Tájékoztató
Szénhidrogén bányajáradék és felügyeleti díj számításának módosulásáról, az átmeneti
időszakban alkalmazandó szabályokról

Bányajáradék számítása
Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
II. törvény (továbbiakban Módtv), továbbá az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008.
Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2021. Korm. rendelet (továbbiakban Módrend)
rendelkezései szénhidrogén ásványi nyersanyag esetében módosították a bányajáradék
mértékének, az ásványi nyersanyag fajlagos értékének, illetve a felügyeleti díjának számítási
szabályait.
A változtatások átmeneti alkalmazásával kapcsolatban az MBFSZ az alábbiakról tájékoztatja
az érintett bányavállalkozókat.
A Módtv. 3. § (1) bekezdésének megfelelően a Bt. 20. § (4) - (4b) bekezdései szerinti
módosítások elsősorban az 1998. január 1. után termelésbe állított - ezzel együtt a 2008. január
1. után termelésbe állított - földgáz mezők bányajáradék mértékének meghatározását érintik.
A bekezdések szövege alapján az adott időponttól termelésbe állított földgáz mezők esetében
amennyiben a TTF földgáz jegyzésár havi átlaga meghaladja a 18 EUR/MWh-t a bányajáradék
Bt. 20. § (3) bekezdés a) és c) pontjai szerinti alapmértékei (az 1998. január 1. után termelésbe
állított földgáz mezőknél 16 %, a 2008. január 1. után termelésbe állított mezőknél a legkisebb
termelési kategóriában 12 %) L %-kal, de legfeljebb 6 %-kal emelkednek.
Az adott módosítás koncessziós kitermelőhelyeket abban az esetben érinti, ha a koncessziós
szerződésben a bányajáradék mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti mérték
alapján lett megállapítva.
A Bt. 20. § módosított (4) és (4b) bekezdései alapján az 1998. január 1. előtt termelésbe állított
földgáz mezők, illetve a termelésbe állítás időpontjától függetlenül a kőolaj esetében marad a
Brent kőolaj tőzsdei jegyzésára alapján megállapított többlet %, a „Brent felár”.
A Módtv. 3. § (3) bekezdése szerint a Bt. 20. § (4) - (4b) bekezdéseit, ezen belül a (4a) bekezdés
alapján a fent részletezett "TTF felárat" először a 2021. április hónapra vonatkozó bányajáradék
önbevallás esetén kell alkalmazni.
A Módrend. 3. § alapján a Módrend. 2021. március 28-án lép hatályba.
Ennek megfelelően Módrend. 1. számú mellékletében szereplő, az 1998. január 1. után
termelésbe állított földgáz mezőkből kitermelt földgáz fajlagos értékének új, TTF földgáz
jegyzésár alapú számítási képletét az adott időponttól kell alkalmazni.

Az érintett bányavállalkozóknak a 2021. március havi bányajáradék önbevallás elkészítésénél
figyelembe kell venniük a hatályba lépés időpontját, a bányajáradék számításánál a fajlagos
értéket 2021. március 27-ig a korábbi képlet szerint a Brent kőolaj jegyzésára alapján, 2021.
március 28-tól az 1998. január 1. után termelésbe állított földgáz mezők esetében már az új, a
TTF földgáz jegyzésárat tartalmazó képlet alapján kell számolniuk.
A bányajáradék önbevallást a fentiek szerint kell két külön időszakra megbontaniuk.
A kőolaj, illetve az 1998. január 1. előtt termelésbe állított földgáz mezőkből kitermelt földgáz
fajlagos értékének képletét a módosítás nem érinti, a számítás továbbra is a Brent kőolaj
jegyzésára alapján történik.

Felügyeleti díj számítása
A Módtv. 3. § (4) és (5) bekezdései alapján szénhidrogének esetében változnak a Bt. 43. §-ban
megállapított felügyeleti díj számításának szabályai.
A Módtv. 3. § (3) bekezdése alapján a Bt. 43. § (9a) bekezdés a) pontját és 43. § (9d) bekezdését
a hatálybalépésüket követően kell alkalmazni, tehát a 2022. évi felügyeleti díj számításánál
2021. március 27-ig a kitermelt szénhidrogén ásványi nyersanyag értéke (az érték 0,4 %-a)
alapján, ezt követően a kitermelt kőolaj és földgáz mennyisége alapján (a (9d) bekezdésben
meghatározott termelési egységre vetített értékek alkalmazásával) kell a felügyeleti díjat
számítani.
A Bt. 43. § (9d) bekezdése szerinti számítási módot széndioxid földgáz esetében nem kell
alkalmazni, az adott nyersanyagnál továbbra is a kitermelt ásványi nyersanyag értéke alapján
kell számolni a felügyeleti díjat.
Egyúttal az MBFSZ tájékoztatja az érintett bányavállalkozókat, hogy felügyeleti díjszámítás
pontosítását tartalmazó jogszabály módosítás van folyamatban.

