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az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, 
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről,  
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta  az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló T/9132/101. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9132 /102. számú módosító javaslatot. 
 
 Megjegyzés: Az egységes javaslat 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. 

 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 az 
egységes 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. 

_________ 
T9132zaro 
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 Módosításra irányuló egységes javaslat 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. 

 
 

I. 
 
 

1. Az  Előterjesztő az egységes javaslat 32. §-ában a Kt. 2. § (1) bekezdés a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

[A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termék után - ideértve más 
termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is 
- környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet]  

 
„a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében az első belföldi forgalomba 

hozó első vevője [(a továbbiakban: másodlagos kötelezett)] vagy saját célú felhasználója, a 
(3) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott termék esetében annak első belföldi forgalomba 
hozója vagy saját célú felhasználója," 
 

Indokolás: Lásd a T/9132/102/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

 
 
 

2. Az  Előterjesztő az egységes javaslat 32. §-ában a Kt. 2. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettől külön jogszabályban 
meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget 
átvállalhatja csomagolás esetében számla alapján a kötelezett számára, a csomagolás 
összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást 
koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez. A csomagolás összetevőit gyártó vagy 
forgalmazó a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén kötelezettnek minősül. A 
környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat kezelését végző szerv jóváhagyásával, szerződés 
alapján az első belföldi vevő (a továbbiakban: másodlagos kötelezett), illetve a hasznosítást 
koordináló szervezet a termékdíj-fizetési kötelezettséget a kötelezettől külön jogszabályban 
meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja." 
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Indokolás: Lásd a T/9132/102/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

 
 
 

3. Az  Előterjesztő az egységes javaslat 35. §-ában a Kt. 5/C. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(5) A hígító és az oldószer, továbbá a kenőolaj termékdíját nem kell megfizetni a 
kötelezettnek vagy a másodlagos kötelezettnek, ha a termékdíjköteles terméket közvetlen 
anyagként (alapanyagként) használja fel. Az alapanyagként történő felhasználás esetében a 
Kormány által rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9132/102/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

4. 

 
 
 

Az  Előterjesztő az egységes javaslat 35. §-ában a Kt. 5/§. §-át a következő új 
(7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 

„(7) Nem kell a környezetvédelmi termékdíjat megfizetni a vámjogszabályok szerint 
behozatali vámok alól mentesen behozott, a Kt. hatálya alá tartozó nem közösségi áruk, 
valamint hajók üzemanyagtartályában lévő üzemanyag után. Az így mentesülő termékek 
esetében termékdíj-visszaigénylésre nincs lehetőség." 
 

Indokolás: Lásd a T/9132/102/4. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

 
 
 

5. Az  Előterjesztő az egységes javaslat 139. §-át megelőző alcím következő 
módosítását javasolja: 
 

„Az [E]európai zászló és az európai [Unió] lobogó[jának] használata"  
Indokolás: Lásd a T/9132/102/5. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 
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II. 

 
 

1. Az Alkotmányügyi bizottság megállapítja, hogy: a törvényjavaslat 69. §-ában az 
Idtv. 45. § (2) bekezdés elhagyásához módosító javaslat nem érkezett, de az előterjesztő 
álláspontja szerint a törvényjavaslatban lévő szöveg meghagyása okozna koherencia-zavart, 
ezért az egységes javaslat szövegét tudomásul veszi. 
 

  /Az Idtv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 „45. § [(2) Az idegenrendészeti hatóság az ügyészségnél hivatalból kezdeményezi a 
büntetés-végrehajtási bíró – kiutasítás végrehajtása kizártságának megállapítása iránti – 
eljárásának lefolytatását, ha megállapította, hogy a 43. § (1) bekezdés a) pontjában vagy 
(4)-(5) bekezdésében meghatározottak alkalmazásának van helye.]” 
 
 
 

2. Az Alkotmányügyi bizottság megállapítja, hogy: a törvényjavaslat 79. §-ában az 
Idtv. 94. § (7) bekezdés elhagyásához módosító javaslat nem érkezett, de az előterjesztő 
álláspontja szerint a törvényjavaslatban lévő szöveg meghagyása okozna koherencia-zavart, 
ezért az egységes javaslat szövegét tudomásul veszi. 
 

/(2) Az Idtv. 94. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § a 
következő új (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:/ 

 
„[(7) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy rendeletben 

határozza meg a 12. § (4) bekezdése esetén figyelembe vehető jelentős mértékű befektetés 
ismérveit.]” 
 
 
 

3. Az Alkotmányügyi bizottság megállapítja, hogy: a törvényjavaslat mellékletében 
három helyen a „2004. május 1-től termékdíjtétel” szövegrész „2004. december 31-ig 
termékdíjtétel” szövegrészre törtnő módosításához módosító javaslat nem érkezett, de az 
előterjesztő álláspontja szerint a törvényjavaslatban lévő szöveg meghagyása okozna 
koherencia-zavart, ezért az egységes javaslat szövegét tudomásul veszi. 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 

Budapest, 2004. április 26. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 


