. 9. 
számú mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 

/5. számú melléklet a 2005. évi …. törvényhez 

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

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele/ 
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" 

Termékdíjköteles termékkör  2006. január 1-
jétől  

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] 150

" 
 

Indokolás: Lásd a T/18361/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
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