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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bt.) módosításáról szóló, T/12721/59. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12721/60-62. számú zárószavazás előtti módosító 
javaslatokat. 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 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 bányafelügyelettől a föld alatti gáztárolóban 
lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén tulajdonba adását [3. § (1) bekezdés]. Az e törvény 
3. § (1) bekezdése szerint a bányavállalkozó tulajdonába került, föld alatti gáztárolóban lévő, 
ki nem termelt szénhidrogén állományba vételekor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
50. §-ának (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. 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 alapján meghatározott érték." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/60. számú módosító javaslat 
indokolását.  
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 26. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény [20/A.] 4/A. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/61. számú módosító javaslat 
indokolását.  

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

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 20. §-át – a Bt. 44. § (7) bekezdését érintően 
– új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A Bt. 44. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(7) A Magyar Bányászati Hivatal készíti elő a miniszter ásványvagyon-
gazdálkodással, valamint a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos döntéseit, továbbá 
előkészíti a 34. § (2) bekezdésében foglalt bányászati, valamint gázipari biztonsági 
szabályzatokat, és ellenőrzi azok végrehajtását, illetőleg ellátja a 20/A. §-ban meghatározott 
állami feladatokat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12721/62. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. december 20. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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