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2020. 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 korábban
bezárt, de az óta is folyamatosan fennáll 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

Elfogadhatatlan,  hogy  Magyarországon  úgy  kezdődhet  meg  egy  terület  átminősítése
bányaterületté,  hogy arról  a  helyi  lakosok csak  az  utolsó  pillanatokban  szereznek  tudomást.
Ezúttal  egy  befektető  Pilismarót  üdülőövezetében  kíván  külszíni  bányát  nyitni,  egy  olyan
területen, amely idegenforgalmi szempontból a rendszerváltást követően most kezd újra előtérbe
kerülni, és a térségben élők számára népszerű lenni. Ráadásul az elmúlt évtizedekben számos
család költözött ki erre a Duna menti szakaszra. Ez az eset is jól mutatja, hogy mekkora szükség
lenne a bányatörvény ilyen irányú módosítására, ami biztosítja a lakosság döntési lehetőségét
saját élete és környezete felett.

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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