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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépéséve l

és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
törvénymódosításokról szóló T/9354 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 67 . §-ának az alábbi új (2)
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszer űen változik) :

„(2) A bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII . törvény 22. §-a a következő (10)-(12)
bekezdésekkel egészül ki :

„(10) Ha a kutatási jogadomány olyan részben vagy egészben fed ő , vagy magába foglal ó
földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati jogát már
megállapították, akkor a kutatási jogadomány jogosítottja köteles tevékenységét a már
bányászati joggal rendelkez ő bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkoz ó
megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalni .A
megállapodás érvényességéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges. A feleka
megállapodástól a bán ay felügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet
hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy módosíthatják .

(11) A megállapodásnak tartalmaznia kell :
a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és
környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, illetve az együttműködésre
kötelezett felek költségviselését,
b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását ,
c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést .



(12) A kutatási jogadományt szerző fél köteles a megállapodást a kutatási műszaki üzemi terv
jóváhagyás iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az együttm űködés
szükségességérő l és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási m űszaki üzemi terv jóváhagyási
eljárás sorándönt.'

Indokolá s

A szénhidrogén-bányászatban kialakult újabb gyakorlat szerint, azonos vagy átfedő külszín i
területen; ugyanarra az ásványi nyersanyagra (k őolaj, földgáz); konvencionális vagy nem -
konvencionális tárolóból, összefüggő vagy egymást fedő , illetve egymással szomszédos
földtani szerkezetben szereztek kutatási, illetve bányászati jogot, és ennek alapján önállóan
tevékenykednek. Az ásványvagyon-gazdálkodáshoz és a bányászat biztonságához
(kitörésvédelem, stb .) fűződő kiemelt közérdek indokolja, hogy az érintett bányavállalkozáso k
egymással összehangolt módon gyakorolják a tevékenységet . Tapasztalati tény, hogy a kérdés
rendezése nem bízható az egymással versengő érintett felek spontán együttműködésére ;
kötelező erejű jogi szabályozás szükséges . Jogszabály, az együttes kitermelés esetén kívül ,
nem szabályozza az eltérő jogosultsággal (kutatási jog, bányatelek jog) rendelkez ő , de egymás
tevékenységét területtel vagy térrésszel érintő bányavállalkozások együttm űködését, olykor a z
érintettség fennállásának tényét is vitatják egymás között. Célszerű, ha ez utóbbi kérdést a
bányafelügyelet – a felek kutatási zárójelentéseinek ismeretében – hivatalból vizsgálj a
Mivel az együttes kitermelésre vannak szabályok a Bt . 29 . §-ban már szerepelnek, a módosító
javaslat a kutatási tevékenységre vonatkozó szabályokat kívánja megalkotni (amikor a
későbbi jogosított tevékenysége érintene más kutatási jogát, illetve kitermelés i
tevékenységét) .
A módosító javaslat célja így a fentiek alapján a törvényjavaslat kiegészítése, és a szabályozá s
pontosítása .

Budapest, 2009 . május 25 .
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