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(Együtt kezelendő a T/12721/51. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, valamint a 
Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bt.) módosításáról szóló, T/12721. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/12721/52-57. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 Podolák György, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők 2004. december 8-án 
a Gazdasági bizottság ülésén visszavonták a T/12721/55. számú módosító javaslatukat. 
 
 

1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Bt. 3. § (1) bekezdésének a 
következő 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)] b) pontja alapján meghatározott bányajáradék-összeg 1.4-
szeresének megfizetésével a kitermelést megelőzően is megszerezheti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/56/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új .4 §-sal kiegészíteni javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "4/A. § a Bt. a 20. §-át követően a következő alcímmel és20/A. §-sal egészül ki: 
 

„A Tájrendezési 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 
megsérült régészeti lelőhelyek stabilizálására és megmentésére, az ehhez kapcsolódó 
tájrendezési, kivitelezési terv elkészítésére, továbbá a bányászati tevékenységgel érintett 
területek és hatások felmérésére, valamint a finanszírozási eljárás dologi és személyi 
feltételeinek biztosítására. 
 
 (5) A célelőirányzatból folyósított finanszírozás összege nem haladhatja meg a (3) 
bekezdés szerinti bevétel összegét. 
 
 (6) A tájrendezési 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 végrehajtása 
során a tájrendezési feladatok elvégzésére nem került sor; 
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 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 kap a miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel és a környezetvédelmi 
miniszterrel egyetértésben a célelőirányzat kezelésére és felhasználására vonatkozó részletes 
szabályokat rendeletben állapítsa meg.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/57/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Podolák György képviselő – kapcsolódva T/12721/23. számú módosító 
indítványához (T/12721/51. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésében a Bt. 22. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § (1) A Bt. 22. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) A kutatási tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott feltételen túlmenően 
csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki 
üzemi tervet a bányafelügyelet a külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok 
hozzájárulásával, és a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményére figyelemmel hagyja jóvá. 
Ha a kutatási tevékenység kivett helyet (49. § 16. pont) érint, a kivettség tárgya szerint 
hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködése során a kivett helyre 
vonatkozóan külön is mérlegeli hozzájárulását, hozzájárulásához feltételeket állapíthat meg. A 
kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban az érintett szakhatóságok 
hozzájárulásainak és a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményének beszerzése iránt a 
bányafelügyelet intézkedik." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/53/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Podolák György képviselő – kapcsolódva T/12721/23. számú módosító 
indítványához (T/12721/51. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 10. §-ában a Bt. 
26. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § A Bt. 26. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a Bt. 
következő 26/A-26/C. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) A bányatelket kérelemre – az érintett szakhatóságok hozzájárulása és a Magyar 
Geológiai Szolgálat szakvéleménye alapján, az ingatlantulajdonosoknak a bányatelekkel 
lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, 
hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételei figyelembevételével – a 
bányafelügyelet határozatban állapítja meg. A bányatelek megállapítására irányuló eljárásban 
az érintett szakhatóságok hozzájárulásainak és a Magyar Geológiai Szolgálat 
szakvéleményének beszerzése iránt a bányafelügyelet intézkedik." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/53/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Podolák György képviselő – kapcsolódva T/12721/23. számú módosító 
indítványához (T/12721/51. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 15. §-ában a Bt. 
36. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § A Bt. 36. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(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. A feltárási, 
kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban az érintett szakhatóságok 
hozzájárulásának beszerzése iránt a bányafelügyelet intézkedik." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/53/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 15. §-ában a Bt. 36. §-át új (4) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(4) Az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett bányászati célú mélyfúrásokkal 
kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére az köteles, aki 2004. december 31-én e 
bányászati célú mélyfúrások tulajdonosa. A tulajdonos az e bekezdés szerinti tájrendezési 
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." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/57/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Podolák György képviselő – kapcsolódva T/12721/14. számú módosító 
indítványához (T/12721/51. számú ajánlás 27. pontja) – a törvényjavaslat 16. § (1) 
bekezdésében a Bt. 38. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /16. § (1) A Bt. 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, 
szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – 
megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás 
végzéséhez, annak befejezéséig, szolgalom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a 
bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. Az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése – 
beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a 
bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalmi jog 
alapítását igényelheti. A törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű 
üzemeltetéséhez szükséges eszközök, különösen energia ellátó, adatátviteli, katódvédelmi 
eszközök (a továbbiakban: bányaüzemi kábel), technológiai célú csővezetékek és egyéb 
eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó a biztonsági övezet 
mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalom alapítását 
igényelheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 



-  6  - 

 
 
 

8.  Podolák György képviselő – kapcsolódva T/12721/23. számú módosító 
indítványához (T/12721/51. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 20. § (2) 
bekezdésében a Bt. 44. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § (2) A Bt. 44. §-ának (3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) A bányatelek megállapítására indított eljárás elintézési határideje 90 nap, a 
kutatási jog adományozásának elintézési határideje 20 nap. Az e bekezdés szerinti 
eljárásokban a kérelemnek helyt adó határozathoz fűződő jogkövetkezményeket kell 
alkalmazni, amennyiben a bányafelügyelet az elintézési határidőn belül a kérelem teljesítését 
határozatban nem tagadta meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/53/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében a Bt. 49. § 
felvezető szövegének a következő módosítását, valamint új 34. ponttal kiegészíteni javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A Bt. 49. §-a a következő 28 – [34.] 35. ponttal egészül ki:" 
 
 "34. „Mélyfúrás”: azon technológiai folyamat eredménye, amelynek során a 
lyukkiképzéssel, megtartással és szerelvényezéssel együtt földtani vagy bányászati célból, 
gépi úton a földkéregben 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.
 
 [34.] 35. „Polgári robbantási tevékenység”: a polgári felhasználású robbanóanyag 
gyártása, megszerzése, tárolása, felhasználása, megsemmisítése." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/57/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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10.  Podolák György képviselő – kapcsolódva T/12721/21. számú módosító 
indítványához (T/12721/51. számú ajánlás 42. pontja) – a törvényjavaslat 24. §-ában a Bt. 
50/B. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /24. § A Bt. a következő 50/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(5) A 2004. január 1-jét megelőzően idegen ingatlanon megépült és üzembe 
helyezett gázelosztó vezetékek esetében, amennyiben azok elhelyezésére és biztonsági 
övezetére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg, a földgázellátásról szóló 2003. évi 
XLII. törvény 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.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Bt. 50/B. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /24. § A Bt. a következő 50/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(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 [állami 
tulajdonú] 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. [bekezdése 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." 
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Indokolás: Lásd a T/12721/56/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása 
esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "26. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 
46. napon lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 20/A. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/57/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdése 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;" 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/56/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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14.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdése a) és e) pontjainak 
a következő 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;" 
 
 "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." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/57/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni 
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 Kincstári 
Vagyoni Igazgatósággal vagyonkezelési szerződést kötni." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/57/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2004. december 9. 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 
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