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Módosító javaslat

Lezsák Sándor úrna k
az Országgyűlés elnöke feladatait ellátó alelnökne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló T/6589. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 9. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat elfogadás a
esetén a törvényjavaslat további rendelkezéseinek számozása értelemszerűen változik) :

[9• §

A Bt. a következő 12/A. §-sal egészül ki :

„12/A. § (1) A koncesszió-köteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam
részére koncessziós díjat kell fizetni, vagy más ellentételezést kell adni .
(2) A koncessziós díj összegéről, megfizetésének módjáról vagy az (1) bekezdé s
szerinti ellentételezésről, annak teljesítése módjáról a koncessziós szerződésben
kell megállapodni .
(3) A koncessziós díj pályázati kiírásra kerül ő legkisebb összegét a miniszter a 20 .
§ (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg, amelynél magasab b
összegre a pályázó ajánlatot tehet.”]

Indokolás

A módosító javaslat célja a koncessziós díj bevezetésére vonatkozó rendelkezése k
elhagyása a törvényjavaslatból, mivel a koncessziós díj bevezetése előkészítetlen, és
várhatóan az előterjesztő szándékaival szemben éppen ellentétes hatást vált ki .
Előkészítetlen, mivel az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának 2012 .
április 10-i ülésén az előterjesztő álláspontját képviselő államtitkár külön kérdésre se m
mutatta be, hogy a kormány mekkora költségvetési bevétellel számol a koncessziós dí j
bevezetésével, nem mutatta be, hogy ennek a díjnak a bevezetése mennyiben jelentene
nagyobb ösztönzést a jelenleg hatályos szabályozásban szerepl ő térítési díjnál, és



továbbra sem tudni, hogy a koncessziós díj bevezetését követ ően szükségessé válik-e a
meglévő koncessziós szerződések felülvizsgálata .

A koncessziós díj bevezetése ugyanakkor várhatóan az el ő terjesztő szándékaival éppe n
ellentétes hatást vált ki, mivel a szabályozásban és az alkalmazásban rejl ő
bizonytalanságok, az átláthatatlan döntéshozatali mechanizmus és az abból ered ő piac i
viszonyokba történő beavatkozás lehetőségének („A koncessziós díj összegéről,
megfizetésének módjáról vagy az (1) bekezdés szerinti ellentételezésről, annak
teljesítése módjáról a koncessziós szerződésben kell megállapodni") törvénybe
foglalása és az újabb tehernövelés miatt elmaradhatnak a hazai ásványi nyersanyago k
feltárására vonatkozó új hazai kutatások és beruházások .

Mindezek alapján szükséges a koncessziós díj bevezetésére irányuló rendelkezés
elhagyása a törvényjavaslatból .

Budapest, 2012 .április .l 1 .
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