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Tárgy: Javaslat napelemekre kivetett termékdíj kompenzációjára, a környezetkímélő 
technológiák támogatására 

TC: Wintermantel Zsolt polgármester úr, Tahon Róbert jegyző úr 

 

 

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jegyző úr! 

Az LMP Újpesti frakciója nevében ezúton nyújtom be az alábbi határozati javaslatot. Kérem, hogy 
a soron következő képviselő-testületi ülés napirendjének keretében tárgyaljuk meg a javaslatot és 
a fogadjuk el a határozatokat!  

 

Határozati Javaslat  

Budapest Főváros 4. került Újpest Önkormányzata úgy határoz, hogy kerület közigazgatási 
területén telepített családi, társasházi (lakossági), kis-és közepes vállalkozások, illetve 
önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok által telepített napelemre termékdíj 
kompenzációs támogatást kíván nyújtani.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kompenzáció eljárásrendjének, 
műszaki, gazdasági és lebonyolítási folyamatának kidolgozásáról. Felkéri továbbá a polgármestert, 
hogy gondoskodjon e kompenzáció beemeléséről a vonatkozó kerületi építési, fejlesztési, 
környezetvédelmi és egyéb rendeletekbe és szabályozásokba, és a szükséges módosítások 
előterjesztéséről.  

Felelős: Wintermantel Zsolt polgármester, határidő: 2015. április 15.  

 

 

Indoklás:  

Magyarország Országgyűlésének többsége a napelemet a “jelentős szennyezést okozó termék- és 
anyagáramok” kategóriába sorolta a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosításával. 

Szakértők jelentős része, a fenntarthatóságért elkötelezett civil szervezetek, egyes pártok és 
néhány Fideszes országgyűlési képviselő is kifejezte, hogy ez a döntés átgondolatlan és hibás.  

A parlamenti döntést követően 2015. január 1-től kilónként 114 forint termékdíjat kell fizetni a 
napelemek után. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 2kW-os (egy családi házra átlagos 
méretezéssel telepített) napelem mező súlya 150 kg, így a zöldenergia fejlesztésért fizetendő 
környezetvédelmi termékdíj 17 000 Ft.  
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Szemléltető példaként meg kell említeni, hogy a sósavat, vagy savas gélt, illetve ólmot tartalmazó 
akkumulátorok után csak 57 Ft/ kg termékdíjat kell fizetni, míg a napelemek fő alkotóeleme az 
üveg és az alumínium.  

A zöldenergia fejlesztés ilyetén megadóztatása a konkrét termékdíj összegtől függetlenül is 
jelzésértékű, visszatartó erővel bír és Újpest környezetvédelmi célkitűzéseivel is ellentétes. A 
kerület által biztosítható támogatás és termékdíj kompenzáció szintén jelzésértékű, pozitív hatású 
lehet, miközben nem ró súlyos terhet a kerület költségvetésére. 
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Perneczky László 
önkormányzati képviselő 
tel: + 20 / 39 00 566 
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