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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.
törvény módosítása” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2019. évi ..... törvény 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 21. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(1) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével kezdheti meg, és
az abban foglalt feltételek megtartásával végezheti. Kizárólag olyan tevékenység engedélyezhető,
amely az emberi egészségre teljesen ártalmatlan.”

(2) A Bt. 21. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A bányafelügyelet  engedélyt  csak akkor adhat  ki,  ha az érintett  település  lakossága helyi
népszavazás által ehhez hozzájárul

a) amennyiben a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet lakott terület 3 km-es körzetén belül
kívánja elkezdeni, vagy
b) ha  a  bányavállalkozó olyan bányával  kapcsolatban kérvényezi  az  engedélyt,  amely bezárt
legalább 30 éve, de folyamatosan fennállt rajta bányaszolgalmi jog.”

2. §

(1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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Általános indokolás

Az  elmúlt  hónapokban  megsokszorozódtak  azok  az  esetek,  amikor  egy-egy  régen  bezárt
kőbányát  szerettek  volna  újra  megnyitni,  nem törődve azzal,  hogy a  bezárás  óta  a  kőfejtők
környezetét benépesítette a lakosság. Erre a legjobb példa a Pilisvörösvár és Pilisszántó között
fekvő kőbánya, amit most újra szeretnének nyitni a lakosság, az önkormányzatok, továbbá a
Duna-Ipoly Nemzeti Park akarata, illetve véleménye ellenére.

Részletes indokolás

1. § 

A  törvénymódosítás  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  bizonyos  határokon  belül,  a  lakosság
megkérdezése  és  beleegyezése  nélkül  ne  lehessen  újra  megnyitni  ilyen  bányákat,  hiszen  az
számos esetben hatalmas környezetkárosítással és az emberi egészségre negatív hatással járna.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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