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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 törvényjavaslatnak az alábbi új 4/A §-sal történő kiegészítését
javasolja :

„4/A . a Bt. a 20. &-át követően a következő alcímmel és 20/A . §-sal egészül ki :

„A Tálrendezési Célelőirányzat

20/A . $ (1) Az évente befizetett bányajáradék e törvényben meghatározott részét a
bányavállalkozóra át nem hárítható, elmaradt, állami felelősségi körbe tartozó tájrendezési
feladatok finanszírozására kell fordítani .

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt cél pénzügyi forrását az éves költségvetési törvényben
meghatározott Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezeten belül, fejezeti kezelésű
előirányzat, a Tájrendezési Célelőirányzat (a továbbiakban : célelőirányzat) biztosítja .

(3) A célelőirányzat bevételét a 20. ~ szerint megfizetett bányajáradék 10 %-a képezi, kivéve
a 20. ~ (3) bekezdésének b) pontja alapján beszedett bányajáradék 12 %-ot meghaladó részét .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tájrendezési feladatok finanszírozása kiterjed
a) a bányászati tevékenység következtében maradandóan megváltozott külszíni terület
(beleértve a bányatavat és környezetét is),
b) a bányászati tevékenységhez kapcsolódó műtárgy, ideértve a bányászati célú mélyfúrást is,
c) a 23 . & hatálya alá nem tartozó meddőhányó
veszélytelenítéséhez, ökológiai, természeti és tájképi környezetbe illő kialakításához vagy
újrahasznosíthatóvá tételéhez szükséges tevékenységre, a bányászati tevékenység során
me sérült ré észeti lelőhel ek stabilizálására es me entésére az ehhez ka csolódó

Bizottsági módosító javaslat

tájrendezési, kivitelezési terv elkészítésére, továbbá a bányászati tevékenységgel érintett



területekés hatások felmérésére, valamint a finanszírozási eliárás dologi és személyi
feltételeinek biztosítására .

(5) A célelőirányzatból folyósított finanszírozás összege nem haladhatja meg a (3) bekezdés
szerinti bevétel összegét .

(6) A táirendezési feladat nem hárítható át a bányavállalkozóra,
a) ha a bányavállalkozó jogutód nélkül megszűnt, és a felszámolási eljárásra vonatkozó
jogszabályokban, valamint az e törvényben foglalt kötelezettségek végrehaitása során a
tájrendezési feladatok elvégzésére nem került sor ;
b) ha a bányavállalkozó vagy jogutódja nem deríthető fel ;
c) bányászati célú mélyfúrással kapcsolatos tájrendezési feladat esetén, ha az érintett
mélyfúrás állami tulajdonban áll .

(7) A bányavállalkozóra át nem hárítható tájrendezési feladatokról készített terv
engedélyezésére a 36 . $ (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni . Az (1) bekezdés szerinti finanszírozási igényt csak jóváhagyott tájrendezési terv
birtokában lehet beterjeszteni .

(8) Felhatalmazást ka a miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel és a környezetvédelmi
miniszterrel egyetértésben a célelőirányzat kezelésére és felhasználására vonatkozó részletes
szabályokat rendeletben álla í~tsa meg .""

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 15 .§ -ának az alábbi módosításátjavasolja :

15. § A Bt. 36. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„36. § (1) A bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a
bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki
üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra
alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani .
(2) A bányafelügyelet a tájrendezéshez szükséges feladatokról a bányavállalkozó által
készített feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásában az érintett
szakhatóságok hozzájárulásával és az érdekeltek meghallgatásával dönt .
(3) A tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlanokkal szabadon rendelkezik .
(4) Az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos
tájrendezési feladatok e lvégzésére az köteles, akí 2 004 . december 3 1-én e b ányászati célú
mélyfúrások tulajdonosa . A tulajdonos az e bekezdés szerinti tálrendezési feladatokat a
használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások vonatkozásában 2014 . december 31-ig
köteles elvégezni, azzal, hogy a terület helyreállításának, újrahasznosításra alkalmas
állapotba hozatalának illetőleg a természeti környezetbe illő kialakításának kötelezettségét
fokozatosan, az e rendelkezésen alapuló tájrendezési feladatok összességére nézve egyenletes
ütemben köteles teljesíteni."



3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(2) A Bt . 49. §-a a következő 28 - [34135 . ponttal egészül ki :

/E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák :/
„28. „Ásványi anyagok": a földkéregben előforduló, természetes eredetű, szilárd, folyékony
vagy gáznemű, szerves vagy szervetlen vegyületek, valamint kémiai elemek (együttesen:
ásványok), illetve ezek térben összefüggő testet alkotó, azonos genetikájú társulásai (kőzetek) .
29. „Haszonanyag" : az az ásványi nyersanyag, amelyre a bányatelek megállapítása
elsődlegesen irányul, amely olyan értéket képvisel, ami az adott fóldtani-teleptani, műszaki és
gazdasági viszonyok között indokolttá teszi kitermelését. Egy bányatelken belül több
haszonanyag is lehet.
30. „Földtani ásványvagyon" : az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes
mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel (számbavételi
kondíciókkal) - műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül - határoznak meg .
31. „Kitermelhető ásványvagyon" : a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a
pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudományos-
technikai fejlettségi szinten kitermelhető része .
32. ,Meddőanyag":egy adott ásványinyersanyag-lelőhely (bányatelek) vonatkozásában az
olyan ásványi anyag, mely nem minősül ásványi nyersanyagnak, illetve a haszonanyaggal
szemben olyan ásványi nyersanyag, mely a haszonanyag alkotta telep (kőzettest) fólött, alatt,
mellett vagy azon belül, de elkülönült kőzettestben fordul elő, és önmagában gazdaságosan
nem termelhető ki, viszont a haszonanyag leművelése szükségessé teszi bizonyos mértékű
kitermelését .
33. „Mélyépítés ": e törvény alkalmazásában az a felszín alatti építési tevékenység, ahol az
építmény felett nem marad természetes állapotú kőzetréteg, azaz a felszín alatti létesítmény
építése a felszínig történő kitakarással történik meg .
34 . Mélyfúrás ": azon technológiai folyamat eredménye amelynek során a lyukkiképzéssel,
megtartással és szerelvényezéssel együtt fóldtani vagy bányászati célból, gépi úton a
fóldkéregben olyan lyukat (henger alakú bányatérséget) hoznak létre, amelynek
meghatározott, viszonylag kis átmérőjéhez képes kialakítási hossza (mélysége) nagy . A
mélyfúrás lehet függőleges irányított ferdeségű illetőleg a lyukkiképzés befejező
szakaszában, vízszintes .
[34135. „Polgári robbantási tevékenység" : a polgári felhasználású robbanóanyag gyártása,
megszerzése, tárolása, felhasználása, megsemmisítése ."

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti :
a) a Bt. 6 . §-ának (1) bekezdése, 20 . §-a (2) bekezdésének d) pontja és (5), (12), (13)

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 ;

b) a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló
1997. évi XII. törvény 2-3 . §-a, 6. §-ában a Bt. 6. §-ának (1) bekezdését megállapító



része, 11 . §-ában a Bt. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontját megállapító része, 12 . §-a,
13 . §-ában a Bt. 25. §-ának (3) bekezdését megállapító része, 14 . §-a, 16. §-ának (2)
bekezdése, 18 . §-a, 20. §-a, 23. §-ának (1) bekezdésében a Bt . 49 . §-ának 4. pontját
megállapító része, továbbá 23 . §-ának (3) bekezdése, valamint 24 . §-ában a Bt. 49/A.
§-ának (4) bekezdését megállapító része ;

c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról szóló 1999. évi CXV. törvény 36 . §-ának (6) bekezdése;

d) a Magyar Köztársaság 2001 . és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000 . évi CXXXIII .
törvény 86. §-ának (3) bekezdése ;

e) a földgázellátásról szóló 2003 . évi XLII . törvény 64 . §-a, 66 . §-ának (2) bekezdésében
a Bt. 20. §-ának (5) és (12) bekezdését megállapító része, 66 . §-ának (3) bekezdése,
67. §-ának (2) bekezdése, 68-69 . §-a, 70. §-ában a Bt. 32. §-ának (3) bekezdését
megállapító része, továbbá 72 . §-a, a 75 . §-ának (4) bekezdése, a 76-78 . §-a, valamint
a 82. §-a .

5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. §-ának az alábbi új (4) bekezdéssel történő
kiegészítését javasolja :

„(4) E törvény hatálybalépésének napjától a Magyar Állam tulajdonában álló bányászati célú
mélyfúrások vagyonkezelője a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ . Az e
rendelkezésen alapuló vagyonkezelői jog gyakorlásához nem szükséges a KincstáriVagyoni
Igazgatósággal vagyonkezelési szerződést kötni ."

6. A Gazdasági Bizottság a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását és
egyidejűleg a § alábbi új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a javaslat
elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 46. napon lép
hatályba.

(2) E törvény 20/A. §-a2006. január l-ién lép hatályba ."



Indokolás

A módosító javaslat a bányászati tevékenységgel okozott károk és természetkárosító hatások
orvoslásának intézményrendszerének hatékonyabbá tételét, valamint a bányászatról szóló
törvény hatálybalépése előtt keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos felelősség
egyértelmű telepítését célozza . A bányászatról szóló törvény jelenleg is tartalmazza azt a
forrást, amely a bányajáradék bevétel meghatározott részéből a bányavállalkozóra át nem
hárítható tájrendezési feladatok finanszírozását biztosítja. A Tájrendezési Célelőirányzatra
vonatkozó javasolt szabályozás így nem új forrás és új feladat meghatározását tartalmazza,
hanem e feladat ellátásának a Magyar Bányászati Hivatalhoz telepítését, tekintettel arra, hogy
e szakmai intézménynél biztosítható leghatékonyabban a tájrendezési célra elkülönített
források célzott, és egyben a szakmai szempontok szerinti optimális felhasználása. A
módosító javaslat 2 . pontja egyértelművé teszi továbbá az 1993 előtt keletkezett természeti
károk helyreállításával kapcsolatos feladatokat és felelősséget, és rögzíti, hogy e tájrendezési
feladatok ellátására a tulajdonos köteles . A károkkal kapcsolatos felelősség ezidáig
rendezetlen szabályozása valamint az e körbe tartozó tájrendezési feladatok nagy száma,
jelentős idő- és költségigénye miatt ugyanakkor szükséges a tulajdonosnak egy hosszabb, a
javaslat szerint 10 éves időtartamot biztosítani, amelyre nézve a javasolt szabályozás rögzíti a
feladatok egyenletes ütemben történő teljesítésének kötelezettségét . Végül a tájrendezési
feladatok ellátásához szükséges vagyonkezelői jogot bizonyos állami tulajdonban álló
műtárgyak tekintetében a javaslat a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központhoz
(SZÉSZEK) rendeli, mivel ez az a GKM felügyelete és irányítása alatt álló költségvetési
szerv, amely állami feladatként alaptevékenysége körében az állami bányabezárási,
tájrendezési és bányakár-rendezési kötelezettségek teljesítésének közvetlen irányítását végzi,
a szükséges szakmai tapasztalatok és erőforrások birtokában .

Budapest, 2004 . december 8 .
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