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Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról T/17937. számú 

törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/17937/10. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
módosításáról szóló, T/17937/10. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17937/11. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 

1.  Podolák György képviselő, mint előterjesztő az egységes javaslat 1. §-ában a Bt. 3. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 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 
külön törvényben meghatározott földgáztárolási működési engedéllyel rendelkező 
bányavállalkozó - a bányajáradék mértékére vonatkozó általános szabályok alkalmazásával a 
20. § (3) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott bányajáradék-összeg 1,4-szeresének 
megfizetésével a kitermelést megelőzően is megszerezheti. 
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Ebben az esetben az 1,4-szeres bányajáradék-összegnek 
 
 a) az ásványi nyersanyag után keletkező érték 12 %-át meghaladó részét a tulajdonba 
adásról rendelkező bányafelügyelete határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül, 
 
 b) az ásványi nyersanyag után keletkező érték 12 %-ának megfelelő részét a 
kitermeléskor 
 
fizeti meg a bányavállalkozó. 
 
A szénhidrogén tulajdonjoga az a) pontban meghatározott összeg megfizetésének 
időpontjában száll át a bányavállalkozóra." 
 

Indokolás: Lásd a T/17937/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

2.  Podolák György képviselő, mint előterjesztő az egységes javaslat 7. § (2) 
bekezdésében a Bt. 50/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendekezést javasolja: 
 
 "(2) A Bt. 50/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „[(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a bányajáradék mértékének - a 20. § 
(3) bekezdésének utolsó mondata alapján - ásványvagyon-gazdálkodási vagy egyéb 
közérdekből történő csökkentésével kapcsolatos feltételekről a bányavállalkozóval 
szerződést kössön.] A miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – ásványvagyon-
gazdálkodási, vagy egyéb közérdekből a bányajáradék mértékét csökkentheti és a 
csökkentéssel kapcsolatos feltételekről – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény hatósági szerződésre vonatkozó rendelkezései szerint – a 
bányavállalkozóval szerződést köt.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17937/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

3.  Podolák György képviselő, mint előterjesztő az egységes javaslat 8. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "(2) A Bt. e törvénnyel megállapított 3. §-ának (1) bekezdése, 26/A. §-ának [(3)] (1) és 
(5) bekezdése, valamint az 50/A. §-ának (5) bekezdése a kihirdetést követő 8. napon lép 
hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/17937/11/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

4.  Podolák György képviselő, mint előterjesztő az egységes javaslat 8. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A Bt. e törvénnyel megállapított 22/A. §-ának új (8) és (9) bekezdése a Bt. 22/A. 
§-ának (6) bekezdésében foglalt - e törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítást, 
kiegészítést is megfelelően tartalmazó - új hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő közzétételét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható." 
 

Indokolás: Lásd a T/17937/11/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
 
 
 


