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Határidő után érkezett

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Erk,zett: L.Q14 r\íov 1 . Módosító javasla t

, . :4 ;>i a

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdése alapján az a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII. törvény és a term őföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/1706 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6. §-áriak az alábbi új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javaslom (a
módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 6 . §-a további bekezdéseine k
számozása értelemszer űen változik) :

„(2) A Bt. 20. § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(3) A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanya g
mennyisége után keletkező értéknek:

d) a 2007. július Hét megelőzően működésbe állított föld alatti gáztárolás kényszerű
párnagáz lecserélésébő l származó földgáz[, a nem hagyományos eredetű és különleges
eljárással kitermelhető szénhidrogén, valamint] és a szén-dioxid gáz esetében 12%-a ;

e) a magas inertgáz tartalmú földgáz esetében 8%-a ;
fj a nem hagyományoseredet ű 	 és különleges eljárással kitermelhet ő szénhidrogén esetében

0%-a ;
[f)] g). az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nemfémes ásványi

nyersanyagok esetében 5%-a;
[g)% hj szilárd ásványi energiahordozók mélym űveléses bányászata esetén 0%-a ;
[Ir)J !I egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a .”"

Indokolás

A nem hagyományos eredetű szénhidrogének eddigi nagyvonalú, inkább fölfelé becsül t
készleteinek kitermelése vélhetően nem fogja jelentősen javítani Magyarország energia
függetlenedését .

Ugyanakkor Magyarország nem konvencionális szénhidrogén vagyonának ponto s
felmérése, megismerése, valamint a magyar bányászati szakemberek — nemzetközi — szakma i
versenyképességének fenntartása, illetve fejlesztése érdekében javaslom, hogy az eddígi 12 %
helyett a 0 %-os bányajáradék ösztönözze a bányavállalkozókat a nem hagyományos eredet ű
szénhidrogén kitermelésére .
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Egyben szigorú környezetvédelmi el őírások betartására is kell kötelezni a
bányavállalkozókat, kötelezővé kell tenni a környezeti hatásvizsgálatot minden masszí v
hidraulikus rétegrepesztéssel történ ő szénhidrogén feltárásnál és kitermelésnél .

Meg kell említeni, hogy ennek a javasolt módosításnak a költségvetésre negatív hatás a
nincsen, ugyanis az eddig alapított „nem hagyományos” bányatelkeken termelés nem történt ,
így bányajáradék befizetés sem .

Budapest, 2014 . november 13 .

C

Varjú László
Demokratikus Koalíció
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