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A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése
alapján a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII. törvény módosításáról szóló T/12721 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Gazdasági Bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„2. § A Bt. 3 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön
állami tulajdonban vannak . A bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a
kitermeléssel, az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a
bányavállalkozó tulajdonába megy át . A föld alatti gáztárolóban, mint természetes
előfordulási helyén lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén tulajdonjogát, kérelemre, a
bányavállalkozó - a bányajáradék mértékére vonatkozó általános szabályok alkalmazásával -
a 20. § (3) bekezdésének [a)] pontja alapján meghatározott bányajáradék-összeg
1,4-szeresének megfizetésével a kitermelést megelőzően is megszerezheti ."

2. A Gazdasági Bizottság a törvényjavaslat 24. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„24. § A Bt . a következő 50/13 . §-sal egészül ki :

,,50/13 . § (1) A már megállapított külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek jogosultja e
rendelkezés hatálybalépését követő két éven belül köteles a bányatelek még igénybe nem vett
részére vonatkozóan ütemtervet készíteni, és azt a bányafelügyeletnek megküldeni . Az
ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes ingatlanok bányászati célra történő igénybevételének
módját és várható időbeli ütemezését. A bányafelügyelet az ütemtervet, 30 napos határidő
tűzésével, nyilatkozattételi felhívással megküldi az érintett ingatlanok tulajdonosai részére . Az
ütemterv elfogadásáról a bányafelügyelet határozatban dönt . A bányafelügyelet az érintett
ingatlantulajdonos ingatlanának használati, hasznosítási, illetve rendelkezési joga
szempontjából lényeges, a várható igénybevételi időponttal kapcsolatos nyilatkozatát köteles
a döntéshozatal előtt érdemben vizsgálni .
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(2) Az e rendelkezés hatálybalépése előtt megállapított olyan bányatelek esetében, amelyre
vonatkozóan a bányavállalkozó még nem rendelkezik környezetvédelmi, illetve amennyiben
azt a külön jogszabály elrendeli, az egységes környezethasználati engedéllyel, a
bányavállalkozó a feltárásra vagy kitermelésre szóló első műszaki üzemi tervét jóváhagyásra
csak a bányatelekre vonatkozó jogerős környezetvédelmi, illetve amennyiben azt a külön
jogszabály elrendeli, az egységes környezethasználati engedéllyel együtt nyújthatja be a
bányakapitánysághoz .
(3) E rendelkezés hatálybalépésekor a bányatelekre vonatkozóan a bányafelügyelet által
jogerős határozatban már jóváhagyott tájrendezési műszaki tervet a műszaki üzemi terv
elkészítésekor, illetve annak jóváhagyási eljárásában érvényesként figyelembe kell venni .

(4) E rendelkezés hatálybalépésekor föld alatti gáztárolásra bányatelekkel rendelkező
bányavállalkozó 2005 . június 15-ig kérheti a földalatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban
álló szénhidrogén tulajdonba adását [3 . § (1) bekezdés]_ [, amelyről a bányafelügyelet - a
bányajáradék mértékére vonatkozó általános szabályok [20 . § (3) bekezdésének a)
pontja] alkalmazásával_ határozattal dönt .] Az e törvény 3 . § (1) bekezdése szerint a
bányavállalkozó tulajdonába került, föld alatti gáztárolóban lévő, ki nem termelt szénhidrogén
[tulajdonjogának a 3 . § (1) bekezdése alapján történő megszerzése során] állományba
vételekor a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény 50 . §-ának (4) bekezdésében foglalt
szabályokat kell alkalmazni . [e szerint többletként föllelt eszköznek minősül, amely eszköz
ismert piaci értéke a 24 . §-ának u) pontja alapján a Kormányrendelet] A 3 . ~ (1)
bekezdés alapján tulajdonba adott szénhidrogén piaci értéke és a tulajdonba adással
összefüggésben a bányavállalkozó által fizetendő bányajáradék alapját képező érték az
ásványi nyersanyagok értékének meghatározására vonatkozó külön jogszabály (által] alapján
meghatározott érték .
(5) A 2004. január 1-jét megelőzően idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett
gázelosztó vezetékek esetében, amennyiben azok elhelyezésére és biztonsági övezetére a
szolgalmi j og alapítása nem t örtént m eg, a f öldgázellátásról s zóló 2 003 . é vi X LII. t örvény
szerinti elosztói engedélyes - anélkül, hogy az érintett ingatlan tulajdonosával egyezség
létrehozását kísérelné meg - az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei, illetve fővárosi
közigazgatási hivatal vezetőjétől, legkésőbb 2006 . július 31-ig kérheti, hogy a szolgalmi jog
fennálltát határozatában állapítsa meg . A közigazgatási hivatal vezetőjének jelen rendelkezés
szerinti eljárására, illetve a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a 38 . § (3)-(5)
bekezdései megfelelően irányadók azzal a különbséggel, hogy amennyiben az érintett
gázelosztó vezetékhez kapcsolódó szolgalmi jog alapítása miatt járó kártalanítási igény
elévült, úgy a közigazgatási hivatal a szolgalmi jogról hozott határozatában kártalanítást nem
állapít meg . A közigazgatási hivatal vezetőjének a szolgalmi jog fennálltáról rendelkező
határozata ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas okirat .""

3. A Gazdasági Bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdés a) pontjának a következő
módosítását javasolja :

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti :/

„a) A Bt. 6. §-ának (1) bekezdése, 20 . §-a (2) bekezdésének d) pontja, (3) bekezdésének
b) pontjában található zárójeles rendelkezés és (5) bekezdése, a 21 . §-ának (3) bekezdése,
a 27. §-ának (3) bekezdése, a 40 . §-a és annak címe, a 43 . §-ának (8) bekezdése, a 47 . §-a
és annak címe, a 49/A . §-ának (4) bekezdése, továbbá az 50 . §-ának (12)-(14)
bekezdései ;"



Budapest, 2004 . december 7 .

Indokolás

A föld alatti gáztárolók kialakítása 1998 előtt történt, ezért indokolt, hogy a magasabb

összegű bányajáradékot fizesse a bányavállalkozó . Az állami bevételek maximalizálása

indokolja az 1,4-es szorzót .
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