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kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló, T/11700 . számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-ában foglaltaknak

megfelelően - T/11700/719 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a

következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a

túloldali részletezés szerinti - módosulását, növelését, illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)
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XV 25 2 Ágazati célelőirányzatok

47 Tájrendezési célelőirányzat 0 +50,0 50,0

xV 26 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások

2 Bányabezárás [1400,0 -50,0 1350,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástó/ elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (a kiadás
növelésével vagy csökkentésével ősszefűggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szűkségen) . A kiadásokat, bevételeket
és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat ősszefűggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat
tartalmazó mellékletek ősszefűggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő
rendelkezésekkel.
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Indokolás

A bányászatról szóló 1993, évi XLVIII, törvény 36 . §-a rendelkezik arról, hogy a bányavállalkozók
kötelezettsége a bányászati tevékenység befejezését követő tájrendezési feladatok elvégzése . A
bányatörvény megalkotása előtt - a korábbi bányászat hatásaként - közel 15 000 tájseb
keletkezett, melyek tájrendezése a kitermelés befejezését követően nem történt meg . A felhagyott
anyagnyerő helyek roncsolt felületekként csökkentik a táj ökológiai, ökonómiai és esztétikai,
kulturális örökség értékét, valamint teljesítőképességét . Megfelelő műszaki és biológiai
intézkedések nélkül újrahasznosításra alkalmatlanok, s számos esetben élet- és vagyonvédelmi
szempontból veszélyforrást jelentenek . E helyzetet felismerve az Országgyűlés, a bányatörvény
révén, a bányászati tevékenység során befizetett bányajáradékból forrást biztosított az át nem
hárítható bányászati tájrendezési feladatok elvégzésére, egyben e speciális bányászati szakfeladat
koordinálását a környezetvédelmi tárcához telepítette .

A többéves gyakorlat tapasztalata azt mutatja, hogy az ismertetett tevékenység során végzendő
tájrendezési feladat elsődlegesen bányaműszaki feladat . A korábbi bányászati tevékenységek után
fennmaradt rendezetlen területek újrahasznosíthatóvá tétele, a cél elérése érdekében végzendő
tevékenység bányaműszaki tevékenység . A konkrét pályázatok és a tájrendezési tervek anyagában
szereplő munkanemek a bányászatban használt kategóriák .

Indokolt, hogy a bányászati tevékenység során okozott káros hatások orvoslása és a
bányajáradékból származó forrás felhasználása ugyanannál a szakmai intézménynél történjék,
amelyhez - a kormányzati munkamegosztás révén - maga a bányászati tevékenység felügyelete
tartozik .

Az állami pénzeszközök racionális felhasználása is indokolttá teszi azt, hogy a bányászati
tevékenységnek minősített feladatot - a bányászati tájrendezést - egy olyan intézmény bonyolítsa
és ellenőrizze, ahol a magas szintű szakmai elkötelezettség és szakmai rátermettség rendelkezésre
áll .

A javasolt törvénymódosítással lehetővé válik, hogy az adott szakmai feladat ahhoz a szakmai
intézményhez kerülhessen telepítésre, amelyet a bányatörvény a bányászati feladatok
koordinálására és ellenőrzésére hozott létre . Ezzel lehetővé válik továbbá az is, hogy az iparágban
keletkezett forrás egy részét az iparágon belül lehessen kezelni, emelve ezzel a bányászat
presztízsét .

Mindezek alapján szükséges és indokolt a bányatörvény idevonatkozó rendelkezését úgy
módosítani, hogy az át nem hárítható bányászati tájrendezési feladatokkal járó tevékenység a
Magyar Bányászati Hivatalhoz kerüljön telepítésre, amelynek kormányfelügyeletét a gazdasági és
közlekedési miniszter látja el . Felhatalmazást szükséges adni a miniszternek, hogy a
pénzügyminiszterrel egyetértésben, a Tájrendezési Célelőirányzat kezelésére és felhasználására
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg .

A 2005, évre a célelőirányzat javára ötven millió forint javasolható átcsoportosításra a
bányabezárás jogcím csoportszám kiadásának terhére . Megítélésünk szerint a tervezett
bányabezárásokat a csökkentett keretösszegből is el lehet végezni . A biztosított 50 millió forint
összegből a célelőirányzat megteremti a működéshez szükséges jogszabályi hátteret, valamint a
feladat meghatározást, amely elsősorban a szükséges felmérések elindítása, az informatikai háttér
biztosítása, valamint a prioritások tárcaközi egyeztetése és meghatározása .

Budapest, 2005, december 3 .

Dr. Orosz Sándor
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