A 2012. évi XXXI. törvény 5.§. és 8.§.-a

5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

5. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a következő 41/A.
§-sal egészül ki:
„41/A.. § (1) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a természetes
vagy jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot,
aki vagy amely
a) a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó
létesítményekre
vonatkozó
tűzvédelmi
jogszabályokban
vagy
tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásokat megszegi,
b) a bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörébe tartozó
nyomástartó berendezést vagy tároló tartályt előzetes vizsgálat nélkül
vagy annak kedvezőtlen eredménye ellenére, vagy az engedély
hatályának lejárta után üzemben tart,
c) a bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörébe tartozó
nyomástartó berendezés vagy tároló-tartály üzemeltetésére vonatkozó
biztonsági szabályokat megszegi,
d) a földgáz, a kőolaj, a kőolajtermék, valamint az egyéb gáz és
gáztermék vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására vagy
az ehhez szükséges létesítmények biztonsági övezetére vonatkozó
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírtakat megszegi,
e)
a
bányatelekkel
kapcsolatos
rendelkezéseket
vagy
a
bányabiztonsági szabályzatok előírásait megszegi, vagy
f) a földtani kutatási munka megkezdését vagy befejezését a
bányakapitányságnak nem jelenti be.
(2) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki
a bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörébe tartozó tevékenységgel
összefüggésben
a) a munka egészséges és biztonságos végzésére vagy annak
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy feladatkörében e
szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
b)
a
foglalkozási
megbetegedéssel kapcsolatos
bejelentési,
kivizsgálási, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a
kivizsgálást ideértve az ehhez szükséges adatszolgáltatás
megtagadását - akadályozza,
c) munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási,
kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő
időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi
okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza, vagy
d) munkáltatóként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre
vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában szándékosan

akadályozza, vagy a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak
gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.
(3) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a munkáltatót, aki az e
törvényben meghatározott súlyos üzemzavarral, valamint bányászati
munkabalesettel kapcsolatos azonnali bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget, valótlan adatot közöl, az üzemzavar valódi okát
eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza.”

8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

8. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgtv.) 29. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése
vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős
hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési
engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka,
vízi létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is
figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag
megadja, a létesítő vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles. A bírság
az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély
nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet.
Természetes személy esetében a bírság összege nem haladhatja meg a
300 000 forintot.”
(2) A Vgtv. a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Aki a 29. § (3) bekezdésében foglaltakon túl
jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó
közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a
jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint
összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Természetes személy
esetében a bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
(2) A behajtott vízgazdálkodási bírság a központi költségvetés
bevétele.”

