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Tisztelt Elnök Asszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság 2006 évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

l . A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 105 .§ (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító

javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

[(2) A bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXXVIII .
törvény 26. §-ának (2) bekezdésében a „2006 . január 1-jén" szövegrész helyébe a „2007. január
1-jén" szövegrész lép .]

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat L számú mellékletének az alábbi módosításátjavasolja:

- A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi

költségvetés), - a túloldali részletezés szerinti - növelését javasolja:

Bizottsági módosító iavaslat



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XUl A Központi Költségvetés Fó Bevételei
1 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Bányajáradék [23 6001 +5 100 28 700

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
21 Tájrendezési Célelőirányzat +2870 2 870

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +2870 2 870

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el rányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatósokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel .



Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottsága

Indokolás

A 2006 . évre a központi költségvetés bevételeként 23,6 milliárd Ft bányajáradék bevételi
előirányzat van meghatározva . A bányajáradékból tervezett költségvetési bevételi előirányzat
azonban a várható tényleges befizetésekhez képest - az elmúlt évekhez hasonlóan - jelentős
mértékben alultervezett .
A MOL Rt. évkönyveiben megtalálható számadatok alapján elvégzett óvatos becslések
alapján a befizetendő tényleges bányajáradék mértéke legalább 5,1 milliárd forinttal meg
fogja haladni a törvényjavaslatban meghatározott összeget . E számítások alapját MOL Rt .
kőolaj- és földgáztermelésből eredő várható bevételei képezi .
Kőolaj esetén - a 2005 . évi 1 millió tonnához képest - csökkenő tendenciát figyelembe véve a
kőolajtermelés mennyisége legalább a 900 ezer tonnát el fogja érni 2006-ban . E
mennyiségnek a jelenlegi árral (55 USD/bbl) számított értéke - amely most nem tekinthető
kiemelkedően magasnak, tekintettel arra, hogy a közelmúltban a kőolaj ára megközelítette a
70 USD/bbl értéket is - 78 milliárd forint . Ezen összegnek a bányajáradékot jelentő 12 %-a
9,4 milliárd forint .
Földgáztermelés esetében az 1998 . január 1-je előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt
földgáz mennyisége - csökkenő tendenciát figyelembe véve - legalább 2,4 milliárd m3 ,
amelynek értéke a jelenleginél alacsonyabb árral számolva 120 milliárd forint . Ennek az
összegnek a bányajáradékot jelentő 12 %-a 14,4 milliárd forint. Az 1998. január 1-jét
követően termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz mennyisége az előbbinek mintegy
20%-át teszi ki, amely mérték folyamatosan növekszik . Mindez azt jelenti, hogy az 1998 .
január 1-je után termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz mennyisége után befizetendő
bányajáradék mértéke 2006-ban legalább 3,6 milliárd forint lesz . A földgázkitermelés után
tehát a MOL Rt. 2006-ban összesen legalább 18 milliárd forint bányajáradékot fog befizetni.
Mindezt kiegészíti a MOL Rt . által a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII . törvény 26/A. §
(5) bekezdése alapján fizetendő bányajáradék-érték, amelyet a bányatelken végezhető
tevékenységek meghosszabbítása miatt fizet . Ez a MOL Rt. kőolajmezőit és az 1998 . január
1-jét követően termelésbe állított földgázmezőket érinti . A térítés alapjául szolgáló ásványi
nyersanyag mennyiségét és az érték után fizetendő százalékos bányajáradék-mértéket - a
kérelem időpontjában alkalmazott százalékos mértéknél magasabb, de legfeljebb az eredeti
érték 1,2-szeres mértékben - a miniszter és a bányavállalkozó között megkötött szerződésben
kell megállapítani . A módosító javaslat elkészítése során a bányajáradék mértékének
megállapításához nem a legmagasabb - 1,2-szeres -, hanem csak 1,1-szeres szorzót vettük
alapul, így a befizetendő bányajáradék mértéke 1,3 milliárd forint lesz .
Összesen a MOL Rt. által befizetendő bányajáradék mértéke tehát legalább 28,7 milliárd
forint lesz 2006-ban, amely 5,1 milliárd forinttal több a törvényjavaslatban tervezett bevételi
előirányzatnál .

Bizottsá,-i módosító javaslat



Mindez azt jelenti, hogy - a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése mellett -
lehetőség van a bányászatról szóló tőrvényben Tájrendezési Célelőirányzatra vonatkozó
rendelkezések 2006 . január 1-jén tőrtévő hatályba léptetésére. A módosító javaslat
elfogadásával ugyanakkor 2,23 milliárd forinttal csökken az államháztartás hiánya is .

Budapest, 2005 . november 23.

Puch László
elnök
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