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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi
termékdíjról szóló T/3387. számú törvényjavaslathoz - az alábbi módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3. melléklete az alábbiak szerint módosul :

„3.melléklet a 2011. évi. . . törvényhez

Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramo k
termékdíj tételeinek meghatározás a

Egy termékdíj-köteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladékkezelést teljesít ő
kötelezett teljesítési hányada qe , az OHÜ országos átlagos teljesítési hányada qoHu , az

adott termék- és anyagáramra jellemz ő felső hasznosítási arány pedig qf .

A qf és qoHu értékeket 2012 . évtő l az alábbi táblázat tartalmazza:

a./ Gumiabroncs

Termékáram qf felső
hasznosítási

arány

qoHu °Hu"

országos átlago s
teljesítés i
hányad

Gumiabroncs 0,75 0,75

b./ Csomagolás

ba./ Csomagolás (kivéve kereskedelmi csomagolás )

Anyagáram qf felső qoHu OHU

hasznosítási országos átlago s
arány teljesítési

hányad



Műanyag 0,65 0,25
Társított [kivéve társított rétegzett italcsomagolási 0,65 0,25
Társított rétegzett italcsomagolás 065 040
Alumínium 0,65 0,40
Fém (kivéve alumínium) 0,65 0,60
Papír 0,65 0,60

Fa, természetes alapú textil 0,65 0,20
Üveg 0,65 0,60
Egyéb 0,65 0,25

bb./ Kereskedelmi csomagolás

Anyagáram qf felső
hasznosítási

arány

goHV OHÜ

országos átlago s
teljesítés i

hányad
Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 0,65 0,30
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 0,65 0,15
Üveg 0,65 0,32
Társított [csomagolás] [kivéve társított rétegzett italcsomagolási 0,65 0,16
Társított R]rétegzett italcsomagolás 0,65 0,16
Fém (ideértve alumínium is) 0,65 0,17
Egyéb anyagok 0,65 0,30

c./ Akkumulátor

Termékáram qf felső
hasznosítási

arány

goxv OHÜ

országos átlago s
teljesítés i
hányad

Elektrolittal feltöltött akkumulátor [1,0] 0,85 [1,0] 0,85
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor [1,0] 0,85 [1,0] 0,85

d./ Elektromos és elektronikai berendezés

Termékáram qf felső
hasznosítási

arány

goHV OHÜ

országos átlago s
teljesítés i

hányad
Háztartási nagygépek 0,65 0,33
Háztartási kisgépek 0,65 0,1 8
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a

rádiótelefon készülék
0,65 0,3 3

Szórakoztató elektronikai cikkek 0,65 0,30
Elektromos és elektronikus barkács-gépek, szerszámok, kivéve a

helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
0,65 0,05
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Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 0,65 0,05
Ellenő rző , vezérlő és megfigyelő eszközök 0,65 0,05
Adagoló automaták 0,65 0,05
Rádiótelefon készülék 0,65 0,20

Az egyéni teljesít ő által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendő termékdíjat az
alábbi általános formula határozza meg :

T=R+E,+K,

ahol
T a megfizetendő fajlagos termékdíj ,
R a megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség ,
E, a megfizetendő fajlagos externális költség ,

K, pedig a megfizetendő fajlagos kezelési költség .

A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különfél e
termékdíj-köteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza :

a./ Gumiabroncs

Termékáram Fajlagos rendszerirányítási
alapköltség

(Ft/kg)
Gumiabroncs 1 0

b./ Csomagolás

ba./ Csomagolás (kivéve kereskedelmi csomagolás )

Anyagáram Fajlagos rendszerirányítási
alapköltség

(Ft/kg)
Műanyag 4
Társított [kivéve társított rétegzett italcsomagolási 4
Társított rétegzett italcsomagolás 2
Alumínium 2
Fém (kivéve alumínium) 2
Papír, fa, természetes alapú textil 1
Üveg 1
Egyéb 4

bb./ Kereskedelmi csomagolás

Anyagáram Fajlagos rendszerirányítás i
alapköltség ,

(Ft/kg)
Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 12
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Műanyag (bevásárló-reklám) táska 180
Üveg 1
Társított [csomagolás] [kivéve társított rétegzett italcsomagolási 16
Társított R]rétegzett italcsomagolás 16
Fém (ideértve alumínium is) 36
Egyéb anyagok 26

c./Akkumulátor

Termékáram Fajlagos rendszerirányítás i
alapköltség

(Ft/kg )
Elektrolittal feltöltött akkumulátor 7
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 10

d./ Elektromos és elektronikai berendezés

Termékáram Fajlagos rendszerirányítás i
alapköltség

(Ft/kg )
Háztartási nagygépek 5
Háztartási kisgépek 5
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a

rádiótelefon készülék
5

Szórakoztató elektronikai cikkek 5
Elektromos és elektronikus barkács-gépek, szerszámok, kivéve a

helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
5

Játékok, szabadid ős és sportfelszerelések 5
Ellenőrző , vezérlő és megfigyelő eszközök 5
Adagoló automaták 5
Rádiótelefon készülék 5

A megfizetendő externális költség (EI ) számítása a qe < qf esetben az

E = qf 9e . EI
qf

képlet szerint történik, minden más esetben E, = 0 . A képletben szereplő E fajlagos
externális alapköltség értékét a különféle termékdíj-köteles termék- és anyagáramo k
esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a./ Gumiabroncs

Termékáram Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

Gumiabroncs 30
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b./ Csomagolá s

ha./ Csomagolás (kivéve kereskedelmi csomagolás)

Anyagáram Fajlagos externális alapköltsé g
(Ft/kg)

Műanyag 7,50
Társított [kivéve társított rétegzett italcsomagolás) 37
Társított rétegzett italcsomagolás 1 8
Alumínium 7,50
Fém (kivéve alumínium) 2
Papír, fa, természetes alapú textil 10
Üveg 0
Egyéb 37

bb./ Kereskedelmi csomagolá s

Anyagáram Fajlagos externális alapköltsé g
(Ft/kg)

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 27
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 1100
Üveg 0
Társított [csomagolás] [kivéve társított rétegzett italcsomagolási 45
Társított R]rétegzett italcsomagolás 100
Fém (ideértve alumínium is) 202
Egyéb anyagok 182

c./ Akkumulátor

Termékáram Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg )

Elektrolittal feltöltött akkumulátor 40
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 40

d./ Elektromos és elektronikai berendezés

Termékáram Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg )

Háztartási nagygépek 1 5
Háztartási kisgépek 1 5
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a

rádiótelefon készülék
1 5

Szórakoztató elektronikai cikkek 162
Elektromos és elektronikus barkács-gépek, szerszámok, kivéve a

helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
1 5

Játékok, szabadid ős és sportfelszerelések 1 5
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Ellenőrző , vezérlő és megfigyelő eszközök 1 5
Adagoló automaták 92
Rádiótelefon készülék 162

A megfizetendő kezelési költség (K,) számítása a qe < goxu < q f esetben a

–K 113• goxu –ge K–
goxu

Képlettel történik, a q e < goxu és goxu qf esetben a

K, =1,13• gf —ge K
qf

minden más esetben K, = 0O . A képletben szereplő K fajlagos kezelési alapköltsé g
értékét a különféle termékdíj-köteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi tábláza t
tartalmazza :

a./ Gumiabroncs

Termékáram Fajlagos kezelési alapköltsé g
(Ft/kg)

Gumiabroncs 22

b./ Csomagolás

ba./ Csomagolás (kivéve kereskedelmi csomagolás )

Anyagáram Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

Műanyag 20
Társított [kivéve társított rétegzett italcsomagolási 20
Társított rétegzett italcsomagolás 1 0
Alumínium 1 0
Fém (kivéve alumínium) 9
Papír, fa, természetes alapú textil 9
Üveg 5
Egyéb 20

bb./ Kereskedelmi csomagolás

Anyagáram Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 30
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 400
Üveg 6
Társított [csomagolás] [kivéve társított rétegzett italcsomagolás] 80

6



Társított íR]rétegzett italcsomagolás 80
Fém (ideértve alumínium is) 100
Egyéb anyagok 130

c./ Akkumulátor

Termékáram Fajlagos kezelési alapköltsé g
(Ft/kg)

Elektrolittal feltöltött akkumulátor 45
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 65

d./ Elektromos és elektronikai berendezé s

Termékáram Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

Háztartási nagygépek 20
Háztartási kisgépek 20
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a

rádiótelefon készülék
20

Szórakoztató elektronikai cikkek 20
Elektromos és elektronikus barkács-gépek, szerszámok, kivéve a

helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
20

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 20
Ellenő rző , vezérlő és megfigyelő eszközök 20
Adagoló automaták 70
Rádiótelefon készülék 20

Indokolás

A módosító javaslat a 3. mellékletben a társított csomagolás szakmailag pontosított
elnevezéseit vezeti be, és ennek keretében határozza meg a társított rétegzet t
italcsomagolás anyagáramát a nem kereskedelmi csomagolás esetén, melyhez díjtételt i s
rendel. A javaslat meghatározza továbbá a qf (felső hasznosítási arány) és a goxu

(OHÜ országos átlagos teljesítési hányad) értékeit a pontosított anyagáramoknak
megfelelően .

Az akkumulátorok esetében a fels ő hasznosítási arány az Európai Unió álta l
meghatározott hasznosítási arányokhoz igazodva kerül pontosításra. Ennek megfelelőn
az OHÜ országos átlagos teljesítési hányadot is ily módon szükséges pontosítani .
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