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T/3659/14. 

 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról 
 szóló T/3659. számú törvényjavaslat 

 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági 

bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint a Környezetvédelmi bizottsága a 
megvitatta a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló, T/3659. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/3659/4-13. számú 
módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Bt.: bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
 

 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó 
észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által 
benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról 
egyszerre célszerű dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására 
tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 

 

 

1. Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Bt. 1. 
§ (1) bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. §-a 
(1) bekezdésének h)-i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a 
következő j)-k) ponttal egészül ki:  

 
[E törvény hatálya alá tartozik:] 
„h) a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt 

nem járó kutatása és kinyerése; 
i) az állam más törvény hatálya alá nem tartozó földtani feladatai; 
j) az ásványinyersanyag-kitermelés, a kutatás és az előkészítés során keletkező 

hulladék kezelése; 
k) az a)-j) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények 

és berendezések.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

2. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának – a Bt. 20. § (3) 
bekezdését éritő – elhagyását javasolja: 
 

„ [4. § A Bt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bányajáradék mértéke - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel -  

a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező 
értéknek: 
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a) a kőolaj, a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó 
földgáz kitermelése, az 1998. január 1. után termelésbe állított mezőkön kitermelt 
földgáz esetében 30%-a, 

b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében 
ba) J %-a, ahol 
 
 
   

P - A x 
  

 J = k  
----------- 

 x 100 

  P   
      

 

J:  
 
 a bányajáradék százalékos mértéke, 

P:  
 a közüzemi nagykereskedő által 1996. novemberben kötött hosszú 
távú szerződés alapján vásárolt földgáz számlával igazolt átlagára,  

A:  
 a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban 

k:  
 korrekciós tényező; melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő 
években évenként az ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi 
értékesítés árindexével növekszik. 

 

bb) 30%-a, amennyiben a bányajáradék ba) pont szerint számított mértéke a 
30%-ot nem éri el, 

c) a nagymélységű nem konvencionális eljárással termelt földgáz, a magas 
inertgáz tartalmú földgáz és a széndioxid gáz esetében 12%-a, 

d) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nemfémes ásványi 
nyersanyagok esetében 5%-a, 

e) szilárd ásványi energiahordozók mélyműveléses bányászata esetén 0%-a, 
f) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a. 
 
A miniszter - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - ásványvagyon-

gazdálkodási vagy egyéb közérdekből a bányajáradék mértékét csökkentheti.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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3. Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Bt. 20. 
§ (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Bt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A bányajáradék mértéke - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel -  a 

hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek: 
a) a kőolaj, a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz 

kitermelése, az 1998. január 1. után termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében  
aa) 30%-a, ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 70 USD/bbl 

árfolyamot eléri vagy meghaladja, 
ab) 20%-a, ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 70 USD/bbl 

árfolyamot nem éri el,  
 
b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében 
ba) J %-a, ahol 
 
   

P - A x 
  

 J = k  
----------- 

 x 100 

  P   
      

 

J:  
 
 a bányajáradék százalékos mértéke, 

P:  
 a közüzemi nagykereskedő által 1996. novemberben kötött hosszú távú 
szerződés alapján vásárolt földgáz számlával igazolt átlagára,  

A:  
 a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban 

k:  
 korrekciós tényező; melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő 
években évenként az ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi értékesítés 
árindexével növekszik. 

 

bb) 30%-a, amennyiben a bányajáradék ba) pont szerint számított mértéke a 30%-ot 
nem éri el, 

c) a nagymélységű nem konvencionális eljárással termelt földgáz[, a magas inertgáz 
tartalmú földgáz] és a széndioxid gáz esetében 12%-a, 

d) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nemfémes ásványi 
nyersanyagok esetében 5%-a, 

e) szilárd ásványi energiahordozók mélyműveléses bányászata esetén 0%-a, 
f) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a, 
g) a magas inertgáz tartalmú földgáz esetében 8 %-a. 
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A miniszter - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - ásványvagyon-

gazdálkodási vagy egyéb közérdekből a bányajáradék mértékét csökkentheti.” 
 

T/3659/7/2. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/7/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

4. Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 4-ában a Bt. 20. § (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A Bt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A bányajáradék mértéke - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel -  a 

hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek: 
a) a kőolaj, a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz 

kitermelése, az 1998. január 1. után termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében 
30%-a, 

b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében 
 
ba) J %-a, ahol 
 
   

P - A x 
  

 J = k  
----------- 

 x 100 

  P   
      

 

J:  
 
 a bányajáradék százalékos mértéke, 

P:  
 a közüzemi nagykereskedő által 1996. novemberben kötött hosszú távú 
szerződés alapján vásárolt földgáz számlával igazolt átlagára,  

A:  
 a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban 

k:  
 korrekciós tényező; melynek értéke 2003-ban 1, és az ezt követő 
években évenként az ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi értékesítés 
árindexével növekszik. 
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bb) 30%-a, amennyiben a bányajáradék ba) pont szerint számított mértéke a 30%-ot 
nem éri el, 

c) a nagymélységű nem konvencionális eljárással termelt földgáz, a magas inertgáz 
tartalmú földgáz és a széndioxid gáz esetében 12%-a, 

d) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nemfémes ásványi 
nyersanyagok esetében 5%-a, 

e) szilárd ásványi energiahordozók mélyműveléses bányászata esetén 0%-a, 
f) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a. 
 
„[A miniszter - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - 

ásványvagyon-gazdálkodási vagy egyéb közérdekből a bányajáradék mértékét 
csökkentheti.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

5. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslatot új 5. §-sal kiegészíteni 

javasolja: 
 

„ Bt. 20. §-a új (16) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(16) Az évente befizetett bányajáradék 10%-át a bányavállalkozókra át nem hárítható 

(elmaradt) tájrendezési feladatok finanszírozására kell fordítani. Ezeket a befizetéseket az e 
célra kialakított elkülönített számlára kell átutalni. Felhasználásának szabályait a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban és az Országos Környezeti Kármentesítési Programban 
meghatározott feladatok figyelembevételével a környezetvédelemért felelős miniszter állapítja 
meg.”” 

 

Megjegyzés: A javasolt új bekezdést helyesebb lenne a törvényjavaslatnak a Bt. 20. §-át érintő 4. §-

ába, (2) bekezdésként beszerkeszteni, és ennek megfelelően a törvényjavaslat 4. §-ának eredeti szövege az 

(1) bekezdés jelölést kapná, a következők szerint: 

 

„4. § (1) A Bt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Bt. 20. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki: 

 

 
Indokolás: Lásd a T/3659/13. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

6. Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a Bt. 41. § 
(7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Bt. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(7) A bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésére, 

különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének, ideértve a 
hulladékkezelő létesítmények környezeti kárait és rehabilitációs munkálatait is, pénzügyi 
fedezetére a miniszter a koncessziós szerződésben a bányavállalkozó ajánlata alapján, a 
bányafelügyelet az engedélyben [biztosítási szerződés] a körülményeket figyelembe véve 
megfelelő összegű felelősségbiztosítás megkötését vagy biztosíték adását írja elő. Ha a 
bányavállalkozó a megadott határidőre e kötelezettségének nem tesz eleget, a bányafelügyelet 
– a kötelezettség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását 
felfüggesztheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

7. Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésében a Bt. 43. § 
(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Bt. 43. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
  
„(9) A bányafelügyelet működését saját bevételeiből és központi költségvetési 

támogatásból fedezi. A bányafelügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bányatelek 
jogosultja, külön jogszabály szerint földgáztárolói, -szállítói és -elosztói, PB-gáz forgalmazói 
engedélyes felügyeleti díjat köteles fizetni. A felügyeleti díj éves mértéke a bányatelekből a 
tárgyévet megelőző évben kitermelt ásványi nyersanyag bányajáradék-köteles része értékének 
0,3%-a, egyebekben az engedélyes tevékenység tárgyévet megelőző évi árbevételének 0,3%-a. 
A bányafelügyelet eljárásaiért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A felügyeleti díj – 
legfeljebb a tárgyévre megállapított fizetési kötelezettség 50 %-ának erejéig – csökkenthető a 
fizetésre kötelezett által a bányafelügyelet eljárásaiért a tárgyévben megfizetett igazgatási-
szolgáltatási díjak összegével abban az esetben, ha a felügyeleti díj megfizetésére kötelezett az 
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utolsó három naptári évben tevékenységéből fakadó valamennyi kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tett.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8. Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) 
bekezdésében a Bt. 43. § (9) bekezdéséneknek a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Bt. 43. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
  
„(9) A bányafelügyelet működését saját bevételeiből és központi költségvetési 

támogatásból fedezi. A bányafelügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bányatelek 
jogosultja, külön jogszabály szerint földgáztárolói, -szállítói és -elosztói, PB-gáz forgalmazói 
engedélyes felügyeleti díjat köteles fizetni. A felügyeleti díj éves mértéke a bányatelekből a 
tárgyévet megelőző évben kitermelt ásványi nyersanyag bányajáradék-köteles része értékének 
0,3%-a, egyebekben az engedélyes tevékenység tárgyévet megelőző évi árbevételének 0,3%-a. 
A bányafelügyelet eljárásaiért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A felügyeleti díj [– 
legfeljebb a tárgyévre megállapított fizetési kötelezettség erejéig – csökkenthető a 
fizetésre kötelezett által a bányafelügyelet eljárásaiért a tárgyévben megfizetett 
igazgatási-szolgáltatási díjak összegével] fizetésére kötelezett mentesül az általa megfizetett 
felügyeleti díj mértékéig az igazgatási-szolgáltatási díj fizetése alól.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

9. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 17. § (4) bekezdésében a a Bt. 49. § 
21. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Bt. 49. §-ának 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:] 
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„21. „Meddőhányó”: az ásványi nyersanyag kitermelése során vagy azzal együtt 
kitermelt és attól leválasztott, valamint az ipari termelés során keletkezett szilárd 
meddőanyagok felhalmozott tömege.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

10. Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 17. § (7) 
bekezdésben a Bt. 49. § 37-39. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(7) A Bt. 49. §-a a következő 37-39. pontokkal egészül ki: / 
 
[E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák:] 
 
„37. „Magas inertgáz tartalmú földgáz”: az olyan földgáz, amelyben a nem éghető 

gázok (joghatású méréssel meghatározott) aránya eléri, vagy meghaladja az [50] 30 (térfogat) 
%-ot. 

38. „Nagymélységű nem konvencionális eljárással termelt földgáz”: az olyan földgáz, 
amelyet 4000 méternél mélyebb, alacsony áteresztőképességű tárolókból rétegserkentési 
technológia alkalmazásával termelnek. 

 
39. „Egyéb gázok és termékei vezetéke”: tartozékaival és alkotórészeivel együtt az a 

szállító-, elosztó csővezeték, amely a földgázon kívüli egyéb gázt, fluidumot vagy ezek 
termékeit a termelés (előkészítés, gyártás, tárolás) kiadó pontjától (előkészítő üzem, feldolgozó 
üzem), indító állomásától, illetve az országhatár átlépésétől a felhasználás (lakótelepülés, ipari 
létesítmény), feldolgozás átadó állomásáig, illetve az országhatárig szállítja. 

A vezetékek alkotórészei: 
- indító- és átadóállomás, 
- a vezeték üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények (nyomásfokozó, töltő, 

lefejtő, lefúvató, szakaszoló, tisztító állomások) és a nyomvonal jelzésére szolgáló berendezés, 
- a vezeték üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és 

berendezések (távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelem) a távadat átvitelt biztosító 
szolgáltatás hozzáférési pontjáig.”  
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/3659/7/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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11. Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdésében a Bt. 50/A. § 
(1) bekezdésének a módosítását és új s) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 

(1) A Bt. 50/A. §-ának (1) bekezdése a következő p)-r) ponttal egészül ki:  
 
[[] /Felhatalmazást kap a Kormány[]] / 
„p) a szolgáltatásra köteles földtani adatok körére és az adatszolgáltatás rendjére, 
q) a 26/A. § (7) bekezdése szerinti pályázat tartalmi követelményeire, 
r) a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére, 
s) az állam földtani kutatási feladataira és az azokat ellátó intézmények működésére.” 
[[] /vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.[]] / 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat – a szerkesztési gyakorlatnak megfelelően - ferde zárójelet alkalmaz 

az ismertető szövegrészek esetében. 

 
Indokolás: Lásd a T/3659/12. sz. módosító javaslat 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2007. szeptember 27. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Katona Kálmán s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 
 


