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I. Személyi rész

Megbízás

Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnöke (a továbbiakban: az MBFH elnöke)

– Bocsi Roland részére – 2008. március 17. napjától –
az MBFH Gazdasági Fõosztályán osztályvezetõi megbí-
zást adott, és a Számviteli Osztály vezetésével bízta meg,

– dr. Nagyné dr. Kiss Erika részére – 2008. június
1. napjától – osztályvezetõi megbízást adott, és az MBFH
Jogi és Igazgatási Fõosztályán a Humánpolitikai Osztály
vezetésével, – a humánpolitikai vezetõi feladatok ellátásá-
val – bízta meg.

Közszolgálati jogviszony létesítése

Az MBFH elnöke

– Lõrincz Györgyöt a Budapesti Bányakapitányságon
– 2008. január 10. napjától – bányafelügyeleti mérnök
munkakörbe,

– Szûcs Ferencet a Veszprémi Bányakapitányságon
– 2008. február 15. napjától – bányafelügyeleti mérnök
munkakörbe,

– Sztolárné Perencsey Évát az MBFH Jogi és Igazga-
tási Fõosztályán – 2008. május 16. napjától – igazgatási
ügyintézõ munkakörbe,

– Hirt Erikát az MBFH Gazdasági Fõosztályán – 2008.
május 30. napjától – mérlegképes fõkönyvi könyvelõ mun-
kakörbe,

– Babati Jánost a Veszprémi Bányakapitányságon
– 2008. június 1. napjától – bányafelügyeleti mérnök mun-
kakörbe,

– Herczeg Tibort a Veszprémi Bányakapitányságon
– 2008. június 1. napjától – bányafelügyeleti mérnök mun-
kakörbe,

– Veszely Szilviát a Pécsi Bányakapitányságon – 2008.
június 9. napjától – bányafelügyeleti mérnök munkakörbe

határozatlan idõre köztisztviselõnek kinevezte.

Az MBFH elnöke

– Dobos Évát a Veszprémi Bányakapitányságon
– 2008. február 15. napjától – igazgatási ügyintézõ munka-
körbe,

– Kerekné Köles Annát az MBFH Gazdasági Fõosztá-
lyán – 2008. május 26. napjától – bér-, társadalombiztosí-
tási és adóügyintézõ munkakörbe

határozott idõre köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszüntetése

Az MBFH elnöke

– Klement Lászlónak az MBFH Jogi és Igazgatási
Fõosztály fûtõ, karbantartó munkatársának – 2008. február
1. napjával –

munkaviszonyát megszüntette.

Az MBFH elnöke

– Pozsgai Jánosnak a Veszprémi Bányakapitányság
bányafelügyeleti geológusának – 2008. január 18. nap-
jával –,

– Bodor Katalinnak az MBFH Földtani és Adattári Fõ-
osztály adattári szakreferensének – 2008. március 1. nap-
jával –

közszolgálati jogviszonyát megszüntette.

Az MBFH elnöke

– Baumann Györgynek a Veszprémi Bányakapitányság
bányafelügyeleti fõmérnökének – 2008. április 1. nap-
jával –

közszolgálati jogviszonyát – öregségi nyugellátásra jogo-
sultsága miatt – megszüntette.

Az MBFH elnöke

– dr. Boda Gézának a Pécsi Bányakapitányság jogtaná-
csosának – 2008. május 17. napjával –

közszolgálati jogviszonyát megszüntette.

Közszolgálati jogviszony megszûnése

– Balogh Tibornak a Pécsi Bányakapitányság bánya-
felügyeleti mérnökének – 2008. január 31. napjával – át-
helyezésével,

– Hegedûs Zsigmondnénak az MBFH Gazdasági Fõ-
osztály osztályvezetõjének – 2008. május 6. napjával – fel-
mentési ideje alatt történõ elhelyezkedésével

a bányafelügyeletnél közszolgálati jogviszonya megszûnt.
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Kitüntetés

Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter – az
MBFH elnökének javaslatára, a Magyar Bányászati Szö-
vetség és a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszerve-
zeti Szövetsége egyetértésével – a 2007. évi Szent Borbála
nap alkalmából

– Kapitány Ferencnek, az MBFH bányafelügyeleti fõ-
mérnökének, szakmai fõtanácsadójának a mecseki szén-
kutatás, a mongóliai molibdén kutatás, az alföldi vízterme-
lés, kõolaj és földgáz kutatás területén, az Országos Bá-
nyamûszaki Felügyelõségnél, jogutódjánál a Magyar Bá-
nyászati Hivatalnál és a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnál a bányafelügyeleti tevékenység munkájában és
irányításában végzett négy évtizedes, kiemelkedõ, lelkiis-
meretes, szakmai munkája elismeréseként

„Szent Borbála érem” miniszteri kitüntetést

adományozott.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
– a gazdasági és közlekedési miniszter elõterjesztésére –
2008. március 15-e, a nemzeti ünnep alkalmából

– Taba Sándornak, az MBFH humánpolitikai vezetõjé-
nek a földtani-geofizikai, valamint a bányászati szakigazga-
tásban végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként

„Magyar Köztársasági Érdemkereszt
(polgári tagozat)”

kitüntetést

adományozott.

II. Jogszabályok

2007. évi CXXXIII.
törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
módosításáról*

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 1. §-a (1) bekezdésének h)–i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekez-
dés a következõ j)–k) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya alá tartozik:]
„h) a geotermikus energia hasznosítása, valamint a fel-

szín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása és ki-
nyerése;

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. november 5-i ülésnapján
fogadta el.

i) az állam más törvény hatálya alá nem tartozó földtani
feladatai;

j) a bányászati tevékenység során keletkezõ hulladék
kezelése;

k) az a)–j) pontokban felsorolt tevékenységek gyakor-
lásához szükséges létesítmények és berendezések.”

2. § A Bt. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:

[A bányafelügyelet engedélyezi:]
„h) a bányászati tevékenység során keletkezõ hulladék

kezelését.”

3. § A Bt. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati
jog kérelemre, a bányafelügyelet hozzájárulásával át-
ruházható. A hozzájárulás iránti kérelmet az átvevõ
nyújtja be.”

4. § A Bt. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A koncessziós pályázati kiírásban a miniszter azo-
kat a zárt területeket hirdeti meg – a külön jogszabály sze-
rinti érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatok figye-
lembevételével –, amelyeken az ásványi nyersanyag bá-
nyászata kedvezõnek ígérkezik.”

5. § A Bt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alap-
ján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után kelet-
kezõ értéknek:

a) a termelési mûszaki üzemi terv alapján 2008. január
1. elõtt üzemszerûen termelésbe állított szénhidrogén me-
zõkön kitermelt kõolaj és földgáz esetében – a b), d) és
e) pontban foglalt kivétellel – 30%-a;

b) az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított szénhidro-
gén mezõkön kitermelt földgáz esetében

ba) J %-a, ahol

J
P A k

P
� � �–
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J: a bányajáradék százalékos mértéke,
P: az 1996. novemberben kötött hosszú távú import

szerzõdés alapján a földgázellátásról szóló 2003.
évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereske-
dõ, illetve jogutódja által vásárolt földgáz számlá-
val igazolt, tárgyévet megelõzõ éves átlagára,

A: a hazai kitermelésû földgáz elismert értéke
2003-ban,

k: korrekciós tényezõ; melynek értéke 2003-ban 1, és
az ezt követõ években évenként az ipari – élelmi-
szeripar nélküli – belföldi értékesítés árindexével
növekszik,

bb) 30%-a, amennyiben a bányajáradék ba) pont sze-
rint számított mértéke a 30%-ot nem éri el;



c) a termelési mûszaki üzemi terv alapján 2008. január
1. után üzemszerûen termelésbe állított szénhidrogén me-
zõkön kitermelt kõolaj és földgáz esetében a d) és e) pont-
ban foglalt kivétellel

ca) 12%-a, ha a szénhidrogén mezõbõl a kitermelt föld-
gáz mennyisége évente a 300 millió m3-t, kõolaj esetében
az 50 kt-t nem halad meg,

cb) 20%-a, ha a szénhidrogén mezõbõl éves szinten a
kitermelt földgáz mennyisége a 300 millió m3-nél na-
gyobb, de 500 millió m3-t nem halad meg, kõolaj esetében
50 kt-nál nagyobb, de 200 kt-t nem halad meg,

cc) 30%-a, ha a szénhidrogén mezõbõl éves szinten a
kitermelt földgáz mennyisége 500 millió m3-t meghalad,
kõolaj esetében 200 kt-t meghalad;

d) a 2007. július 1-jét megelõzõen mûködésbe állított
föld alatti gáztárolás kényszerû párnagáz lecserélésébõl
származó földgáz, a nem hagyományos eredetû és különle-
ges eljárással kitermelhetõ szénhidrogén, valamint a
szén-dioxid gáz esetében 12%-a;

e) a magas inertgáz tartalmú földgáz esetében 8%-a;
f) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt

nemfémes ásványi nyersanyagok esetében 5%-a;
g) szilárd ásványi energiahordozók mélymûveléses bá-

nyászata esetén 0%-a;
h) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a.
Ha a Brent kõolaj tõzsdei jegyzésárának havi átlaga a

80 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, az a)–c) pontok
szerinti bányajáradék mértéke 3-3 százalékponttal emel-
kedik. Ha a Brent kõolaj tõzsdei jegyzésárának havi átlaga
a 90 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, az a)–c) pontok
szerinti bányajáradék mértéke további 3-3 százalékponttal
emelkedik. A miniszter – az adópolitikáért felelõs minisz-
terrel egyetértésben – ásványvagyon-gazdálkodási vagy
egyéb közérdekbõl a bányajáradék mértékét csökkent-
heti.”

6. § A Bt. 21. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2) A hatósági engedély alapján történõ bányászati te-
vékenység végzésére a Bt. 13. §-ának elõírásait kell meg-
felelõen alkalmazni.”

7. § A Bt. a következõ új 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B. § (1) A geotermikus energia kutatásának engedé-

lyezésére és a kutatás hatósági felügyeletére a földtani ku-
tatás engedélyezésének és hatósági felügyeletének szabá-
lyait kell megfelelõen alkalmazni.

(2) Geotermikus energiát kinyerni a földkéreg e célra el-
határolt részébõl (geotermikus védõidom) szabad.

(3) A geotermikus védõidomot a bányafelügyelet jelöli ki.
(4) A geotermikus védõidomon belül a jogosult írásbeli

hozzájáruló nyilatkozata nélkül geotermikus energia ki-
nyerését szolgáló létesítmény más részére nem engedé-
lyezhetõ.

(5) A geotermikus védõidomról a bányafelügyelet nyil-
vántartást vezet.”

8. § A Bt. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A bányatelket kérelemre, külfejtéses mûvelésre vo-
natkozó bányatelek esetében az ingatlantulajdonosoknak a
bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igény-
bevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, haszno-
sítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételei
figyelembevételével a bányafelügyelet határozatban álla-
pítja meg.”

9. § A Bt. 26/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg e § a következõ (7) és
(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati
jogát törli, ha

a) a kitermelés, illetve az üzemszerû tárolás megkezdé-
sére megállapított határidõt engedély hiányában elmu-
lasztja,

b) a meghatározott térítésfizetési kötelezettségének
nem tesz eleget,

c) jogutód nélkül megszûnik.
(7) A bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosí-

tottját – pályáztatást követõen – a bányafelügyelet határo-
zatban jelöli ki.

(8) A pályázatot a bányafelügyelet a honlapján és a hi-
vatalos lapjában – szénhidrogének esetében az Európai
Unió hivatalos lapjában is – meghirdeti.”

10. § A Bt. 26/B. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A bányafelügyelet a bányatelket kérelemre módo-
síthatja. Ha a módosítás az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett bányatelket érint, a módosításról rendelkezõ jog-
erõs határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a
bányatelekben bekövetkezett módosulás ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzése végett. A bányatelek módosítására a bá-
nyatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell meg-
felelõen alkalmazni.

(5) A bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bá-
nyatelket a bányafelügyelet határozattal a nyilvántartásból
törli és errõl az érintetteket értesíti, valamint a jogerõs ha-
tározattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányate-
lek ingatlan-nyilvántartásból történõ törlése végett. A bá-
nyatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok
megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a kör-
nyezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek
törlését követõen is fennállnak.”

11. § A Bt. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bánya-
vállalkozó köteles azonnal a bányafelügyeletnek,
amennyiben vízbetörés vagy hulladékkezelés során követ-
kezik be, a környezetvédelmi, továbbá vízügyi hatóságnak
is bejelenteni. A bejelentés és vizsgálat rendjét a bányabiz-
tonsági szabályzatban kell meghatározni. A súlyos üzem-
zavar körét a miniszter rendeletben állapítja meg.”
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12. § A Bt. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg e § a következõ (5) és
(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e törvény hatálybalépése elõtt keletkezett, hasz-
nálaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos
tájrendezési feladatok elvégzésére az köteles, aki 2004.
december 31-én e bányászati célú mélyfúrások tulajdono-
sa, vagy aki e határidõ után a mélyfúrás tulajdonjogát meg-
szerezte.

(5) A tulajdonos köteles a (4) bekezdés szerinti felada-
tok elvégzésére vonatkozó – a tájrendezés végrehajtásának
ütemezését is magában foglaló – tájrendezési tervet készí-
teni, és a bányafelügyelethez jóváhagyásra benyújtani.

(6) Nem kell elvégezni azoknak a bányászati célú mély-
fúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerül-
nek. A hasznosításra vonatkozó felülvizsgálat elfogadásá-
ról a bányafelügyelet határozatban dönt.”

13. § (1) A Bt. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet
a bányavállalkozó, ha azt

a) mûszaki üzemi terv, illetve kutatási terv nélkül vagy
attól eltérõen,

b) e törvény III. Részében elõírt szabályok megszegé-
sével,

c) a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogsza-
bályban elõírt bejelentési, önbevallási vagy befizetési kö-
telezettségét hibásan, késedelmesen vagy azt elmulasztva,

d) a bányászati tevékenység során keletkezõ hulladék
kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével,

e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasz-
nosítására vonatkozó szabályoktól eltérõen
gyakorolja.”

(2) A Bt. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A bányavállalkozó bányászati tevékenységbõl ere-
dõ kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére a mi-
niszter a koncessziós szerzõdésben, a bányafelügyelet az
engedélyben a bányavállalkozó ajánlata figyelembevéte-
lével biztosítási szerzõdés megkötését vagy biztosíték adá-
sát írja elõ. E pénzügyi fedezetnek ki kell terjednie a bá-
nyakárok megtérítésére, valamint a tájrendezési kötele-
zettség teljesítésére – ideértve a hulladékkezelõ létesítmé-
nyek környezeti kárait és rehabilitációs munkálatait – is.
Ha a bányavállalkozó a megadott határidõre e kötelezett-
ségének nem tesz eleget, a bányafelügyelet – a kötelezett-
ség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését
vagy folytatását felfüggesztheti.”

14. § A Bt. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati lé-
tesítmények más célú hasznosítására készített mûszaki ter-
vet a bányafelügyelet engedélyezi, és annak végrehajtását
ellenõrzi.”

15. § (1) A Bt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében
– az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatáro-
zott – mûszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi ha-
tósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási,
piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. A bá-
nyafelügyelet tûzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld
alatti, valamint ezzel egy tekintet alá esõ külszíni részére
terjed ki.”

(2) A Bt. 43. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) A bányafelügyelet mûködését saját bevételeibõl és
központi költségvetési támogatásból fedezi. A bányafel-
ügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bányatelek
jogosultja, külön jogszabály szerint földgáztárolói, -szállí-
tói és -elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes felügyele-
ti díjat köteles fizetni. A felügyeleti díj éves mértéke a bá-
nyatelekbõl a tárgyévet megelõzõ évben kitermelt ásványi
nyersanyag bányajáradék-köteles része értékének 0,4%-a,
egyebekben az engedélyes tevékenység tárgyévet megelõ-
zõ évi árbevételének 0,4%-a. A bányafelügyelet eljárá-
saiért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A felügye-
leti díj – legfeljebb a tárgyévre megállapított fizetési köte-
lezettség mértékéig – csökken a fizetésre kötelezett által a
bányafelügyelet eljárásaiért a tárgyévben megfizetett igaz-
gatási-szolgáltatási díjak összegével.”

16. § A Bt. 43/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A bányahatósági eljárásokban, ha az eljárás több
mint 20 ingatlantulajdonost és az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett jogszerû használót érint, a bányafelügyelet ha-
tósági közvetítõt vehet igénybe.”

17. § A Bt. 44. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ o)–r) ponttal egészül ki:

[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel
a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]

„n) a bányászati tevékenység során keletkezõ hulladék
kezelése, az ehhez szükséges létesítmények és berendezé-
sek építése, használatbavétele és üzemeltetése, valamint
bezárása és utógondozása,

o) az a)–n) pontokban felsorolt tevékenységekhez és
létesítményekhez alkalmazott nyomástartó berendezések
és rendszerek építése, használatbavétele, üzemeltetése és
elbontása,

p) a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megku-
tatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántar-
tásához fûzõdõ állami érdek érvényesítése,

q) a földtani közeg által okozott veszélyek és káros fo-
lyamatok elleni védelem szempontjainak érvényesítése,

r) a földtani közeg hasznosítási lehetõségeinek szám-
bavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek
meghatározása.”



18. § (1) A Bt. 49. §-ának 4. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket
tartalmazzák:]

„4. „Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi
nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevé-
kenységek során keletkezõ hulladékok kezelése, valamint
az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenység-
nek minõsül:

a) a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett elõ-
készítése, osztályozása, a szénhidrogén-bányászatban el-
sõdleges feldolgozása,

b) a haszonanyagok helyben végzett készletezése,
c) a bánya szüneteltetése, bezárása, a szénhidrogén-

mezõ felhagyása,
d) a bányászati tevékenység befejezését követõ tájren-

dezés,
e) a szénhidrogén tárolására alkalmas földtani szerke-

zetek kutatása, tárolásra történõ kialakítása és hasznosí-
tása,

f) a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem
járó geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosí-
tása, továbbá

g) az a)–f) pontokban meghatározott tevékenységek
során keletkezett hulladék kezelése is.”

(2) A Bt. 49. §-ának 6. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket
tartalmazzák:]

„6. „Elõkészítés” a kitermelést közvetlenül követõ tevé-
kenység – ideértve az ehhez tartozó zagytározó létesítését,
használatát és megszüntetését –, amely magában foglalja
az ásványi nyersanyagok üzemi gyûjtését, szállítását, fizi-
kai elválasztását, felaprózását, osztályozását, kioldását és
mechanikai fizikai, biológiai, termikus vagy kémiai mód-
szerekkel történõ dúsítását, a kõolaj, földgáz tisztítását,
szétválasztását, de nem ideértve az olvasztást, a termikus
gyártási folyamatokat és a kohászati eljárásokat.”

(3) A Bt. 49. §-ának 11. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket
tartalmazzák:]

„11. „Geotermikus energia”: a földkéreg belsõ hõener-
giája.”

(4) A Bt. 49. §-ának 21. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket
tartalmazzák:]

„21. „Meddõhányó”: az ásványi nyersanyag kiterme-
lése során vagy azzal együtt kitermelt és attól leválasztott
szilárd meddõanyagok felhalmozott tömege.”

(5) A Bt. 49. §-ának 26. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket
tartalmazzák:]

„26. „Szolgáltatásra köteles földtani adat”: azok a föld-
tani adatok, amelyeket földtani vagy ásványi nyersanyag-
kutatás, kitermelés során a bányavállalkozó közvetlenül

vagy a földtani alapadatok feldolgozásával közvetett mó-
don megismer.”

(6) A Bt. 49. §-ának 32. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket
tartalmazzák:]

„32. „Meddõanyag”: egy adott ásványinyersanyag-
kitermelõhely vonatkozásában az olyan ásványi anyag,

– amely a haszonanyag alkotta telep (kõzettest) fölött,
alatt, mellett vagy azon belül, de elkülönült kõzettestben
fordul elõ, és

– amelynek bizonyos mértékû kitermelését a haszon-
anyag lemûvelése szükségessé teszi, és

– amelynek meddõvé minõsítését a bányafelügyelet
engedélyezte.”

(7) A Bt. 49. §-a a következõ 37–40. pontokkal egészül ki:
[E törvényben használt egyes kifejezések a következõket

tartalmazzák:]
„37. „Magas inertgáz tartalmú földgáz”: az olyan föld-

gáz, amelyben a nem éghetõ gázok (joghatású méréssel
meghatározott) aránya eléri vagy meghaladja a 30(térfo-
gat)%-ot.

38. „Nem hagyományos eredetû és különleges eljárással
kitermelhetõ szénhidrogén”: az olyan szénhidrogén, ame-
lyet a szénhidrogén-képzõdés feltételeit biztosító üledékes
anyakõzet pórusaiban létrejött szénhidrogén felhalmozó-
dásból, rendkívül gyenge áteresztõképességû tároló réte-
gekbõl, valamely egyedi eljárással, többnyire rétegserken-
tési vagy a szilárdásvány-bányászatban alkalmazott bá-
nyászati technológia alkalmazásával lehet csak kitermelni.

39. „Egyéb gázok és termékei vezetéke”: tartozékaival
és alkotórészeivel együtt az a szállító-, elosztó csõvezeték,
amely a földgázon kívüli egyéb gázt, fluidumot vagy ezek
termékeit a termelés (elõkészítés, gyártás, tárolás) kiadó
pontjától (elõkészítõ üzem, feldolgozóüzem), indító állo-
másától, illetve az országhatár átlépésétõl a felhasználás
(lakótelepülés, ipari létesítmény), feldolgozás átadó állo-
másáig, illetve az országhatárig szállítja.

A vezetékek alkotórészei:
– indító- és átadóállomás,
– a vezeték üzemeltetését szolgáló technológiai létesít-

mények (nyomásfokozó, töltõ, lefejtõ, lefúvató, szaka-
szoló, tisztító állomások) és a nyomvonal jelzésére szol-
gáló berendezés,

– a vezeték üzemeltetését, irányítását, ellenõrzését
szolgáló létesítmények és berendezések (távfelügyeleti,
hírközlési, korrózióvédelem) a távadat átvitelt biztosító
szolgáltatás hozzáférési pontjáig.

40. „Szénhidrogén mezõ”: egy vagy több, szakmailag
igazolható módon ugyanazon földtani szerkezethez vagy
szerkezetileg összefüggõ, közös hidrodinamikai rend-
szerû, jól lehatárolható rétegtani képzõdményhez tartozó
szénhidrogén telepbõl álló szénhidrogén elõfordulás.”

19. § A Bt. 50. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A törvény 9. §-ában megjelölt területek minõsítésé-
rõl, a minõsítések ötévenként történõ felülvizsgálatáról és
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a koncesszióra jelölhetõ zárt területek közzétételérõl a bá-
nyafelügyelet gondoskodik.”

20. § (1) A Bt. 50/A. §-a (1) bekezdésének l) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép, és e bekezdés a követ-
kezõ p)–s) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány]
„l) az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia

fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározására”

„p) a szolgáltatásra köteles földtani adatok körére és az
adatszolgáltatás rendjére,

q) a 26/A. § (7) bekezdése szerinti pályázat tartalmi kö-
vetelményeire,

r) a geotermikus védõidom meghatározására és kijelö-
lésére,

s) a koncessziós pályázatra kijelölt elõfordulási terüle-
ten elvégzendõ komplex érzékenységi és terhelhetõségi
vizsgálat tartalmára és elkészítésére, továbbá az ezzel
összefüggõ szakhatósági közremûködésre”
[vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ meg-
állapítására.]

(2) A Bt. 50/A. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, és e bekezdés a következõ
j) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter]
„i) az Európai Unió irányelveiben elõírt, az ásványi

nyersanyagkutatásról, feltárásról és termelésrõl szóló, va-
lamint az ásványvagyon-gazdálkodással, továbbá a bányá-
szati tevékenység során keletkezõ hulladékkal kapcsolatos
jelentés elkészítésének, az Európai Bizottsághoz történõ
továbbítás és a közzététel rendjének,

j) a földtani szakértõi engedélyek kiadására vonatkozó
szabályoknak”
[rendeletben történõ megállapítására.]

21. § A Bt. 51. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„51. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i
94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, feltárá-
sára és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának
és felhasználásának feltételeirõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-i
2003/55/EK irányelve a földgáz belsõ piacára vonatkozó
közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i
2006/21/EK irányelve az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról (3. cikk 3. és 8. pontja, 14. és
19. cikk), a törvény 1. §, 2. §, 16. §, valamint 19. §-a.”

22. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatá-
rozott kivétellel – a kihirdetését követõ 46. napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény 23. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-a a kihirdetését követõ 90. napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg a Bt. 9. § (2) bekezdése hatá-
lyát veszti.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Bt. 16. §-át követõ cím, a Bt. 20. §-a (2) bekezdése
c) pontjának „energetikai hasznosítás céljából” szövegré-
sze, a Bt. 20. §-a (14) bekezdésének „az állami földtani fel-
adatokat ellátó szerv szakvéleményének figyelembevéte-
lével” szövegrésze, 43. §-a (7) bekezdésének „illetõleg el-
látja a 20/A. §-ban meghatározott állami feladatokat” szö-
vegrésze,

b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17/B. §-ának (9) bekezdése, valamint a
17/C. §-a (2) bekezdésének „az állami földtani feladatokat
ellátó közigazgatási szerv szakvéleményében foglaltakra
tekintettel, továbbá” szövegrésze.

(5) E törvény 6. §-ában foglaltakat e törvény hatálybalé-
pését követõ egy év elteltével kell alkalmazni.

(6) A Bt. 36. §-ának (5) bekezdése szerinti tájrendezési
terv kidolgozását és jóváhagyásra történõ beterjesztését,
valamint a (6) bekezdésben szereplõ felülvizsgálatot e ren-
delkezés hatálybalépését követõ egy éven belül el kell vé-
gezni.

23. § A törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-

vény (a továbbiakban: VET) 12. §-ának (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A termelõ kérelmére a Hivatal igazolja a megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával elõál-
lított villamos energia és hasznos hõ mennyiségét, vala-
mint a kapcsoltan termelt energia elõállításához felhasz-
nált elsõdleges energiaforrást.”

b) a VET 170. §-a (1) bekezdésének 29. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„29. a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladék-

ból nyert energiával, továbbá a kapcsoltan, illetve a jog-
szabályban meghatározott egyéb módon termelt villamos
energia felhasználását elõsegítõ kötelezõ átvételi rendszer
részletes szabályait – különösen az átvételi kötelezettség
alá esõ villamos energia átvételi árát – a kötelezõ átvételi
rendszer keretében végrehajtandó elszámolások részletes
szabályait, az átvételi kötelezettség alá esõ villamos ener-
gia befogadásának és kötelezõ átvételének részletes szabá-
lyait, valamint az egyes termelési eljárások, különösen a
kapcsoltan vagy biomasszával termelt villamos energia
kötelezõ átvételéhez szükséges minimális hatásfokot, to-
vábbá a kapcsoltan termelt villamos energia esetén a villa-
mos energia hasznosításának módját,”
[rendeletben állapítsa meg.]

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke



A Kormány
54/2008. (III. 20.) Korm.

rendelete
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia

fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-a (1) bekezdésének l) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a következõ-
ket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a Bt. 20. §-ának (2) bekezdése szerint
bányajáradék-fizetésre kötelezettekre terjed ki.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után
keletkezõ érték és a fizetendõ bányajáradék

meghatározása

2. §

(1) Szilárd ásványi nyersanyagok esetében
a) a kitermelt ásványi nyersanyag után keletkezõ érték

a bányatelket megállapító határozatban vagy egyéb ható-
sági engedélyben meghatározott ásványi nyersanyag kiter-
melt mennyiségének (m3) és az 1/a. mellékletben megjelölt
fajlagos értéknek (Ft/m3) ezer forintra kerekített szorzata
(E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének f)–h) pontja szerinti
százaléka.

(2) A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét az
egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kiterme-
lõ engedélyes bányamérési (geodéziai) módszerekkel
vagy egyéb alkalmas módon köteles meghatározni. A
meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell.

Az engedélyes köteles a nyersanyag-kitermelés befeje-
zését követõ 60 napon belül az ásványi nyersanyag
mennyiségi változását geodéziai számítással (térfogatszá-
mítás) meghatározni, és az errõl szóló jelentést a bányafel-
ügyeletnek megküldeni.

(3) A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag
mennyiségét bányamérési (geodéziai) módszerekkel köte-
les meghatározni. Mélymûveléses bányaüzem esetén a ki-
termelt mennyiség meghatározása tömegméréssel is tör-
ténhet. A változást a bányamûvelési térképen fel kell tün-
tetni. Az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó meny-

nyiségi változását geodéziai felmérésen alapuló számítás-
sal (térfogatszámítás) meg kell határozni. A meghatározás
eredményét bizonylatolni kell.

(4) A bányajáradék önbevallásokat a 2. melléklet sze-
rinti nyomtatványon kell megtenni.

3. §

(1) Energetikai célra hasznosított geotermikus energia
esetében

a) a kitermelt geotermikus energia után keletkezõ érték
a kitermelt legalább +30 °C-os hõmérsékletû energiahor-
dozóból kinyert energiamennyiségnek (GJ) és az 1/b. mel-
léklet B. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) A fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-ának (7) bekezdése szerinti százaléka.

(2) Az energetikai célra kinyert geotermikus energia
mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek ér-
dekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó
kútfejen mért hõmérsékletét és mennyiségét (m3), vala-
mint az energiahordozó hõmérsékletét a kinyerésre szol-
gáló berendezés kimeneti pontján.

(3) A bányajáradék önbevallásokat a 3/a. és a 3/b. mel-
léklet szerinti nyomtatványon kell megtenni.

4. §

(1) Kõolaj esetében
a) a kitermelt kõolaj mennyisége után keletkezõ érték a

kitermelt kõolaj mennyiségének (t) és az 1/b. melléklet
A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/t) ezer
forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja sze-
rinti százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt kõolaj
mennyiségét (t és m3) meghatározni és bizonylatolni.

(3) A bányajáradék önbevallásokat a 4/a. és a 4/b. mel-
léklet szerinti nyomtatványon kell megtenni.

5. §

(1) Az 1998. január 1. után termelésbe állított mezõkön
kitermelt szénhidrogén földgáz esetében

a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezõ érték
a kitermelt földgáz hõmennyiségének (GJ) és az 1/b. mel-
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léklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a), c)–e) pontja sze-
rinti százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz
mennyiségét (E m3-ben) és hõmennyiségét (GJ-ban) meg-
határozni és bizonylatolni.

(3) A föld alatti gáztárolás kényszerû párnagáz lecseré-
lésébõl származó földgáz kitermelése, valamint az 1998.
január 1. után termelésbe állított mezõkön kitermelt föld-
gáz esetében az önbevallást az 5/a. és az 5/b. melléklet sze-
rinti nyomtatványokon kell megtenni.

6. §

(1) Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön
kitermelt földgáz esetében

a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezõ érték
a kitermelt földgáz hõmennyiségének (GJ) és az 1/b. mel-
léklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/GJ) szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti
százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz
mennyiségét (E m3-ben) és hõmennyiségét (GJ-ban) meg-
határozni és bizonylatolni.

(3) Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön
kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás
kényszerû párnagáz lecserélésébõl származó földgáz ki-
termelését), az önbevallást a 6/a. és a 6/b. melléklet szerinti
nyomtatványokon kell megtenni.

7. §

(1) Széndioxid földgáz esetében
a) a kitermelt széndioxid földgáz után keletkezõ érték a

kitermelt széndioxid mennyiségének (E m3) és az 1/b. mel-
léklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek
(Ft/E m3) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft),

b) a fizetendõ bányajáradék hatósági engedély alapján
végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított ér-
téknek a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti
százaléka.

(2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt széndioxid
földgáz mennyiségét meghatározni és bizonylatolni.

(3) A bányajáradék önbevallásokat a 7. melléklet szerinti
nyomtatványon kell megtenni.

A bányajáradék bevallására és befizetésére vonatkozó
rendelkezések

8. §

(1) A bányajáradék önbevallást a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.)
4. §-ának (5) bekezdésében elõírt határidõre az e rendelet
mellékletei szerinti nyomtatványokon kell teljesíteni, és
egyidejûleg befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 301. §-ának (2) bekez-
désében meghatározott késedelmi kamatot számít fel.

(2) A bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál veze-
tett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék
befizetés” elnevezésû számlára kell befizetni.

(3) A bányajáradék önbevallást a Bt. Vhr. 4. §-ának
(4) bekezdésében meghatározott kezdeti idõponttól akkor
is meg kell tenni, ha az adott idõszakban bányajáradék fi-
zetési kötelezettség nem keletkezett.

(4) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel
ásványi nyersanyagot kitermelõ vállalkozó köteles olyan
nyilvántartást vezetni, amelybõl megállapítható és ellen-
õrizhetõ egy adott idõszakra bevallott bányajáradék meg-
határozásának és megfizetésének jogszerûsége.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének

meghatározására vonatkozó belsõ szabályzatot,
b) az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyi-

ségi változását bemutató hites bányamérõ által ellenjegyzett
geodéziai felmérésen alapuló számítást (térfogatszámítást),

c) mérõmûszeres mennyiség meghatározás esetén a
mérõmûszer hitelesítését igazoló bizonylatot.

(5) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel
ásványi nyersanyagot kitermelõ vállalkozó köteles az
(1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és
bizonylatokat 5 évig megõrizni.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba. Ezzel egyidejûleg a szilárd ásványi nyersanyagok
és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az ér-
ték számítására vonatkozó szabályoknak megállapításáról
szóló 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Ezt a rendeletet az alkalmazás tapasztalatai, az ásvá-
nyi nyersanyagok értékének módosítási igénye, valamint a
környezet védelmével és a természeti erõforrások fenntart-
ható használatával kapcsolatos szempontok alapján elsõ
esetben 2008. december 31-ig, azt követõen kétévenként
felül kell vizsgálni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



1/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

A szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értéke

Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása
Fajlagos érték

Ft/m3

0900 Szén
Feketeszén A Mecsek hegységben elõforduló liász korú széntelepek

függetlenül a települési mélységtõl
10 100

Barnaszén A Magyar Középhegység kréta, eocén és miocén korú
szénmedencéiben található széntelepek függetlenül a te-
lepülési mélységtõl

9 500

Lignit Valamennyi pannonkorú földes-fás széntelep 4 500
1300 Tõzeg-lápföld-lápimész

Tõzeg-lápföld-lápi-
mész

Álló- és folyóvizek lápjaiban keletkezett és keletkezõ
képzõdmények

1 500

4100 Agyag
Agyag, képlékeny
agyag

Valamennyi holocén, pleisztocén, pannon és miocén
korú természetes állapotban képlékeny, valamint termé-
szetes állapotban nem képlékeny lösz és oligocén tengeri
agyag-agyagmárgák függetlenül vegyi és ásványtani
összetételüktõl

1 100

Tûz- és saválló agyag Másodlagos lelõhelyen keletkezett magas tûzállóságú
agyagos képzõdmények

4 700

Bentonitos agyag 50%-nál magasabb montmorillonit tartalmú kõzet 6 400
Kaolinos agyag A Tokaj hegység kaolinites nemesagyag képzõdményei 31 200
Illites agyag Füzérradvány környékén található magas káliumtartalmú

kaolinites nemesagyag képzõdmények
17 800

Gyógyiszap Gyógyászati célra alkalmas agyag (iszap) függetlenül a
származási helytõl és a kitermelésmódszertõl.

18 700

4200 Homok
Homok Laza törmelékes (0,02–2,0 mm szemnagyságú) képzõd-

mények függetlenül kõzettani összetételüktõl és osztá-
lyozottságuktól

870

Kvarchomok Másodlagos lelõhelyen található, jól osztályozott, lénye-
gileg kvarcszemcsékbõl álló pannonkorú homokfélesé-
gek csekély 2% alatti szennyezõanyag-tartalommal

1 900

4300 Kavics
Kavics 2,0 mm átmérõnél nagyobb szemcseméretû valamennyi

laza üledékes kõzet, függetlenül ásványtani összetételük-
tõl és osztályozottságuktól

950

4400 Homokkõ
Kvarchomokkõ Zömmel kvarcanyagú és kovás kötõanyagú képzõdmé-

nyek
6 900

Tömbös homokkõ Zömmel kvarcanyagú és kovás kötõanyagú képzõdmé-
nyek a Balaton-felvidéken (Balatonrendes), a Keszthelyi
hegységben (Karmacs), Mecsek hegységben (Budafa) és
Üröm ezüsthegyi bányájában

6 500

Kaolinos homokkõ Sárisáp környéki alsóoligocén összletben található áthal-
mozott agyagos kötõanyagú homokkövek

1 900

4500 Mészkõ
Tömör mészkõ Általában tengeri képzõdésû mezozoós és kainozoós kar-

bonátos üledékek a mészkõre jellemzõ vegyi és ásvány-
tani összetétellel

1 100

Puha (mállott) mészkõ Másodlagos folyamatok hatására különbözõ mértékû
mállást szenvedett karbonátos képzõdmények

1 900

Vastagpados mészkõ Idesorolandók a pleisztocén forrásmészkövek (Budake-
szi, Süttõ) és egyes jura és kréta mészkövek (Piszke,
Siklós, Tardos)

6 500

4600 Dolomit
Dolomit Cukorszövetû triász vegyi üledékek a dolomitokra jel-

lemzõ kémiai és ásványtani összetétellel
1 600
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Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása
Fajlagos érték

Ft/m3

Porló dolomit Másodlagos folyamatok hatására elbontott képzõdmé-
nyek

1 400

Minõségi dolomit Pilisvörösvár környékén található nagytisztaságú és tö-
mött szövetû üledékes kõzetek

1 800

4700 Márga
Márga Észak-Gerecsében található márgás jellegû képzõdmé-

nyek függetlenül a felhasználási céltól
2 000

Leveles márga Üröm környékén található középsõ oligocén tömött már-
gás képzõdmények

6 500

4800 Gipsz
Gipsz A perkupai terület gipszes-anhidrites képzõdményei 4 200

4900 Dácittufa
Dácittufa Savanyú és semleges kémizmusú vulkáni mûködéssel

kapcsolatos vulkáni törmelékes képzõdmények
6 200

5100 Gránit
Gránit Mélységi magmás képzõdmények a gránitra jellemzõ ve-

gyi és ásványos összetétellel
4 500

Mállott gránit Tektonikus vagy exogén folyamatok eredményeképpen
különbözõ mértékben felaprózódott gránitféleség

1 000

5200 Diabáz
Diabáz A Bükk-hegység semleges kemizmusú vulkáni képzõd-

ményei
1 400

5300 Dácit
Dácit Semleges- savanyú kémizmusú vulkáni és szubvulkáni

finomszemcsés porfiros szövetû képzõdmények. (SiO2

tartalom 70–60% közötti, kõzetalkotó ásványok csökke-
nõ mennyiségi sorrendben: Na-Ca-plagioklász, biotit,
amfiból, kvarc, kõzetüveg

2 500

5400 Bazalttufa
Bazalttufa Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó törmelékes képzõd-

mények függetlenül vegyi és ásványos összetételüktõl
1 500

5500 Bazalt
Bazalt Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó bázikus kiömlési vul-

káni képzõdmény
2 500

5600 Andezit
Andezit Semleges kémizmusú vulkáni és szubvulkáni képzõdmé-

nyek az andezitre jellemzõ vegyi és ásványos összetétel-
lel

1 500

Pados andezit Semleges kemizmusú vulkáni képzõdmények 1 700
5700 Riolit

Riolit Az Északi-középhegység savanyú vulkanikus kõzetei
vegyi és ásványos összetételtõl függetlenül

600

5800 Kovakõzet
Kvarcit Különbözõ folyamatokból képzõdõ, lényegileg kovasav-

ból álló képzõdmény
4 500

Kovaföld Kova-algákból keletkezett amorf kovasavas képzõdmé-
nyek a Mátra és Tokaj hegységben

5 700

5900 Riolittufa
Riolittufa Az Északi-középhegység, valamint Sárszentmiklós mio-

cén vulkanizmusához kapcsolódó törmelékes képzõdmé-
nyek függetlenül vegyi és ásványos összetételüktõl

760

Zeolitos riolittufa Savanyú vulkanitokból hidrolites bomlás révén keletke-
zett kõzetek

3 100

Horzsakõtufa (pumicit) Vulkáni kitöréssel kapcsolatos gõzök és gázok expanzió-
ja által keletkezett horzsakõ törmelék némi zeolit ás-
ványtartalommal

3 100

6000 Zöldpala
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Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása
Fajlagos érték

Ft/m3

Zöldpala Felszínre került gyengén átalakult (metamorf) paleozoós
képzõdmények

5 500

6200 Gneisz
Gneisz Felszínre került, erõsen átalakult (metamorf) paleozoós

képzõdmények
700

6900 Termálsó
Termálsó Vulkáni utómûködés hatására szulfátsókban (linarit-alu-

nit félék) gazdag különbözõ mértékben átalakult riolit,
trachit, andezit vagy dácit

4 200

7000 Kálitufa
Kálitufa A Tokaj-hegység szarmata korú vulkanizmusához kap-

csolódó magas káliumtartalmú riolittufa
3 300

7100 Alginit
Alginit Pula és Gérce környékén ismeretes magas szervesanyag

tartalmú kõzetek (olajpala)
3 400

7200 Perlit
Perlit A Tokaj-hegységben található riolit vulkanizmussal kap-

csolatos üveges gyöngyszerû képzõdmények
1 800

8100 Bauxit
Bauxit A Dunántúli-középhegység valamennyi kréta idõszaki

böhmites – hidrargillites üledékes telepei függetlenül
azok minõségétõl

17 800

8500 Mangánérc
Karbonátos mangánérc Az úrkúti elõfordulás jura üledékes eredetû mangán tele-

pei függetlenül a minõségtõl
38 200

9500 Urán-oxid és egyéb radioaktív intermedier termék
Urán-oxid és egyéb ra-
dioaktív intermedier
termék

Felszíni üzemben a bányavízbõl, illetve a perkolációval
együtt kinyert urán-oxid, illetve egyéb uránsók

4 000 Ft/kg

0000 Meddõhányóból nyert nyersanyagok
Meddõhányóból
nyert nyers-
anyagok

Az ország egész területén elõforduló bányászati, mélyépítési vagy egyéb tevé-
kenységbõl származó és meddõhányóban tárolt vegyes ásványi nyersanyagok
Abban az esetben, ha földtani szakvélemény alátámasztja, hogy a kitermelt med-
dõhányó anyag a jelen mellékletben szereplõ nyersanyagot 60%-nál kisebb
mennyiségben tartalmazza.
Abban az esetben, amikor a kitermelt meddõhányó anyag a jelen mellékletben
szereplõ nyersanyagot legalább 60%-ban tartalmazza, az adott nyersanyagnál
megjelölt fajlagos értéket kell alkalmazni

550

1/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

A fluidum ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értéke

A. Fluidum nyersanyagok

Kód
Nyersanyag
megnevezése

A nyersanyag földtani azonosítása Fajlagos érték

9010 Kõolaj A föld felszíne alatt elõforduló általában sötétbarna, barnásfekete
(zöld árnyalatú) folyékony vagy félszilárd halmazállapotú, víznél
kisebb térfogatsûrûségû, viszonylag sok illó anyagot tartalmazó,
fõleg szénhidrogénekbõl álló elegy, amelyben a hidrogén és szén-
atomok molekulaszerkezete igen változatos. Általában található
benne kén-, nitrogén- vagy oxigénvegyület, nyomelemek és némi
víz. A kõolaj tartalmazhat gázt, folyékony vagy szilárd halmazálla-
potú összetevõket az olaj típusától (minõségétõl), illetve a nyomás
és hõmérsékleti körülményektõl függõen.

119 420 X k – K1× I Ft/t,
ahol a

k
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7 55
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Kód
Nyersanyag
megnevezése

A nyersanyag földtani azonosítása Fajlagos érték

9020 Konvencionális
eljárással termelt
szénhidrogén
földgáz

Olyan 30 térfogat%-nál kisebb inertgáz tartalmú szénhidrogéngáz,
amely normál porozitású és permeabilitású rezervoár-kõzetekben
gáz fázisban vagy kõolajban oldva (oldott gáz) fordul elõ és hagyo-
mányos technológiával kitermelhetõ.

2034 X k – K2×
I Ft/GJ,
ahol a

k
p d

p d
� � �

� �
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,

9040 Magas inertgáz
tartalmú szénhid-
rogén földgáz

Olyan konvencionális szénhidrogén földgáz, amelynek inertgáz tar-
talma eléri vagy meghaladja a 30 térfogat%-ot.

2034 X k – K2× I Ft/GJ,
ahol a

k
p xd

p d
� �

� �
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,

9030 Nem konvencio-
nális eljárással
termelt szénhid-
rogén földgáz

Olyan szénhidrogén földgáz, amely eltér a hagyományosan csapdá-
zódott vagy kõolajban oldott szénhidrogén gáztól. A rezervoár na-
gyon alacsony permeabilitású, hagyományos technológiával nem
termelhetõ (hatékony stimuláció szükséges), illetve kinyerése nö-
velt hatékonyságú eljárásokat igényel. A nem konvencionális szén-
hidrogén földgáz lehet: medenceközpontú gáz, szénhez kötött
metán, illetve szénbányászati metán.

2034 × k – K2× l Ft/GJ
ahol a

k
p d

p d
� � �

� �
1 1

0 0

7 55

7 55

,

,

9400 Széndioxid föld-
gáz

Olyan földgáz, amelynek a CO2 tartalma legalább 60% 3 200 Ft/Em3

p1 = a Platt’s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) bevallási idõszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani
átlaga

p0 = a Platt’s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) 2007. december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga
7,55 = USD/bbl ár és az USD/t ár viszonyszáma

d1 = az MNB devizaárfolyamainak bevallási idõszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/USD
d0 = az MNB devizaárfolyamainak 2007. december hónapra vonatkozó számtani átlaga Ft/USD
K1 = fajlagos elõkészítési költség 10 000 Ft/t
K2 = fajlagos elõkészítési költség 80 Ft/GJ
I = korrekciós tényezõ évenként az elõzõ évi ipari – élelmiszeripar nélküli – belföldi értékesítés árindexével nö-

vekszik. Az I értéke 2008. évben 1,06

A bányavállalkozó a bányajáradék önbevallással egyidejûleg köteles az MBFH-nak megküldeni a fajlagos érték meg-
határozását alátámasztó számítási anyagokat.

B. Geotermikus energia

Kód Megnevezés Földtani azonosítás
Fajlagos

érték Ft/GJ

Geotermikus energia: A földkéreg belsõ energiája, amely energetikai céllal hasznosítható. A geotermikus energia a legalább
+30 °C hõmérsékletû folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok közvetítésével (geotermikus energiahordozók),
ezek közvetlen földkéregbõl való kitermelésével vagy recirkuláltatásával nyert energia.
2100 Geotermikus ener-

giahordozó kiterme-
lésével nyert
geotermikus energia

Azon geotermikus energia, amelynek kinyerése a legalább +30 °C-os
geotermikus energiahordozó közvetlen kitermelésével jár együtt.

1650

2200 Hõközvetítõ anyag
recirkulációjával
nyert geotermikus
energia

Azon geotermikus energia, amelynek kinyerése hõközvetítõ anyagnak
a földkéregben történõ recirkuláltatásával történik.

325

1. szám BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 13



2. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

14
B

Á
N

Y
Á

S
Z

A
T

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1.szám
Adatlap beérkezési id pontja:  

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI  HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
szilárd ásványi nyersanyag 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
Vállalkozó   

 3. Címe:���� MBFH azonosító  5. Bevallási  ���� év �� hó �� naptól 
száma:       id szak    ���� év �� hó �� napig 
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������
                  
     Ásványi nyersanyag         

Kitermel hely  
megnevezése 

Bányászati
mód kódja megnevezése kódja 

Kitermelt 
mennyiség 

(m3)

Fajlagos érték  
(Ft/m3)

Bányajáradék 
vetítési alapja 

(E Ft) 

Bányajáradék 
%

Bányajáradék  
értéke
(E Ft) 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.=10.×11./1000 13. 14.=12.×13./100 
                  
                  
                  
                  
Összesen:         
         
 15.  Név, telefonszám: 

 16.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!

P. H. 

.....................................……...... 
aláírás
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Kitöltési segédlet

„Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag” nyomtatványhoz 

1.  (6. oszlophoz)  Bányatelek védnév, vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott kitermel hely. 
2.  (7. oszlophoz)  Bányászati mód kódja: 

 külfejtés: 1 
 mélym velés: 2 

3.  (8. és 9. oszlophoz)  Az ásványi nyersanyag megnevezése, kódja: az e rendelet 1/a. számú mellékletében meghatározott megnevezés és kód. 
4.  (10. oszlophoz)  Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
5.  (11. oszlophoz)  Fajlagos érték: az e rendelet 1/a. számú mellékletében meghatározott érték. 
6. (13. oszlophoz)  Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének c), d), e) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott   

 százalék. 
7.  (14. oszlophoz)  A bevallandó bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja:  

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL           (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
geotermikus energia vízkitermelés esetén 

1. Vállalkozó megnevezése: 2.
Vállalkozó  

3. Címe: ���� MBFH azonosító 5. Bevallási  ���� év �� hó �� naptól 

száma: id szak    ���� év �� hó �� napig 
����

4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

H mérséklet °C-ban       

Kitermel hely 
megnevezése 

Energia-
hordozó  
térfogata  

m3

kútfejen 
h cserél
kimenetén 

t/2 °C Kinyert  
energia

mennyisége
GJ-ban 

Fajlagos 
érték
Ft/GJ

Bányajáradék 
vetítési alapja 

E Ft-ban 

Bányajáradék 
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9. 10.=(8.–9.)/2 11.=7.×10.× 0,004186 12. 13.=11.× 
12./1000 

14. 15.=13.× 14./100 

          
          
Összesen: 

           

18. Név, telefonszám: 

19. Dátum: év hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás geotermikus energia vízkitermelés esetén” nyomtatványhoz

 1.  (8. oszlophoz)  A kútfejen °C-ban mért h mérséklete. 
  2.  (10. oszlophoz)  A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 
  3.  (12. oszlophoz)  Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. 
 4.  (14. oszlophoz)  Bányajáradék %: a Bt. 20. §-ának (7) bekezdése szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék  
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Adatlap beérkezési id pontja: 
(Az MBFH tölti ki.) 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
geotermikus energia h közvetít  anyag recirkuláltatása esetén

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási  ���� év �� hó �� naptól 
 száma:  id szak    ���� év�� hó �� napig 
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

     H mérséklet °C-ban               

 Kitermel hely 
megnevezése 

 Energia-  
hordozó  
térfogata  

m3

 kútfejen 
 h cserél
kimenetén 

 t/2 °C 
 Fajh
GJ/m3×
°C

 Kinyert energia  
mennyisége

GJ-ban 

 Fajlagos 
érték
Ft/GJ

 Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

 Bányajáradék 
%-ban 

 Bányajáradék  
E Ft-ban 

 6.  7.  8.  9. 10.=(8.–9.)/2.  11. 12.=7.×10.×11.  13.  14.=12. × 13./1000  15. 16.=14. × 15./100 

                      
                      
           
                      
 Összesen: 

 18.  Név, telefonszám: 

 19.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!

P. H. 

...................................... 

aláírás
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Kitöltési segédlet

„Bányajáradék önbevallás geotermikus energia h közvetít  anyag recirkuláltatása esetén” nyomtatványhoz

1. (7. oszlophoz) A recirkuláltatott h közvetít  anyagnak a h cserél  bemenete el tt m3-ben mért térfogata. 
2. (8. oszlophoz) A recirkuláltatott h közvetít  anyag kútfejen °C-ban mért h mérséklete. 
3. (9. oszlophoz) A recirkuláltatott h közvetít  anyagnak a h cserél  kimenetén °C-ban mért h mérséklete. 
4. (10. oszlophoz) A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 

5. (11. oszlophoz)  A recirkuláltatott anyag fajh je GJ/m3 × °C-ban kifejezve. 
6. (13. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott érték. 
7. (15. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. § (7) bekezdés szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez ) megnevezése Kitermelt mennyiség tonnában és m3-ben

6. 7.

 Összesen: 

 8.  Név, telefonszám: 

 9.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!

P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj” nyomtatványhoz

1. (7. oszlophoz) A bevallási id szakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj mennyisége tonnában és m3-ben kifejezve. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  
tonna, m3

Fajlagos érték 
Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék 
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olaj” nyomtatványhoz

 1.  (7. oszlophoz)  Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
 2.  (8. oszlophoz)  Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. 
 3.  (10. oszlophoz)  Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
 4.  (11. oszlophoz)  A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz

(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó 
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez ) megnevezése Kitermelt mennyiség E m3-ben és GJ-ban 

6. 7.

 Összesen: 

 8.  Név, telefonszám: 

 9.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz” 

nyomtatványhoz
(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után.) 

1. (7. oszlophoz) A bevallási id szakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz mennyisége E m3-ben és GJ-ban 
kifejezve. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL           (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
szénhidrogén földgáz 

(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz nélkül.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  

E m3-ben és GJ-ban 
Fajlagos érték 

Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék  
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás szénhidrogén földgáz” nyomtatványhoz

(Az 1998. január 1. után termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz nélkül.) 

1. (7. oszlophoz) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
2. (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. 
3. (10. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

(Az MBFH tölti ki.) 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz

(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe: ����  MBFH azonosító  5. Bevallási id szak: ���� év �� hó  
 száma:   
����

 4. Pénzforgalmi jelz szám: ��������-��������-��������

Kitermel hely (mez ) megnevezése Kitermelt mennyiség E m3-ben és GJ-ban 

6. 7.

 Összesen: 

 8.  Név, telefonszám: 

 9.  Dátum: ���� év �� hó �� nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  szénhidrogén földgáz” 

nyomtatványhoz
(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után.) 

1. (7. oszlophoz) A bevallási id szakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz mennyisége E m3-ben és GJ-ban 
kifejezve. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL            (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
Szénhidrogén földgáz 

(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz nélkül.) 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe:   MBFH azonosító  5. Bevallási id szak:  év  hó  
 száma:   

   

 4. Pénzforgalmi jelz szám: - -  

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  

E m3-ben és GJ-ban 
Fajlagos érték 

Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék  
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás szénhidrogén” nyomtatványhoz

(Az 1998. január 1. el tt termelésbe állított mez k termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt k olajjal együtt kitermelt olajkísér  földgáz nélkül.) 

 1.  (7. oszlophoz) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
 2.  (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott érték. 
 3.  (10. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
 4.  (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 
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Adatlap beérkezési id pontja: 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL           (Az MBFH tölti ki.) 

BÁNYAJÁRADÉK ÖNBEVALLÁS
Széndioxid földgáz 

 1. Vállalkozó megnevezése:  2. 
 Vállalkozó   

 3. Címe:   MBFH azonosító  5. Bevallási id szak:  év  hó  
 száma:   

   

 4. Pénzforgalmi jelz szám: - -  

Kitermel hely (mez )
megnevezése 

Kitermelt  
mennyiség  
E m3-ben

Fajlagos érték 

Bányajáradék  
vetítési alapja  

E Ft-ban 

Bányajáradék  
%-ban 

Bányajáradék  
E Ft-ban 

6. 7. 8. 9.= 7. × 8./1000 10. 11.= 9. × 10./100 
            
            
            
Összesen:      

 12.  Név, telefonszám: 

 13.  Dátum:  év  hó  nap 

Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak min sül!
P. H. 

............................................. 
aláírás

Kitöltési segédlet
„Bányajáradék önbevallás széndioxid földgáz” nyomtatványhoz

 1.  (7. oszlophoz) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 
 2.  (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott érték. 
 3.  (10. oszlophoz) Bányajáradék %: a Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a koncessziós szerz désben meghatározott százalék. 
 4.  (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni. 



A Kormány
57/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva, a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésé-
nek b), c), f), j), g), k) pontjaiban, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végre-
hajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1/A. § Az építésre, a tereprendezésre, illetve a vízgaz-
dálkodási célból végzett mederalakításra hatósági enge-
déllyel rendelkezõ a tevékenysége során kitermelt ásványi
nyersanyagot az engedélyében meghatározottak szerint
felhasználhatja, vagy azon a külön jogszabály szerint
tulajdonjogot szerezve azt hasznosíthatja, vagy értékesít-
heti.”

2. §

(1) A Vhr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a bányászati jog átruházására vonatkozó közokiratba

vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba fog-
lalt megállapodást;

b) az átvevõ közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos)
által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát a bányá-
szati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót
terhelõ kötelezettségek, különösen a tájrendezési, bánya-
bezárási (mezõfelhagyási), környezet- és természetvédel-
mi kötelezettségek, és a meg nem fizetett bányajáradék
átvállalásáról;

c) az átadás idõpontjában kitermelhetõ ásványvagyon
mennyiségérõl készített kimutatást;

d) az átvevõ egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát;
e) az átvevõ ajánlatát a Bt. 41. § (7) bekezdés szerinti

biztosíték adására, amely az átadó által nyújtott biztosíték-
nál nem lehet kevesebb;

f) a tevékenység gyakorlására elõírt jogszabályi felté-
telek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének iga-
zolását;

g) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-,
használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást;

h) az átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelõ
jogokról;

i) az átadás idõpontjára vonatkozóan kiegészített
bányamûvelési térképet.”

(2) A Vhr. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bányászati jog csak a megállapított bányatelek,

illetve az engedélyezett kutatási terület egésze tekinte-
tében ruházható át.”

3. §

A Vhr. 4. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Bt. 20. § (3) bekezdésének alkalmazása szem-
pontjából ásványvagyon-védelmi vagy egyéb közérdek-
nek minõsül különösen:

a) a költségesebb termelési, mûvelési eljárás alkalma-
zása az ásványvagyon termelési veszteségeinek csökken-
tése és az ipari vagyon mennyiségének növelése érdeké-
ben,

b) a nem gazdaságos kitermelés foglalkoztatáspoliti-
kai, energiaellátási érdekbõl történõ fenntartása,

c) ha a bányavállalkozó vállalja, hogy a földalatti gáz-
tárolóban állami tulajdonban álló párnagáz megváltását
követõen a párnagázt 15 évig nem termeli ki, vagy a meg-
váltott párnagáznak megfelelõ mennyiségû földgázt a ren-
delkezésére álló más földalatti gáztárolóban 15 éven
keresztül készletként biztosítja.

(3) A bányajáradék mértékének csökkentése iránti
kérelmet, az azt alátámasztó indokolással az MBFH-hoz
kell benyújtani.”

4. §

(1) A Vhr. 6. §-ának (1) bekezdése b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A nyílt területre vonatkozó kutatási jog adományozása
iránti kérelmet az illetékes bányakapitánysághoz kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:]

„b) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az
Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rend-
szer szerinti koordinátákkal történõ lehatárolását, a kutatás
mélységi lehatárolását (a kutatási terület alaplapját),
szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási terület-
tel lefedett ingatlanok helyrajzi számát;”

(2) A Vhr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület
Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb
1:100 000 méretarányú térképét. A térképen fel kell tüntet-
ni az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, és ábrázolni
kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozá-
sával.”

26 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 1. szám
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(3) A Vhr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Kutatási jog nem adományozható
a) annak, aki a korábbi kutatási jogadománya (engedé-

lye) alapján vállalt, és a kutatási mûszaki üzemi tervben
számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelme-
zett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 5 éven belül nem teljesítette;

b) a bányavállalkozónak szilárd ásványi nyersanyag
esetében 5 éven belül arra a területre, amelyet a bányavál-
lalkozó már megkutatott, és a kutatás eredményérõl
készült zárójelentést a bányafelügyelet jogerõs és végre-
hajtható határozatban elfogadta;

c) annak, aki a bányajáradék bevallására és fizetésére
elõírt kötelezettségét [Bt. 20. § (2) bekezdés] bármely,
általa mûvelt kitermelõhely vonatkozásában nem teljesí-
tette, illetve akinek végrehajtható bányászati bírság
[Bt. 41. § (1) és (2) bekezdés] vagy felügyeleti díj tartozása
[Bt. 43. § (9) bekezdés] van;

d) a kérelmezett terület azon részére, vagy arra az ásvá-
nyi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása
már megállapított bányászati jogot sértene.”

(4) A Vhr. 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A kutatást legfeljebb 4 év idõtartamra szabad enge-
délyezni, amely két alkalommal az eredetileg engedélye-
zett idõtartam felével meghosszabbítható. A kutatásra
engedélyezett idõtartamot a kutatás mûszaki üzemi tervét
jóváhagyó határozat jogerõre emelkedésének és végrehajt-
hatóvá válásának napjától kell számítani. Ha a kutatást
– a bányavállalkozónak fel nem róható okból – hatósági
rendelkezés miatt szüneteltetni kell, az így kiesett idõ a
kutatás engedélyezett idejébe nem számítható be. A szüne-
telés okát és idõtartamát a bányavállalkozónak kell iga-
zolni.”

5. §

(1) A Vhr. 6/C. §-ának (2) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A terv szöveges részének tartalmaznia kell:]
„j) a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag

mennyiségét és a kitermelés indokát.”

(2) A Vhr. 6/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A kutatásra vonatkozó mûszaki üzemi terv jóváha-
gyásáról a bányakapitányság a közremûködõ szakhatósá-
gok, illetve kivett hely (Bt. 49. § 16. pont) esetén a hatás-
körrel rendelkezõ hatóság kivett helyre vonatkozó állás-
foglalása alapján határozatban dönt, amelyben meghatá-
rozza a kutatás engedélyezett idõtartamát, az ásványva-
gyon-gazdálkodás, a biztonság és a tulajdon védelme érde-
kében szükséges feltételeket.”

(3) A Vhr. 6/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A kutatási mûszaki üzemi terv nem hagyható jóvá
a) a kérelemben megjelölt kutatási terület azon részén,

amelyen a kutatási tevékenység kivett helyet érint és a te-
vékenység végzéséhez a hatáskörrel rendelkezõ hatóság
nem járult hozzá;

b) annak, aki a bányajáradék bevallására és fizetésére
elõírt kötelezettségét [Bt. 20. § (2) bekezdés] bármely,
általa mûvelt kitermelõhely vonatkozásában nem teljesí-
tette, illetve akinek végrehajtható bányászati bírság
[Bt. 41. § (1) és (2) bekezdés] vagy felügyeleti díj tartozása
[Bt. 43. § (9) bekezdés] van.”

6. §

A Vhr. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A kutatásra engedélyezett idõszakon belül a bánya-
vállalkozó a kutatási területet vagy annak egy részét
visszaadhatja. A bányakapitányság a terület-visszaadást
akkor fogadhatja el, ha a visszaadásra bejelentett területen
a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési és
környezetvédelmi, valamint a földvédelmi, talajvédelmi
kötelezettségeket teljesítették. A visszaadás elfogadásáról
a bányafelügyelet határozatban dönt. A visszaadott terüle-
ten a kutatási jog a határozat jogerõre emelkedése napján
szûnik meg.”

7. §

(1) A Vhr. 8. §-ának (2) bekezdése f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kutatási zárójelentésnek tartalmaznia kell:]
„f) a kutatással megismert ásványi nyersanyag(ok) meg-

határozását és minõségi jellemzését, az ásványvagyon
minõségi kategóriánkénti mennyiségi meghatározását és
ennek megbízhatóságát. Az ásványvagyon minõsítését
ásványi nyersanyagonként – a kutatási mûszaki üzemi
tervben elõírt vizsgálatok eredményei alapján – a legma-
gasabb fajlagos értékûtõl a kevésbé értékes nyersanyag fe-
lé haladva kell elvégezni.”

(2) A Vhr. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A kutatási zárójelentés elfogadásáról a bányakapi-
tányság határozatban dönt. A határozatnak tartalmaznia
kell:

a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését és
sarokpontjainak EOV koordinátáit;

b) a kutatás során – az elõírt vizsgálatok eredményei
alapján – minõsített ásványi nyersanyagok megnevezését
és a külön jogszabály szerinti besorolási kódját;

c) azon ásványi nyersanyagok megnevezését, besoro-
lási kódját és vagyonszámítási adatait, amelyeket az



Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba – a jóváhagyást
követõ ásványvagyon mérleg készítése során – fel kell
venni.”

8. §

(1) A Vhr. 11/A. §-ának (2) bekezdése c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell]
„c) külfejtéses mûvelésre tervezett bányatelek esetében

a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igény-
bevételi ütemtervét

ca) a kitermelés megkezdésének tervezett idõpontjától
számított elsõ öt évre vonatkozóan évenkénti,

cb) az 5-ödik év és a 35-ödik év közötti idõtartamra
vonatkozóan ötévenkénti bontásban,

cc) a 35 évnél késõbb tervezett igénybevétel esetén
„35 éven túl” utalással.”

(2) A Vhr. 11/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a)–d) pontok szerinti mellékleteket
egy-egy, az e) pont szerinti mellékletet kettõ, az f)–h) pon-
tok szerinti mellékleteket a bányatelek megállapítási eljá-
rásban szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok
számát [35. § (10) bekezdés, 1. számú melléklet] kettõvel
meghaladó példányszámban kell benyújtani.”

9. §

A Vhr. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A bányatelket megállapító határozatban a bányaka-
pitányság rendelkezik a bányászattal járó veszélyeztetés
elhárításához vagy csökkentéséhez szükséges mûszaki
intézkedésekrõl és feltételekrõl, szilárdásvány-bányászat
esetében jóváhagyja az újrahasznosítási célt, külfejtéses
mûvelésre tervezett bányatelek esetén elõírja a tájrendezé-
si elõterv alapján meghatározható követelményeket, és
dönt a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható
igénybevételi ütemtervérõl.”

10. §

A Vhr. a 12/A. §-át követõen a következõ 12/B. §-sal
egészül ki:

„12/B. § (1) A Bt. 26/A. §-ának (7) bekezdése szerinti
pályázatot az MBFH a bányavállalkozó bányászati jogát
törlõ határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásától szá-
mított 90 napon belül meghirdeti.

(2) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedését;
b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag(ok) meg-

nevezését, mennyiségét és minõségét;

c) a bányászati jog megszerzése esetén fizetendõ ellen-
érték legkisebb összegét;

d) a bányászati jogot terhelõ tájrendezéssel, környezet-
és természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket;

e) a részletes pályázati anyag megvásárlásának díját és
helyét;

f) a pályázattal kapcsolatos információk elérhetõségeit;
g) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határ-

idejét;
h) a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét,

határidejét.
(3) Nem vehetõ figyelembe annak a bányavállalkozó-

nak a pályázata, akinek az adott bányatelekre vonatkozó
bányászati jogát a Bt. 26/A. § (6) bekezdése alapján törölte
a bányafelügyelet.

(4) A bányászati jog ellenértéke a Magyar Államot,
a pályázattal kapcsolatos díjak az MBFH-t illetik meg.

(5) Ha a pályázat eredménytelen, a bányatelket a bánya-
felügyelet hivatalból törli, és szükség esetén intézkedik
a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41. § (7) bekezdése
szerint rendelkezésre álló biztosíték terhére történõ teljesí-
tésérõl.”

11. §

A Vhr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A mûszaki üzemi terv intézkedéseit indokolni

kell, és meg kell adni végrehajtásuk ütemezését. Ha a jóvá-
hagyásra kért mûszaki üzemi terv ingatlan igénybevételi
terve eltér a 11/A. § (2) bekezdésének c) pont szerinti
ütemtervtõl, úgy az érintett ingatlantulajdonosokat errõl az
eljárás megindításáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.
Az ingatlan igénybevételi ütemterv módosításáról a bá-
nyakapitányság a mûszaki üzemi tervet vagy annak módo-
sítását jóváhagyó határozatában dönt.

(2) Ha a mûszaki üzemi terv védõpillér-lefejtést irányoz
elõ, a bányakapitányság az érintett szakhatóságokat és
egyéb érdekelteket köteles az eljárásba bevonni.

(3) Kitermelésre vonatkozó mûszaki üzemi terv –
amennyiben a környezetvédelmi engedély érvényességi
ideje ennél nem rövidebb – mélymûvelés, illetve kõolaj- és
földgázbányászat esetében legfeljebb 5 év, míg külfejté-
sek esetében legfeljebb 15 év idõtartamra hagyható jóvá.
A mûszaki üzemi tervet a bányavállalkozónak évente felül
kell vizsgálnia, és megváltozott viszonyok esetén köteles
a mûszaki üzemi terv módosítását kezdeményezni. Ha a
bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meg-
határozott területet a tervidõszakban nem vette igénybe,
a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy
alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idõ
felével meghosszabbítható.

(4) A mûszaki üzemi tervet, illetve a módosítására irá-
nyuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését meg-
elõzõen legalább 60 nappal kell jóváhagyásra a bánya-
kapitánysághoz benyújtani.”
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12. §

A Vhr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A jóváhagyott mûszaki üzemi terv módosítá-

sára – a (2) bekezdés kivételével – kizárólag a bányakapi-
tányságnak az érdekelt szakhatóságok állásfoglalásán ala-
puló jóváhagyásával kerülhet sor.

(2) Nem kell a mûszaki üzemi terv módosítási eljárásba
az érintett szakhatóságokat bevonni, ha a módosítás a mû-
szaki üzemi terv teljesítési határidejének 14. § (3) bekez-
dése szerinti meghosszabbítására irányul. A mûszaki üze-
mi terv módosításának jóváhagyásáról szóló döntést
közölni kell a mûszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásban
részt vevõ szakhatóságokkal.”

13. §

A Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Szüneteltetésre vonatkozó mûszaki üzemi terv leg-
feljebb 3 évi idõtartamra hagyható jóvá. A szüneteltetési
mûszaki üzemi tervet a hatályos mûszaki üzemi terv enge-
délyezett idõtartamán belül, a tervezett szüneteltetés meg-
kezdését megelõzõen legalább 60 nappal kell az illetékes
bányakapitányságra benyújtani.”

14. §

A Vhr. 19/A. §-ának (2) bekezdése h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben
foglaltak kivételével tilos:]

„h) a kõolaj- és földgázbányászati létesítmények, az
elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képezõ állomások,
fáklyák, biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a
szállítóvezeték tengelyétõl mért 5-5 m távolságon belül

ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét
veszélyeztetõ egyéb növények (bokrok, cserjék, szõlõ
stb.) ültetése,

hb) szõlõ és egyéb kordonok elhelyezése,
hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységû talajmûvelés,
hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett

régészeti feltárás kivételével,
he) a tereprendezés.”

15. §

A Vhr. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységek,
a földgázellátásról szóló törvény alapján szállítási, táro-
lási, elosztási mûködési engedéllyel rendelkezõ szervezet
(engedélyes) a Bt. hatálya alá tartozó gázipari tevékenysé-
gek elvégzésére más személlyel (vállalkozó) szerzõdést

köthet, ha a vállalkozó a tevékenységre jogszabályban elõ-
írt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizs-
gával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek
megfelelõ személyeket foglalkoztat. A vállalkozó alvállal-
kozót a bányavállalkozó, illetve engedélyes hozzájárulá-
sával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevé-
kenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra
elõírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybe-
vételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal
megelõzõen a bányakapitányságnak be kell jelenteni.
A vállalkozó (alvállalkozó) közremûködése nem érinti a
bányavállalkozónak, engedélyesnek a Bt. hatálya alá tar-
tozó tevékenységért fennálló felelõsségét. A bejelentés
nem mentesíti a földgázellátásról szóló törvény alapján
szállítási, tárolási, elosztási mûködési engedéllyel rendel-
kezõ szervezetet a vállalkozó igénybevételére vonatkozó,
külön jogszabályban elõírt engedély megszerzése alól.”

16. §

A Vhr. 22. §-a a következõ (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások

tájrendezésére vonatkozó mûszaki üzemi tervre a 13. §
(3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

(10) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások
(e mélyfúrások során kialakított kutak) további hasznosításá-
ra vonatkozó felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kút tulajdonosának nevét, és tulajdonjogának iga-
zolását;

b) a kút geodéziai adatait (X, Y, külszíni Z koordinátái
EOV rendszerben), az érintett ingatlan hrsz.-át;

c) a kút szerkezetére, állapotára vonatkozó mûszaki
leírást, azon belül

ca) a talpmélységet,
cb) a harántolt rétegek jellemzõ adatait,
cc) a béléscsõ-rakatok adatait (saruállás, átmérõk, fal-

vastagságok) és a cementpalást adatait, a béléscsõ- és
gyûrûsterek feltöltésére vonatkozó adatokat,

cd) a cementdugók, mechanikus dugók elhelyezési
mélységére, állapotára vonatkozó adatokat,

ce) a kutat feltöltõ folyadék adatait,
cf) a kút- és lyukfej-szerelvény adatait,
cg) a kúton mért nyomásadatokat,
ch) a kútkörzet adatait;
d) a fúrás mélyítésének eredeti célját;
e) a hasznosításra vonatkozó javaslatot.
(11) A bányafelügyelet a felülvizsgálati kérelemben

foglalt hasznosítási javaslat elfogadása esetén külön eljá-
rásban dönt az érdekelt szakhatóságok bevonásával a hasz-
nosítás jóváhagyásáról.

(12) A jóváhagyási kérelemhez mellékelni kell
a) a kútmunkálatok kiviteli tervét,
b) a kivitelezés megvalósulási ütemtervét,
c) az alkalmazandó fúró- (lyukbefejezõ) berendezés

típusát, paramétereit,
d) a tervezett víz- és környezetvédelmi intézkedéseket.”



17. §

A Vhr. 25. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, a § a következõ új (7)–(9) bekezdés-
sel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi (7) és (8) bekezdé-
sének megjelölése (10) és (11) bekezdésre változik:

„(5) A bányakapitányság a bányászati jog átruházásá-
hoz elõírt hozzájárulás iránti, valamint a mûszaki üzemi
terv, illetve módosításának jóváhagyására irányuló kére-
lem elbírálása során dönt – a koncessziós szerzõdés esetét
kivéve – a bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek telje-
sítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének
módjáról. A kérelemhez a bányavállalkozó köteles a bizto-
síték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosíték-
adás módjára vonatkozó ajánlatot mellékelni.

(6) A költségtervet a bányavállalkozónak úgy kell elké-
szítenie, mintha harmadik személy végezné el a bányavál-
lalkozót terhelõ kötelezettségekbõl fakadó feladatokat

a) Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatározott vala-
mennyi kötelezettségre,

b) az újrahasznosítási célra,
c) a hulladékkezelõ létesítmény várható környezeti

hatására (különösen annak osztályára, a hulladék jellem-
zõire és a tájrendezett terület jövõbeni felhasználására),

d) a bányaüzem területén, a mûszaki üzemi terv(ek)
alapján igénybevett, vagy igénybe venni kívánt ingatlanok
még nem tájrendezett területére,

e) a tájrendezés során alkalmazni kívánt gépi berende-
zések igénybevételének költségére,

f) a tájrendezés során felhasználandó idegen beszerzé-
sû anyagok szállítási költséggel növelt értékére,

g) a külön jogszabály szerinti környezetkárosodás eny-
hítésére, a károsodást megelõzõ vagy ahhoz közeli, kielé-
gítõ állapot helyreállítására, valamint a környezeti elem
által a károsodást megelõzõen nyújtott szolgáltatás helyre-
állítására vagy azzal egyenértékû szolgáltatás biztosítására
figyelemmel.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézet-
tel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapo-
dás (bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján kiállított
– garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény, hitelinté-
zet vagy biztosító szerzõdésben vállalt készfizetõ kezessé-
ge), a külön jogszabály szerint képzett céltartalék, zálog-
jog, óvadék, illetve hitelintézetnél e célra tartósan lekötött
pénzbetét szolgálhat.

(8) A fedezeti megállapodás, illetve a betéti szerzõdés
módosításához, illetve megszüntetéséhez, valamint a
pénzbetét felhasználásához a bányafelügyelet hozzájáru-
lása szükséges. A bányafelügyeleti hozzájárulás szüksé-
gességét a hitelintézettel, biztosítóval kötött szerzõdésnek
is tartalmaznia kell. A biztosíték terhére a bányafelügyelet
végrehajtási döntésben intézkedhet.

(9) Az (5) bekezdésben foglalt biztosíték mértéke a
külön jogszabály szerint képzett céltartalék esetében nem
haladhatja meg a 2 milliárd forintot.”

18. §

A Vhr. a 30/B. §-át követõen a következõ 30/C. §-sal
egészül ki:

„30/C. § (1) A bányafelügyelet a földtani közeg és az
ásványi nyersanyagok megkutatottsága, a földtani veszé-
lyek felmérése, és a földtani közeg hasznosítása területén
gyakorolt hatáskörében eljárva

a) vizsgálja
aa) a rendelkezésre álló földtani adatok és információk

használatát,
ab) a kutatási módszerek célszerûségét, a szükséges

megismerés minimális szintjét,
ac) a kivitelezés és az értékelés szakmai színvonalát,

ideértve a kutatás irányítójának szakirányú szakértõi jogo-
sultságát,

ad) a földtani közeg egyéb célú hasznosításának esetle-
ges ellehetetlenülését, ideértve az ásványi nyersanyag
kitermelést is;

b) gyûjti, kezeli és szolgáltatja az e tevékenységek
során keletkezett földtani adatokat.

(2) A bányafelügyelet a földtani közeg veszélyei elleni
védelem hatáskörében eljárva

a) intézkedést kezdeményezhet a katasztrófavédelmi
hatóságnál és az illetékes önkormányzatnál, valamint részt
vesz a veszélymegelõzés és -elhárítás szakmai felügyeleté-
ben;

b) a földtani veszélyhelyzetek megelõzésére kezdemé-
nyezheti a vis maior keret, valamint a központi költség-
vetés általános tartalék felhasználását.”

19. §

A Vhr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az 500 m-nél mélyebben elhelyezkedõ mélységi vi-
zek felszínre hozatalára irányuló hatósági eljárásban a bá-
nyakapitányság szakhatóságként mûködik közre. Az 500
m-nél nem mélyebb, bányászati technológiával mélyített
fúrásokat, a fúrási munkák megkezdés elõtt legalább 8 nap-
pal be kell jelenteni az illetékes bányakapitánysághoz.”

20. §

A Vhr. 35. §-a a következõ (13)–(16) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(13) Amennyiben egy „A” osztályba sorolt bányászati
hulladékkezelõ létesítmény üzemeltetése káros hatással
lehet egy másik Európai Uniós tagállam környezetére, és
ebbõl eredõen veszélyt jelenthet az emberi egészségre,
vagy ha egy érintett tagállam kéri, akkor a bányászatért
felelõs miniszter ugyanakkor továbbítja a vonatkozó infor-
mációt a másik tagállamnak, amikor azt a saját állampol-
gárai számára is hozzáférhetõvé teszi. Ez a tájékoztatás
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képezi az alapját a kölcsönösség és egyenrangúság alapján
folyó konzultációnak a kétoldalú kapcsolatok keretein
belül.

(14) A bányászatért felelõs miniszter a nemzetközi két-
oldalú kapcsolatok keretében biztosítja, hogy a (13) be-
kezdésben említett esetekben az engedélykérelmeket,
megfelelõ ideig, annak a tagállamnak a nyilvánossága szá-
mára is hozzáférhetõvé tegyék, amelynek környezetére
a létesítmény hatással lehet, hogy az még az illetékes ható-
ság döntéshozatala elõtt észrevételeket tehessen.

(15) A (13) bekezdésében említett, bányászati hulladék-
kezelõ létesítménnyel kapcsolatos baleset esetén az üze-
meltetõ haladéktalanul megadja a katasztrófavédelmi
hatóságnak és a bányafelügyeletnek az emberi egészségre
gyakorolt hatások minimalizálásához és a – tényleges
vagy potenciális – környezeti károk mértékének felméré-
séhez és minimalizálásához szükséges információkat.

(16) A bányafelügyelet figyelemmel kíséri az elérhetõ leg-
jobb bányászati hulladékkezelési technikák fejlõdését.”

21. §

A Vhr. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 94/22/EK irány-

elve (1994. május 30.) a szénhidrogének kutatására, feltá-
rására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásá-
nak és felhasználásának feltételeirõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irány-
elve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról [3. cikk 28. pontja, 14., 16. cikk és
21. cikk (2) bekezdése], a rendelet 35. §-a.”

22. §

A Vhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

23. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 24. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) A Vhr. 2. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az
„a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium” szöveg,
d) pontjában az „a Gazdasági Minisztérium” szövegrész
helyébe az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”
szöveg, h) pontjában az „a Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma” szövegrész helyébe az „az Oktatási és
Kulturális Minisztérium” szöveg lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vhr.
1/B. §-a, 2. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 6/C. §-ának
(5) bekezdése és a 22. §-ának (6) bekezdése hatályát
veszti.

(5) E rendelet 20. §-a az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i
2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.,
16. cikkeinek, valamint 21. cikke (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

(6) E rendelet 1–22. §-a, valamint 23. §-ának (3)–(5) be-
kezdése a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(7) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

24. §

(1) A Vhr. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelinté-
zettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti meg-
állapodás (bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján
kiállított – garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény,
hitelintézet vagy biztosító szerzõdésben vállalt készfizetõ
kezessége), zálogjog, óvadék szolgálhat.”

(2) A Vhr. e rendelet 24. §-ának (1) bekezdésével meg-
állapított 25. § (7) bekezdését a folyamatban lévõ, elsõ fo-
kú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni
kell. A bányavállalkozó köteles 2010. március 1-jétõl szá-
mított 30 napon belül a biztosítékra vonatkozó új ajánlatát
a bányafelügyeletnek megküldeni. Ha a bányavállalkozó e
kötelezettségét nem teljesíti, a bányafelügyelet a bányá-
szati tevékenység megkezdését nem engedélyezi, illetve
folytatását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatási eljárásban
szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok

1. A katasztrófák elleni védekezésért és az építésügyért
felelõs miniszter területén:

1.1. tûzvédelem (a bányák föld alatti és azzal egy tekin-
tet alá esõ külszíni létesítményei kivételével)



– elsõ fokon: illetékes hivatásos önkormányzati tûzol-
tóparancsnok,

– másodfokon: megyei katasztrófavédelmi igazgató,
a fõváros területén az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság;

1.2. építésügy
– elsõ fokon: az építésügyi és az építésfelügyeleti ható-

ságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. és 1/B. mellék-
letében meghatározott elsõfokú építésügyi hatóság,

– másodfokon: közigazgatási hivatal.

2. Az egészségügyért felelõs miniszter területén:

2.1. egészségvédelem
– elsõ fokon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat regionális intézete,
– másodfokon: Országos Tisztifõorvosi Hivatal;

2.2. gyógyhelyek, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap
lelõhelyek védelme

– elsõ fokon: Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága,

– másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Köz-
igazgatási Hivatal.

3. Az agrárpolitikáért felelõs miniszter területén:

3.1. mezõgazdaság
3.1.1. termõföldvédelem
– elsõ fokon: körzeti földhivatal,
– másodfokon: fõvárosi, megyei földhivatal;
3.1.2. talajvédelem
– elsõ fokon: Illetékes Megyei Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
– másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság;

3.2. erdõgazdaság
– elsõ fokon: Illetékes Megyei Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság,
– másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központ Állami Erdészeti Szolgálat Központ.

4. A gazdaságpolitikáért felelõs miniszter területén:

4.1. útügyekben
4.1.1. országos közutak esetében
gyorsforgalmi út (autópálya, autóút), valamint közúti

határátkelõhely közlekedési építményei esetében
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

egyéb országos közút esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
4.1.2. helyi közutak esetében
a települési önkormányzat tulajdonában lévõ közutak

esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ közutak

esetében
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ

közutak esetében
– elsõ fokon: fõvárosi fõjegyzõ,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága;

4.2. vasúti ügyekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

4.3. víziközlekedési ügyekben:
a vízi utat keresztezõ szénhidrogén vezetékkel kapcso-

latos eljárásban
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
egyéb esetekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

4.4. polgári repülési ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-

kedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala.

5. A honvédelemért felelõs miniszter területén:

5.1. honvédelmi ügyekben
– elsõ fokon: Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
– másodfokon: honvédelmi miniszter;

5.2. állami légiközlekedési hatósági ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-

kedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala.
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6. A környezetvédelemért felelõs miniszter területén:

környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi
hatósági ügyekben

– elsõ fokon: illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség,

– másodfokon: Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség.

7. Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter területén:

hírközlési hatósági ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala,
– másodfokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsá-

nak elnöke.

8. A kultúráért felelõs miniszter területén:

kulturális örökségvédelem terén
– elsõ fokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatás-

körrel rendelkezõ területi szerve,
– másodfokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

elnöke.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2008. (IV. 3.) GKM

rendelete
a bányászati hulladékok kezelésérõl

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 59. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a bányá-
szatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekez-
dés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági
és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az ásványi nyersanyagok kutatá-
sából, kitermelésébõl, feldolgozásából és tárolásából szár-
mazó hulladék (a továbbiakban: bányászati hulladék) ke-
zelésére terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá:
a) az ásványi nyersanyagok kutatása, kitermelése és

feldolgozása során keletkezõ olyan hulladék, amely más
jogszabály hatálya alá tartozik, és nem közvetlenül e tevé-
kenységekbõl származik (például munkagépek üzem- és
kenõanyagai),

b) az ásványkincsek tengeri kutatásából, kitermelésé-
bõl és feldolgozásából származó hulladéka,

c) víz, szennyezett víz, gáz, cseppfolyósított földgáz
és bármilyen folyékony halmazállapotú hulladék besajto-
lása, visszasajtolása a földtani közegbe és a felszín alatti
vizekbe,

d) a bányászati hulladékok radioaktivitásával kapcso-
latos ártalmatlanítási, mentesítési, környezeti rehabilitá-
ciós tevékenység.

(3) Az inert bányászati hulladék, a nem szennyezett
talaj, a tõzegbányászati hulladék és az ásványi nyersanya-
gok – kivéve a kõolaj, valamint a gipsztõl és az anhidrittõl
különbözõ evaporitok – kutatása során keletkezõ nem
veszélyes hulladék nem tartozik a 6. §, a 7. §, a 10. §
(1), (4)–(5) bekezdése, a 11. §, a 12. § (6) bekezdése és
a 13. § hatálya alá, kivéve ha „A” osztályba sorolt hulla-
dékkezelõ létesítményben került lerakásra.

(4) A nem veszélyes és nem inert bányászati hulladé-
kokra nem vonatkoznak a 10. § (4)–(5) bekezdésében,
a 11. § (4)–(6) bekezdésében, a 12. § (6) bekezdésében,
valamint a 13. §-ban foglalt követelmények, kivéve ha „A”
osztályba sorolt hulladékkezelõ létesítményben kerültek
kezelésre.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. csurgalék: minden olyan folyadék, amely a lerakott

hulladékon átszivárog, és amelyet a hulladékkezelõ léte-
sítmény kibocsát vagy magában tart, beleértve a szennye-
zett csurgalékvizet is, amely nem megfelelõ kezelés esetén
károsíthatja a környezetet;

2. dúsítási maradékok: szilárd vagy iszapszerû hulla-
dékok, amelyek az ásványok elválasztástechnikai eljárá-
sokkal (például törés, õrlés, osztályozás, flotálás és más
fizikai, kémiai eljárások) történõ – az értékes ásványi
részeknek a kevésbé értékes kõzettõl való eltávolítása
érdekében végzett – elõkészítése után maradnak vissza;

3. érintett nyilvánosság: e rendeletben meghatározott,
a környezetvédelmi döntéshozatal által érintett vagy való-
színûleg érintett, illetve abban érdekelt nyilvánosság, és
nem kormányzati szervezeteik;

4. gát: mesterséges építmény víznek vagy hulladéknak
egy mesterséges térben való visszatartására vagy elkeríté-
sére;

5. gyenge sav hatására bomló cianid: olyan cianid és
cián-vegyületek, amelyek gyenge sav hatására meghatáro-
zott pH-értéken átalakulnak;

6. hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. § a) pontjában
meghatározott hulladék;

7. hulladék birtokosa: a bányászati hulladék termelõje,
vagy az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akinek a hulladék
a birtokában van;



8. hulladékkezelõ létesítmény: a szilárd vagy folyékony
halmazállapotú, oldatban vagy szuszpenzióban lévõ bá-
nyászati hulladéknak az a)–d) pontban meghatározott idõ-
tartamon túl történõ gyûjtésére vagy elhelyezésére szol-
gáló, a bányavállalkozó kérelmére a bányafelügyelet által
engedélyezett kijelölt terület. Ezek a létesítmények
magukban foglalnak bármely gátat vagy egyéb, tárolásra,
visszatartásra, elkülönítésre szolgáló, illetve a létesít-
ményt egyéb módon szolgáló építményt, továbbá – bár
nem kizárólagosan – a meddõhányókat és tározókat, de
nem beleértve a bányatérségeket, amelyekbe a hulladékot
az ásvány kitermelését követõen rehabilitációs és építési
célból visszatöltik

a) idõkorlát nélkül az „A” osztályba sorolt hulladék-
kezelõ létesítmények és a hulladékgazdálkodási tervben
veszélyesnek minõsített hulladékot kezelõ létesítmények
esetében,

b) hat hónapot meghaladó idõtartamnál a váratlanul
keletkezõ veszélyes hulladékot kezelõ létesítmények ese-
tében,

c) egy évet meghaladó idõtartamnál a nem veszélyes
és nem inert hulladékot kezelõ létesítmények esetében,

d) három évet meghaladó idõtartamnál a nem szennye-
zett talaj; a nem veszélyes, kutatásból származó hulladék;
a tõzeg kitermelésébõl, feldolgozásából és tárolásából
származó hulladék, valamint az inert hulladék kezelésére
szolgáló létesítmények esetében;

9. inert hulladék: olyan hulladék, amely semmilyen je-
lentõsebb fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem
megy át. Az inert hulladék nem oldódik, nem ég, más fizi-
kai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem
bomlik, nem befolyásol vele érintkezésbe kerülõ anyago-
kat hátrányosan oly módon, hogy környezetszennyezést
okozna, vagy károsítaná az emberi egészséget. A hulladék
teljes kioldható anyagtartalmának, szennyezõanyag-tartal-
mának és a csurgalék ökotoxicitásának elhanyagolhatónak
kell lennie, és különösen nem veszélyeztetheti a felszíni
víz vagy a felszín alatti víz minõségét;

10. illetékes személy: olyan természetes személy, aki
rendelkezik azokkal a mûszaki ismeretekkel és tapaszta-
lattal, amelyek szükségesek az e rendeletbõl eredõ felada-
tának ellátásához (például földtani szakértõ, hites bánya-
mérõ, mérnöki kamaránál nyilvántartásba vett szakértõ);

11. jelentõs változás: a hulladékkezelõ létesítmény
szerkezetének vagy mûködésének olyan változása, amely
a bányafelügyelet véleménye alapján jelentõs negatív
hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre;

12. nyilvánosság: egy vagy több természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezet, azok társulásai, szervezetei vagy csoportjai;

13. súlyos baleset: a bányaüzem területén történõ olyan
esemény, amely e rendelet alkalmazási körébe tartozó bár-
mely létesítményben nyersanyag-kitermelésbõl származó
hulladék kezelését is magában foglaló tevékenység során
következik be, és az emberi egészség, illetve a környezet

súlyos veszélyeztetéséhez vezet akár azonnal, akár késlel-
tetve, a helyszínen vagy azon kívül;

14. tározó: finom szemcséjû hulladékok – általában
dúsítási maradékok –, továbbá változó mennyiségû, az
ásványkincsek feldolgozásából, valamint az ipari víz tisz-
tításából és hasznosításából származó szabad víz tárolásá-
ra szolgáló természetes vagy mesterséges létesítmény;

15. tengeri: a tengernek és a tengerfenéknek az átlagos
vagy közepes árapály alacsony vízszintet jelzõ pontjától
kifelé terjedõ területe;

16. üzemeltetõ: az a természetes vagy jogi személy, aki
a bányászati hulladék kezeléséért felelõs, beleértve a
bányászati hulladék ideiglenes tárolását, valamint a mûkö-
dési és a bezárás utáni idõszakot is;

17. veszélyes hulladék: a Hgt. 3. § b) pontjában meg-
határozott hulladék.

Általános követelmények

3. §

(1) A bányavállalkozók megteszik a szükséges intézke-
déseket annak biztosítása érdekében, hogy a bányászati
hulladék kezelése

a) ne jelentsen veszélyt az emberek egészségére,
b) során ne használjanak olyan eljárásokat vagy mód-

szereket, amelyek károsíthatják a környezetet, a bányá-
szati hulladék kezelése különösen ne jelentsen veszélyt
a vízre, a levegõre, a talajra, valamint az állat- és növény-
világra,

c) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot, és
d) ne legyen káros hatással a tájra vagy a védett terüle-

tekre.

(2) Az üzemeltetõ megtesz minden szükséges intézke-
dést, amely megakadályozza vagy csökkenti a bányászati
hulladék kezelése következtében a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, beleértve
a hulladékkezelõ létesítmény irányítását – még bezárása
után is – az adott létesítménnyel kapcsolatos súlyos balese-
tek megelõzését, ezeknek a környezetre és az emberi életre
gyakorolt következményei csökkentését.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseket
többek között az elérhetõ legjobb technikák figyelembe-
vételével kell kialakítani.

Bányászatihulladék-gazdálkodási terv

4. §

(1) Az üzemeltetõ hulladékgazdálkodási tervet készít a
bányászati hulladék mennyiségének minimálisra csökken-
tésére, elõkezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására.
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(2) A bányászatihulladék-gazdálkodási terv célkitûzései:
a) a hulladék keletkezésének és ártalmasságának meg-

elõzése vagy csökkentése, különösen az alábbiak figye-
lembevételével:

aa) hulladékkezelés a tervezési fázisban, valamint az
ásványi nyersanyag kitermelésére és elõkészítésére hasz-
nált módszer kiválasztásakor,

ab) változások, amelyeken a bányászati hulladék a
reakcióképes felület növekedés és a felszíni viszonyoknak
való kitettség kapcsán keresztülmehet,

ac) a bányászati hulladéknak az ásványi nyersanyag
kitermelését követõen a bányatérségbe való visszatöltése
amennyire az mûszakilag és gazdaságilag kivitelezhetõ
és környezetbarát a környezetvédelmi jogszabályi elõ-
írásoknak és e rendelet rendelkezéseinek megfelelõen,

ad) a termõtalaj visszahelyezése a hulladékkezelõ léte-
sítmény bezárása után, vagy ha ez a gyakorlatban nem ki-
vitelezhetõ, a termõtalaj máshol történõ újrahasznosítása
a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen,

ae) kevésbé veszélyes anyagok használata az ásványi
nyersanyagok elõkészítéséhez;

b) a bányászati hulladék újrafeldolgozással vagy
visszanyeréssel történõ hasznosításának ösztönzése a kör-
nyezetvédelmi elõírásoknak és e rendelet rendelkezései-
nek megfelelõen;

c) a bányászati hulladék rövid és hosszú távú biztonsá-
gos ártalmatlanításának biztosítása, különös tekintettel a
tervezési fázisban a hulladékkezelõ létesítmény mûködése
közbeni és a bezárása utáni irányításra, valamint egy olyan
terv kiválasztására, amely

ca) a bezárt hulladékkezelõ létesítmény minimális
szintû vagy lehetõség szerint semmilyen felügyeletét,
ellenõrzését és irányítását nem követeli meg,

cb) megelõzi vagy minimálisra csökkenti a hosszú távú
negatív hatásokat, (például amelyeket a hulladékkezelõ
létesítménybõl származó, levegõben, illetve vízben lebegõ
szennyezõ anyagok vándorlása okoz), továbbá

cc) biztosítja minden, az eredeti terepszintet megha-
ladó gát vagy meddõhányó hosszú távú geotechnikai stabi-
litását.

(3) A bányászatihulladék-gazdálkodási terv tartalmazza
legalább:

a) ahol alkalmazható, a hulladékkezelõ létesítmény
javasolt osztályozását az 1. mellékletben megállapított kri-
tériumokkal összhangban:

aa) ,,A” osztályú hulladékkezelõ létesítmény esetében
1. az 5. § (3) bekezdésének megfelelõen koncepciót

a súlyos balesetek megelõzésére,
2. biztonsági rendszert ennek végrehajtására, és
3. egy belsõ vészhelyzeti tervet,

ab) nem „A” osztályú hulladékkezelõ létesítmény ese-
tén, az ezt igazoló elegendõ információt, ideértve a bal-
esetveszélyek meghatározását is;

b) a hulladékok jellemzését a 2. mellékletnek megfele-
lõen, valamint a mûködési fázis során keletkezõ bányá-
szati hulladék becsült összes mennyiségérõl szóló nyilat-
kozatot;

c) a hulladéktermelõ tevékenység és a hulladékkezelõ
folyamatok leírását;

d) annak leírását, hogy a hulladék elhelyezése milyen
káros hatást gyakorolhat a környezetre és az emberi egész-
ségre, valamint a létesítmény mûködése közben és bezárá-
sa után a környezetre gyakorolt hatás minimálisra csök-
kentése érdekében végrehajtandó megelõzõ intézkedé-
seket, beleértve a 10. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjá-
ban meghatározott szempontokat is;

e) a javasolt ellenõrzési és monitoring eljárásokat
a 9. §-nak – ahol alkalmazható –, továbbá a 10. § (2) be-
kezdés c) pontjának megfelelõen;

f) a javasolt bezárási tervet – beleértve a rehabilitációt
is –, a bezárás után követendõ eljárásokat és a monitorin-
got a 11. § rendelkezéseinek megfelelõen;

g) a víz állapotromlását megakadályozó intézkedése-
ket, valamint a levegõ- és talajszennyezést megakadályozó
vagy minimalizáló intézkedéseket a 12. § rendelkezései-
nek megfelelõen;

h) a hulladékkezelõ létesítmény területe állapotának
felmérésére vonatkozóan a külön jogszabály szerinti
hatásvizsgálatot.

(4) A bányafelügyelet a bányászatihulladék-gazdál-
kodási terv alapján értékeli az üzemeltetõ képességét a
bányászatihulladék-gazdálkodási tervben meghatározott
céloknak, valamint az e rendeletben meghatározott kötele-
zettségeinek teljesítésére.

(5) A bányászatihulladék-gazdálkodási tervet ötéven-
ként felül kell vizsgálni, és amennyiben a hulladékkezelõ
létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett hulladék-
ban jelentõs, mennyiségi és minõségi változások követ-
keznek be, módosítani kell. A bányafelügyeletet minden
változásról írásban értesíteni kell, amely ennek elfogadá-
sáról az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok
közremûködésével határozatban dönt.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott információkat tar-
talmazó, külön jogszabály szerint készített terveket és
engedélyezési dokumentációt fel lehet használni az azokra
való tételes hivatkozással, ha így elkerülhetõ az ismételt
információszolgáltatás, feltéve hogy az (1)–(5) bekezdés-
ben foglalt követelmények teljesülnek.

A súlyos balesetek megelõzése és az azokkal
kapcsolatos információk

5. §

(1) E § rendelkezéseit az „A” osztályú bányászatihulla-
dék-kezelõ létesítményekre kell alkalmazni. A rendelke-
zések nem vonatkoznak a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999.
évi LXXIV. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó
veszélyes ipari üzemekre.



(2) Az üzemeltetõk a hulladékgazdálkodási terv kereté-
ben gondoskodnak a súlyos baleseti kockázatok megálla-
pításáról, és a szükséges jellemzõknek a hulladékkezelõ
létesítmény tervezésébe, építésébe, üzemeltetésébe, kar-
bantartásába, bezárásába és utógondozásába történõ be-
építésérõl annak érdekében, hogy megelõzzék ezeket
a baleseteket és azoknak az emberi egészségre, a környe-
zetre gyakorolt káros hatásait – beleértve a határokon át-
terjedõket is – korlátozzák.

(3) A (2) bekezdés elveinek megfelelõen az üzemeltetõ
az üzemelés megkezdése elõtt a bányászati hulladék keze-
lésével kapcsolatban tervet dolgoz ki a súlyos balesetek
megelõzésére, biztonsági irányítási rendszert vezet be
ennek végrehajtására – a 3. melléklet I. pontjában meg-
határozott követelményekkel összhangban –, valamint
olyan belsõ vészhelyzeti tervet készít, amelyben meghatá-
rozza a baleset esetén a helyszínen foganatosítandó intéz-
kedéseket.

(4) Az üzemeltetõ a súlyos balesetek megelõzését szol-
gáló terv végrehajtásáért és idõszakos felülvizsgálatáért
felelõs biztonsági vezetõt nevez ki.

(5) A belsõ vészhelyzeti terv célja:
a) a súlyos balesetek és más üzemzavarok kezelése, irá-

nyítás alatt tartása hatásuk minimalizálása, különösen az
emberi egészségben és a környezetben okozott károk kor-
látozása érdekében,

b) intézkedések végrehajtása az emberi egészségnek és
a környezetnek a súlyos balesetek és más üzemzavarok
hatásaitól való megóvása érdekében,

c) a szükséges információ közlése a nyilvánossággal és
az érintett terület illetékes szolgáltatóival, hatóságaival,

d) súlyos balesetet követõen a környezet rehabilitáció-
jának és megtisztításának biztosítása.

(6) Súlyos baleset esetén az üzemeltetõ azonnal megad-
ja a bányafelügyeletnek az emberi egészségre gyakorolt
hatások minimalizálásához, valamint a – tényleges vagy
lehetséges – környezeti károk mértékének felméréséhez
és minimálisra csökkentéséhez szükséges információkat.
A bányászatihulladék-kezelõ létesítmény területén kívüli
hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése esetén az
üzemeltetõ által szolgáltatott adatoknak ki kel terjednie

a) a súlyos baleset körülményeire,
b) a súlyos balesetben szereplõ veszélyes anyagokra,
c) a lakosságra és a környezetre gyakorolt hatások érté-

keléséhez szükséges adatokra,
d) a megtett intézkedésekre

vonatkozó információkra is.

(7) A bányászatihulladék-kezelõ létesítmény mûködési
engedélyének kiadását követõ 6 hónapon belül a súlyos
baleset által veszélyeztetett településre külsõ vészhelyzeti
terv készül. A külsõ vészhelyzeti tervet a bányafelügyelet
az érintett polgármesterrel együttmûködve készíti el. Az
üzemeltetõ a bányafelügyeletnek megad minden olyan
információt, amely e terv elkészítéséhez szükséges.

(8) A bányafelügyelet döntése alapján nem készül külsõ
vészhelyzeti terv, ha a lehetséges súlyos baleset következ-
ményeinek értékelésébõl alaposan feltételezhetõ, hogy
a településen nem alakulhat ki az egészséget és a környe-
zetet veszélyeztetõ hatás.

(9) A külsõ vészhelyzeti tervrõl annak elkészítése során
a végrehajtásában érintettek (az illetékes megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság, fõvárosban a Fõvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat illetékes intézete, az illetékes környezet-
védelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség, az
illetékes önkormányzati tûzoltóság, mentõszolgálat, rend-
õrség), valamint az üzemeltetõ véleményt nyilvánít. A kül-
sõ vészhelyzeti terv jóváhagyását megelõzõen az érintett
nyilvánosság részére lehetõvé kell tenni, hogy a külsõ
vészhelyzeti terv nyilvánosságra hozható részeihez 30 na-
pon belül észrevételeket tehessen, amelyeket a bányafel-
ügyelet a terv véglegesítése során figyelembe vesz.

(10) A külsõ vészhelyzeti tervet a helyi védelmi bizott-
ság elnöke hagyja jóvá. A jóváhagyott külsõ vészhelyzeti
tervet a bányafelügyelet megküldi a (9) bekezdésben fel-
sorolt szervek és szervezetek részére.

(11) A külsõ vészhelyzeti terv a külön jogszabály sze-
rinti települési veszélyelhárítási terv része.

(12) A külsõ vészhelyzeti tervet a bányafelügyelet leg-
alább háromévente felülvizsgálja és szükség szerint módo-
sítja. A külsõ vészhelyzeti tervben végrehajtott módosítá-
sokról jegyzõkönyv készül. Amennyiben a külsõ vész-
helyzeti terv jelentõs módosítása szükséges, annak során
a (9) bekezdés elõírásait alkalmazni kell. A bányafelügye-
let a külsõ vészhelyzeti terv módosításáról tájékoztatja
a (9) bekezdésben felsoroltakat.

(13) A bányafelügyelet gondoskodik arról, hogy a lehet-
séges súlyos balesettel kapcsolatos információkhoz – ame-
lyek legalább a 3. melléklet II. pontjában felsorolt eleme-
ket tartalmazzák – az érintett nyilvánosság ingyenesen
hozzáférhessen.

(14) A bányászatihulladék-kezelõ létesítmény területén
kívüli hatásokat okozó súlyos baleset bekövetkezése ese-
tén a bányafelügyelet a veszélyeztetett település polgár-
mesterét és a külsõ vészhelyzeti terv végrehajtásában érin-
tetteket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, fõvá-
rosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság ügyeleti
szolgálata útján köteles haladéktalanul tájékoztatni a
(6) bekezdésben felsorolt információkról.

Kérelem és engedélyezés

6. §

(1) A bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 13. § (3) be-
kezdés i) pontjának megfelelõen a mûszaki üzemi terv
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keretében fogadja el a bányászatihulladék-gazdálkodási
tervet, és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 31. §-a, valamint a külön jogszabály
szerinti eljárásban engedélyezi a bányászatihulladék-ke-
zelõ létesítmény mûködését (a továbbiakban: engedély).
Az engedély tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltak alap-
ján hozott döntéseket, és megjelöli, hogy a 8. §-ban és az
1. mellékletben meghatározottakkal összhangban a hulla-
dékkezelõ létesítmény „A” osztályba tartozik-e.

(2) Az engedélykérelem a következõket tartalmazza:
a) az üzemeltetõ megjelölése,
b) a hulladékkezelõ létesítmény javasolt helye,
c) a 4. § szerinti bányászatihulladék-gazdálkodási terv,
d) pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékû megfe-

lelõ intézkedés a 13. §-nak megfelelõen,
e) az üzemeltetõ által megadott információk, ha a léte-

sítményhez külön jogszabály által elõírt környezeti hatás-
vizsgálat szükséges.

(3) A bányafelügyelet akkor adja meg az engedélyt, ha
az üzemeltetõ igazolja, hogy

a) az üzemeltetõ az e rendelet által támasztott követel-
ményeket képes betartani, és

b) a hulladékkezelés nem ellentétes a Hgt. általános
elveivel.

(4) A bányafelügyelet hivatalból módosítja az engedély
feltételeit, amennyiben

a) a hulladékkezelõ létesítmény üzemelésében vagy az
elhelyezett hulladékban jelentõs változások következnek
be (például az üzemeltetõ változása, a hulladék veszélyes-
ségének változása),

b) az üzemeltetõ által a 10. § (4) és (5) bekezdése sze-
rint jelentett monitoring eredmények vagy a 14. § szerint
végrehajtott ellenõrzések alapján indokolt,

c) az Európai Unió által nyilvántartott, elérhetõ techni-
kában beálló jelentõs változás következik be.

(5) Az engedélyben foglalt információkat a bányafel-
ügyelet az illetékes nemzeti és közösségi statisztikai hiva-
talok számára hozzáférhetõvé teszi statisztikai célból tör-
ténõ megkeresés esetén. Az üzleti titkot képezõ informá-
ciók – különösen az üzleti kapcsolatok, a költségösszete-
võk és a gazdaságosan kitermelhetõ ásványvagyon
mennyisége – nem hozhatók nyilvánosságra.

A nyilvánosság részvétele

7. §

(1) Az engedélykérelem benyújtását követõen a bánya-
felügyelet a hivatalában, valamint az illetékes önkormány-
zat hirdetõtábláján közleményt tesz közzé, amely tartal-
mazza:

a) az engedélykérelmet,
b) a tényt, amennyiben az engedélykérelemrõl hozott

döntés konzultáció tárgyát képezi a tagállamok között,

c) a bányafelügyelet elérhetõségét, amelytõl informá-
ciókat lehet kérni, valamint amelyhez észrevételeket és
kérdéseket lehet benyújtani, továbbá ennek határidejét,

d) a lehetséges döntéseket,
e) ahol értelmezhetõ, az engedély vagy az engedély fel-

tételeinek módosítására irányuló javaslat részleteit,
f) azon idõpont, hely és eszköz megjelölését, amikor,

ahol és amely által a vonatkozó információkat hozzáfér-
hetõvé teszik,

g) a nyilvánosság részvételére irányuló további intéz-
kedések részleteit, melyek lehetõvé teszik az érintett nyil-
vánosság számára a hatékony felkészülést és részvételt.

(2) A bányafelügyelet gondoskodik arról, hogy a beér-
kezési határidõt követõ 5 napon belül az érintett nyilvá-
nosság számára hozzáférhetõvé tegye a következõket:

a) a bányafelügyelethez a nyilvánosság (1) bekezdéssel
összhangban történõ tájékoztatásakor eljuttatott fõbb
jelentéseket és véleményeket,

b) bármilyen, az (1) bekezdésben meghatározott infor-
máción túlmenõ olyan környezeti információt, amely kap-
csolódik a 6. § szerinti döntéshez, és amely csak azután áll
rendelkezésre, miután a nyilvánosság tájékoztatása az
(1) bekezdés szerint már megtörtént.

(3) A bányafelügyelet biztosítja, hogy a nyilvánosság
tájékoztatása az engedélyfeltételeknek a 6. § (4) bekezdése
szerinti módosításáról – az (1) bekezdéssel összhangban –
megtörténjen.

(4) Az érintett nyilvánosság jogosult az (1) bekezdés
szerinti közzétételt követõ 10 napon belül észrevételeivel
és véleményével a bányafelügyelethez fordulni.

(5) Az érintett nyilvánosság véleményét a döntéshoza-
talkor megfelelõen figyelembe kell venni.

(6) A bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályaival összhangban tájékoztatja az érintett
nyilvánosságot a döntés tartalmáról, ideértve az engedély
másolatának közzétételét is.

A hulladékkezelõ létesítmények osztályozási rendszere

8. §

A bányafelügyelet az engedélykérelem alapján a hulla-
dékkezelõ létesítményeket az 1. mellékletben meghatáro-
zottak szerint sorolja az „A” osztályba.

Bányatérségek

9. §

(1) Amikor rehabilitációs és építési célból a bányászati
hulladékot a bányatérségekbe – tekintet nélkül arra, hogy
a hulladék felszíni vagy felszín alatti kitermelés során



keletkezett – visszahelyezik, az üzemeltetõ intézkedéseket
hoz a következõk érdekében:

a) a bányászati hulladék stabilitásának biztosítása a
10. § (2) bekezdésével összhangban,

b) a talaj, a felszíni vizek és a felszín alatti víz szennye-
zésének megakadályozása a 12. § (1), (3) és (5) bekezdé-
sével összhangban,

c) a bányászati hulladék és a bányatérség felügyeleté-
nek biztosítása a 11. § (3) és (4) bekezdéseivel összhang-
ban.

(2) Az olyan nem bányászati hulladékra, amellyel
bányatérségeket töltenek fel, külön jogszabály rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

A hulladékkezelõ létesítmények építése és irányítása

10. §

(1) A hulladékkezelõ létesítmény irányítását megfelelõ
szakirányú végzettséggel és szakértõi engedéllyel rendel-
kezõ személy látja el, az üzemeltetõ biztosítja a személyzet
szakmai továbbképzését.

(2) A bányafelügyelet ellenõrzi, hogy új hulladékkezelõ
létesítmény építése vagy egy már meglévõ átalakítása
során az üzemeltetõ biztosítja a következõket:

a) hulladékkezelõ létesítmény, különösen a védett terü-
letekre vonatkozó rendelkezéseket, a geológiai, hidroló-
giai, hidrogeológiai, szeizmikus és geotechnológiai ténye-
zõket figyelembe véve, megfelelõ helyen települ és kiala-
kítása megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek

1. megelõzik – rövid és hosszú távon – a levegõ, a talaj,
a felszín alatti víz vagy a felszíni víz szennyezését,

2. biztosítják a szennyezett víz és a csurgalék hatékony
összegyûjtését, valamint

3. eleget tesznek azoknak a követelményeknek, ame-
lyek betartása mellett a víz és szél okozta erózió olyan
szintre csökken, amely sem az engedélyezett létesítmény-
re, sem a bányaüzem területére, valamint a környezõ terü-
letekre káros hatással nincs, és az gazdaságilag megvaló-
sítható;

b) a hulladékkezelõ létesítmény építése megfelelõ,
kezelése és üzemeltetése biztosítja annak fizikai stabilitá-
sát, a talaj, a levegõ, a felszíni víz vagy a felszín alatti víz
szennyezésének vagy fertõzésének rövid és hosszú távú
megelõzését, valamint – amennyire lehetséges – a tájkép-
ben okozott károk minimalizálását;

c) megfelelõ tervek és utasítások vannak a hulladékke-
zelõ létesítmény illetékes személyek általi rendszeres fel-
ügyeletére és a monitoringra, valamint instabilitást, illetve
víz- vagy talajszennyezést mutató eredmények esetén
a szükséges intézkedésekre;

d) megfelelõ intézkedések születnek a terület rehabili-
tálására és a hulladékkezelõ létesítmény bezárására;

e) megfelelõ intézkedések születnek a hulladékkezelõ
létesítmény bezárása utáni idõszakra.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti felügyeleti és moni-
toring vizsgálatok nyilvántartását az engedély dokumen-
tációjával együtt meg kell õrizni, hogy az információ kellõ
átadása – különösen az üzemeltetõ változása esetén – biz-
tosított legyen.

(4) Az üzemeltetõ késedelem nélkül, de bekövetkezése
után legkésõbb 48 órán belül értesíti a bányafelügyeletet
minden olyan eseményrõl, amely veszélyezteti a hulladék-
kezelõ létesítmény stabilitását, valamint értesíti minden
jelentõs kedvezõtlen környezeti hatásról, amelyet a hulla-
dékkezelõ létesítmény ellenõrzési felügyeleti eljárásai fel-
tárnak. Az üzemeltetõ, ahol alkalmazható, a belsõ vész-
helyzeti tervet hajtja végre, és követi a bányafelügyelet
minden más utasítását a végrehajtandó korrekciós intézke-
déseket illetõen. A végrehajtandó intézkedések költségeit
az üzemeltetõ viseli.

(5) A bányafelügyelet által meghatározott gyakoriság-
gal, de legalább évente egy alkalommal az üzemeltetõ az
összegyûjtött adatok alapján jelentést készít a monitoring
eredményekrõl a bányafelügyeletnek abból a célból, hogy
információt szolgáltasson az engedélyezési feltételek be-
tartásáról, valamint adatot szolgáltasson a létesítmény
mûködésérõl és a hulladék viselkedésérõl. E jelentés alap-
ján a bányafelügyelet dönthet úgy, hogy a jelentésnek egy
független szakértõ által készített megerõsítése szükséges.

Hulladékkezelõ létesítmények bezárására
és a bezárás utáni idõszakra vonatkozó eljárás

11. §

(1) A hulladékkezelõ létesítményben akkor kezdõdhet
meg a bezárási eljárás, ha

a) az engedélyben megszabott vonatkozó feltételek tel-
jesülnek,

b) az üzemeltetõ kérelmére a bányafelügyelet erre
engedélyt ad vagy

c) a bányafelügyelet saját hatáskörében ilyen értelmû
határozatot bocsát ki.

(2) A hulladékkezelõ létesítmény akkor tekinthetõ vég-
legesen bezártnak, ha a bányafelügyelet végrehajtotta az
érintett szakhatóság bevonásával végsõ helyszíni vizsgála-
tát, kiértékelte az üzemeltetõ által benyújtott összes jelen-
tést, megállapította, hogy a hulladékkezelõ létesítmény
által érintett területet rehabilitálták és közölte az üzemelte-
tõvel, hogy jóváhagyja a bezárást. A jóváhagyás nem men-
tesíti az üzemeltetõt az engedélyezési feltételekben foglalt
vagy egyéb jogszabályi kötelezettségei alól.

(3) Az üzemeltetõ felelõs a hulladékkezelõ létesítmény
bezárás utáni fenntartásáért, felügyeletéért, ellenõrzéséért
és a kiigazító intézkedésekért, ameddig azt a bányafel-
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ügyelet megköveteli, figyelembe véve a veszély természe-
tét és idõtartamát.

(4) Ha a hulladékkezelõ létesítmény bezárása után a bá-
nyafelügyelet szükségesnek ítéli, a vonatkozó környezet-
védelmi követelmények betartása érdekében az üzemel-
tetõ felügyeli a létesítmény fizikai és kémiai stabilitását,
minimalizál minden negatív környezeti hatást, különös
tekintettel a felszíni és felszín alatti vízre, biztosítva, hogy

a) a létesítmény minden építõelemét mindig készenlét-
ben álló, ellenõrzõ- és mérõmûszerrel megfigyeljék, álla-
gát védjék,

b) a túlfolyócsatornákat és a bukógátakat tisztán és sza-
badon tartsák.

(5) A hulladékkezelõ létesítmény bezárása után az üze-
meltetõ késedelem nélkül értesíti a bányafelügyeletet min-
den olyan eseményrõl vagy fejleményrõl, amely veszé-
lyeztetheti a hulladékkezelõ létesítmény stabilitását, vala-
mint minden jelentõs kedvezõtlen környezeti hatásról,
amelyet a hulladékkezelõ létesítmény ellenõrzése és moni-
toringja feltár. Az üzemeltetõ, ahol alkalmazható, a belsõ
vészhelyzeti tervet hajtja végre és követi az illetékes ható-
ság minden más utasítását a végrehajtandó korrekciós in-
tézkedéseket illetõen. Az üzemeltetõ fedezi a végrehajtan-
dó intézkedések költségeit.

(6) A bányafelügyelet által meghatározott esetekben
és gyakorisággal az üzemeltetõ az összegyûjtött adatok
alapján jelentést készít az ellenõrzési eredményekrõl abból
a célból, hogy bizonyítsa az engedélyezési feltételek betar-
tását, valamint gyarapítsa a hulladék és a hulladékkezelõ
létesítmény viselkedésére vonatkozó ismereteket.

A víz állapota romlásának, a levegõ és a talaj
szennyezésének megelõzése

12. §

(1) Az üzemeltetõ megteszi a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy megakadályozza az eredeti vízálla-
pot romlását, egyebek mellett azáltal, hogy:

a) értékeli a csurgalékvíz-termelõdés lehetõségét, bele-
értve a hulladékkezelõ létesítmény mûködési fázisában és
a bezárása utáni idõszakban lerakott hulladék csurgalék-
vizének szennyezõanyag-tartalmát, és meghatározza a lé-
tesítmény vízmérleg egyenlegét,

b) megelõzi vagy minimalizálja a csurgalékvíz terme-
lõdését, valamint a felszíni víz vagy a felszín alatti víz és
a talaj hulladék általi szennyezõdését,

c) a hulladékkezelõ létesítményben lévõ szennyezett
vizet és a csurgalékvizet a 4. §-ban és a 6. §-ban meghatá-
rozott bányafelügyeleti engedélyben rögzített kibocsátási
követelményeknek megfelelõen gyûjti és kezeli.

(2) Az üzemeltetõ megteszi a megfelelõ intézkedéseket
a por- és gázkibocsátás megelõzésére vagy csökkentésére.

(3) Ha a bányafelügyelet – az érintett szakhatóságok be-
vonásával – a környezeti kockázatok kiértékelése alapján
úgy dönt, hogy a csurgalékvíz összegyûjtése és kezelése
nem szükséges, vagy megállapította, hogy a hulladékke-
zelõ létesítmény nem jelent potenciális veszélyt a talajra,
a felszín alatti vízre vagy a felszíni vízre, az (1) bekezdés
b) és c) pontjában meghatározott követelményeket ennek
megfelelõen csökkentheti vagy felfüggesztheti.

(4) A bányafelügyelet a vízminõséget felügyelõ hatóság
bevonásával a környezetvédelmi követelmények teljesü-
lése esetén engedélyezheti a szilárd, zagy vagy folyékony
állapotú bányászati hulladék ártalmatlanítását olyan befo-
gadó víztestben is, amely nem azonos a bányászati hulla-
dék ártalmatlanítására eredetileg létrehozott víztesttel.

(5) Amikor a bányászati hulladékot a bezárás után
elárasztandó bányatérségekbe helyezik vissza – tekintet
nélkül arra, hogy a hulladék felszíni vagy felszín alatti
kitermelés során keletkezett –, az üzemeltetõ megfelelõ
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megakadá-
lyozza vagy minimálisra csökkentse a víz állapotának
romlását, a talaj szennyezését az (1) és a (3) bekezdéssel
összhangban, és errõl tájékoztatja a bányafelügyeletet.

(6) Cianidot tartalmazó tározó esetében az üzemeltetõ
biztosítja, hogy a tározóban a gyenge sav hatására bomló
cianid koncentrációját az elérhetõ legjobb technikákat
használva a lehetõ legalacsonyabb szintre csökkenti, a dú-
sítási maradékok gyenge sav hatására bomló cianid kon-
centrációja a feldolgozóüzembõl a tározóba bocsátáskor
nem haladja meg a 10 ppm-et a 2008. május 1-je után
kiadott engedéllyel rendelkezõ hulladéktároló létesítmé-
nyek esetében. Az üzemeltetõ, ha a bányafelügyelet ezt
elrendeli, a telep feltételeit figyelembe vevõ kockázatfel-
méréssel bizonyítja, hogy ezeket a koncentráció-határér-
tékeket nem szükséges tovább csökkenteni.

Pénzügyi biztosíték

13. §

(1) A hulladék hulladékkezelõ létesítményben való fel-
halmozását vagy elhelyezését is magában foglaló bármely
mûvelet megkezdése elõtt a bányafelügyelet pénzügyi biz-
tosítékot (például pénzügyi letétet, beleértve az ipar által
finanszírozott kölcsönös garanciaalapokat) vagy ennek
megfelelõjét kér a Bt. 41. § (7) bekezdésében, a Bt.
Vhr. 13. § (3) bekezdés j) pontjában, 25. § (5)–(9) bekez-
désében és a 25/A. §-ában meghatározott eljárás szabályai-
nak megfelelõen annak érdekében, hogy:

a) teljesüljön az e rendelet szerint kiadott engedélyek-
bõl következõ minden kötelezettség, beleértve a bezárás
utáni rendelkezéseket,

b) bármikor azonnal hozzáférhetõ alapok legyenek a
hulladékkezelõ létesítmény által érintett terület rehabili-
tációjára.



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosíték kiszá-
mítása az alábbiak alapján történik:

a) a létesítmény várható környezeti hatása, különösen
figyelembe véve a létesítmény osztályát, a hulladék jel-
lemzõit és a rehabilitált talaj jövõbeni felhasználását,

b) annak feltételezése, hogy minden szükséges reha-
bilitációs munkálatot független és megfelelõen képzett
harmadik fél értékel és végez.

(3) A biztosíték mértékét idõszakonként a hulladék-
kezelõ létesítmény által érintett területen végzendõ rehabi-
litációs munkához kell igazítani.

(4) Amennyiben a bányafelügyelet a 11. § (2) bekezdésé-
vel összhangban jóváhagyja a bezárást, határozatában fel-
menti az üzemeltetõt az (1) bekezdésben meghatározott biz-
tosítékadási kötelezettsége alól, kivéve a 11. § (3) bekezdé-
sében meghatározott bezárás utáni kötelezettségeket.

A bányafelügyelet általi ellenõrzések

14. §

(1) A hulladék elhelyezésének megkezdése elõtt, vala-
mint azt követõen ötévenként – beleértve a bezárás utáni
szakaszt is – a bányafelügyelet ellenõriz minden, a 6. §
hatálya alá tartozó hulladékkezelõ létesítményt annak biz-
tosítására, hogy az megfeleljen az engedélyben rögzített
vonatkozó feltételeknek. A megfelelõ eredmény nem
csökkenti az üzemeltetõ engedélyben foglalt és jogszabály
szerinti felelõsségét.

(2) Az üzemeltetõ minden hulladékkezeléssel kapcsola-
tos mûveletrõl naprakész nyilvántartást vezet, és azt a bá-
nyafelügyelet számára ellenõrzés céljából hozzáférhetõvé
teszi. Az üzemeltetõ a hulladékkezelõ létesítmény mûkö-
dés közbeni, az engedélytõl eltérõ változása esetén a bá-
nyafelügyeletet haladéktalanul értesíti.

(3) A bányászati hulladék mennyiségi és minõségi ada-
tait az üzemeltetõ a bányafelügyeletnek teljesítendõ éves
adatszolgáltatás keretében szolgáltatja.

Bezárt hulladékkezelõ létesítmények nyilvántartása

15. §

A bányafelügyelet a bezárt hulladékkezelõ létesítmé-
nyeket (beleértve az elhagyott hulladékkezelõ létesítmé-
nyeket is), amelyek jelentõsen káros környezeti hatással
bírnak, vagy közép-, illetve rövid távon belül komoly
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környe-
zetre, nyilvántartásba veszi, a nyilvántartást rendszeresen
frissíti. A nyilvántartás tartalmazza a létesítmények egy-
szerûsített kockázatfelmérését és a tájrendezés meg-
valósult vagy javasolt módszerét is, figyelembe véve
a helyi földtani, hidrogeológiai és klimatológiai sajátos-
ságokat is.

A hulladékkezelõ létesítményekkel kapcsolatos
jelentéstételi kötelezettség

16. §

A bányafelügyelet háromévenként jelentést készít a
bányászatért felelõs miniszternek az ásványinyersanyag-
kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a
2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március
15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
végrehajtásáról, továbbá évente jelentést készít az üzemel-
tetõk által jelentett mûködtetés során vagy a bezárás után
fellépett súlyos üzemzavarokról, balesetekrõl és környe-
zeti károkozásról. A miniszter a jelentést továbbítja az
Európai Bizottságnak. A környezeti információkhoz való
nyilvános hozzáférés joga sérelme nélkül a bányafelügye-
let ezeket az információkat az érintett nyilvánosság számá-
ra kérésre hozzáférhetõvé teszi.

Záró és átmeneti rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Minden olyan hulladékkezelõ létesítménynek,
amely e rendelet hatálybalépésekor már rendelkezik enge-
déllyel, vagy amely 2008. május 1-jén már üzemel, 2012.
május 1-jéig kell megfelelnie ezen rendelet rendelkezései-
nek, kivéve a 13. § (1) bekezdésének rendelkezéseit, ame-
lyek esetében a megfelelést 2014. május 1-jéig kell bizto-
sítani, továbbá a 12. § (6) bekezdésének rendelkezéseit,
amelyek esetében a megfelelést az ott, valamint a 17. §
(5) bekezdésében feltüntetett határidõkön belül kell bizto-
sítani.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 2008. május 1-jéig
bezárt hulladékkezelõ létesítményekre.

(4) A 4. §, az 5. § (3)–(11) bekezdése, a 6. §, a 7. §,
a 11. § (1) bekezdése és a 13. § (1)–(3) bekezdése nem
alkalmazandóak azokra a hulladékkezelõ létesítményekre,
amelyek:

a) 2006. május 1. elõtt megszüntették a hulladékok
befogadását,

b) a bányafelügyelet engedélyének megfelelõen teljesí-
tik a bezárási eljárást, és

c) ténylegesen bezárnak 2010. december 31-ig.

(5) A 12. § (6) bekezdésében foglalt elõírást a 2008. má-
jus 1-jét megelõzõen engedéllyel rendelkezõ vagy már
mûködõ létesítmények a következõk szerint teljesítik:

a) ha a cianid koncentrációja nem haladja meg az
50 ppm-et, akkor 2008. május 1-jétõl,

b) ha a cianid koncentrációja nem haladja meg a
25 ppm-et, akkor 2013. május 1-jétõl,

c) ha a cianid koncentrációja nem haladja meg a
10 ppm-et, akkor 2018. május 1-jétõl.
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(6) A Magyar Köztársaság képviseletében a bányafel-
ügyelet bejelenti a (4) bekezdés szerinti létesítményeket az
Európai Bizottságnak 2008. augusztus 1-jéig, továbbá
gondoskodik arról, hogy e létesítmények kezelése ne ve-
szélyeztesse e rendelet, különösen a 3. § (1) bekezdése
céljainak és más környezetvédelmi jogszabályoknak a
megvalósítását.

(7) A 15. §-ban meghatározott nyilvántartást 2012. má-
jus 1-jéig kell elkészíteni és hozzáférhetõvé tenni a nyilvá-
nosság számára.

18. §

Ez a rendelet Bt.-vel és a Bt. Vhr.-rel együtt az ásványi-
nyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelé-
sérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006.
március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelését szolgálja.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A hulladékkezelõ létesítmények osztályozásának
kritériumai

Egy hulladékkezelõ létesítmény „A” osztályú besoro-
lást kap, ha:

a) hiányosság vagy helytelen üzemeltetés – például
meddõhányó vagy zagytározó gát leomlása – súlyos bal-
esetet okozhat, kockázatfelmérés alapján figyelembe véve
az olyan tényezõket, mint a hulladékkezelõ létesítmény je-
lenlegi vagy jövõbeni mérete, elhelyezkedése és környeze-
ti hatása, vagy

b) a Hgt. értelmében bizonyos küszöbérték felett ve-
szélyesnek minõsülõ hulladékot tartalmaz, vagy

c) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmé-
nyekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenysé-
gek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet értelmében bizonyos küszöbérték felett veszé-
lyesnek minõsülõ anyagokat vagy készítményeket tartal-
maz.

2. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A hulladékok jellemzése

A hulladékkezelõ létesítményben elhelyezésre kerülõ
hulladékot úgy kell jellemezni, hogy az biztosítsa a létesít-

mény szerkezetének hosszú távú fizikai és kémiai stabili-
tását, valamint segítsen megelõzni a nagyobb baleseteket.
A hulladék jellemzése – ahol alkalmazható – a hulladékke-
zelõ létesítmény osztályának megfelelõen magában fog-
lalja az alábbi szempontokat:

1. a rövid és hosszú idõtávon elhelyezésre kerülõ hulla-
dék várható fizikai és kémiai tulajdonságainak leírását,
különös tekintettel a felszíni légköri/meteorológiai viszo-
nyok melletti stabilitására, figyelembe véve a kitermelt
ásványok fajtáját és bármely, a kitermelés során eltávolí-
tásra kerülõ fedõréteg és meddõ ásványok jellegét,

2. a hulladékok osztályozását, különös tekintettel azok
veszélyes tulajdonságaira,

3. azoknak a kémiai anyagoknak és stabilitásuknak a le-
írását, amelyeket az ásványok elõkészítésekor használnak,

4. a lerakás módszerének leírását,

5. az alkalmazott hulladékszállítási rendszert.

3. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A súlyos balesetek megelõzésének terve és az érintett
nyilvánossággal közlendõ információk

I. A súlyos balesetek megelõzésének terve

Az üzemeltetõ súlyos balesetek megelõzésére kidolgo-
zott tervének és a biztonsági irányítási rendszerének ará-
nyosnak kell lennie a hulladékkezelõ létesítmény által kel-
tett súlyos balesetveszéllyel. Végrehajtásuk céljából a kö-
vetkezõket kell figyelembe venni:

1. a súlyos balesetek megelõzésére kidolgozott tervnek
tartalmaznia kell az üzemeltetõ átfogó céljait és cselekvési
elveit a súlyos balesetek kockázatainak ellenõrzése szem-
pontjából;

2. a biztonsági irányítási rendszernek az általános irá-
nyítási rendszer részét kell képeznie, amely magában fog-
lalja a szervezeti struktúrát, a felelõsséget, a gyakorlatot,
az eljárásokat, a folyamatokat és a forrásokat, amelyek
lehetõvé teszik a súlyos balesetek megelõzésére kidolgo-
zott terv meghatározását és végrehajtását;

3. a biztonsági irányítási rendszer a következõket sza-
bályozza:

a) a szervezetet és a személyzetet – a szervezet minden
szintjén a súlyos kockázatok kezelésébe bevont személy-
zet szerepét és felelõsségét, az ilyen személyzet szükséges
képzésének meghatározását és az így meghatározott kép-
zés megszervezését, a személyzet és ahol indokolt, az
alvállalkozók bevonását,

b) a súlyos kockázatok azonosítását és értékelését – a
szokásos és a rendellenes üzemeltetésbõl eredõ súlyos
kockázatok szisztematikus meghatározására szolgáló eljá-



rások elfogadását és végrehajtását, elõfordulásuk valószí-
nûségének és súlyosságuknak a felmérését,

c) az üzemeltetés ellenõrzését – a biztonságos üzemel-
tetésre vonatkozó eljárások és utasítások elfogadását és
végrehajtását, beleértve a létesítmény karbantartását, az
eljárásokat, a berendezéseket és az ideiglenes leállásokat,

d) változások kezelését – a módosítások tervezésére
szolgáló eljárások elfogadását és végrehajtását, vagy új
hulladékkezelõ létesítmények tervezését,

e) vészhelyzetek tervezését – az elõrelátható vészhely-
zetek szisztematikus elemzéssel történõ azonosítására, az
ilyen vészhelyzetekre való reagálás céljából vészhelyzeti
tervek elkészítésére, tesztelésére és felülvizsgálatára szol-
gáló eljárások elfogadását és végrehajtását,

f) teljesítmény-ellenõrzést – az üzemeltetõ súlyos bal-
esetek megelõzésére kidolgozott tervében és a biztonsági
irányítási rendszerében kitûzött céloknak való megfelelés
folyamatos értékelésére szolgáló eljárások elfogadását és
végrehajtását, valamint meg nem felelés esetén rendelke-
zést a vizsgálati mechanizmusokról és a helyesbítési intéz-
kedésekrõl. Az eljárásoknak magukban kell foglalniuk a
súlyos balesetek és a „kvázibalesetek” üzemeltetõ általi
jelentésének rendszerét, különösen azokét, amelyek a
védõintézkedések hiányosságaiból erednek, valamint
e balesetek vizsgálatát és a tanulságok levonása alapján
végzett nyomon követést,

g) ellenõrzést és felülvizsgálatot – a súlyos balesetek
megelõzési tervének és a biztonsági irányítási rendszer
hatékonyságának és megfelelõségének idõszakonkénti
szisztematikus értékelésére szolgáló eljárások elfogadását
és végrehajtását, a terv és a biztonsági irányítási rendszer
eredményeinek a vezetés általi, dokumentált elemzését és
naprakésszé tételét.

II. Az érintett nyilvánossággal közlendõ információk

1. Az üzemeltetõ neve és a hulladékkezelõ létesítmény
címe.

2. Az adatokat szolgáltató személy beosztás szerinti
meghatározása.

3. Annak megerõsítése, hogy a hulladékkezelõ létesít-
ményre vonatkoznak azok a jogszabályi és hatósági ren-
delkezések, amelyek az e rendelet végrehajtására irányul-
nak, és adott esetben az 5. § (2) bekezdésében említettekre
vonatkozó információk az illetékes hatósághoz benyújtás-
ra kerültek.

4. A telepen végzett tevékenység közérthetõ magyará-
zata.

5. A hulladékkezelõ létesítményben elõforduló anya-
gok és készítmények közönséges neve vagy gyûjtõneve,
vagy általános veszélyességi osztálya, valamint azon hul-
ladékoké, amelyek súlyos balesetet okozhatnak, alapvetõ
veszélyes tulajdonságaik megjelölésével.

6. Általános információ a súlyos balesetek kockázatai-
nak jellegérõl, beleértve ezeknek a környezõ lakosságra és
a környezetre irányuló lehetséges hatásait.

7. Megfelelõ információk arról, hogy hogyan történik
az érintett környezõ lakosság folyamatos figyelmeztetése
és tájékoztatása súlyos baleset bekövetkezése esetén.

8. Megfelelõ információk azokról a lépésekrõl, ame-
lyeket az érintett lakosságnak meg kell tennie, valamint
arról a magatartásról, amelyet követnie kell súlyos baleset
bekövetkeztekor.

9. Annak a követelménynek a megerõsítése, amely sze-
rint az üzemeltetõnek a telepen megfelelõ intézkedéseket
kell tennie, különösen fel kell vennie a kapcsolatot a
katasztrófavédelmi hatósággal és a bányafelügyelettel a
súlyos balesetek kezelése és hatásaiknak a lehetõ leg-
kisebbre csökkentése érdekében.

10. Hivatkozás a külsõ vészhelyzeti tervre, amelyet a
baleset külsõ hatásai kezelésének érdekében készítettek.
Ennek a hivatkozásnak tanácsot kell megfogalmaznia arra
vonatkozóan, hogy a baleset idõpontjában a katasztrófavé-
delmi hatóság és a bányafelügyelet valamennyi utasítását
vagy felszólítását követni kell.

11. Tájékoztatás további információk elérhetõségérõl.

III. Miniszteri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
22/2008. (IV. 18.) GKM

utasítása
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 74. §-ában foglaltak alapján ezen
utasítás mellékleteként a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát kiadom.

2. §

Ez az utasítás 2008. május 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hiva-
tal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2007.
(I. 17.) GKM utasítás.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Melléklet
a 22/2008. (IV. 18.) GKM utasításhoz

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI
HIVATAL SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI

SZABÁLYZATA

I.

A BÁNYAFELÜGYELET

1. ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1. A bányászattal kapcsolatos közigazgatási és az
állami földtani feladatokat a Magyar Bányászati és Föld-
tani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) és területi szervei, a
bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

2. A bányafelügyelet feladata, hogy a felügyelete alá
tartozó tevékenységek végzése során védje a dolgozók éle-
tét, testi épségét és egészségét, ellenõrizze az ásványva-
gyon-gazdálkodásra, a földtani kutatásra és adatszolgálta-
tásra, a környezet-, a táj- és a természetvédelemre, vala-
mint a mûszaki biztonságra és a tûzvédelemre vonatkozó
szabályok megtartását.

3. A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében
– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben és a
külön jogszabályokban meghatározott – mûszaki-bizton-
sági, munkavédelmi, munkaügyi, építésügyi hatósági, épí-
tés-felügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, földtani ha-
tósági és piac-felügyeleti hatásköröket gyakorol. A bánya-
felügyelet tûzvédelmi hatósági jogköre a bányák földalat-
ti, valamint ezzel egy tekintet alá esõ külszíni részére ter-
jed ki.

4. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági
ügyekben – jogszabályban meghatározott esetek kivételé-
vel – elsõ fokon a területileg illetékes bányakapitányság,
másodfokon az MBFH jár el. Az MBFH bányafelügyeleti
és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági
ügyekben országos illetékességgel jár el, döntésével szem-
ben közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye
nincs, az ellen felügyeleti eljárás nem kezdeményezhetõ.

5. A bányakapitányság köztisztviselõje illetékességi
területén kívül, az MBFH köztisztviselõje az ország egész
területén az MBFH elnöke által kiállított megbízólevél bir-
tokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján indult
eljárás lefolytatására az a bányakapitányság jogosult,
amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt, ki-
véve, ha kizárási ok miatt az MBFH más bányakapitánysá-
got jelöl ki.

6. A bányafelügyelet eljárásaira, ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól, valamint a szabálysér-
tésekrõl szóló törvény rendelkezései az irányadók.

7. A bányafelügyelet feladat- és hatásköri jegyzékét e
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: Sza-
bályzat) 1. számú függeléke tartalmazza.

2. A BÁNYAFELÜGYELET FELÉPÍTÉSE

2.1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2.1.1. Az MBFH önálló feladattal és hatáskörrel rendel-
kezõ központi hivatal, amelynek irányítását a bányászati
ügyekért felelõs miniszter látja el. Az MBFH jogi személy,
amely önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv-
ként mûködik.

2.1.2. Székhelye:
1145 Budapest, Columbus u. 17–23.
(levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95)

2.1.3. Kincstári számla neve, száma:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
10032000–01417179–00000000.

2.1.4. Az MBFH létesítésére és elnevezésére vonatkozó
hatályos jogszabályok:

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.),

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.),

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet.

2.2. A bányakapitányságok
Az MBFH területi szerveinek, a bányakapitányságok-

nak székhelyét és illetékességi területét a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet állapítja meg. Ennek alapján:

2.2.1. A bányakapitányságok megnevezése és székhe-
lye

a) Budapesti Bányakapitányság
1145 Budapest, Columbus u. 17–23. (1590 Budapest,

Pf. 310);

b) Miskolci Bányakapitányság
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Mis-

kolc, Pf. 31);
Salgótarjáni Ügyfélszolgálati Iroda
3100 Salgótarján, Karancs u. 58.;

c) Pécsi Bányakapitányság
7623 Pécs, József Attila u. 5. (7602 Pécs Pf. 61);

d) Szolnoki Bányakapitányság
5001 Szolnok, Templom u. 5. (5001 Szolnok Pf. 164);
Szegedi Ügyfélszolgálati Iroda
6721 Szeged, Sóhordó u. 20.;



e) Veszprémi Bányakapitányság
8200 Veszprém, Budapest út 2. (8210 Veszprém Pf. 1098).

2.2.2. A bányakapitányságok illetékességi területe

a) A Budapesti Bányakapitányság illetékességi terü-
lete kiterjed: Budapest fõváros és Pest megye közigazgatá-
si területére.

b) A Miskolci Bányakapitányság illetékességi területe
kiterjed: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,
Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási
területére.

c) A Pécsi Bányakapitányság illetékessége kiterjed:
Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye közigazgatási te-
rületére.

d) A Szolnoki Bányakapitányság illetékessége kiter-
jed: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye közigazgatási területére.

e) A Veszprémi Bányakapitányság illetékességi terü-
lete kiterjed: Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esz-
tergom, Vas és Veszprém megye közigazgatási területére.

3. A BÁNYAFELÜGYELET GAZDÁLKODÁSA

A bányafelügyelet mûködését saját bevételeibõl és ál-
lami központi költségvetési támogatásból fedezi. A bánya-
felügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bánya-
telek jogosultja, a külön jogszabály1 szerinti földgáztá-
rolói, szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes
felügyeleti díjat fizet. A bányafelügyelet eljárásaiért igaz-
gatási-szolgáltatási díjat szed be.

4. A BÁNYAFELÜGYELET KÉPVISELETE

4.1. A bányafelügyelet teljes körû képviseletére az el-
nök jogosult.

4.2. A bányafelügyelet vezetõ beosztású dolgozói fel-
adatkörükben képviselik a bányafelügyeletet belföldi és
– az elnök megbízása alapján – nemzetközi kapcsolatai-
ban.

4.3. Az elnök megbízása alapján a bányafelügyelet bár-
mely dolgozója elláthat képviseletet.

4.4. A bányafelügyelet peres ügyeinek képviseletét a
bányafelügyeletnél alkalmazásban álló, a képviseletre ki-
jelölt jogtanácsos önállóan, vagy az elnök meghatalmazá-
sa alapján a bányafelügyelet bármelyik felsõfokú végzett-
ségû köztisztviselõje vagy megbízás alapján külsõ jogi
képviselõ látja el.

A bányafelügyelet képviseletét a médiakapcsolatok te-
rületén megbízás alapján kommunikációs tanácsadó is el-
láthatja.

1 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény és a cseppfolyós pro-
pán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgal-
mazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendelet.

II.

A BÁNYAFELÜGYELET SZERVEZETE

II/A. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI
HIVATAL

1. AZ ELNÖK

1.1. Egyszemélyi felelõs vezetõként irányítja a bánya-
felügyelet tevékenységét.

1.2. Közvetlenül irányítja

1.2.1. az elnökhelyettes,
1.2.2. a Gazdasági Fõosztály vezetõje,
1.2.3. a Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztály

vezetõje,
1.2.4. a Jogi és Igazgatási Fõosztály vezetõje,
1.2.5. a Földtani és Adattári Fõosztály vezetõje,
1.2.6. a bányakapitányok,
1.2.7. az Állami Kötelezettségek Programiroda veze-

tõje,
1.2.8. a humánpolitikai vezetõ,
1.2.9. az elnöki fõtanácsadó,
1.2.10. a kommunikációs tanácsadó,
1.2.11. a belsõ ellenõr

munkáját, megállapítja feladatkörüket és beszámoltatja
õket a munkájukról.

1.3. Személyes hatáskörben:

1.3.1. megilleti az intézkedés (döntés) joga minden
olyan ügyben, amelyben jogszabály a döntést személyes
hatáskörébe utalja, vagy amelyben azt a maga számára
fenntartja,

1.3.2. meghatározza a bányafelügyelet stratégiai mun-
kaprogramját, intézkedik ennek szervezeti végrehajtá-
sáról,

1.3.3. dönt a bányafelügyelet egészét érintõ irányítási és
foglalkoztatáspolitikai kérdésekben,

1.3.4. megállapítja a bányafelügyelet köztisztviselõi és
fizikai dolgozói alkalmazására vonatkozó szakképesítési
és szakmai gyakorlati követelményeket,

1.3.5. jóváhagyja a bányafelügyelet szervezeti egysége-
inek munka-, ellenõrzési és továbbképzési terveit,

1.3.6. véleményt nyilvánít a minisztériumok (országos
hatáskörû szervek) által készített és a bányafelügyelethez
közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabály- és elõ-
terjesztés-tervezetekrõl,

1.3.7. képviseli a bányafelügyeletet a belföldi és nem-
zetközi kapcsolatokban,

1.3.8. elõterjesztéseket nyújt be a felsõbb állami és tár-
sadalmi szervekhez; e szerveknél, valamint külföldi szer-
vek elõtt képviseli a bányafelügyeletet,
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1.3.9. dönt a felügyeleti jog gyakorlása során felmerülõ
hatósági ügyekben, valamint a panaszok és ügyészi óvá-
sok ügyében,

1.3.10. kiadja a bányafelügyelet dolgozóira vonatkozó
utasításokat, a jogi iránymutatásokat és állásfoglalásokat,

1.3.11. dönt a bányafelügyelet peres ügyeinek fellebb-
vitele kérdésében, továbbá az MBFH fõosztályai feladat-
körébe tartozó, azon nem elsõfokú hatósági ügyekben, me-
lyekben a döntést esetileg magához vonja,

1.3.12. gondoskodik az 1.2. pont alatt felsorolt szemé-
lyek esetében a munka arányos elosztásáról,

1.3.13. dönt a bányafelügyelet szervezeti egységei és
vezetõi között felmerülõ vitás kérdésekben, a bányafel-
ügyeleti dolgozó fegyelmi ügyében,

1.3.14. dönt a bányafelügyelet létszám-, bér- és jutalma-
zási keretének felhasználásáról,

1.3.15. jóváhagyja a bányafelügyelet költségvetésének
tervezetét, elemi költségvetését, a költségvetési elõirány-
zat módosítását és költségvetési beszámolóját,

1.3.16. a köztársasági elnök, a Kormány, illetve a mi-
niszterek által adományozható kitüntetések vonatkozásá-
ban személyi javaslatát elõterjeszti, hozzájárul a bányafel-
ügyeleti dolgozó más szerv által történõ kitüntetéséhez,

1.3.17. mûködteti a bányafelügyelet belsõ ellenõrzési
tevékenységét, jóváhagyja az ellenõrzési munkaterveket,

1.3.18. elrendeli a bányakapitányságok cél- és teljes hi-
vatalvizsgálatát,

szakmai tanácsadói, szakmai fõtanácsadói és elnöki fõta-
nácsadói címet adományoz; megállapítja az elnöki fõta-
nácsadó feladatait,

jóváhagyja a földtani, geofizikai adatszolgáltatás rend-
jét és díjszabását.

2. AZ ELNÖKHELYETTES

2.1. Az elnök akadályoztatása, illetve tartós távolléte
esetén helyettesíti az elnököt, azon ügyek kivételével,
amelyeket jogszabály kifejezetten az elnök hatáskörébe
utal, továbbá, amelyekben az intézkedés jogát az elnök a
maga részére fenntartotta.

2.2. Személyes hatáskörében:

2.2.1. koordinálja a bányatörvény hatálya alá tartozó
koncessziós ügyek intézését, a koncessziós szerzõdések-
ben foglaltak végrehajtásának ellenõrzését,

2.2.2. koordinálja az MBFH jogszabály-elõkészítési te-
vékenységét,

2.2.3. közigazgatási egyeztetésre elõkészíti a miniszter
részére az MBFH által elõkészített jogszabályok terveze-
teit,

2.2.4. elõkészíti az elnöki utasításokat, jogi iránymuta-
tásokat és állásfoglalásokat, gondoskodik azok nyilvántar-
tásáról, szükséges felülvizsgálatáról és korszerûsítésérõl,

2.2.5. koordinálja a bányafelügyelet szervezeti egysé-
gei, valamint a szakmai referatúrák és az elnök által létre-
hozott idõszakos munkacsoportok együttmûködését,

2.2.6. elõkészíti és irányítja a kiadott ellenõrzési terv
szerint, illetve a vonatkozó eseti utasításnak megfelelõen a
bányakapitányságok cél- és teljes hivatalvizsgálatát,

2.2.7. a bányafelügyelet tevékenysége törvényességé-
nek biztosítása érdekében felügyeleti jogkörben intézke-
dik, illetve intézkedést kezdeményez.

3. A GAZDASÁGI FÕOSZTÁLY VEZETÕJE
(gazdasági vezetõ)

3.1. A bányafelügyelet gazdasági szervezetének vezetõ-
jeként a mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi
feladatok tekintetében az elnök helyettese. A Gazdasági
Fõosztályt egyszemélyi felelõsséggel vezeti. A jogszabá-
lyok, a munka- és ellenõrzési tervek, valamint az elnöktõl
kapott utasítások, és iránymutatások alapján szervezi és
irányítja a vezetése alatt álló fõosztály munkáját. Felelõs a
fõosztály feladatainak szakmailag helyes, elõírásszerû és
határidõben való teljesítéséért.

3.2. Személyes feladatkörében
3.2.1. megállapítja az irányítása alatt álló fõosztály szer-

vezetén belül a fõosztályvezetõ-helyettes az osztályveze-
tõk és az üzemeltetési csoportvezetõ feladatkörét, gondos-
kodik a munka arányos elosztásáról, a vezetõk rendszeres
beszámoltatásáról,

3.2.2. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen irá-
nyítja a bányafelügyelet, pénzügyi, számviteli tevékenysé-
gét, gazdálkodik a jóváhagyott költségvetési keretekkel,
intézkedik az elõirányzatok módosításáról, valamint külön
megállapodás szerint végzi a Magyar Állami Földtani In-
tézet (MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizi-
kai Intézet (ELGI) – mint részben önállóan gazdálkodó,
elõirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkezõ, költség-
vetési szervek pénzügyi, számviteli tevékenységét,

3.2.3. elõkészíti a költségvetési javaslatot, irányítja és
felügyeli a költségvetés tervezését. Koordinálja, és figye-
lemmel kíséri a féléves és éves beszámoló, valamint a ne-
gyedéves mérlegjelentések elkészítését,

3.2.4. felügyeli a bányafelügyelet központosított illet-
mény-számfejtésének elõkészítését és az azzal kapcsolatos
adatszolgáltatást, felügyeli a bányafelügyelet személyi jut-
tatásainak elõirányzatát,

3.2.5. eleget tesz a gazdálkodással kapcsolatos adatszol-
gáltatási kötelezettségnek,

3.2.6. rendeltetésszerûen gazdálkodik a kincstári va-
gyonnal,

3.2.7. elõkészíti az éves vagyongazdálkodási tervet,
meghatározza a bányafelügyelet ellátandó feladataihoz
szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatos karbantartási,
felújítási tennivalókat, valamint a várható kiadásokat, az
év során értékesítésre kerülõ vagyontárgyakat, azok várha-
tó bevételeit, a bevételek felhasználásának módját, a tárgyi
eszköz beszerzésének ütemezését,



3.2.8. gondoskodik a számvitel bizonylatolásának sza-
bályszerû végrehajtásáról,

3.2.9. felügyeli a bányafelügyelet részére fizetendõ fel-
ügyeleti díjról és a bányafelügyelet egyes eljárásaiért fize-
tendõ igazgatási szolgáltatási díjról, valamint az egyéb sa-
ját bevételekrõl vezetett nyilvántartást, ellenõrzi a befize-
tések teljesítését,

3.2.10. gondoskodik a késedelmesen befizetett felügye-
leti díj késedelmi kamatának megállapításáról, a befizeté-
sek elmaradása esetén kezdeményezi a díj és a késedelmi
kamat adók módjára történõ behajtását,

3.2.11. a vezetõi értekezleten havi rendszerességgel,
egyébként az elnök utasítása szerint tájékoztatást ad a bá-
nyafelügyelet gazdálkodásáról,

3.2.12. megalkotja a gazdasági szervezet feladatait rész-
letesen meghatározó mûködési szabályzatot, gondoskodik
a gazdálkodás rendjét meghatározó belsõ szabályzatok el-
készítésérõl és folyamatos karbantartásáról (Számviteli
politika, Értékelési szabályzat, Számlarend, Leltározási,
Selejtezési szabályzat, Házipénztár-kezelési szabályzat,
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, Közbeszer-
zési szabályzat, Önköltség számítási szabályzat),

3.2.13. feladatkörében vizsgálatot rendelhet el, a bánya-
kapitányságoktól adatszolgáltatást igényelhet, amelyek
alapján a szükséges intézkedést megteszi, vagy ha az elnö-
ki hatáskörbe tartozik, arra javaslatot terjeszt elõ,

3.2.14. jogosult intézkedni a fõosztály ügykörébe tarto-
zó azon ügyekben, amelyek nem tartoznak az elnök hatás-
körébe, illetõleg amelyekben a döntés jogát az elnök nem
vonta magához,

3.2.15. elõkészíti és felterjeszti az elnöki döntést igény-
lõ ügyeket, állásfoglalásokat,

3.2.16. szakmai feladatkörében véleményezi az MBFH
által elõkészített jogszabályok tervezeteit,

3.2.17. javaslatot tesz az MBFH munkaprogramjára,
munka- és ellenõrzési tervére, valamint a bányafelügyelet
tevékenységérõl szóló éves jelentésre,

3.2.18. munkakapcsolatot tart a fõosztály feladatkörébe
utalt ügyekben az MBFH szervezeti egységeivel, a bánya-
kapitányságokkal és más, a fõosztály ügykörének megfe-
lelõ tevékenységet végzõ szervekkel.

3.3. A gazdasági vezetõ – vagy az általa kijelölt sze-
mély – ellenjegyzése nélkül a költségvetési szervet terhelõ
gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követe-
lés nem írható elõ és ilyen intézkedés nem hozható.

3.4. Akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén kine-
vezett helyettese, vagy az általa megbízott osztályvezetõ
helyettesíti.

4. A BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI
FÕOSZTÁLY VEZETÕJE

4.1. Az elnök és az elnökhelyettes egyidejû akadályoz-
tatása, tartós távolléte esetén helyettesíti

4.1.1. az elnököt, azon ügyek kivételével, amelyeket
jogszabály kifejezetten az elnök hatáskörébe utal, továbbá,
amelyekben az intézkedés jogát az elnök a maga részére
fenntartotta,

4.1.2. az elnökhelyettest a 2.2. pontban leírt feladat-
körében.

4.2. A Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztályt
egyszemélyi felelõsséggel vezeti. A jogszabályok, a mun-
ka- és ellenõrzési tervek, valamint az MBFH elnökétõl ka-
pott utasítások és iránymutatások alapján szervezi és irá-
nyítja a vezetése alatt álló fõosztály munkáját. Felelõs a fõ-
osztály feladatainak szakmailag helyes, elõírásszerû és ha-
táridõben való teljesítéséért.

4.3. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyekben:

4.3.1. megállapítja az irányítása alatt álló fõosztály szer-
vezetén belül a fõosztályvezetõ-helyettes és az osztályve-
zetõk feladatkörét, gondoskodik a munka arányos elosztá-
sáról, a vezetõk rendszeres beszámoltatásáról,

4.3.2. irányítja a bányafelügyelet – és ezen belül az
MBFH – építésügyi hatósági, építés- és piac-felügyeleti,
munkavédelmi, munkaügyi, mûszaki-biztonsági, valamint
tûzvédelmi hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos tevé-
kenységét,

4.3.3. figyelemmel kíséri a bányajáradék bevallási és
fizetési gyakorlatot, a törvényesség és a bevallási, illetve
fizetési fegyelem megszilárdítása érdekében ellenõrzést és
intézkedést kezdeményez,

4.3.4. a Jogi és Igazgatási Fõosztállyal együttmûködés-
ben kialakítja – a bányafelügyelet egységes adatbázisának
részeként – a bányajáradék bevallásra és fizetésre kötelezet-
tek, a bevallások és a befizetések nyilvántartását, gondosko-
dik a nyilvántartás aktualizálásáról és karbantartásáról,

4.3.5. szakmai és felügyeleti tevékenységet lát el a bá-
nyakapitányságok bányajáradékkal kapcsolatos ellenõrzé-
si és intézkedési tevékenysége fölött,

4.3.6. gondoskodik a Munkavédelmi Információs Szol-
gálat mûködtetésérõl, biztosítja annak a hatósági tevé-
kenységtõl történõ elkülönítését,

4.3.7. az ásványvagyon-gazdálkodással összefüggõ és a
koncessziós ügyekben adatszolgáltatást igényelhet,

4.3.8. felmerült feladatok kapcsán vizsgálatot rendelhet
el; a bányakapitányságoktól adatszolgáltatást igényelhet,
amelyek alapján a szükséges intézkedést megteszi, vagy
ha az elnöki hatáskörbe tartozik, arra javaslatot terjeszt
elõ,

4.3.9. elõkészíti és felterjeszti az elnöki döntést igénylõ
ügyeket, állásfoglalásokat,

4.3.10. véleményezi az MBFH által elõkészített jogsza-
bályok tervezeteit,

4.3.11. véleményezi az MBFH-hoz közigazgatási
egyeztetésre megküldött jogszabály- és szabvány-terveze-
teket, továbbá a felügyelete alá tartozó egység azon elõter-
jesztéseit, amelyekben a döntés az elnök hatáskörébe tar-
tozik,
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4.3.12. a bányafelügyelet tevékenysége törvényességé-
nek biztosítása érdekében a feladatkörébe tartozó ügyek-
ben felügyeleti jogkörben intézkedik, illetve intézkedést
kezdeményez,

4.3.13. jogosult intézkedni a fõosztály ügykörébe tarto-
zó azon ügyekben, amelyek nem tartoznak az elnök hatás-
körébe, illetõleg amelyekben a döntés jogát az elnök nem
vonta magához,

4.3.14. javaslatot tesz a bányafelügyelet munka- és el-
lenõrzési terveire, és a végrehajtásáról szóló jelentésekre,

4.3.15. javaslatot tesz az elnök részére egyes szakmai
referatúrák mûködtetésére, illetve szüneteltetésére, a szak-
mai referatúrát vezetõ fõreferensek személyére,

4.3.16. munkakapcsolatot tart a fõosztály feladatkörébe
utalt ügyekben az MBFH szervezeti egységeivel, a bánya-
kapitányságokkal és más, a fõosztály ügykörének megfe-
lelõ tevékenységet végzõ szervekkel.

4.4. Akadályoztatása esetén – a fõosztály hatáskörébe
tartozó feladatok tekintetében – kinevezett helyettese, a
helyettes távollétében az általa megbízott osztályvezetõ
helyettesíti a 4.1. pontban meghatározottak kivételével.

5. A JOGI ÉS IGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY VEZE-
TÕJE

5.1. A Jogi és Igazgatási Fõosztályt egyszemélyi felelõs-
séggel vezeti. A jogszabályok, a munka- és ellenõrzési ter-
vek, valamint az elnöktõl kapott utasítások és iránymutatások
alapján szervezi és irányítja a vezetése alatt álló fõosztály
munkáját. Felelõs a fõosztály feladatainak szakmailag
helyes, elõírásszerû és határidõben való teljesítéséért.

5.2. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyek-
ben:

5.2.1. megállapítja az irányítása alatt álló fõosztály szer-
vezetén belül a fõosztályvezetõ-helyettes és az osztályve-
zetõk feladatkörét, gondoskodik a munka arányos elosztá-
sáról, a szakmai irányításról és a rendszeres beszámoltatá-
sáról,

5.2.2. felkérés esetén koordinálja és kiadmányozásra
elõkészíti az elnök részére a más tárcák által kidolgozott
jogszabály- és elõterjesztés-tervezetekkel kapcsolatos
véleményt,

5.2.3. felkérés esetén véleményezi az MBFH által elõ-
készített jogszabály- és elõterjesztés-tervezeteket,

5.2.4. biztosítja, hogy az Európai Uniónak a bányafel-
ügyelet tevékenységét érintõ közösségi jogforrásai és
egyéb dokumentumok azonosítása megtörténjen, és e do-
kumentumok rendelkezésre álljanak, valamint közremû-
ködik ezek nemzeti jogba történõ átültetésében,

5.2.5. figyelemmel kíséri a nemzeti jogszabályok meg-
jelenését, azok változásait, amennyiben e jogszabályok
(azok változásai) érintik a bányafelügyelet feladat- és ha-
táskörét, gondoskodik ezek megismertetésérõl,

5.2.6. szervezi és irányítja a bányafelügyelet szervezeti
belsõ igazgatási tevékenységét,

5.2.7. az éves munkaterv keretében javaslatot tesz az
MBFH jogszabály-elõkészítési programjára,

5.2.8. közremûködik az elnöki utasítások kidolgozásában,
5.2.9. munkakapcsolatot tart a fõosztály feladatkörébe

utalt ügyekben az MBFH szervezeti egységeivel, a bánya-
kapitányságokkal és más, a fõosztály ügykörének megfe-
lelõ tevékenységet végzõ szervekkel,

5.2.10. szervezi és nyilvántartja az MBFH nemzetközi
tevékenységét, az MBFH nemzetközi szervezetek munká-
jában, és két- vagy többoldalú nemzetközi együttmûködé-
sekben történõ részvételét.

5.3. Ellátja a belsõ adatvédelmi felelõs feladatkörét,
a) közremûködik, illetõleg segítséget nyújt az adatkeze-

léssel összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az
érintettek jogainak biztosításában;

b) ellenõrzi a törvény és az adatkezelésre vonatkozó
más jogszabályok, valamint a belsõ adatvédelmi és adat-
biztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiz-
tonsági követelményeknek a megtartását;

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosu-
latlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére
hívja fel az adatkezelõt vagy az adatfeldolgozót;

d) elkészíti és karbantartja a belsõ adatvédelmi és adat-
biztonsági szabályzatot;

e) vezeti a belsõ adatvédelmi nyilvántartást;
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;
g) gondoskodik a bányafelügyelet adatvédelmi szabály-

zatának megtartatásáról, az adatvédelmi szabályzat szük-
séges karbantartásáról, a közérdekû adatok közzétételérõl.

5.4. Irányítja a bányafelügyelet informatikai tevékenysé-
gét. Az Informatikai és Adatvédelmi Osztályon keresztül

a) gondoskodik az informatikai eszközrendszer mûköd-
tetésérõl, szükséges karbantartásáról és fejlesztésérõl,

b) biztosítja a nyilvántartás, adatfeldolgozási feladatok
ellátásának számítástechnikai hátterét,

c) kialakítja a bányafelügyelet elektronikus ügyintézési
rendszerét, gondoskodik a rendszer mûködési feltételeinek
biztosításáról, a szükséges karbantartásról és fejlesztésrõl,

d) technikai támogatást nyújt az MBFH honlapjának
mûködtetéséhez,

e) biztosítja az elektronikus adatok védelmét,
f) elõkészíti és felterjeszti az informatikai szervezet fel-

adatait részletesen meghatározó mûködési szabályzatot,
gondoskodik az elektronikus ügyintézés rendjét meghatá-
rozó belsõ szabályzatok elkészítésérõl és folyamatos kar-
bantartásáról.

5.5. Akadályoztatása esetén – a fõosztály hatáskörébe
tartozó feladatok tekintetében – helyettese, vagy az általa
megbízott osztályvezetõ helyettesíti.

6. A FÖLDTANI ÉS ADATTÁRI FÕOSZTÁLY
VEZETÕJE

6.1. A Földtani és Adattári Fõosztályt egyszemélyi fele-
lõsséggel vezeti. A jogszabályok, a munka- és ellenõrzési



tervek, valamint az MBFH elnökétõl kapott utasítások és
iránymutatások alapján szervezi és irányítja a vezetése
alatt álló fõosztály munkáját. Felelõs a fõosztály feladatai-
nak szakmailag helyes, elõírásszerû és határidõben való
teljesítéséért.

6.2. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyekben:
6.2.1. megállapítja az irányítása alatt álló fõosztály szer-

vezetén belül a fõosztályvezetõ-helyettes és az osztályve-
zetõk feladatkörét, gondoskodik a munka arányos elosztá-
sáról, a vezetõk rendszeres beszámoltatásáról,

6.2.2. irányítja a bányafelügyelet – és ezen belül az
MBFH – ásványvagyon gazdálkodással, továbbá a bányá-
szati koncesszióval összefüggõ feladatokkal, az ásványva-
gyon-, és geotermikus energia nyilvántartással, földtani
kutatással, földtani szakértõi engedélyek kiadásával, a
földtani és bányászati adatok kezelésével és minden, a
földtani közeggel kapcsolatos hatáskörének gyakorlásával
kapcsolatos tevékenységét,

6.2.3. gondoskodik a Magyar Állami Földtani, Geofizi-
kai és Bányászati Adattár, az Állami Ásványvagyon Nyil-
vántartás, az Építési Geotechnikai Adattár, valamint a Föld-
tani és Bányászati Információs rendszer mûködtetésérõl,

6.2.4 az állami földtani feladatok ellátása érdekében
kapcsolatot tart Magyar Állami Földtani Intézettel
(a továbbiakban: MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Lo-
ránd Geofizikai Intézettel (a továbbiakban: ELGI), továb-
bá koordinálja a bányafelügyelet és az intézetek együttmû-
ködését, javaslatot tesz az intézeteknek a bányafelügyelet
földtani feladatai ellátásában történõ közremûködése tar-
talmára, és terjedelmére,

6.2.5. felmerült feladatok kapcsán vizsgálatot rendelhet
el; a bányakapitányságoktól adatszolgáltatást igényelhet,
amelyek alapján a szükséges intézkedést megteszi, vagy
ha az elnöki hatáskörbe tartozik, arra javaslatot terjeszt
elõ,

6.2.6. elõkészíti és felterjeszti az elnöki döntést igénylõ
ügyeket, állásfoglalásokat,

6.2.7. a fõosztály feladatait érintõ jogszabályok terveze-
teit elõkészíti,

6.2.8. felkérés esetén véleményezi az MBFH-hoz köz-
igazgatási egyeztetésre megküldött jogszabály- és szab-
vány-tervezeteket, továbbá a felügyelete alá tartozó egy-
ség azon elõterjesztéseit, amelyekben a döntés az elnök
hatáskörébe tartozik,

6.2.9. a bányafelügyelet tevékenysége törvényességé-
nek biztosítása érdekében a feladatkörébe tartozó ügyek-
ben felügyeleti jogkörben intézkedik, illetve intézkedést
kezdeményez,

6.2.10. jogosult intézkedni a fõosztály ügykörébe tarto-
zó azon ügyekben, amelyek nem tartoznak az elnök hatás-
körébe, illetõleg amelyekben a döntés jogát az elnök nem
vonta magához,

6.2.11. javaslatot tesz az elnök részére egyes szakmai
referatúrák mûködtetésére, illetve szüneteltetésére, a szak-
mai referatúrát vezetõ fõreferensek személyére,

6.2.12. munkakapcsolatot tart a fõosztály feladatkörébe
utalt ügyekben az MBFH szervezeti egységeivel, a bánya-
kapitányságokkal és más, a fõosztály ügykörének megfe-
lelõ tevékenységet végzõ szervekkel,

6.2.13. az MBFH hatósági és egyéb államigazgatási
döntéseit elõsegítõ szakvélemények és adatszolgáltatások
megkérése tekintetében intézkedik a MÁFI és az ELGI
felé.

6.3. Akadályoztatása esetén – a fõosztály hatáskörébe
tartozó feladatok tekintetében – kinevezett helyettese, a
helyettes távollétében az általa megbízott osztályvezetõ
helyettesíti.

7. AZ ÁLLAMI KÖTELEZETTSÉGEK PROGRAM-
IRODA VEZETÕJE

7.1. Az Állami Kötelezettségek Programirodát (a továb-
biakban: programiroda) egyszemélyi felelõsséggel vezeti.
A feladatot szabályozó jogszabályok és Korm. határoza-
tok, valamint az MBFH elnökétõl kapott utasítások, és
iránymutatások alapján szervezi és irányítja a vezetése
alatt álló programiroda munkáját. Felelõs a feladatok szak-
mailag helyes, elõírásszerû és határidõben való teljesítésé-
ért.

7.2. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyek-
ben:

7.2.1. ellenjegyzi a programiroda kifizetéseit,

7.2.2. ellenjegyzi a programiroda nevében kötött szer-
zõdést,

7.2.3. ellenjegyzi a közremûködõ szakértõ megbízási,
vagy munkaszerzõdését,

7.2.4. irányítja a programiroda ügyfélszolgálati tevé-
kenységét,

7.2.5. kapcsolatot tart a tevékenységben eljáró közre-
mûködõkkel,

7.2.6. szervezi és irányítja a benyújtott finanszírozási
igények véleményezését,

7.2.7. szervezi és irányítja a feladatával összefüggõ el-
lenõrzéseket,

7.2.8. szervezi és irányítja a programiroda PR-tevé-
kenységét, gondoskodik a programiroda tevékenységével
összefüggõ közérdekû adatok nyilvánosságának biztosítá-
sáról,

7.2.9. munkakapcsolatot tart a programiroda feladatkö-
rébe utalt ügyekben az MBFH szervezeti egységeivel, a
bányakapitányságokkal és más, a programiroda feladatkö-
réhez kapcsolódó tevékenységet végzõ szervekkel,

7.2.10. jogosult intézkedni a programiroda feladatköré-
be tartozó azon ügyekben, amelyek nem tartoznak az el-
nök hatáskörébe, illetõleg amelyekben a döntés jogát az el-
nök nem vonta magához,

7.2.11. a bányakapitányságoktól és az MBFH más szer-
vezeti egységeitõl a feladatai ellátásához szükséges adat-
szolgáltatást igényelhet, amelyek alapján a szükséges in-
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tézkedést megteszi, vagy ha az elnöki hatáskörbe tartozik,
arra javaslatot terjeszt elõ,

7.2.12. véleményezi az MBFH-hoz közigazgatási
egyeztetésre megküldött, a programiroda feladatkörét
érintõ jogszabálytervezeteket,

7.2.13. javaslatot tesz az MBFH munkaprogramjára,
munka- és ellenõrzési tervére, valamint a bányafelügyelet
tevékenységérõl szóló éves jelentésre.

7.3. Akadályoztatása esetén az elnök gondoskodik he-
lyettesítésérõl.

8. A KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ

8.1. Irányítja a bányafelügyelet kommunikációs tevé-
kenységét.

8.2. Kapcsolatot tart a médiával.

8.3. Ellátja a bányafelügyelet szóvivõi feladatát.

8.4. Az MBFH elnökével, elnökhelyettesével egyeztet-
ve tájékoztatja a médiát a bányafelügyelet hatáskörébe tar-
tozó eseményekrõl, határozatokról, egyéb történésekrõl.

8.5. Sajtófigyelést végez.

8.6. Gondoskodik az MBFH honlapján megjelenõ infor-
mációk folyamatos frissítésérõl.

8.7. Részt vesz kiadványok és egyéb tárgyi megjelenési
formák elkészítésében.

8.8. Részt vesz egyéb PR-tevékenységekben.

8.9. Kapcsolatot tart az MBFH felügyeleti szervével és
a társintézményekkel.

8.10. Kommunikációs területen folyamatos tanácsadás-
sal áll a bányafelügyelet munkatársai rendelkezésére.

9. A BELSÕ ELLENÕR

9.1. A bányafelügyelet belsõ ellenõrzésének, mint ál-
lamháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzésének feladatait az
elnök kijelölése alapján a belsõ ellenõr látja el.

9.2. Személyes feladatkörében:

9.2.1. gondoskodik a belsõ ellenõrzési kézikönyv elké-
szítésérõl,

9.2.2. összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott
stratégiai, középtávú és éves ellenõrzési terveket, az elnök
jóváhagyása után a terveket végrehajtja, illetve végrehaj-
tatja, azok megvalósítását nyomon követi,

9.2.3. végzi a belsõ ellenõrzés feladatát,

9.2.4. megbízatásával kapcsolatban vagy személyére
nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köte-
les haladéktalanul jelentést tenni az elnöknek, amelynek
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi
felelõsséggel tartozik,

9.2.5. ha az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül

fel, haladéktalan tájékoztatja az elnököt, illetve az elnök
érintettsége esetén a gazdasági és közlekedési minisztert,

9.2.6. az ellenõrzés lezárását követõen az ellenõrzési je-
lentést az elnök, illetve az ellenõrzött szervezeti egység
számára megküldi,

9.2.7. a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak
szerint összeállítja az éves ellenõrzési jelentést, illetve az
összefoglaló ellenõrzési jelentést,

9.2.8. gondoskodik arról, hogy a belsõ ellenõrzési tevé-
kenység során alkalmazásra kerüljenek a belsõ ellenõrzési
tevékenység minõségét biztosító eljárások és érvényesül-
jenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani út-
mutatók,

9.2.9. gondoskodik az ellenõrzések nyilvántartásáról,
valamint az ellenõrzési dokumentumok legalább 10 évig
történõ megõrzésérõl, illetve a dokumentumok és az ada-
tok biztonságos tárolásáról,

9.2.10. biztosítja a belsõ ellenõrzés szakmai továbbképzé-
sét, ennek érdekében – az elnök által jóváhagyott – éves kép-
zési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról,

9.2.11. évente értékeli a belsõ ellenõrzés tárgyi, szemé-
lyi feltételeit, és javaslatot tesz az elnöknek, a feltételek-
nek az éves tervvel történõ összehangolására,

9.2.12. az elnök utasítása szerint, de legalább negyed-
évenként, tájékoztatja az elnököt az éves ellenõrzési terv
megvalósításáról, és az attól való eltérésekrõl,

9.2.13. nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtá-
sát az elnök tájékoztatása alapján.

9.3. A belsõ ellenõr jogosult:
a) az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység helyisé-

geibe belépni, figyelemmel az ellenõrzött szerv, illetve
szervezeti egység biztonsági elõírásaira, munkarendjére;

b) az ellenõrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél a
külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédel-
mi elõírások betartásával, az ellenõrzés tárgyához kapcso-
lódó, államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó
iratokba és más dokumentumokba, az elektronikus adat-
hordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot,
kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben
az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett
– átvételi elismervény ellenében – átvenni;

c) az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetõ-
jétõl és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban in-
formációt kérni;

d) az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység mûkö-
désével és gazdálkodásával összefüggõ kérdésekben in-
formációt kérni más szervektõl;

e) a vizsgálatba szakértõ bevonását kezdeményezni.

9.4. A belsõ ellenõr köteles:
a) ellenõrzési tevékenysége során az ellenõrzési prog-

ramban foglaltakat végrehajtani;
b) tevékenységének megkezdésérõl az ellenõrzött szerv

(szervezeti egység) vezetõjét tájékoztatni, és megbízóle-
velét bemutatni;



c) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen
dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni;

d) megállapításait tárgyszerûen, a valóságnak megfele-
lõen írásba foglalni, és azokat elegendõ és megfelelõ bizo-
nyítékkal alátámasztani;

e) haladéktalanul jelentést tenni az elnöknek, ha az
ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési,
illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselek-
mény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel;

f) ellenõrzési jelentést készíteni, az ellenõrzési jelentés
tervezetét az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység
vezetõjével egyeztetni;

g) az ellenõrzési jelentés aláírását követõen az ellenõr-
zési jelentést az elnöknek átadni;

h) az eredeti dokumentumokat az ellenõrzés lezárásakor
hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az
ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési,
illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselek-
mény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az
eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megté-
tele érdekében a költségvetési szerv vezetõjének átvételi
elismervény ellenében átadni;

i) az ellenõrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél,
illetve annak részegységeiben a biztonsági szabályokat és
a munkarendet figyelembe venni;

j) a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot
megõrizni;

k) az ellenõrzés során készített iratokat és iratmásolato-
kat az ellenõrzés dokumentációjában megõrizni.

10. A FÕOSZTÁLYVEZETÕ-HELYETTES

10.1. Irányítja a közvetlen vezetése alatt álló osztály
(szervezeti egység) munkáját és/vagy a fõosztály feladat-
körében a munkaköri leírásban személyére megállapított
feladatokat.

10.2. Távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti
a fõosztályvezetõt a fõosztály feladatkörébe tartozó, a fõ-
osztályvezetõ által fent nem tartott ügyekben.

10.3. Eljár mindazokban az ügyekben, amellyel a fõosz-
tályvezetõ megbízza.

11. AZ OSZTÁLYVEZETÕ

11.1. A jogszabályok, a munka- és ellenõrzési tervek,
valamint a felettes vezetõtõl kapott utasítások, és iránymu-
tatások alapján szervezi és irányítja a vezetése alatt álló
osztály munkáját. Felelõs az osztály feladatainak szakmai-
lag helyes, elõírásszerû és határidõben való teljesítéséért.

11.2. Az osztály ügykörébe tartozó feladatok teljesítése
érdekében – ha az indokolt – külön utasítás nélkül is intéz-
kedni, illetve intézkedést kezdeményezni köteles.

11.3. Munkakapcsolatot tart az osztály feladatkörébe
utalt ügyekben az MBFH szervezeti egységeivel, a bánya-
kapitányságokkal és más, az osztály ügykörének megfele-
lõ tevékenységet végzõ szervekkel.

11.4. Megilleti az intézkedés (döntés) joga az osztály
ügykörébe tartozó azon ügyekben, amelyek nem tartoznak
a felettes vezetõ hatáskörébe, illetõleg amelyekben a dön-
tés jogát a felettes vezetõ magához nem vonta.

11.5. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyek-
ben:

11.5.1. megállapítja az osztályra beosztott munkatársak
feladatkörét, gondoskodik a munka arányos elosztásáról, a
beosztottak rendszeres beszámoltatásáról,

11.5.2. az ügyintézõre megállapított munkaköri leírás
alapján kiadja az elintézendõ ügyeket, meghatározza az el-
intézés során érvényesítendõ különös szempontokat, és fe-
lülvizsgálja az ügyintézõk által készített tervezeteket,

11.5.3. elõkészíti és felterjeszti a felsõbb szintû döntést
igénylõ ügyeket,

11.5.4. az osztály feladatkörére vonatkozóan javaslatot
tesz az MBFH munkaprogramjára, a munka- és ellenõrzési
tervre, valamint a bányafelügyelet éves tevékenységérõl
szóló jelentésre.

11.6. Akadályoztatása esetén a fõosztályvezetõ vagy a
fõosztályvezetõ-helyettes, meghatározott ügyekben a
fõosztályvezetõ által megbízott ügyintézõ helyettesíti.

12. A SZAKMAI FÕREFERENS (Referarúra vezetõ)

12.1. A szakmai fõreferens az elnök írásbeli megbízása
alapján a megbízásban meghatározott szakmai referatúra
vezetõje. Megbízása alapján egy szakmai fõreferens egy-
idõben több referatúra vezetését is elláthatja.

12.2. A szakmai fõreferens jogosult hivatalos megneve-
zésében, aláírása alatt e cím használatára.

12.3. A szakmai fõreferens – e megbízása alapján – nem
minõsül a bányafelügyelet vezetõ beosztású köztisztvise-
lõjének, irányítási és koordinációs feladatköre a referatúra
szakmai irányítására terjed ki, amely irányítás tartalma
nem sértheti a hatósági hatásköri megosztást.

12.4. A szakmai fõreferens személyes feladatkörében:

12.4.1. javaslatot tesz a referatúra létszámára vonat-
kozóan és a bányafelügyeleti szakmai referensek szemé-
lyének kijelölésére,

12.4.2. eleget tesz a megbízólevelében meghatározott
követelményeknek, irányítja és koordinálja a referatúra te-
vékenységét,

12.4.3. figyelemmel kíséri a szakmai referensek munká-
ját, ahhoz szakmai segítséget, iránymutatást ad,

12.4.4. a szakmai referensek részére feladatot határoz-
hat meg, köteles a feladatvégzés ellenõrzésére,

12.4.5. beszámoltatja a referenseket, iránymutatásokkal
segíti, értékeli azok munkáját,

12.4.6. az elnök részére elõírt rendszerességgel beszá-
molót készít a referatúra szakmai munkájáról, a szakterü-
letre meghatározott feladatok teljesítésérõl, a szakterület
jellemzõirõl, állapotáról, tendenciáiról.
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13. AZ ÜGYINTÉZÕ

13.1. A munkaköri leírásban feladatkörébe utalt ügye-
ket érdemi döntésre elõkészíti, felhatalmazása esetén azo-
kat kiadmányozza.

13.2. A munkakörébe tartozó, valamint a hivatali felet-
tese részérõl feladatkörébe utalt feladatokat a jogszabá-
lyok, az ügyviteli elõírások, valamint a felettesétõl kapott
iránymutatás megtartásával köteles végrehajtani.

13.3. Munkakörébe nem tartozó olyan szakmai feladat
végrehajtásával is megbízható, amelyre szakmai képzett-
séggel rendelkezik.

13.4. Az eredményes munkavégzés érdekében tanulmá-
nyoznia és ismernie kell minden olyan jogszabályt, szak-
mai elõírást és egyéb normatívát, amely a szakszerû és ha-
táridõben történõ ügyintézéshez, a végrehajtás megszerve-
zéséhez és ellenõrzéséhez szükséges.

13.5. Munkakapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó
ügyekben a bányafelügyelet és más szervek dolgozóival.

13.6. A hatósági feladatot végzõ ügyintézõ

13.6.1. ügyeleti szolgálatra kötelezhetõ,

13.6.2. eseti megbízás alapján ellenõrzést tarthat a bá-
nyakapitányságoknál és a bányavállalkozóknál, valamint
a Bt. és egyéb jogszabályok által a bányafelügyelet hatás-
körébe utalt tevékenységet végzõ szervezeteknél,

13.6.3. külön kijelölés alapján súlyos üzemzavar- és
balesetvizsgálatot végez,

13.6.4. elemzi a feladatkörébe tartozó tevékenység,
szakterület mûszaki-biztonsági és baleseti helyzetét; intéz-
kedik, illetve javaslatot tesz az általa szükségesnek ítélt in-
tézkedésre, szabályozásra,

13.6.5. eljár az általa feltárt szabálysértés miatt,

13.6.6. kijelölés alapján közremûködik a bányafelügye-
let szabályozási feladatainak végrehajtásában, más szerve-
zet szabványosítási, szakmai, állandó vagy alkalmi bizott-
ságai munkájában, továbbá a vizsgabizottságokban.

14. AZ ÜGYKEZELÕ

14.1. Gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátá-
sáról, különösen a beérkezõ iratok átvételérõl, iktatásáról,
a kiadmánytervezetek gépelésérõl, sokszorosításáról, to-
vábbításáról és irattározásáról.

14.2. Ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a szer-
vezet vezetõje megbízza.

15. A FIZIKAI ALKALMAZOTT

15.1. Tevékenységével segíti az ügyintézõi, ügykezelõi
feladatok ellátását.

15.2. Ellátja mindazokat a kisegítõ feladatokat, amellyel
a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

II/B. A BÁNYAKAPITÁNYSÁG

1. A BÁNYAKAPITÁNY

1.1. Egyszemélyi felelõs vezetõként irányítja a bánya-
kapitányság tevékenységét.

1.2. Közvetlenül irányítja a helyettes bányakapitány,
osztályvezetõk és az ügyviteli csoport tevékenységét;
megállapítja feladatkörüket és beszámoltatja õket munká-
jukról.

1.3. Megilleti az intézkedés (döntés) joga minden
olyan ügyben, amelyben jogszabály, vagy elnöki rendel-
kezés a döntést személyes hatáskörébe utalja, vagy amely-
ben azt a maga számára fenntartja.

1.4. A bányakapitányság illetékességi területén kap-
csolatot tart a közigazgatási és más szervekkel (ügyészség-
gel, közigazgatási hivatalokkal, önkormányzatokkal stb.),
e szerveknél képviseli a bányakapitányságot.

1.5. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyek-
ben:

1.5.1. elõterjesztést nyújt be az elnök részére a bányaka-
pitányságot érintõ irányítási és humánpolitikai ügyekben,

1.5.2. gondoskodik a munkaköri leírások kiadásáról,

1.5.3. gondoskodik a bányakapitányság munkatervének
összeállításáról, jóváhagyja a bányakapitányság szervezeti
egységeinek munka- és ellenõrzési terveit, ellenõrzi azok
végrehajtását,

1.5.4. megállapítja a bányakapitányság dolgozóinak ki-
admányozási jogkörét és terjedelmét,

1.5.5. kijelöli az ügyintézésre köteles személyt,

1.5.6. eljár a bányakapitányság tevékenysége, illetve a
bányakapitányság dolgozója ellen benyújtott panasz ügyé-
ben,

1.5.7. ellátja a munkavédelmi szabályzat szerint rá háru-
ló feladatokat,

1.5.8. kiadja a bányakapitányság munkájának ellenõr-
zése alapján szükségessé váló intézkedéseket.

1.6. A bányakapitány köteles haladéktalanul értesíteni
az elnököt, ha a bányakapitányságnál külsõ szerv (pl.
ügyészség, közigazgatási hivatal) ellenõrzést végez és kö-
teles az ellenõrzés megállapításairól részletes tájékoztatást
adni.

1.7. A bányakapitány utasíthatja a munkatársakat a bá-
nyakapitányság hatáskörébe tartozó ügyekben az eljárásá-
ra, illetve meghatározhatja az ügyintézés végrehajtásának
módját.

1.8. Biztosítja a bányakapitányság hatósági feladatai,
valamint a szakmai referatúrák által meghatározott köve-
telményrendszer közötti összhangot, biztosítja a hatósági
hatáskör sérthetetlenségét, koordinálja a bányafelügyelet
szervezeti egységei, a referatúrák és az elnök által létreho-
zott idõszakos munkacsoportok együttmûködésébõl a bá-
nyakapitányságra háruló feladatokat.



2. HELYETTES BÁNYAKAPITÁNY

2.1. Helyettesíti a bányakapitányt annak tartós távolléte,
vagy akadályoztatása esetén, és gyakorolja annak jogait
azon ügyek kivételével, amelyekben az intézkedés jogát a
bányakapitány a maga részére fenntartotta.

2.2. A helyettes bányakapitány egyben osztályvezetõi fel-
adatot is ellát. A vezetése alatt álló osztály munkájának irá-
nyítását a jogszabályok, a munka- és ellenõrzési tervek és a
felettes vezetõitõl kapott utasítások, valamint iránymutatások
alapján végzi. Felelõs az osztály feladatainak szakmailag he-
lyes, elõírásszerû és határidõben való teljesítéséért.

2.3. Megilleti az intézkedés (döntés) joga a saját és az
általa vezetett osztály feladat- és ügykörébe tartozó azon
ügyekben, amelyek nem tartoznak a felettes vezetõ hatás-
körébe, illetõleg amelyekben a döntés jogát a felettes veze-
tõ magához nem vonta. Az osztály ügykörébe tartozó fel-
adatok teljesítése érdekében köteles külön utasítás bevárá-
sa nélkül is intézkedni, illetve intézkedést kezdeményezni.

2.4. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyekben:
2.4.1. megállapítja az ügyintézõk feladatkörét, gondos-

kodik a munka arányos elosztásáról, az ügyintézõk rend-
szeres beszámoltatásáról,

2.4.2. meghatározza az ügyintézés során érvényesíten-
dõ különös szempontokat, és felülvizsgálja az ügyintézõk
által készített tervezeteket,

2.4.3. elõkészíti és felterjeszti a felsõbb szintû döntést
igénylõ ügyeket,

2.4.4. javaslatot tesz a bányakapitányság munka- és el-
lenõrzési terveire és gondoskodik végrehajtásáról.

2.5. A feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a bá-
nyakapitányságot, külön eseti felhatalmazás alapján ellát-
ja a bányakapitányság, illetve a bányafelügyelet általános
képviseletét.

2.6. Munkakapcsolatot tart az osztály feladatkörébe
utalt ügyekben a bányakapitányság más osztályaival és a
referatúrákkal.

2.7. Akadályoztatása esetén a bányakapitány vagy meg-
határozott ügyekben a bányakapitány által megbízott ügy-
intézõ helyettesíti.

3. OSZTÁLYVEZETÕ

3.1. A jogszabályok, a munka- és ellenõrzési tervek, va-
lamint a felettes vezetõtõl kapott utasítások, és iránymuta-
tások alapján szervezi és irányítja a vezetése alatt álló osz-
tály munkáját. Felelõs az osztály feladatainak szakmailag
helyes, elõírásszerû és határidõben való teljesítéséért.

3.2. Az osztály ügykörébe tartozó feladatok teljesítése
érdekében – ha az indokolt – külön utasítás nélkül is intéz-
kedni, illetve intézkedést kezdeményezni köteles.

3.3. Munkakapcsolatot tart az osztály feladatkörébe
utalt ügyekben a bányakapitányság más osztályaival és a
referatúrákkal.

3.4. Megilleti az intézkedés (döntés) joga az osztály
ügykörébe tartozó azon ügyekben, amelyek nem tartoznak
a felettes vezetõ hatáskörébe, illetõleg amelyekben a dön-
tés jogát a felettes vezetõ magához nem vonta.

3.5. Személyes hatáskörben jár el a következõ ügyek-
ben:

3.5.1. megállapítja az osztályra beosztott ügyintézõk
feladatkörét, gondoskodik a munka arányos elosztásáról, a
beosztottak rendszeres beszámoltatásáról,

3.5.2. az ügyintézõre megállapított munkaköri leírás
alapján meghatározza az ügyek intézése során érvényesí-
tendõ különös szempontokat, és felülvizsgálja az ügyinté-
zõk által készített tervezeteket,

3.5.3. elõkészíti és felterjeszti a felsõbb szintû döntést
igénylõ ügyeket,

3.5.4. javaslatot tesz a bányakapitányság munka- és el-
lenõrzési terveire és gondoskodik végrehajtásáról.

3.6. Akadályoztatása esetén a bányakapitány, illetve
meghatározott ügyekben a bányakapitány által megbízott
ügyintézõ helyettesíti.

4. AZ ÜGYINTÉZÕ

4.1. A munkaköri leírásban feladatkörébe utalt ügyeket
érdemi döntésre elõkészíti, illetve felhatalmazása esetén
azokat kiadmányozza.

4.2. A munkakörébe tartozó, valamint a hivatali felet-
tese részérõl feladatkörébe utalt feladatokat a jogszabá-
lyok, az ügyviteli elõírások, valamint a felettesétõl kapott
iránymutatás megtartásával köteles végrehajtani. Tevé-
kenysége során köteles a részére biztosított munkaeszkö-
zöket a tõle elvárható szinten és gondossággal használni,
eseti megbízások alapján a hivatali személygépkocsit ve-
zetni, valamint az elõírt kimutatásokat, nyilvántartásokat,
elszámolásokat a külön utasításokban meghatározottak
szerint vezetni.

4.3. Munkakörébe nem tartozó olyan szakmai feladat
végrehajtásával is megbízható, amelyre szakmai képzett-
séggel rendelkezik.

4.4. Az eredményes munkavégzés érdekében ismernie
kell minden olyan jogszabályt, szakmai elõírást és egyéb
normatívát, amely a szakszerû és határidõben történõ ügy-
intézéshez, a végrehajtás megszervezéséhez és ellenõrzé-
séhez szükséges.

4.5. Munkakapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó
ügyekben a bányafelügyelet és más szervek dolgozóival, a
feladatkörébe tartozó ügyekben felhatalmazása alapján
képviseli a bányakapitányságot.

4.6. A hatósági ügyintézõ
a) a reá szignált ügyekben önállóan jár el, felhatalmazá-

sa terjedelmében kiadmányozásra elõkészíti, vagy kiad-
mányozza azokat,

b) megbízás esetén szakmai referatúra tagjaként refe-
rensi feladatot lát el,
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c) a bányakapitányság illetékességi területén ellenõrzést
tart a bányakapitányság hatáskörébe tartozó tevékenységet
végzõ gazdálkodó szervezeteknél,

d) külön kijelölés alapján súlyos üzemzavar- és baleset-
vizsgálatot végez, a munkabaleseti jegyzõkönyveket, azok
adatait számítógépes feldolgozás céljából rögzíti,

e) elemzi a feladatkörébe tartozó tevékenység, szakterü-
let mûszaki-biztonsági és baleseti helyzetét; intézkedik,
illetve javaslatot tesz az általa szükségesnek ítélt intézke-
désre (pl. bányászati, munkavédelmi bírság kiszabása),
szabályozásra,

f) eljár az általa feltárt szabálysértés miatt, illetve jogo-
sulatlan vagy szabálytalan tevékenység ügyében, továbbá
szükség szerint lefolytatja a végrehajtási eljárásokat,

g) kijelölés alapján közremûködik a bányafelügyelet
szabályozás-elõkészítési feladatainak végrehajtásában, a
szabványosítási és a szakmai állandó vagy alkalmi bizott-
ságok munkájában, továbbá a vizsgabizottságokban,

h) ügyeleti szolgálatra kötelezhetõ.

5. A PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV ÜGYIN-
TÉZÕ, ÜGYKEZELÕ

5.1. Felelõsen végzi a bányafelügyelet bérszámfejtési,
pénzügyi-számviteli és gazdálkodási feladatainak a bá-
nyakapitányságra háruló részfeladatait.

5.2. A bányafelügyelet egységes nyilvántartási rendszeré-
vel együttmûködve nyilvántartja és ellenõrzi az igazgatási
szolgáltatási díjak, a bányászati, gázipari, munkavédelmi-
munkaügyi, szabálysértési és eljárási bírság befizetését.

5.3. Megbízása szerint vezeti a bányakapitányság nyil-
vántartásait, biztosítja az elõírásszerû adatszolgáltatást.

5.4. Végzi a bányafelügyelet iratkezelési szabályzatá-
ban meghatározott feladatokat, az iratátvételt, a postabon-
tást, a szignálásra elõkészítést, az érkeztetési, iktatási, irat-
tározási és egyéb ügykezelési feladatokat.

5.5. Gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásá-
ról, a kiadványtervezetek gépelésérõl, sokszorosításáról,
továbbításáról. Ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel
a szervezet vezetõje megbízza.

III.

A BÁNYAFELÜGYELET SZERVEZETI
EGYSÉGEINEK FELADATKÖRE

III/A. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI
HIVATAL

1. BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI
FÕOSZTÁLY

A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Bányászati és Robbantás-felügyeleti Osztály
– Gázipari és Építésügyi Osztály
– Járadék-bevételi Osztály
– Munkavédelmi Információs Szolgálat

A Fõosztály:

1.1. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott esetek-
ben az MBFH egyes közvetlen (elsõfokú) hatásköreit, el-
jár a bányafelügyelet hatósági-felügyeleti hatáskörben ki-
adott elsõfokú végzései, határozatai ellen benyújtott fel-
lebbezések ügyében.

1.2. Ellátja – a Bt.-ben, valamint a külön jogszabályok-
ban – a bányafelügyelet részére meghatározott mûsza-
ki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, építéshatósági,
építés- és piac-felügyeleti, valamint tûzvédelmi feladatok-
kal összefüggésben a felettes szervi és a szakmai felügye-
letet.

1.2.1. Figyelemmel kíséri és elemzi a felügyelt bányák
és tevékenységek mûszaki, biztonsági, baleseti helyzetét
és a szükséges intézkedéseket kezdeményezi, illetve meg-
teszi.

1.2.2. Felmentést ad, illetve eltérést engedélyez a biz-
tonsági szabályzatok rendelkezései alól, és figyelemmel
kíséri az esetleges feltételek és határidõk végrehajtását.

1.2.3. Jóváhagyja a földgáztárolói, szállítói és elosztói
engedélyesek minõségbiztosítási rendszerét.

1.2.4. Biztosítja a bányafelügyeletnél a munkavédelmi
törvény szerinti munkabiztonsági szaktevékenységek ellá-
tását, a bányafelügyelet dolgozóját ért munkabaleset ki-
vizsgálását.

1.2.5. Felkérés alapján – elnöki hozzájárulással – részt
vesz más szervek tevékenységében.

1.2.6. Az éves munkaterv keretében javaslatot tesz az
MBFH jogszabály-elõkészítési programjára, közremûkö-
dik a jogszabályok, biztonsági szabályzatok felülvizsgála-
tában.

1.2.7. Közremûködik a szakterületét érintõ bányászati
jogszabályok és a bányászati és gázipari szabályzatok ter-
vezeteinek szakmai elõkészítésében, valamint az elnöki
utasítások összeállításában.

1.2.8. Az elnök kijelölés esetén szakmai támogatást
nyújt a Jogi Osztály részére a bányafelügyelet peres és
nem peres ügyeiben.

1.2.9. Gyakorolja az MBFH elsõfokú és a bányakapi-
tányságok által kiadott állásfoglalások tekintetében – fe-
lettes szervként – másodfokú szakhatósági hatáskörét.

1.2.10. Véleményezi a feladatkörét érintõ kérdésekben
a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött
jogszabályok, szabványok és elõterjesztések tervezeteit.

1.2.11. Szakmai felügyeletet gyakorol a feladatkörébe
utalt ügykörök és tevékenységek tekintetében a bányaka-
pitányságok és a referatúrák munkája felett.

1.2.12. Kijelölés szerint végzi a súlyos üzemzavarok és
balesetek vizsgálatát.

1.2.13. Véleményezi a területrendezési és környezetvé-
delmi engedélyterveket.

1.2.14. Közremûködik a hites bányamérõi szakmai mi-
nõsítõ bizottság munkájában. Ellátja a hites bányamérõi
minõsítéssel kapcsolatos ügyintézési feladatokat.



1.2.15. Összeállítja a bányászati baleseti statisztikát és a
bányafelügyelet éves, mûszaki-biztonsági, munkavédel-
mi, munkaügyi, építéshatósági, építés-felügyeleti és tûz-
védelmi tevékenységérõl, valamint az ásványvagyon-gaz-
dálkodás helyzetérõl szóló jelentést.

1.2.16. Felügyeli a bányakapitányság szabálysértési te-
vékenységét, összeállítja a bányászati szabálysértési sta-
tisztikát és a szabálysértési hatósági tevékenységrõl szóló
jelentéseket.

1.3. Szervezi és feladatkörében végzi e Szabályzat
IV. fejezet 10. pontjában és az V. fejezetben elõírt ellenõr-
zéseket.

1.4. Bányajáradék bevételi feladatkörében:

1.4.1. kidolgozza a Bt.; a Vhr. és a 118/2003. (VIII. 9.)
Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a bányafel-
ügyelet hatósági szervezetrendszerének a bányajáradék el-
lenõrzésével, bevételezésével, kikényszerítésével kapcso-
latos részletes feladatait,

1.4.2. felülvizsgálja és aktualizálja az MBFH internetes
honlapjára kerülõ, a bányajáradék bevallásával és megfi-
zetésével kapcsolatos anyagokat és szolgáltatásokat,

1.4.3. végzi a jogszabályokban és az MBFH elnöki utasí-
tásokban a bányajáradékkal összefüggésben az MBFH-ra
meghatározott feladatokat, szakmai iránymutatásokkal se-
gíti a jogszerû és egységes joggyakorlat kialakulását,

1.4.4. kapcsolatokat tart fenn az osztály feladat- és ha-
táskörét érintõ ügyekben a bányafelügyelet más szervezeti
egységeivel, a társhatóságokkal és intézményekkel,

1.4.5. szervezi és irányítja a bányafelügyelet bányajára-
dék-bevételezéssel összefüggõ tevékenységét,

1.4.6. elkészíti a bányafelügyelet éves jelentésének bá-
nyajáradék-bevételezéssel összefüggõ részét, ezen túlme-
nõen, értékelések, elemzések készítésével elõsegíti a bá-
nyafelügyelet feladatainak magas szintû ellátását,

1.4.7. részt vesz feladatkörében a bányafelügyelet Köz-
ponti Adatbázisának kialakításában és mûködtetésében, az
MBFH elektronikus adatvédelmének kialakításában és
mûködtetésében, közremûködik a bányafelügyelet általá-
nos adatvédelmi feladatainak ellátásában.

1.5. Szervezi és irányítja a bányafelügyelet hatásköré-
be utalt munkaügyi ellenõrzési tevékenységet.

1.6. Munkakapcsolatot tart a fõosztály feladatkörébe
utalt ügyekben a bányafelügyelet más szervezeti egységei-
vel és a bányakapitányságokkal.

1.7. A vonatkozó jogszabály szerint ellátja a Munkavé-
delmi Információs Szolgálatokra meghatározott, munka-
védelemmel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó, és felvilá-
gosító feladatokat.

2. FÖLDTANI ÉS ADATTÁRI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Földtani Osztály

– Ásványvagyon-gazdálkodási és nyilvántartási
Osztály

– Adattári és Információs Osztály

A Fõosztály:

2.1. Ellátja a központi államigazgatási szervek megke-
resésére induló földtani szakvéleményezési feladatokat;

2.2. a Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztállyal
együttmûködve ellátja az ásványvagyon-gazdálkodással,
továbbá a bányászati koncesszióval összefüggõ feladatokat:

– koordinálja és elvégzi a komplex érzékenységi és ter-
helhetõségi vizsgálattal kapcsolatos bányafelügyeleti fel-
adatokat,

– javaslatot tesz a zárttá minõsítendõ ásványi nyers-
anyagokra és elõfordulási területükre,

– koordinálja és lefolytatja a koncesszió-elõkészítési
eljárást, elvégzi a pályázatok értékelését, döntés-elõkészí-
tõ anyagot készít a miniszter részére,

– részt vesz a koncessziós szerzõdés elõkészítésében,
vezeti a koncessziókkal kapcsolatos nyilvántartást;

2.3. elõkészíti a földtani hatáskörbe tartozó másodfokú,
és szabályozott esetekben elsõfokú hatósági határozatokat
és szakhatósági állásfoglalásokat vagy szakvéleményeket;

2.4. a Bt. 44. § (1) bekezdés p), q), r) pontjai alapján ér-
vényesíti a földtani közeggel kapcsolatos állami érdeket,
vizsgálja a hasznosítási lehetõségeiket és a társhatóságok-
kal együttmûködve részt vesz a földtani veszélyek elleni
védelemben;

2.5. az elnök megbízása esetén ellátja a bányafelügyelet
képviseletét a tárcaközi szervezetekben;

2.6. részt vesz a fõosztály feladatait érintõ jogszabály-
tervezetek, követelményrendszerek, szabványok, vala-
mint tárca-, és kormányszintû elõterjesztések elõkészítésé-
ben vagy véleményezésében;

2.7. vezeti az ásványi nyersanyagvagyon és geotermi-
kus energia országos, állami nyilvántartását;

2.8. elõkészíti az országos ásványvagyon-nyilvántartás
közérdekû adatainak kiadását;

2.9. a jogosult kérelmére díjazás ellenében hatósági iga-
zolást ad ki a nyersanyag mennyiségérõl, minõségérõl,
megkutatottsági és gazdasági kategóriájáról;

2.10. az ásványvagyon-mérlegre vonatkozó adatokat
szolgáltat az állami szervek és gazdálkodó szervezetek ré-
szére;

2.11. az ásványi nyersanyagok minõsítési, nyilvántar-
tási és értékelési rendszerét továbbfejleszti, korszerûsíti.

2.12. Mûködteti a központi, országos gyûjtõkörrel ren-
delkezõ Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati
Adattárat.

2.13. Biztosítja a jogszabályokban definiált adatkörök-
ben az adatgyûjtés teljességét és rendszerességét. Gondos-
kodik a jogszabályokban adatszolgáltatásra kötelezett
szervezetek, személyek, illetve a bányafelügyelet szerve-
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zeti egységei, munkatársai által teljesített adatszolgáltatás
fogadásáról, beleértve a mintákat, a tervezett földtani kuta-
tásokra vonatkozó információkat, az elvégzett földtani ku-
tatások eredményeit tartalmazó, évenkénti adatszolgálta-
tást, valamint a kutatás befejezését követõen elõírt záróje-
lentést, a felszámolásra, privatizálásra került állami válla-
latok és más szervezetek teljes, vagy részleges földtani do-
kumentációs anyagát. Ellenõrzi az adatszolgáltatási köte-
lezettség teljesítését.

2.14. Biztosítja a tárolási/archiválási rendszer megfele-
lõ színvonalának fenntartását, a dokumentum- és adatállo-
mány állagának megóvását, teljes körû fizikai védelmét a
központi adattárban, ellenõrzi azt a további adattári részle-
gekben a bányafelügyelet más szervezeti egységeinél és
külsõ szervezeteknél.

2.15. Kiépíti és folyamatosan aktualizálja a nyilvántar-
tási rendszert, a dokumentum- és adatállományokra vonat-
kozó metaadatbázisokat, illetve a földtani és bányászati
alapadatokat tartalmazó adatbázisokat.

2.16. Adatkiadást végez az adattár állományában lévõ
dokumentumok, adatok, adatbázisok, valamint közvetet-
ten elérhetõ információforrások alapján jogszabályokban
és utasításokban meghatározott feltételek szerint: kataló-
gusok, nyilvántartási rendszerek, adatbázisok mûködteté-
sével, betekintés biztosításával az adattár állományában
lévõ dokumentumokba. Meghatározott szempontok sze-
rinti adatgyûjtést, adatfeldolgozást, valamint adatbázisok-
ból, számítógépes adathordozón adatkiadást teljesít, igény
esetén másolatot készít.

2.17. Biztosítja a Földtani és Adattári Fõosztály felada-
tainak ellátásához szükséges térinformatikai rendszerek
építését, az adatok térinformatikai feldolgozását; az igé-
nyelt térképi, valamint egyéb grafikus anyagok digitalizá-
lását, szabványos digitális állományokból grafikus nyom-
tatását, azok intranetes szolgáltatását.

2.18. Mûködteti az adattári olvasótermet, fogadja és ki-
szolgálja a szolgáltatások igénybevételére jogosultakat.

2.19. Jogszabály rendelkezése szerint mûködteti az Épí-
tési Geotechnikai Adattárat, gyûjti a geotechnikai adat-
szolgáltatás körébe tartozó dokumentációkat, fejleszti
nyilvántartási rendszerét és adatbázisait, adatkiadást vé-
gez a jogszabályokban és utasításokban meghatározott fel-
tételekkel.

2.20. Folyamatosan tájékoztatja az adatszolgáltatókat és
a felhasználókat a rendelkezésre álló közönségszolgálati
eszközökkel/fórumokon, kiemelten az MBFH honlapján.

2.21. Biztosítja a jogszabályokban és utasításokban
meghatározott adatvédelmet és adatkezelési rendet a köz-
ponti adattárban, ellenõrzi azt a további adattári részlegek-
ben a bányafelügyelet más szervezeti egységeinél és külsõ
szervezeteknél.

2.22. Felügyeli a földtani és bányászati kutatásokból
származó és állami földtani adatnak minõsülõ mintaanyag
kezelését.

2.23. Kialakítja és mûködteti a Földtani és Bányászati
Információs Rendszert. Ennek érdekében a szükséges
mértékben integrálja az MBFH szakmai adatrendszereit,
adatkezelését és szolgáltatásait. Kölcsönös és egyenrangú
szervezeten belüli, szervezetközi és nemzetközi kapcsola-
tokat alakít ki, elsõsorban az állami feladatok ellátása ér-
dekében (az adatok fogadása és kiadása terén egyaránt).
Folyamatosan fejleszti az internetes adatelérést.

2.24. Mûködteti a bányatelkek, kutatási területek térin-
formatikai nyilvántartórendszerét (BATER).

2.25. A közérdekû adatok közzététele érdekében fej-
leszti és szerkeszti az MBFH honlapját és koordinálja
annak folyamatos karbantartását, ellátja a webmesteri fel-
adatokat.

2.26. Végzi a titkos ügyiratkezelés feladatait.

3. JOGI ÉS IGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Jogi Osztály
– Igazgatási Osztály
– Informatikai és Adatvédelmi Osztály
– Humánpolitikai Osztály

3.1. A fõosztály jogi feladatkörében:

3.1.1. ellátja a bányafelügyelet képviseletét a bányafel-
ügyelet peres és nem peres bírósági eljárásaiban,

3.1.2. figyelemmel kíséri a bányafelügyelet jogalkalma-
zói tevékenységét, jogi iránymutatásokkal és tanácsokkal
elõsegíti a jogszerû és egységes joggyakorlatot,

3.1.3. törvényességi felügyeleti feladatkörében végzi a
bányafelügyelet elsõ- és másodfokú határozatainak jogi
felülvizsgálatát, közremûködik a felügyeleti intézkedések
elõkészítésében,

3.1.4. részt vesz a más szervek által közigazgatási
egyeztetésre megküldött jogszabályok, elõterjesztések és
jogi iránymutatások tervezetei véleményezésében és kiad-
mányozásra elõkészíti az MBFH észrevételeit,

3.1.5. megalkotja és vezeti a Bányafelügyelet Központi
Adatbázis (a továbbiakban BfKA) részeként a bányafel-
ügyelet jogorvoslati nyilvántartását, értékeli a jogorvoslati
(fellebbezési és bírósági felülvizsgálati) eljárások tapasz-
talatait, errõl – kivonatos ismertetésként – rendszeres, de
legalább félévenkénti tájékoztatást készít az elnök és a bá-
nyafelügyelet hatósági feladatot ellátó szervezetei részére.

3.2. A fõosztály igazgatási feladatkörében:

3.2.1. ellátja az MBFH vagyonkezelésében lévõ ingatla-
nokkal összefüggõ igazgatási feladatokat, különösen

3.2.1.1. a bérleti szerzõdések létrejöttében, módosításá-
ban elõkészítõ tevékenységet végez,

3.2.1.2. kapcsolatot tart a felügyeleti szervvel,
3.2.1.3. adat, tény rendezése érdekében megkeresi az

illetékes földhivatalt,



3.2.1.4. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és az
MBFH között létrejövõ vagyonkezelési szerzõdés elõké-
szítésében közremûködik,

3.2.1.5. az MBFH vagyonkezelésében lévõ, valamint az
MBFH által bérelt ingatlanokról nyilvántartást vezet,

3.2.1.6. figyelemmel kíséri az önkormányzatok tulajdo-
nába adásával kapcsolatos megkereséseket,

3.2.2. közremûködik a bányafelügyelet hivatalos lapjá-
nak szerkesztésében, gondoskodik a bányászati és földtani
tevékenységet érintõ jogszabályok, a nyilvánosságot érin-
tõ intézkedések, a pályázati felhívások és eredményei köz-
zétételérõl,

3.2.3. mûködteti az MBFH Irattárát, a rendezett, mara-
dandó értékû iratokat az elõírt õrzési idõt követõen átadja
az illetékes levéltár részére; az iratselejtezési eljáráshoz
beszerzi a levéltári hozzájárulást,

3.2.4. ellátja a bányakapitányságok irattárainak szakmai
felügyeletét,

3.2.5. összehangolja a közbeszerzésekkel összefüggõ
bányafelügyeleti tevékenységet,

3.2.6. folyamatosan biztosítja a hatályos elnöki utasítá-
sok elérését,

3.2.7. ellátja az elnök, az elnökhelyettes, az elnöki fõta-
nácsadó és az MBFH fõosztályai mellett az adminisztráci-
ós feladatok ellátását,

3.2.8. ellátja a postabontást, a küldemények szignálásra
elõkészítését, végzi az érkeztetési feladatokat, az iratok ik-
tatását,

3.2.9. figyelemmel kíséri az elnök, elnökhelyettes, elnö-
ki fõtanácsadó napi hivatalos programjának alakulását, e
programok megvalósításához biztosítja a szükséges felté-
teleket,

3.2.10. vezeti és folyamatosan karbantartja az MBFH
ügyfél-kapcsolati nyilvántartását,

3.2.11. ellátja a bányafelügyelet bélyegzõinek nyilván-
tartását, õrzését és a használatának biztosítását,

3.2.13. szervezi az MBFH reprezentációs tevékenysé-
gét,

3.2.14. az MBFH Oktatási Központ és Üdülõjében szer-
vezi az üdültetést,

3.2.15. gondoskodik a vezetõi értekezletek elõkészíté-
sérõl,

3.2.16. részt vesz a bányafelügyelet hivatalos rendezvé-
nyeinek elõkészítésében, szervezésében, és az ezekkel
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

3.2.17. az elnök, elnökhelyettes, elnöki fõtanácsadó ré-
szére végzi az iratok sokszorosítását, igény szerint a gyors-
és gépírási feladatot,

3.2.18. vezeti az MBFH vendégszobájának nyilvántar-
tási könyvét,

3.2.19. feladatkörében munkakapcsolatot tart a bánya-
felügyelet szervezeti egységeivel,

3.2.20. végzi a bányafelügyelet kegyeleti tevékenységé-
bõl adódó feladatokat.

3.3. A fõosztály humánpolitikai feladatkörében:

3.3.1. figyelemmel kíséri a bányafelügyelet bér és jutal-
mazási keretének felhasználását, és rendszeres tájékozta-
tást készít az elnök részére,

3.3.2. az elnöki intézkedésekhez, megalapozó munka-
ügyi, létszám- és bérgazdálkodási elemzéseket készít, a
feladatkörébe tartozó belsõ szabályozásokat elõkészíti,

3.3.3. részt vesz a költségvetési tervezésben, különös te-
kintettel a személyi juttatásokra és a belföldi és a külföldi
rendezvényeken való részvételre,

3.3.4. ellátja a polgári védelemmel, a honvédelmi és a
nemzetbiztonsági ügyekkel kapcsolatos MBFH-ra háruló
feladatokat,

3.3.5. ellátja a személyzeti iratok tekintetében a bánya-
felügyelet titkos ügykezelésének a felügyeletét,

3.3.6. feladatkörében javaslatot tesz az MBFH munka-
programjára, munka- és ellenõrzési tervére, koordinálja és
végzi a bányafelügyelet szervezetrendszerét érintõ jelenté-
sek, beszámolók elkészítését,

3.3.7. elõkészíti az állami és miniszteri kitüntetések ja-
vaslatát,

3.3.8. ellátja és koordinálja a bányafelügyelet nemzet-
közi kapcsolataival összefüggõ feladatokat,

3.3.9. részt vesz a bányászati bírságból igénybe vehetõ
támogatás pályázatainak elbírálásában, koordinálja és el-
látja a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs felada-
tokat, kapcsolatot tart a pályázókkal, ellenõrzi a pályáza-
tokban foglaltak teljesítését,

3.3.10. ellátja a vezetõi, hivatalvezetõi értekezletek
jegyzõkönyvezetõi feladatait,

3.3.11. kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Hivatal és a
felügyeleti szerv Humánigazgatási Fõosztályával, vala-
mint igény szerint más minisztériumok és országos hatás-
körû szervek humánpolitikai szervezeteivel,

3.3.12. feladatkörében utasítást adhat a bányafelügyelet
szervezeti egységei részére,

3.3.13. ellátja a bányafelügyelet hatósági igazolványai-
val, valamint közszolgálati igazolványaival kapcsolatos
kiadási és nyilvántartási feladatokat.

3.4. A fõosztály informatikai és adatvédelmi feladat-
körében:

3.4.1. Kidolgozza a bányafelügyelet informatikai és in-
formáció biztonsági stratégiáját.

3.4.2. Feladatkörében végzi a bányafelügyeleti infor-
matikai rendszerének kiépítését és mûködtetését.

3.4.3. Technikai támogatást biztosít az MBFH honlap-
jának mûködtetéséhez.

3.4.4. Kialakítja a bányafelügyeleti informatikai rend-
szer-kapcsolatait.

3.4.5. Kapcsolatokat épít ki és tart fenn a társhatóságok-
kal és intézményekkel.

3.4.6. Közremûködik a bányafelügyelet éves jelentésé-
nek elkészítésében.
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3.4.7. Gondoskodik a számítástechnikai és kommuniká-
ciós eszközök szükséges fejlesztésérõl, kapcsolatot tart az
informatikai felelõsökkel.

3.4.8. Kialakítja és mûködteti az MBFH elektronikus
adatvédelmét, közremûködik a bányafelügyelet általános
adatvédelmi feladatainak ellátásában. Közzéteszi a közér-
dekû adatokat.

3.4.9. Együttmûködik az informatikai rendszer kiépíté-
sével és mûködtetésével megbízott külsõ szakértõkkel.

3.4.10. Kapcsolatokat tart fenn a bányafelügyelet fel-
adat- és hatáskörét is érintõ adatokkal és adatbázisokkal
rendelkezõ szervezetekkel, és biztosítja az adatok cseréjét.

3.4.11. Technikai támogatást biztosít az elektronikus
iratkezelés és az elektronikus ügyintézés kialakításához és
mûködtetéséhez.

3.4.12. Karbantartja a bányafelügyelet egységes Iratke-
zelési Szabályzatát.

4. GAZDASÁGI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály szervezeti tagozódása:
– Pénzügyi és Bérgazdálkodási Osztály
– Számviteli Osztály
– Üzemeltetési Csoport

4.1. A fõosztály, mint a bányafelügyelet gazdálkodási
szervezete, e feladatkörében:

4.1.1. ellátja az államháztartásról szóló, 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet, és az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet vonatkozó feladatait,

4.1.2. megvalósítja a tervezéssel, az elõirányzat felhasz-
nálásával, a hatáskörébe tartozó elõirányzat módosításá-
val, az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beru-
házás pénzügyi lebonyolításával, a vagyon hasznosításá-
val, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszá-
molással kapcsolatos feladatokat,

4.1.3. a vonatkozó jogszabályban meghatározott tarta-
lommal, határidõre kidolgozza a bányafelügyelet éves
költségvetését. Elkészíti a féléves és az éves költségvetési
beszámolót (könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés,
pénzmaradvány kimutatás, kiegészítõ melléklet), valamint
az idõközi mérlegjelentést. Ellátja a pénzügyi és számvite-
li feladatokat, vezeti a pénzügyi nyilvántartásokat,

4.1.4. bonyolítja és felügyeli a bányakapitányságok
gazdálkodását,

4.1.5. saját elõirányzat-módosítási hatáskörben – a fel-
ügyeleti szerv és a Magyar Államkincstár egyidejû tájé-
koztatása mellett – a bevételi és kiadási elõirányzat fõ-
összegét, a kiemelt elõirányzatokat és a megfelelõ részelõ-
irányzatokat felemeli, melynek forrását a bevételi többlet,
az elõirányzat maradvány képezheti; szükség esetén gon-
doskodik a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok átcso-
portosításáról; likviditási tervet készít,

4.1.6. a rábízott vagyonnal rendeltetésszerûen gazdál-
kodik, annak állagát értékét megõrzi; nyilvántartást vezet
a bányafelügyelet vagyonáról. Elkészíti az éves vagyon-
gazdálkodási tervet, a központi szabályozásnak és a helyi
szabályozásnak megfelelõen leltárt készít,

4.1.7. gondoskodik a felügyeleti és szolgáltatási díjak be-
szedésérõl, nyilvántartásáról, ellenõrzésérõl és kiszámlázá-
sáról. A hátralékosokat befizetésre szólítja fel, fizetési kése-
delem esetén kamatot számol, a befizetések elmaradása ese-
tén kezdeményezi az adók módjára történõ behajtását,

4.1.8. végzi a központi számfejtésbe nem utalt kifizeté-
seket, intézi a társadalombiztosítással, nyugdíj-elõkészí-
téssel kapcsolatos feladatokat; létszám és bérgazdálkodási
elemzéseket készít,

4.1.9. karbantartja és aktualizálja a gazdálkodásra vo-
natkozó belsõ szabályzatokat, elõkészíti a pénzügyi terüle-
tet érintõ elnöki utasításokat.

4.2. Az Üzemeltetési Csoport feladata:
4.2.1. bonyolítja az MBFH szakmai és kapcsolat ren-

dezvényeit, a reprezentációhoz való beszerzéseket, gon-
doskodik a szükséges eszközök és a pénzügyi fedezet
meglétérõl,

4.2.2. végzi az MBFH Oktatási Központ és a Siófoki
Adattár és Üdülõ alap-karbantartását, a továbbképzések
technikai lebonyolítását,

4.2.3. szervezi a személyszállítási feladatokat és ellátja
az elnöki személyi használatú gépkocsi gépkocsivezetõi
teendõit,

4.2.4. gondoskodik a hivatali gépjármûvekre vonatkozó
igények nyilvántartásáról,

4.2.5. gondoskodik a hivatali gépjármûvek üzemkész
állapotáról,

4.2.6. az elnök vagy elnökhelyettes által jóváhagyott
gépkocsi használathoz menetlevelet biztosít,

4.2.7. ellátja a postázással kapcsolatos feladatokat, a fu-
társzolgálatot, nyilvántartja a hivatalos folyóiratokat,

4.2.8. gondoskodik a vendégszoba fogadóképességérõl,
4.2.9. ellátja a hivatal által használt helyiségek karban-

tartását, kisebb javításokat, világítótestek cseréjét,
4.2.10. kapcsolatot tart a hivatal közüzemi szolgáltatá-

sát biztosító, a kötelezõ karbantartást végzõ, és a portai, ta-
karítási, mosodai szolgáltatást ellátó cégekkel,

4.2.11. feladatkörében kapcsolatot tart a bányafelügye-
let szervezeti egységeivel.

5. ÁLLAMI KÖTELEZETTSÉGEK PROGRAM-
IRODA

5.1. A felszámolás alatt álló szénbányavállalatok felszá-
molási eljárásaiban bírósági kijelölés alapján gyakorolja a
felszámolói jogosultságokat és kötelezettségeket.

5.2. Ellátja a szénbányászati szerkezetátalakítás befeje-
zésével, a bánya-erõmû integráció során nem rendezett
kötelezettségek teljesítésével összefüggõ feladatokat a
Bányavagyon-hasznosító Kht. tevékenységi körébe sorolt
feladatok kivételével.



5.3. A szénbányászaton kívüli bányászati tevékenység
során keletkezett, az állami felelõsségi körbe tartozó köte-
lezettségek teljesítésének állami képviselete.

5.4. A Programiroda, tevékenységét a MBFH önálló
szervezeti egységeként végzi, gazdálkodási önállósággal
nem rendelkezik, részleges gazdálkodási elkülönülésének
és gazdasági-szakmai mûködésének részletes szabályait
elnöki utasítás határozza meg.

6. REFERATÚRÁK

6.1. A bányafelügyelet feladat- és hatáskörébe jogsza-
bály által utalt különös szakmai képzettséget és felkészült-
séget igénylõ egyes szakmai feladatok ellátására, a hatósá-
gi-felügyeleti jogalkalmazás egységesítése, színvonalának
emelése érdekében az elnök szakmai referatúrákat mûköd-
tethet.

6.2. A szakmai referatúra feladata, hogy
6.2.1. figyelemmel kísérje a szakmai területet szabályo-

zó, vagy környezetére ható jogszabályok változásait, a
szabványokat, egyéb szakmai irányelveket és más nem jo-
gi szabályozásokat, ezeket értelmezze a gyakorlati alkal-
mazás számára,

6.2.2. dolgozza ki a jogszabály által elõírt és az egyéb, a
szakmai terület munkáját és a tájékoztatást elõsegítõ nyil-
vántartások részletes szakmai tartalmát és formai jellem-
zõit, vezesse naprakészen e nyilvántartásokat,

6.2.3. végezze a szakterülettel kapcsolatos belsõ (bá-
nyafelügyeleti) és külsõ (társ-szervi és szakmai) tájékozta-
tást, a szükséges együttmûködést, szervezze és irányítsa a
szakterület oktatási-továbbképzési feladatait,

6.2.4. kísérje figyelemmel a szakterületet érintõ szak-
mai rendezvényeket, azokon vegyen részt, illetve vegyen
részt ilyenek szervezésében, elõadásokkal segítse elõ a
szakmai fejlõdést.

6.3. A szakmai referatúra nem elkülönülõ szervezeti
egysége a bányafelügyeletnek, tevékenysége szakmai
szinten szervezõdik, szervezeti hatósági hatásköröket nem
gyakorol.

7. PROGRAMORIENTÁLT IDÕSZAKOS MUNKA-
CSOPORTOK

7.1. Az MBFH stratégiai munkaprogramjának megfele-
lõen a munka- és ellenõrzési tervvel összhangban az
MBFH elnöke hozza létre meghatározott feladat elvégzé-
sére.

7.2. A munkacsoport vezetõjét és tagjait az elnök, írás-
ban bízza meg. A megbízólevél tartalmazza a munkacso-
port feladatát, hatáskörét és a feladat elvégzésének határ-
idejét.

7.3. A munkacsoport vezetõje a végzett tevékenységrõl
szükség szerint folyamatában, de legkésõbb a kitûzött ha-
táridõt követõ 15 napon belül írásbeli jelentést készít az el-
nök részére.

7.4. A munkacsoport(ok) és a bányafelügyelet szerve-
zeti egységei közötti szükséges koordináció, továbbá a
munkacsoport feladatvégzéséhez szükséges egyéb feltéte-
lek biztosításáról az elnökhelyettes gondoskodik.

III/B. BÁNYAKAPITÁNYSÁG

A BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI
EGYSÉGEINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. A bányakapitányság szervezetén belül a területi és a
szakmai feladatok szerinti munkamegosztást is érvényesí-
teni kell.

2. A bányakapitányság szervezeti egységei:

2.1. Bányászati és Robbantás-felügyeleti Osztály

2.2. Gázipari és Építésügyi Osztály

2.3. Földtani és Adattári Osztály

2.4. Adminisztráció (Ügyviteli csoport)

3. A bányakapitányság szervezeti egységei gyakorol-
ják a bányafelügyelet elsõfokú, a bányakapitányság által
ellátott hatósági hatásköreit és látják el a szervezetre háru-
ló egyéb, nem hatósági feladatokat.

3.1. A hatósági hatáskört gyakorló osztály:
a) a felügyelt tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet-

nél mûszaki biztonsági, építésügyi hatósági, építés-felügye-
leti, ásványvagyon-gazdálkodási, piac-felügyeleti, munka-
ügyi, munkavédelmi, bányajáradék-önbevallási tárgykörök-
ben ellenõrzést tart,

b) jogszabály, biztonsági szabályzat, szabvány megsze-
gésének megállapítása esetén intézkedik az elõírt magatar-
tás vagy állapot létrehozása, helyreállítása iránt,

c) közvetlen veszély, fenyegetõ súlyos károsodás esetén
a munka folytatását megtiltja, korlátozza, illetve a munka
újrafelvételének feltételeit megszabja,

d) vizsgálja a súlyos üzemzavarokat és baleseteket,
e) felülvizsgálja a bányajáradék-bevallások szak-

mai-mûszaki tartalmi helyességét,
f) a felügyelt tevékenységi körben figyelemmel kíséri a

bányászati veszélyek megelõzésével kapcsolatos bánya-
vállalkozói, üzemi tevékenységet; elemzi a biztonsági,
baleseti helyzet alakulását és megteszi a helyzet javításá-
hoz szükséges (mûszaki, technológiai, szervezési) intéz-
kedéseket,

g) egyedi esetben eltérést, vagy felmentést engedélyez-
het a bányabiztonsági és gázipari biztonsági szabályzatok
elõírásaitól, amelyektõl az eltérést a bányafelügyelet enge-
délyezheti,

h) szakhatóságként közremûködik a jogszabály alapján
szakhatósági jogkörébe utalt hatósági eljárásokban, vala-
mint a területrendezési és szabályozási, továbbá környe-
zetvédelmi programok és egyéb, jogszabály által szakvéle-
ményezési jogkörébe utalt véleményezésében,
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i) jogszabályban meghatározott esetekben végzi a fel-
ügyelt tevékenységet végzõ szervezetek dolgozóinak biz-
tonságtechnikai vizsgáztatását, továbbá felkérésre részt
vesz a felügyelt tevékenységgel kapcsolatos szakképzési
vizsga vizsgabizottságában,

j) ellátja az osztály feladatkörébe utalt igazgatási és
nyilvántartási feladatokat. E feladatkörében együttmûkö-
dik az ügyviteli csoporttal.

3.2. Az osztály dolgozói a feladatkörükbe tartozó ügyek
intézése során kötelesek a tett intézkedésrõl munkatársu-
kat (lehetséges helyettesítõjüket), elvi szakmai kérdésben
a szakmai referenst (referatúra vezetõt), illetõleg az ügy
jellege szerint a helyettes bányakapitányt tájékoztatni és az
ügyintézés érdekében együttmûködni.

3.3. Az ügyviteli csoport:
a) gondoskodik a bányakapitányság tevékenységéhez

szükséges pénzügyi, gazdálkodási leosztott feladatok ellá-
tásáról,

b) végzi a feladatkörébe utalt adminisztrációs, számító-
gépes adatkezelési- és nyilvántartási, a gép- és gyorsírási
feladatokat, a telefonközpont-, a központi e-mail postalá-
da-, a telefaxkezelés munkáit, a sokszorosítás, a digitalizá-
lás (szkennelés), valamint a postázást, az ügyiratkezelést
és az irattározást,

c) ellátja a titkos ügykezeléssel kapcsolatos feladatokat,
d) õrzi a bányakapitányság bélyegzõit, gondoskodik ar-

ról, hogy csak az elõírásszerûen kiadmányozott ügyirato-
kat továbbítsák,

e) ellátja a kézbesítési és – ahol ez felmerül – a gondnoki
feladatokat.

IV.

MÛKÖDÉSI SZABÁLYOK

1. VEZETÕI ÉRTEKEZLET

1.1. A vezetõi értekezlet feladata a bányafelügyelet fel-
adatkörét érintõ legjelentõsebb kérdések megtárgyalása, a
kölcsönös tájékoztatás, a vezetõk rövid távú programjai-
nak egyeztetése, illetve mindazon ügyek megvitatása,
amelyeket az elnök a vezetõi értekezlet elé utalt.

1.2. Az értekezletet az elnök, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes vezeti. Résztvevõi: az elnökhelyettes, a fõ-
osztályvezetõk, a humánpolitikai vezetõ, az elnöki fõta-
nácsadó (állandó résztvevõk), valamint az adott témakört
illetõen esetenként meghívott vezetõ vagy ügyintézõ.

1.3. Az állandó résztvevõk akadályoztatásuk esetén
kötelesek helyettesítésükrõl gondoskodni, az általuk he-
lyettesítéssel megbízott személyt az értekezletre felkészí-
teni, és részvételüket biztosítani.

1.4. Az értekezlet idõpontja: minden hét elsõ munka-
napja 8.30 órai kezdettel. Az értekezletrõl a humánpoliti-
kai vezetõ írásos emlékeztetõt készít az elnök részére.

2. HIVATALVEZETÕI ÉRTEKEZLET

2.1. Az MBFH és a bányakapitányságok vezetõinek
kölcsönös tájékoztatására, az elõzõ idõszak munkájának
értékelésére, a közeljövõ feladatainak megállapítására és
azok megvitatására szolgál.

2.2. Az értekezletet az elnök, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes vezeti. Résztvevõk: az elnökhelyettes, a fõ-
osztályvezetõ, a fõosztályvezetõ-helyettes, a humánpoliti-
kai vezetõ, a bányakapitány, vagy helyettes bányakapitány
(állandó résztvevõk), valamint a napirend szerint illetékes
vezetõ vagy ügyintézõ. A hivatalvezetõi értekezleten, az
elõírtakon kívül, a bányafelügyelet bármely dolgozója
részt vehet, amennyiben az értekezletet vagy annak egy ré-
szét az elnök elõzetesen nyíltnak nyilvánítja.

2.3. Az állandó résztvevõk akadályoztatásuk esetén kö-
telesek helyettesítésükrõl gondoskodni, az általuk megbí-
zott személyt az értekezletre felkészíteni, és részvételüket
biztosítani.

2.4. Az értekezletet havonta, elõzetesen egyeztetett idõ-
pontban kell megtartani.

2.5. Az értekezlet napirendjére az állandó résztvevõ az
értekezletet megelõzõ hét elsõ munkanapjáig tehet javas-
latot a humánpolitikai vezetõnél, aki az elnök által jóváha-
gyott napirendrõl a résztvevõket az értekezletet megelõzõ
négy nappal értesíti.

2.6. Az értekezletrõl a humánpolitikai vezetõ emlékez-
tetõt készít, amelyet az értekezletet követõ két héten belül
megküld az állandó és meghívott résztvevõknek.

3. MUNKAÉRTEKEZLET

Az MBFH, illetve szervezeti egysége, a bányakapitány-
ság, illetve a bányakapitánysági osztály munkaértekezleté-
nek célja a szervezeti egység feladatkörét érintõ jelentõ-
sebb kérdések megtárgyalása, melyet a szervezeti egység
vezetõje szükség szerint hív össze.

4. MUNKATERV

4.1. A bányafelügyelet fõbb feladatait és a feladatai
végrehajtásának határidejét az elnök az éves munka- és el-
lenõrzési tervben határozza meg és a munkatervet benyújt-
ja a bányászati ügyekért felelõs miniszter részére.

4.2. Az MBFH elnöke a jóváhagyott munkaterv alapján
meghatározza a feladat elvégzéséért felelõs fõosztályt, a
közremûködõ szervezeti egységeket, (személyeket).

4.3. A munkaterv végrehajtásáról az elnökhelyettes a
tárgyévet követõ év április 30. napjáig összefoglaló jelen-
tést készít.

5. ÜGYINTÉZÉS

5.1. Az ügyintézést és az ügyvitelt a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló



2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), valamint
az iratkezelésre vonatkozó szabályzat rendelkezései sze-
rint kell végezni.

5.2. Az ügy elintézéséért az illetékes fõosztály, osztály,
bányakapitánysági osztály a felelõs.

5.3. Nagyobb jelentõségû, bonyolult vagy a bányafel-
ügyelet több szervezeti egységét érintõ ügy (állásfoglalá-
sok, jogszabály-tervezetek elõkészítése; más tárcák által
közigazgatási egyeztetésre küldött jogszabály- és elõter-
jesztés-tervezet vagy szabvány véleményezése, bírósági
megkeresésre szakértõi vélemény kialakítása stb.) esetén
állandó vagy eseti jelleggel munkacsoportot kell létrehoz-
ni. A munkacsoport vezetõjét az elnök, vagy az elnök meg-
bízása alapján az elnökhelyettes jelöli ki.

5.4. A vezetõ köteles az irányítása alá tartozó dolgozó-
kat rendszeresen tájékoztatni a feladatok ellátásához szük-
séges döntésekrõl, utasításokról és – szükség szerint – az
egyes konkrét ügyek megoldásához szükséges tényekrõl
és döntésekrõl.

5.5. A jogszabálytervezetek, elõterjesztések szakmai
elõkészítése az illetékes szervezeti egység feladata. E
munkába a bányakapitányságokat be kell vonni. Az elõké-
szítõ munkát és a szakmai egyeztetést az elnökhelyettes
szervezi és koordinálja.

5.6. A más tárcák által véleményezésre megküldött jog-
szabály-tervezettel kapcsolatos MBFH állásfoglalás kiad-
mányozásra való elõkészítése a Jogi Osztály, szabványter-
vezet esetében a Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõ-
osztály feladata.

5.7. Az üggyel kapcsolatos intézkedést általában írás-
ban kell megtenni. Szóban (távbeszélõn) csak kivételesen
szabad intézkedni, ez esetben az intézkedés tartalmát az
ügyiraton rögzíteni kell.

5.8. Az ügyiratkezelés szabályait az MBFH elnökének
utasítása állapítja meg. Az államtitkot és szolgálati titkot
tartalmazó ügyiratok, térképek, adatok, illetve közérdekû
adatok kezelése tekintetében a külön jogszabályok elõ-
írása szerint kell eljárni.

5.9. Az ügy elintézéséért az ügyintézõ, és a kiadmányo-
zó egyaránt felelõs.

5.10. Ha az ügyintézõ a felettes rendelkezésével nem ért
egyet, ezt a körülményt az ügyiraton jogosult feltüntetni, a
tervezetet azonban felettesének utasítása szerint köteles el-
készíteni.

5.11. Az intézkedésnek a felettes vezetõ által módosított
részéért vagy az olyan intézkedésért, amellyel az ügyinté-
zõ nem ért egyet, és amely kifejezetten a felettes vezetõ
utasítására készült, kizárólag a felettes vezetõ a felelõs.

5.12. A bányafelügyelethez érkezett minden ügyben a
jogszabályok által vagy egyéb módon meghatározott ha-
táridõ megtartásával kell választ adni. A határidõ meg-
hosszabbítását annak lejárta elõtt és csak indokolt esetben

lehet kezdeményezni az illetékes fõosztályvezetõnél,
illetve a bányakapitánynál.

5.13. A konkrét ügy kapcsán folytatott tárgyalásról, ér-
tekezletrõl, megbeszélésrõl, szóbeli megállapodásról em-
lékeztetõ feljegyzést kell készíteni, és azt az ügyirathoz
kell csatolni.

5.14. Ha az ügyintézés során más osztály dolgozóival
egyeztetni kell, ennek elvégzéséért az ügyintézõ felelõs.
Az egyeztetés megtörténtét az ügyiratra rá kell vezetni.

5.15. Az MBFH és a bányakapitányságok kötelesek
meghatározni az ügyfélfogadás rendjét, idõpontját és hely-
színét. Ezt az MBFH honlapján és a Bányászati Közlöny-
ben közzé kell tenni.

6. KIADMÁNYOZÁS

6.1. Az elnök kiadmányozza:

6.1.1. az elnöki utasítást,

6.1.2. az állami vezetõk részére írt elõkészítõ anyagot,

6.1.3. az illetékes parlamenti bizottsághoz küldött be-
számoló jelentést,

6.1.4. az egyeztetésre megküldött jogszabály- és elõter-
jesztés-tervezetekre tett észrevételeket,

6.1.5. a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett
iratokat, a lakásépítési kölcsönszerzõdést és a továbbtanu-
ló dolgozókkal kötött megállapodást,

6.1.6. a külföldi kiküldetést,

6.1.7. a feladatkörében hozott határozatokat,

6.1.8. a bányafelügyelet tevékenységét érintõ, felügye-
leti jogkörben tett intézkedéseket,

6.1.9. azt az ügyiratot, amelyet jogszabály vagy ez a
szabályzat személyes hatáskörébe utal,

6.1.10. azt az ügyiratot, amelyet kiadmányozás szem-
pontjából magához von.

6.2. Az elnökhelyettes kiadmányozza:

6.2.1. az elnök tartós távollétében az elnök kiadmányo-
zási jogkörébe tartozó ügyiratot,

6.2.2. a személyes hatáskörébe tartozó ügykörben kelet-
kezett ügyiratot,

6.2.3. a feladatkörében hozott határozatot,

6.2.4. a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett
iratokat, az elnök kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok
kivételével,

6.2.5. azon ügyiratot, amelynek kiadmányozását egyedi
utasítással magához von.

6.3. A Gazdasági Fõosztály vezetõje kiadmányozza:
a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó pénzügyi és

számviteli iratokat, bizonylatokat, az elnök személyes ha-
táskörébe tartozóak kivételével.

6.4. A Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztály ve-
zetõje kiadmányozza:
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6.4.1. a személyes hatáskörébe tartozó ügykörben kelet-
kezett ügyiratot,

6.4.2. a feladatkörében hozott határozatot,
6.4.3. a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett

iratokat, az elnök kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok
kivételével,

6.4.4. a hites bányamérõi minõsítéseket,
6.4.5. azon ügyiratot, amelynek kiadmányozását a fel-

ügyelete alatt álló osztályoktól magához von.

6.5. A Járadék-bevételi Osztály vezetõje kiadmányozza:
6.5.1. az MBFH bányajáradékkal kapcsolatos elsõfokú

eljárásában keletkezett ügyiratokat,
6.5.2. feladatkörében hozott határozatot,
6.5.3. a feladatkörébe utalt pénzügyi és számviteli irato-

kat, bizonylatokat.

6.6. A Földtani és Adattári Fõosztály vezetõje kiadmá-
nyozza:

6.6.1. a személyes hatáskörébe tartozó ügykörben kelet-
kezett ügyiratot,

6.6.2. a feladatkörében hozott határozatot,
6.6.3. a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett

iratokat, az elnök kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok
kivételével,

6.6.4. a földtani szakértõi engedélyeket,
6.6.5. azon ügyiratot, amelynek kiadmányozását a fel-

ügyelete alatt álló osztályoktól magához von.

6.7. A Jogi és Igazgatási Fõosztály vezetõje kiadmá-
nyozza:

6.7.1. a személyes hatáskörébe tartozó ügykörben kelet-
kezett ügyiratot,

6.7.2. a feladatkörében hozott határozatot,
6.7.3. a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett

iratokat, az elnök kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok
kivételével,

6.7.4. azon ügyiratot, amelynek kiadmányozását a fel-
ügyelete alatt álló osztályoktól magához von.

6.8. Az Informatikai és Adatvédelmi Osztály vezetõje
kiadmányozza:

6.8.1. a személyes hatáskörébe tartozó ügykörben kelet-
kezett ügyiratot,

6.8.2. az önálló osztály feladatkörében keletkezett ira-
tot,

6.8.3. a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett
iratokat, az elnök kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok
kivételével.

6.9. A Humánpolitikai Osztály vezetõje kiadmányozza:
6.9.1. a személyzeti és munkaügyi iratokat, valamint a

belföldi és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben
keletkezett iratokat, ha annak kiadmányozása nem tartozik
az elnök vagy az elnökhelyettesek jogkörébe,

6.9.2. a személyes hatáskörébe tartozó ügykörben kelet-
kezett ügyiratot.

6.10. Az Állami Kötelezettségek Programiroda vezetõje
kiadmányozza: a feladatkörébe jogszabály, illetõleg elnö-
ki utasítás által utalt ügyben keletkezett iratot, pénzügyi és
számviteli bizonylatokat.

6.11. A fõosztályvezetõ-helyettes, valamint az osztály-
vezetõ kiadmányozza:

6.11.1. a fõosztályvezetõ által meghatározott ügyekben
keletkezett iratot – esetenkénti vagy állandó jelleggel átru-
házott hatáskörben,

6.11.2. mindazt az ügyintézéssel kapcsolatos iratot,
amelyet e szabályzat vagy az elnök, illetve elnökhelyettes
nem utal más kiadmányozási jogkörébe.

6.12. Az ügyintézõ kiadmányozza:
6.12.1. azokat az ügydöntõ tartalmú ügyiratokat, ame-

lyeknek intézésére a felettes vezetõ megbízza,
6.12.2. a bányafelügyelet jogi képviseletét ellátó ügyin-

tézõ a peres eljárással kapcsolatos iratokat,
6.12.3. a nem ügydöntõ tartalmú és a közbensõ intézke-

déseket tartalmazó ügyiratokat,
6.12.4. az általa feltárt szabálysértés miatt hozott hatá-

rozatokat.

6.13. Az állandó jelleggel átruházott aláírási jog terje-
delmét a munkaköri leírásban kell megállapítani, az eseti
aláírási jogot a szignálás során, az ügyiraton kell jelezni.

7. NYILVÁNTARTÁS

7.1. A bányafelügyelet, a részére jogszabályban elõírt és
a mûködéséhez, a korszerû közigazgatási tevékenység el-
látásához szükséges, valamint a közérdekû és közérdeklõ-
désre számot tartó adatok mind szélesebb körû megismer-
tetése és megismerhetõsége érdekében nyilvántartásokat
vezet, melyekhez létrehozza és mûködteti a BfKA-t.

7.2. A BfKA együttmûködõ részeit képezik:
a) a bányafelügyelet belsõ adatnyilvántartása és
b) a bányafelügyelet Internet honlapja.

7.3. A BfKA kiépítéséért, mûködtetéséért, tartalmának
és formai követelményeinek meghatározásáért az Adattári
és Információs Osztály vezetõje felel. A bányafelügyelet-
nél nyilvántartást létrehozni, ilyet vezetni, abból adatot
felhasználni, vagy szolgáltatni, illetve adatot módosítani,
törölni csak a vonatkozó elnöki utasítás szerint, a BfKA ré-
szeként lehet.

8. EGYÜTTMÛKÖDÉS

8.1. Az MBFH szervezeti egységeinek együttmûködése:
8.1.1. Az önálló szervezeti egységek egymás mellé ren-

delt viszonyban álló hivatali szervezeti egységek, tevé-
kenységüket egymással szoros együttmûködésben kötele-
sek végezni. Amennyiben az önálló szervezeti egységek
feladatköre az ügyrendben elõírtnál részletesebb elkülöní-
tést igényel, az érintett fõosztályok vezetõi kötelesek az el-
határolást rendezni.



8.1.2. Együttmûködést igénylõ ügyben az eljáró önálló
szervezeti egység a tett intézkedésrõl az érdekelt társegy-
ségeket, indokolt estben a bányakapitányságokat is, tájé-
koztatja. Ha az intézkedés egyben a bányakapitányságok
számára iránymutatásul is szolgál, ezt elõzetesen az elnök-
kel, vagy az elnökhelyettessel egyeztetni kell.

8.2. Az osztályok együttmûködése

8.2.1. Azon ügyek tekintetében, amelyek meghatározott
osztály (felelõs osztály) feladatkörébe tartoznak, de több
osztálynál is feladatként jelentkeznek, a felelõs osztály
gondoskodik az elvi szempontok kialakításáról, a szüksé-
ges vélemények beszerzésérõl, összegyûjtésérõl, a végre-
hajtás szervezésérõl és a bányafelügyelet képviseletérõl a
külsõ szerveknél.

8.2.2. Az MBFH által valamely ügyben kiadott intézke-
dés, állásfoglalás a bányafelügyelet valamennyi szervezeti
egységére és ügyintézõjére kötelezõ és azt képviselni tar-
toznak, de ilyen intézkedés vagy állásfoglalás hatósági ha-
táskör elvonást nem valósíthat meg.

8.3. A külsõ kapcsolattartás keretében az MBFH szer-
vezeti egységei – feladatkörükben – kapcsolatot tartanak a
minisztériumok (országos hatáskörû szervek) hasonló jel-
legû feladatokat ellátó szerveivel, a kutató és tervezõ inté-
zetekkel, a bányakapitányság a regionális közigazgatási
hivatalokkal, az elsõfokú illetékes társszervekkel, a bánya-
felügyelet minden egysége a szakmai civil szervezetekkel
és a gazdálkodó szervezetekkel.

9. KAPCSOLATTARTÁS A SAJTÓVAL

9.1. A sajtó képviselõinek
– a bányafelügyeleti tevékenységgel kapcsolatban az

elnök, az elnökhelyettes, a Bányászati, Gázipari és Építés-
ügyi Fõosztály vezetõje és a kommunikációs tanácsadó,

– elnöki vagy elnökhelyettesi felhatalmazással a fel-
adatkörüket érintõ kérdésekben a fõosztályvezetõk, a bá-
nyakapitányok, továbbá szakterületét érintõ kérdésben a
bányafelügyelet bármely ügyintézõje nyilatkozhat.

9.2. Aki felhatalmazással nyilatkozhat a sajtó képvise-
lõinek

– a nyilatkozat tartalmát lehetõség szerint az elnökkel
vagy az elnökhelyettessel elõzetesen egyeztetnie kell; ha
ez akadályba ütközik, a tett nyilatkozatról az elnököt vagy
az elnökhelyettest haladéktalanul tájékoztatni szükséges,

– a nyilatkozat-tételrõl a kommunikációs tanácsadót
értesíteni szükséges.

9.3. Sajtó-helyreigazítást – a bányafelügyelet érdekét
érintõ kérdésben – az elnök egyetértésével lehet kezdemé-
nyezni.

10. HATÓSÁGI ELLENÕRZÉS

10.1. A bányakapitányságok illetékességi területükön a
jóváhagyott munka- és ellenõrzési tervüknek megfelelõen

rendszeres, cél-, és komplex ellenõrzést végeznek. Az el-
lenõrzések végrehajtására a Ket. vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

10.2. A bányakapitányságot eseti hatósági ellenõrzés el-
végzésére, vagy saját eljárásában végzett hatósági ellenõr-
zése eredményérõl jelentés adására az elnök, az elnökhe-
lyettes és a Bányászati, Gázipari és Építésügyi Fõosztály
vezetõje utasíthatja.

10.3. Az MBFH a Bt. 43/A. §-a szerint az ország egész
területén végezhet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
ügyben hatósági ellenõrzést, de azzal összefüggésben in-
tézkedésre az MBFH nem, csak az illetékes bányakapi-
tányság jogosult.

10.4. Az MBFH a bányajáradékkal kapcsolatban rend-
szeresen, egyéb feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben
szükség szerint végez ellenõrzést. Az ellenõrzést a szerve-
zeti egység vezetõje rendeli el, meghatározza az ellenõrzés
célját és tartalmát, a kiküldöttek személyét.

10.5. Az MBFH ellenõrzéseire – általános ellenõrzés,
célellenõrzés, konkrét feladattal (üggyel) összefüggõ
ellenõrzés – a Ket. rendelkezései irányadók a következõ
kiegészítésekkel:

10.5.1. az MBFH kiküldötte az ellenõrzésrõl elõzetesen
tájékoztathatja a bányakapitányságot, módot adva arra,
hogy az ellenõrzéshez csatlakozzék,

10.5.2. tekintet nélkül az ellenõrzés céljára (jellegére),
az MBFH kiküldötte köteles az ellenõrzés során azokat az
intézkedéseket megtenni, amelyek hiányában a késedelem
elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna; errõl az intéz-
kedésérõl az MBFH haladéktalanul tájékoztatni köteles a
hatáskörrel rendelkezõ, illetékes hatósági szervet,

10.5.3. az MBFH kiküldötte az ellenõrzés során észlelt
azonnali intézkedést nem igénylõ szabálytalanság esetén a
bányakapitányságnál kezdeményezi az intézkedés megté-
telét.

10.6. Az ellenõrzés megállapításairól a bányakapitány-
ságot tájékoztatni kell.

10.7. Ha az MBFH kiküldötte bányakapitánysági ellen-
õrzésen vesz részt, köteles munkáját a szemle vezetõjével
együttmûködve végezni, a szemle vezetését nem veheti át.

10.7.1. Ha az MBFH kiküldötte azt állapítja meg, hogy
az ellenõrzés során a bányakapitányság figyelmen kívül
hagyja az ellenõrzésre vonatkozó elõírásokat, köteles erre
az ellenõrzés vezetõjének figyelmét felhívni; az ellenõrzés
vezetõjét meghatározott konkrét eljárási cselekmények el-
végzésére, intézkedés kiadására azonban nem utasíthatja.

Ha a szemle során kiadandó intézkedések vagy az elõzõ
pontban jelzett észrevételek tekintetében az ellenõrzés ve-
zetõje és az MBFH kiküldötte között véleményeltérés van,
és azt a helyszínen nem rendezték, az MBFH kiküldötte a
kérdés rendezését saját hivatali felettesénél köteles kezde-
ményezni.
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V.

IRÁNYÍTÁS

1. A BÁNYAKAPITÁNYSÁG IRÁNYÍTÁSA

1.1. A bányakapitányságok irányítása utasítások, má-
sodfokon hozott döntések, iránymutatások és állásfoglalá-
sok, a felügyeleti jog gyakorlása során hozott intézkedé-
sek, ellenõrzés, valamint beszámoltatás és konzultációk
útján valósul meg.

1.2. Az MBFH konkrét utasításban határozza meg az
egyszeri cselekvéssel vagy cselekvéssorozattal megoldan-
dó feladatokat (pl. utasítás munkavédelmi intézkedés meg-
tételére, ellenõrzésre, jelentéstételre, adatszolgáltatásra,
iratok felterjesztésére, az MBFH képviseletére). Ezen uta-
sításban a hatósági tevékenység területén konkrét ügyben
az érdemi döntés tartalmára vonatkozó rendelkezés nem
adható.

1.3. Az iránymutatások, tájékoztatások – beleértve az
egyedi ügyekben, kérdésekben adott tájékoztatásokat is –
a jogszabályok egységes értelmezését és alkalmazását se-
gítik elõ.

1.4. Az MBFH részérõl kiadott másodfokú döntések
esetenként a bányakapitányságnak iránymutatásként szol-
gál. Ezeket a hasonló jellegû, jövõbeni eseteknél is alkal-
mazni kell, ezért arról valamennyi bányakapitányságot tá-
jékoztatni szükséges.

1.5. Az MBFH felügyeleti jogkörében a bányakapi-
tányság tevékenységét a következõk szerint ellenõrzi.

1.5.1. költségvetési ellenõrzés keretében évente:
1.5.1.1. a bányakapitányságok gazdálkodását, a gazdál-

kodási tevékenység szervezettségét,
1.5.1.2. a pénzügyi, számviteli szabályok megtartását;
1.5.2. teljes körû hivatalvizsgálat keretében:
1.5.2.1. az alapfeladatok ellátására irányuló tevékeny-

séget,
1.5.2.2. a hatáskörök szabályszerû gyakorlását,
1.5.2.3. a tevékenység jogszabályokkal való összhang-

ját, törvényességét,
1.5.2.4. a szakmai feladatok zavartalan ellátásának biz-

tosítottságát,
1.5.2.5. a vezetés munkájának szervezettségét, haté-

konyságát;

1.5.3. témavizsgálat keretében az MBFH egy vagy több
bányakapitányságnál az azonos jellegû feladatok végre-
hajtását vagy valamely tevékenységgel kapcsolatos jog-
szabály érvényesítését,

1.5.4. utóvizsgálat keretében a bányakapitányságnál
tartott általános ellenõrzés, költségvetési ellenõrzés, téma-
vizsgálat során hozott intézkedések végrehajtását.

1.6. A költségvetési ellenõrzést, a teljes körû hivatal-
vizsgálatot, a témavizsgálatot és az utóvizsgálatot az

MBFH éves ellenõrzési tervében meg kell tervezni. Végre-
hajtásukra az MBFH elnökének külön utasítása irányadó.

1.7. Az MBFH felügyeleti jogkörében hivatalból,
illetve megkeresésre vizsgálja a bányakapitányságok eljá-
rásait, végzéseit, határozatait. Ennek keretében:

1.7.1. részt vehet a bányakapitányság hivatalos rendez-
vényein, értekezletein, hatósági eljárásain (pl. helyszíni
szemléin),

1.7.2. a bányakapitányságtól iratokat, az egyes ügyek-
kel kapcsolatban jelentést kérhet,

1.7.3. a bányakapitányság tevékenységérõl tájékozta-
tást kérhet,

1.7.4. a bányakapitányság határozatait felülvizsgálhatja
és azokkal kapcsolatban a Ket. szerint eljárhat,

1.7.5. utasítást ad a jogellenes vagy a szakmai, illetve
célszerûségi okokból hibás gyakorlat megszûntetésére.

1.8. A bányakapitányságok irányítására szolgáló egyéb
eszközök keretében:

1.8.1. az MBFH a bányakapitányt rendszeresen beszá-
moltatja (éves vagy eseti írásbeli jelentés; a hivatalvezetõi
értekezleten vagy külön meghallgatás keretében szóban),

1.8.2. az MBFH vezetõ beosztású dolgozói és ügyinté-
zõi konzultációkat tartanak a bányakapitányságokkal
olyan gyakorisággal, hogy arra a bányafelügyelet feladat-
körébe tartozó fontosabb és idõszerû témákban évenként
legalább egyszer sor kerüljön.

1.9. A bányakapitányságok irányítása során kiadásra
kerülõ ügyiratokra a kiadmányozás szabályait kell alkal-
mazni.

2. AZ IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI,
A JOGSZABÁLYOK ELÕKÉSZÍTÉSE

2.1. Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyekben a bánya-
felügyeletre vonatkozó utasításokat, állásfoglalásokat és
iránymutatásokat adhat ki. Az irányítás egyéb jogi eszkö-
zei hatálya a bányafelügyelet szervezeti egységeire és al-
kalmazottaira terjed ki, harmadik személy, illetve szerve-
zet részére kötelezettséget, jogot nem állapíthat meg.

2.2. Körlevél kizárólag a bányafelügyelet szervezeti
egységeit érintõ ügyekben adható ki, ha azokban jogsza-
bály vagy jogi iránymutatás kiadása szükségtelen.

2.3. Jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését
bárki kezdeményezheti a bányafelügyeletnél. A javaslatot
tevõnek indokolnia kell az új szabályozás vagy módosítás
szükségességét, és ismertetnie kell annak célját is.

2.4. Az elnökhelyettes köteles gondoskodni arról, hogy
a jogszabályok elõkészítése, egyeztetése során jussanak
érvényre a jogalkotás törvényi követelményei.

2.5. A tervezetek szakmai szempontból való helyessé-
géért az elõkészítésben résztvevõ bányafelügyeleti dolgo-
zó a kapott feladatnak megfelelõ mértékben felelõs.



VI.

AZ MBFH INFORMATIKAI RENDSZERE

1. Az MBFH informatikai feladata a bányafelügyelet
számítástechnikai eszközeivel, a közös bányafelügyeleti
adatnak minõsített adatokkal és a számítógépes progra-
mokkal kapcsolatos eljárásokra, dokumentációra és az
erõforrásokkal való gazdálkodásra terjed ki.

2. Az MBFH a bányafelügyelet informatikai tevékeny-
ségét az Informatikai és Adatvédelmi Osztály és a bánya-
kapitányságoknál kijelölt informatikai felelõsökbõl álló
szakmai munkacsoport keretében végzi.

3. A szervezeti egységek

3.1. meghatározzák a feladatkörükbe tartozó informati-
kai alrendszerek célját, feladatait és biztosítják a mûködés
feltételeit,

3.2. elvégzik azokat a feladatokat és szolgáltatják azo-
kat az adatokat, amelyek a közös bányafelügyeleti adattár
kialakításához és frissítéséhez szükségesek,

3.3. a BfKA kialakításáig gondoskodnak a szervezeti
egységnél vezetett nyilvántartások és tárolt adatok frissíté-
sérõl és mentésérõl,

3.4. támogatják a szervezeti egység informatikai felelõ-
sének a bányafelügyeleti informatikai szervezetben vég-
zett tevékenységét.

VII.

A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

1. Az MBFH elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat
a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megálla-
pítása, a második munkaviszony, egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszony létesítésének engedélyezése, a fegyel-
mi és kártérítési eljárás megindítása tekintetében a bánya-
felügyelet munkatársai felett.1

1.1. Az 1. pontban meghatározottak kivételével a mun-
káltatói jogokat a szervezeti egység vezetõje gyakorolja.

1.2. Az elnökhelyettest, a fõosztályvezetõt, a bányaka-
pitányt javaslattételi jog illeti meg azon munkáltatói jogok
gyakorlásával kapcsolatban, amelyekben a döntés az el-
nök hatáskörébe tartozik.

1 Az MFBH elnökhelyettesét és gazdasági vezetõjét az MFBH elnökének
javaslatára a gazdasági miniszter nevezi ki és menti fel. Egyebekben felettük
a munkáltatói jogokat az MFBH elnöke gyakorolja.

2. Az MBFH elnöke minõsíti az elnökhelyettest, a fõ-
osztályvezetõt, a bányakapitányt, humánpolitikai vezetõt,
és értékeli éves munkateljesítményüket.

2.1. A fõosztályvezetõ, a bányakapitány minõsíti az irá-
nyítása alatt álló szervezeti egységben dolgozó köztisztvi-
selõket és értékeli éves munkateljesítményüket.

2.2. Az ügykezelõ tevékenységét legalább ötévenként a
szervezeti egység vezetõje értékeli.

VIII.

A BÁNYAFELÜGYELET BELSÕ ELLENÕRZÉSE

1. A belsõ ellenõrzési kötelezettség

A belsõ ellenõrzés az Áht. 121/A. § (1) bekezdésében
meghatározott tevékenység, tárgya a költségvetési bevéte-
lek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása,
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás.
A bányafelügyeletnél belsõ ellenõrzési feladatokat a belsõ
ellenõr köteles végezni.

2. A belsõ ellenõr jogállása

A belsõ ellenõr tevékenységét az elnök közvetlen alá-
rendeltségében végzi, jelentéseit közvetlenül az elnöknek
küldi meg [Áht. 121/A. § (3)]. A belsõ ellenõr funkcionáli-
san független, különösen az éves ellenõrzési terv, az ellen-
õrzési program elkészítése és végrehajtása, az ellenõrzési
módszerek kiválasztása, a következtetések, ajánlások ki-
dolgozása és az ellenõrzési jelentés elkészítése tekinteté-
ben. Az ellenõrzési tevékenységen kívül más tevékenység
végrehajtásába nem vonható be [Áht. 121/A. § (4)].

3. A belsõ ellenõr feladatai

A belsõ ellenõr a bányafelügyelet céljai elérése érdeké-
ben értékeli, illetve fejleszti a bányafelügyelet kockázat-
kezelési, ellenõrzési és irányítási eljárásainak hatékonysá-
gát [Áht. 121/A. § (1)], munkáját a vonatkozó jogszabá-
lyok szerint végzi [Áht. 121/A. § (6)]. A jogszabályoknak
és belsõ szabályzatoknak való megfelelést, gazdaságossá-
got, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megál-
lapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg az elnök részére
[Áht. 121/A. § (2)]. Tevékenysége során szabályszerûségi,
pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenõrzéseket, illetve
informatikai rendszerellenõrzéseket kell végeznie [Áht.
121/A. § (5)]. Az ellenõrzési munka részletes szabályozá-
sát az MBFH Belsõ Ellenõrzési Kézikönyve tartalmazza.

IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A vezetõ és valamennyi intézkedésre jogosult
helyettese egyidejûleg nem lehet távol.
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2. A szabadság kiadása éves szabadságolási ütemterv
alapján történik.

3. A szabadságot az esedékességének évében kell kiad-
ni. Az elnök hivatali érdek esetén a szabadság igénybevé-
telét a tárgyévet követõ év január 31-ig, kivételesen fontos
hivatali érdek esetén legkésõbb a tárgyévet követõ év már-
cius 31-ig, a munkaviszonyban lévõ alkalmazott esetében
a tárgyévet követõ év június 30-ig engedélyezheti. A bá-
nyafelügyelet dolgozójának betegsége esetén az akadá-
lyoztatás megszûnésétõl számított 30 napon belül adja ki,
ha az esedékesség éve eltelt.

4. A vezetõ személyében beálló változás esetén a távo-
zó vezetõ jegyzõkönyvvel adja át a vezetése alatt álló szer-
vezeti egység vezetését utódjának. A jegyzõkönyvben fel
kell sorolni az idõszerû legfontosabb feladatokat, a szerve-
zeti egység munkájának állapotát jellemzõ adatokat, kö-
rülményeket, tényeket, a kiemelkedõ fontosságú konkrét
ügyek állását, valamint a függõben lévõ átadott ügyirato-
kat, dokumentumokat. A jegyzõkönyvet három példány-
ban kell készíteni; egy-egy példányt a távozó, illetve az új
vezetõ kap, egy példányt az irattárban kell elhelyezni.

5. A bányafelügyelettõl távozó ügyintézõ köteles a fo-
lyamatban lévõ ügyeket befejezni, lezárni, és a nála lévõ
ügyiratokat az irattárba visszaadni. Ha a folyamatban lévõ
ügy lezárása valamilyen ok miatt nem lehetséges, az ügy-
iratokat jegyzõkönyvvel át kell adni a szervezeti egység
vezetõjének.

6. Az a köztisztviselõ, akinek köztisztviselõi jogviszo-
nya megszûnik, köteles a hatósági intézkedésre jogosító
igazolványát és jelvényét az utolsó munkában töltött na-
pon a humánpolitikai vezetõnek, vagy a bányakapitánynak
– átvételi elismervény ellenében – leadni. A leadás tényét a
gazdasági szervezet ügyintézõje az elszámoláskor köteles
ellenõrizni.

7. A bányafelügyelet vezetõ beosztású köztisztviselõje:
7.1. az elnök,
7.2. az elnökhelyettes,
7.3. a fõosztályvezetõ,
7.4. a bányakapitány,
7.5. a fõosztályvezetõ-helyettes,
7.6. a helyettes bányakapitány,
7.7. az osztályvezetõ.

8. E Szabályzat rendelkezéseit az ügykezelõkre és a fi-
zikai dolgozókra értelemszerûen kell alkalmazni.

9. A bányafelügyeletnél húsz fõ felsõfokú iskolai vég-
zettségû köztisztviselõnek adományozható szakmai ta-
nácsadói vagy fõtanácsadói cím.

10. Az elnök a bányafelügyelet szakmai fõtanácsadói kö-
zül egyidejûleg egy fõ részére elnöki fõtanácsadói címet ado-

mányozhat, amely cím visszavonható. Az elnöki fõtanácsadó
jogosult hivatalos aláírása alatt e cím használatára. Az elnöki
fõtanácsadó feladatait az elnök közvetlenül állapítja meg. Az
elnöki fõtanácsadó munkájából következõ adminisztrációs
feladatokat az Igazgatási Osztály látja el.

A bányafelügyelet szervezeti felépítését e Szabályzat
Melléklete, részletes feladat és hatáskörét az 1. számú füg-
gelék, a gazdasági szervezet ügyrendjét a 2. számú függe-
lék, a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatá-
rozását a 3. számú függelék, a vagyonnyilatkozat tételi kö-
telezettséggel járó munkakörök jegyzékét a 4. számú füg-
gelék tartalmazza.

A bányafelügyelet Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának

1. számú függeléke

A BÁNYAFELÜGYELET FELADAT-
ÉS HATÁSKÖRE

Használt rövidítések:

Bt. a bányászatról szóló, többször módosí-
tott, 1993. évi XLVIII. törvény

Bt. Vhr. a Bt. végrehajtásáról szóló, módosított,
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

GET. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.
törvény

GET. Vhr. a GET. végrehajtásáról szóló, 111/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet

Mvt. a munkavédelemrõl szóló, 1993. évi
XCIII. törvény

Met. a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996.
évi LXXV. törvény

Robb. Vhr. a polgári felhasználású robbanóanyagok
forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet

PBR. a cseppfolyós propán-, butángázok és
ezek elegyei tartályban vagy palackban
történõ forgalmazásának szabályairól és
hatósági felügyeletérõl szóló 94/2003.
(XII. 18.) GKM rendelet

GyKF. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekûségérõl és
fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII.
törvény

ADR. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapo-
dás „A” és „B” Mellékletének kihirdeté-
sérõl és belföldi alkalmazásáról szóló
20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosí-
tásáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM
rendelet

RID. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási
Egyezményre vonatkozó Egységes Sza-



bályok (CIM) mellékleteinek kihirdeté-
sérõl szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet
módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.)
GKM rendelet

Fmv. a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és
helyettese kijelölésének feltételeirõl
szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet

Hbm. a hites bányamérõrõl szóló 70/1995.
(XII. 26.) IKM rendelet

Lbö. a gáz- és kõolajüzemû létesítmények biz-
tonsági övezetérõl szóló 6/1982. (V. 6.)
IpM rendelet

Vte. egyes villamossági termékek ellenõrzé-
sérõl és minõsítésérõl 8/1984. (VII. 1.)
IpM rendelet

Atv. az atomenergiáról szóló1996. évi CXVI.
törvény

Fbk. a földtani és bányászati követelmények a
nukleáris létesítmények és a radioaktív
hulladék elhelyezésére szolgáló létesít-
mények telepítéséhez és tervezéséhez
szóló 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet

Rht. a radioaktív hulladékok átmeneti tárolá-
sának és végleges elhelyezésének egyes
kérdéseirõl, valamint az ipari tevékeny-
ségek során bedúsuló, a természetben
elõforduló radioaktív anyagok su-
gár-egészségügyi kérdéseirõl szóló
47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet

Éhe. az egyes építményekkel, építési munkák-
kal és építési tevékenységekkel kapcsola-
tos építésügyi hatósági engedélyezési el-
járásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM
rendelet

Trt. a területfejlesztési koncepciók és progra-
mok, valamint a területrendezési tervek
egyeztetésének és elfogadásának rendjé-
rõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. ren-
delet

Khe. a környezeti hatásvizsgálati és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet

Bjb. az Energiagazdálkodási célelõirányzatba
történõ befizetésekkel kapcsolatban elis-
mert költségekrõl és befizetésekrõl szóló
133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet

Büm. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó te-
vékenység során bekövetkezett súlyos
üzemzavar és súlyos munkabaleset beje-
lentésének és vizsgálatának rendjérõl
szóló biztonsági szabályzat közzétételé-
rõl 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény

Ptv. az európai uniós csatlakozással összefüg-
gõ egyes törvénymódosításokról, tör-
vényi rendelkezések hatályon kívül he-
lyezésérõl, valamint egyes törvényi ren-
delkezések megállapításáról szóló 2004.
évi XXIX. törvény

Mjr. a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jel-
zést adó készülékek felszerelésének és
használatának szabályairól szóló
33/2000. (XI. 29.) BM rendelet

Bk. bányakapitányság
MBFH Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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I. ENGEDÉLYEZÉSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR

Sor-
szám

A feladat-, illetve hatáskör meghatározása
A hatáskört telepítõ

szabályhely
I. fokú

hatáskör

1. Engedélyezi a földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatását, kiképe-
zését és tárolásra történõ hasznosítását.

Bt. 5. § (1) bek. d) pont Bk.

2. Engedélyezi a Bt. 1. § (1) bek. f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalat-
ti gáztároló létesítményei létesítését, használatbavételét és elbontását, illetve felha-
gyását.

Bt. 5. § (1) bek. e) pont Bk.

3. Engedélyezi a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei töltõ és tároló léte-
sítményeinek, valamint elosztóvezetékeinek létesítését, használatbavételét és el-
bontását, illetve felhagyását.

Bt. 5. § (1) bek. f) pont Bk.

4. Engedélyezi a geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását, beleértve
az ehhez szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba-
vételét, amennyiben az nem érinti felszínalatti vizek felszínre hozatalát.

Bt. 5. § (1) bek. g) pont Bk.

5. Engedélyezi a bányászati tevékenység során keletkezõ hulladék kezelését. Bt. 5. § (1) bek. h) pont Bk.

6. Engedélyezi kõolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáz-
tárolásra történõ kiterjesztését.

Bt. 5. § (2) bek. Bk.

7. Hozzájárul a hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához. Bt. 6. § (2) bek. Bk.
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8. Engedélyezi a bányajáradék ásványi nyersanyagban, természetben történõ teljesí-
tését.

Bt. 20. § (9) bek. MBFH

9. Engedélyezi az állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba
adását.

Bt. 20. § (14) bek. Bk.

10. Kutatási jogot adományoz nyílt területen. Bt. 22. § (1) bek. Bk.

11. Jóváhagyja – a szakhatóságok hozzájárulásával- a kutatási mûszaki üzemi tervet. Bt. 22. § (3) bek. Bk.

12. Jóváhagyja – a szakhatóságok hozzájárulásával- a Bt. 49. §-ának 16. pontjában
meghatározott kivett helyen a kutatási mûszaki üzemi tervet, feltételeket szab.

Bt. 22. § (3) bek. Bk.

13. Engedélyezi a kutatási jog más ásványi nyersanyagra történõ kiterjesztését. Bt. 22. § (7) bek. Bk.

14. Szénhidrogének esetében a kutatási jog adományozására, a kutatás mûszaki üzemi
tervének jóváhagyására, illetõleg a bányászati jog átruházására irányuló eljárásban
az e törvényben és a külön jogszabályban megállapított általános követelményeken
túl a bányafelügyeletnek további feltételeket is vizsgálnia kell.

Bt. 22/A § (8) bek. Bk.

15. A geotermikus védõidomot a bányafelügyelet jelöli ki. Bt. 22/B. § (3) bek. Bk.

16. Megállapítja a vezeték biztonsági övezetét, és határidõ tûzésével rendelkezik a
szolgalom alapításáról, a szállítóvezeték használatba vételét engedélyezõ határoza-
tában.

Bt. 24. § (2) bek. Bk.

17. Jóváhagyja a szállító-, elosztó-, és célvezetékek, valamint tároló létesítmények ter-
vezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes ál-
tal kidolgozott minõségbiztosítási rendszert.

Bt. 24. § (3) bek.
Bt. Vhr. 10/A. (2) bek.

MBFH
Bk

18. Megállapítja a bányatelket; ha az ásványi nyersanyag elhelyezkedése indokolja a
bányatelket módosíthatja.

Bt. 26. § (3); 26/B. §
(4) bek.

Bk.

19. Engedélyezi a kitermelés, illetve az üzemszerû tárolás megkezdésére megállapított
határidõ legfeljebb 5 évvel történõ meghosszabbítását.

Bt. 26/A § (5) bek. Bk.

20. Megállapítja a bányatelekben található ásványi nyersanyagok mennyiségét, ha-
szonanyagként vagy meddõanyagként történõ besorolását.

Bt. 26/B § (3) bek. Bk.

21. Engedélyezi a bányatelek megállapítást követõen az ásványvagyon feltárását és ki-
termelését, továbbá a meddõhányó hasznosítását.

Bt. 5. § b)–c) pont;
23. § (2) bek;
27. § (4) bek.

Bk.

22. Jóváhagyja a kutatás, a feltárás, a kitermelés, a bányabezárás, mezõfelhagyás, a
meddõhányó hasznosításának mûszaki üzemi tervét.

Bt. 27. § (4) Bk.

23. Jóváhagyja a bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési felté-
telekben történõ megállapodását, amennyiben az egymást fedõ, vagy egymással
közvetlenül, illetve védõpillérek által érintkezõ nyersanyag lelõhely kitermelésére
több bányavállalkozó jogosult.

Bt. 29. § (3) bek. Bk.

24. Jóváhagyja a kitermelés szüneteltetésének mûszaki üzemi tervét; engedélyezi a jó-
váhagyott mûszaki üzemi tervtõl eltérõ szüneteltetést.

Bt. 30. § (1) bek. Bk.

25. Engedélyezi e törvény vagy külön jogszabály által meghatározott bányászati léte-
sítmények építését és üzembe helyezését, valamint egyes gépek és berendezések
bányabeli használatát.

Bt. 31. § (1) bek;
44. § (1) bek. a) pont

Bk.

26. Engedélyezi az érdekeltek meghallgatásával és az érintett szakhatóságok egyetér-
tésével a védõpillér lefejtését vagy meggyengítését, ha annak rendeltetése meg-
szûnt, vagy ha a biztonsági és védelmi követelmények más módon is kielégíthetõk.

Bt. 32. § (2) bek. Bk.

27. Engedélyezi – az érdekelt szakhatóságok egyetértésével és az érdekeltek meg-
hallgatásával – a tájrendezéshez szükséges feladatokat tartalmazó mûszaki üzemi
tervet.

Bt. 36. § (2) bek. Bk.

28. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása. Bt. 36. § (5) bek. Bk.

29. Bányászati célú mélyfúrások hasznosításra történõ használatának elfogadása. Bt. 36. § (6) bek. Bk.

30. Engedélyezi a gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az elõ-
munkálati jogot és a vezetékjogot, továbbá – megállapodás hiányában – a haszná-
lati jogot.

Bt. 38/A. § (5) bek. Bk.

31. Engedélyezi a föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más cé-
lú hasznosítására készített mûszaki tervet.

Bt. 42. § (3) bek. Bk.

32. Engedélyezi a meddõhányók létesítését, hasznosítását és megszüntetését, amennyi-
ben az nem a bányaüzemi tevékenység része.

Bt. 44. § (1) bek. i) pont Bk.
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33. A már megállapított bányatelkek esetében az ütemterv elfogadásáról a bányafel-
ügyelet határozatban dönt.

Bt. 50/B § (1) bek. Bk.

34. Mûvelési eljárást növelt hatékonyságúnak minõsíthet. Bt. Vhr. 4. § (10) bek. MBFH

35. Elfogadja a bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadását, ha
annak feltételei adottak.

Bt. Vhr. 7. § (3) bek. Bk.

36. Elfogadja a kutatási zárójelentést. Bt. Vhr. 8. § (5). bek. Bk.

37. Szénhidrogén szállítóvezetéknek, alkotórészének, valamint tartozékának (a továb-
biakban együtt: szénhidrogén szállítóvezeték) hatósági engedély alapján történõ
létesítésére és használatba vételére a Bt. 31. §-ában, üzemeltetésére a Bt.
28. §-ában és 32–35. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Bt. Vhr. 10. § (1) bek. Bk.

38. Jóváhagyja – az érdekelt szakhatóságok állásfoglalása alapján – a jóváhagyott mû-
szaki üzemi tervtõl való eltérést.

Bt. Vhr. 15. § (1) bek. Bk.

39. Engedélyezi bányászati létesítmények (gépek, berendezések) típusterv szerinti épí-
tését, használatát, üzemben tartását.

Bt. Vhr. 18. § (2) bek. MBFH

40. Hozzájárulást ad engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történõ,
közös használatához.

Bt. Vhr 18. § (3) bek. Bk.

41. Jóváhagyja a bánya minõsítését. Bt. Vhr. 21. § (3) bek. Bk.

42. Engedélyezi a külön jogszabály szerinti robbanóanyagok gyártását, forgalmazását,
valamint jóváhagyja tûzijáték testek besorolását.

Bt. Vhr. 29. § (1) bek.
b) pont

MBFH

43. Engedélyezi a bányabiztonsági szabályzatok elõírásai alóli általános eltérést. Bt. Vhr. 29. § (1) bek.
d) pont

MBFH

44. Eltérést, felmentést engedélyezhet a bányabiztonsági szabályzatok egyes elõírásai
alól.

Bt. Vhr. 30. § (1) bek. Bk.

45. Ellátja a külön jogszabályokban részére megállapított hatósági feladatokat. Bt. Vhr. 30. § (5) bek. Bk;
MBFH

46. Célkitermelõhely létesítését engedélyezi a komplex mûveleti terv jóváhagyásával. GyKF. 17/B § (1), (4), (5),
(9) bek.
5. § (5) bek.

MBFH

47. Jóváhagyja a jelölt termékek RID szerinti osztályba sorolását, mint a RID 3.3 feje-
zetében, az 1 osztály anyagaira és tárgyaira vonatkozó különleges elõírásokban
szereplõ illetékes 35 hatóság.

RID. 2. § (3) bek. MBFH

48. Jóváhagyja a jelölt termékek ADR szerinti osztályba sorolását, mint a Veszélyes
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás Az „A” Mel-
léklet 3. rész 3.3 fejezetében, az 1 osztály anyagaira és tárgyaira vonatkozó külön-
leges elõírásokban szereplõ illetékes hatóság.

ADR. 2. § (3) bek. MBFH

49. Eltérést engedélyezhet a felelõs mûszaki vezetõ végzettségére vonatkozó feltételek
alól.

Fmv. 1. § (2) bek. Bk.

50. Elfogadja a hites bányamérõt. Hbm. 5. § (1) bek. MBFH

51. Eltérést engedélyezhet a szénhidrogén-bányászati célú kutak biztonsági övezetére
vonatkozó tilalmak és korlátozások alól.

Lbö. 2–4. §; 16. § Bk.

52. Eltérést engedélyezhet a szállítóberendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilal-
mak és korlátozások alól.

Lbö. 10–12. §; 16. § Bk.

53. Eltérést engedélyezhet az elosztóvezetékek biztonsági övezetére vonatkozó tilal-
mak és korlátozások alól.

Lbö. 13. §; 16. § Bk.

54. Eltérést engedélyezhet egyes gáz- és kõolajüzemi létesítmények biztonsági öveze-
tére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól.

Lbö. 6. § (1) bek.
a)–d) pont; 16. §

Bk.

55. Engedélyezi tanúsító bizonyítvánnyal nem rendelkezõ külföldi gyártású villamos-
sági termék használatát a bányászatban.

Vte. 13. § (2) bek. Bk.

56. Engedélyezi a pébégáz töltõtelepek és a töltõtelepen lévõ, a gázpalackokra elõírt
idõszakos ellenõrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére
szolgáló létesítmények építés-szerelését és üzembe helyezését.

PB R. 3. § (3) bek. Bk.

57. Engedélyezi a PB gázforgalmazási tevékenységet. PB R. 5. § (1) bek. Bk.

58. Engedélyezi a robbanóanyag – ideértve a robbanóanyag helyszíni keverését is –
gyártási tevékenységet.

Robb. Vhr. 4. § (1) MBFH

59. Engedélyezi a robbanóanyagok megszerzését, tárolását, felhasználását. Robb. Vhr. 4. § (2) bek. Bk.
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60. Földtani szakértõi engedély kiadása, nyilvántartás vezetése a földtani szakértõkrõl. 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 3. §
(5) bek. l. pont

MBFH

61. A földtani kutatási zárójelentés jóváhagyása. 62/1997. (XI. 26.) IKIM
rendelet 5. §, 14. §
1–5. pont

Bk.

II. SZAKHATÓSÁGI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR
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62. Szakhatóságként közremûködik a vízjogi engedélyezési eljárásban, ha a geotermi-
kus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek.
a) pont

Bk.

63. Részt vesz az engedélyezési eljárásban, ha jogszabály egyes bányászati vagy
ahhoz kapcsolódó létesítmények üzemben tartását más hatóság engedélyéhez köti.

Bt. 31. § (2) bek. Bk.

64. Szakhatóságként mûködik közre a vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló
alakítására vagy mesterséges tározók létesítésére irányuló vízjogi engedélyezési
eljárásban.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek.
b) pont

Bk.

65. Szakhatóságként mûködik közre a földhivatal jóváhagyásához kötött tereprende-
zésre irányuló eljárásokban.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek.
b) pont

Bk.

66. Szakhatóságként mûködik közre a talajvédelmi hatósági, illetve az építési enge-
délyhez kötött tereprendezésre irányuló eljárásokban.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek.
b) pont

Bk.

67. Közremûködik – bányamûszaki szempontból – a bányatelket érintõ mélységi vizek
felszínre hozatalával kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásban.

Bt. 45. § (2) bek. Bk.

68. Felügyeletet gyakorol a földalatti tárolóterek létesítésére, használatbavételére és
megszüntetésére irányuló eljárások felett.

Bt. 46. § (1) bek. Bk.

69. Az OAH engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. Atv. 19. § (2) h) pont (6),
(9) bek.

MBFH
elnök

70. Érvényesíti a bányászati technológiai, bányamûszaki és bányabiztonsági szempon-
tokat.

Fbk. 14. § (1) bek. Bk.

71. Hatóságként mûködik közre a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és vég-
leges elhelyezésének, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a termé-
szetben elõforduló radioaktív anyagok engedélyezési eljárásaiban.

Rht. 3. sz. melléklet MBFH

72. Szakhatóságként mûködik közre egyes építési- és használatbavételi engedélyezési
eljárásban.

Éhe. 2. sz. melléklet Bk.

73. Szakhatóságként mûködik közre a telekalakítási eljárásban. 85/2000. (XI. 8.) FVM
rendelet, Melléklet
IX. pont

Bk.

74. Szakhatóságként mûködik közre az útépítési engedélyezési eljárásban. 15/2000. (XI. 16.) KöViM
rendelet, 1. melléklet
2. pont

Bk.

75. Véleményezi a területfejlesztési koncepciókat és programokat. Trt. 4 . § c) pont 5. § (2),
6. § (2), 7. § (3), 8. § (2)
és 19. §

MBFH

76. Véleményezi a területrendezési terveket. Trt. 11. § MBFH

77. Szakhatóságként mûködik közre a katonai célú sajátos építményfajtákkal kapcso-
latos engedélyezési eljárásokban.

40/2002. (III. 21.) Korm.
rendelet, 1. melléklet
7. pont

Bk.

78. Közremûködés az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. Khe. 12. számú melléklet
2. e) pont

Bk.

79. Szakhatóságként mûködik közre a távközlési építményfajtákkal kapcsolatos enge-
délyezési eljárásokban.

29/1999. (X. 6.) KHVM
rendelet 7. § (1)–(7), 1. sz.
melléklet I, H és K pontok

Bk.
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80. Szakhatóságként mûködik közre a hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos en-
gedélyezési eljárásokban.

126/2003. (VIII.15.)
Korm. rendelet 2. mellélet
c) pont

Bk.

81. Szakhatóságként mûködik közre a vízi létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési
eljárásokban.

123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet

Bk.

82. Szakhatóságként mûködik közre a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásokban. 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet 19. § (2) és
(5) bek.

Bk.

83. Szakhatóságként mûködik közre a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékeny-
ségek engedélyezési eljárásaiban.

98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet 5. melléklet
3. g) pont

Bk.

84. Szakhatóságként mûködik közre a települési hulladékkal kapcsolatos engedélyezé-
si eljárásokban.

213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendelet

Bk.

85. Szakhatóságként mûködik közre a bányahatóság munkavédelmi hatáskörébe tarto-
zó tevékenység esetén a munkavédelmi kérdéssel kapcsolatos vizsgálatban.

2/1988. (V. 19.) IM rende-
let

Bk.

86. Elõzetesen hozzájárul a figyelmeztetõ jelzések felszereléséhez. Mjr. 5. § MBFH

87. Szakhatóságként mûködik közre egyes területrendezési eljárásokban a földtani és
ásványvagyon védelmi szempontok érvényesítése érdekében.

134/2005. (VII. 14.)
Korm. rendelet 6. § (1), és
2. sz. melléklet

Bk.

88. Szakhatóságként mûködik közre egyes környezetvédelmi engedélyezési eljárások-
ban.

1995. évi LIII. Tv. 70. §
(1) c), 71. § (2), 78. §

Bk.

89. Szakhatóságként mûködik közre egyes környezeti hatásvizsgálati eljárásokban. 20/2001. (II. 14.) Korm.
rendelet 8. § (1), 3. sz.
melléklet 2. e) pont

Bk.

90. Vízjogi létesítési és üzemeltetési eljárással kapcsolatos földtani szakkérdésekben a
Hivatal mint államigazgatási szerv bevonható az eljárásba.

72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 19. § (2), (5) bek.

MBFH

91. A lehetséges víznyerõ területek távlati ivóvízbázissá nyilvánítása és ezen vízbázi-
sok vízkészletének felhasználható állapotban tartása tekintetében a Hivatal mint ál-
lamigazgatási szerv bevonható az eljárásba.

1995. évi LVII. Tv. 2. §
(1) d) pont

MBFH

92. A vízbázisok, a távlati vízbázisok védõidom kijelölésénél földtani szakkérdések
vonatkozásában a Hivatal mint államigazgatási szerv bevonható az eljárásba.

123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet 8. § (1),
20. § (1)–(3) bek.

MBFH

93. Szakhatóságként mûködik közre a vasúti építmények engedélyezési eljárásaiban az
ásványvagyon megóvása érdekében.

15/1987. (XII. 27.) 3. § és
1. sz. melléklet 11.

MBFH

94. Szakhatóságként mûködik közre a budapesti 4-es metróvonal Kelenföld pálya-
udvar–Bosnyák tér közötti szakasza létesítésével összefüggõ egyes közigazgatási
hatósági ügyekben.

89/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 2. számú mellék-
let

Bk.

95. Szakhatóságként mûködik közre a természetben okozott károsodással kapcsolatos
tényfeltárás során.

91/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 8. §

Bk.

96. Szakhatóságként vesz részt a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos határérté-
kek megállapításához kötött eljárásokban.

219/2004. Korm. rendelet
14. § (2) bek.

Bk.

97. Részvétel a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési
eljárásában.

253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 3. mellék-
let

MBFH

98. Szakvélemény a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl. 3/1998. (II. 11.) KTM ren-
delet 2. § (3) a) és c) pont

MBFH

99. Szakvélemény és adatszolgáltatás a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló törvény alapján.

1996. évi XXI. törvény
18. §

MBFH

100. Adatszolgáltatás az Országos Területrendezési Tervhez. 2003. évi XXVI. törvény
6. § (4)

MBFH

101. Adatszolgáltatás a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfo-
gadásához és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításához.

2000. évi CXII. törvény
34., 35. és 36. §

MBFH

102. Adatszolgáltatás a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési
tervek tartalmi követelményeihez.

18/1998. (VI. 25.) KTM
rendelet B 3. pont

MBFH

103. Szakhatósági részvétel az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló tör-
vény felhatalmazása alapján.

1997. évi LXXVIII. tör-
vény 9. § (9) bek.

Bk.
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104. Adatszolgáltatás az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésé-
nek engedélyezéséhez.

15/2000. (XI. 16.) KöViM
rendelet 1. melléklet
2. pont

MBFH

105. Szakhatósági részvétel egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatában. 2/2005. (I. 11.) Korm. ren-
delet 3. melléklet
II. 2. g) pont

106. Szakhatóságként részvétel a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcso-
lódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és keze-
lési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek eljárásaiban.

150/2006. (VII. 21.)
Korm. rendelet 2. mellék-
let 1. § (3) 1–2. pont

Bk.

107. Szakhatóságként részvétel az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához
szükséges egyes közigazgatási hatósági eljárásaiban.

151/2006. (VII. 21.)
Korm. rendelet 2. mellék-
let 1. § (3) 1–4. pont

Bk.

108. Szakhatóságként részvétel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kap-
csolatos egyes eljárásokban.

20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendelet 7. § (3) bek.

Bk.

109. Szakhatóságként részvétel a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsola-
tos közegészségügyi eljárásokban.

16/2002. (IV. 10.) EüM
rendelet 2. melléklet
4. pont

Bk.

110. Szakhatóságként részvétel az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti
szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági eljárásokban.

152/2006. (VII. 21.)
Korm. Rendelet 2. mellék-
let 1. § (3) 1–2. pont

Bk.

111. Szakvélemény a külterületen levõ nyomvonalas létesítmények mûszaki nyilvántar-
tásához.

18/1984. (XII. 13.) ÉVM
rendelet 5. § (1)

Bk.

112. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fûtõelemek kezelésé-
nek biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott
közös egyezmény feladatai.

2001. évi LXXVI. törvény
6. cikk 1. (i), (ii) és
(iv) pont, 13. cikk 1. (i) és
(ii) pont

MBFH

113. Szakvélemény és adatszolgáltatás a felszín alatti vizek vizsgálatához. 30/2004. (XII. 30.) KvVM
rendelet 2. § (2) és 6. §
(4) bek.

Bk.

114. A természet védelmérõl szóló törvényben megfogalmazott feladatokban való rész-
vétel.

1996. évi LIII. törvény
22. § f), g), és h) pont

MBFH

115. Szakvélemény a természetes gyógy tényezõkrõl szóló rendelet témáiban. 74/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet 5. § (1), 10. §
(3) c) pont

MBFH

116. Szakhatósági közremûködés a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárásokban.

382/2007. (XII. 23. Korm.
rendelet 6. §, 4. sz. mel-
léklet

Bk.
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117. Intézkedést kezdeményezhet a bejelentett felszíni elõkutatás ellen. Bt. 4. § (4) bek. Bk.

118. Elõírhatja a bányajáradék ásványi nyersanyagban, természetben történõ teljesíté-
sét.

Bt. 20. § (9) bek. MBFH

119. Megállapítja a földalatti gáztárolóban lévõ, állami tulajdonban álló szénhidrogén-
nek a mennyiségét.

Bt. 20. § (14) bek. Bk.

120. Megállapítja a földalatti gáztárolóban lévõ, állami tulajdonban álló szénhidrogén-
nek a mennyisége után fizetendõ bányajáradékot.

Bt. 20. § (14) bek. Bk.

121. A hirdetmény közzétételérõl a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke in-
tézkedik.

Bt. 22/A. § (2) bek. MBFH

122. Tájékoztatja a szomszédos terület engedélyeseit, ha nem alkalmazzák a Bt. 22/A. §
(1)–(3) bekezdés elõírásait.

Bt. 22/A. § (4) bek. Bk.
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123. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke gondoskodik a Bt. 22/A. §
(5) bekezdésében felsorolt területeknek a Bányászati Közlönyben és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételételérõl.

Bt. 22/A. § (5) bek. MBFH

124. Megtagadhatja vagy visszavonhatja a szénhidrogénekre vonatkozó engedélyt
olyan vállalkozás esetében, amely az Európai Unió tekintetében harmadik orszá-
gok vagy harmadik országok állampolgárainak irányítása alatt áll.

Bt. 22/A. § (7) bek.

125. A bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottját – pályáztatást követõen –
a bányafelügyelet határozatban jelöli ki.

Bt. 26/A. § (7) bek. Bk.

126. Intézkedik a befolyt bányajáradék Bt. 20. § (4) bekezdésében meghatározott ré-
szének a számlakivonat beérkezésétõl számított 3 banki napon belüli átutalásáról a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01031764 számú, „Energiagazdálko-
dási célelõirányzat bevétel” számlára.

Bjb. 3. § (2) bek MBFH

127. Feltételeket állapíthat meg az ásványvagyon-gazdálkodás, a tulajdon védelme és a
biztonság érdekében a bányatelek megállapítása, a mûszaki üzemi terv jóváhagyá-
sa, a tájrendezéshez szükséges feladatok meghatározása és az együttes kitermelés-
re kötött megállapodás jóváhagyása során.

Bt. 27. § (4) bek.
Bt. 29. § (1) bek.
Bt. 36. § (2) bek.

Bk.

128. Intézkedik felelõs mûszaki vezetõ helyettes(ek), illetõleg általános helyettes kijelö-
lésére.

Bt.Vhr. 16. § (3) bek. Bk.

129. Kezdeményezi a felelõs mûszaki vezetõ, illetve helyettese kijelölésének vissza-
vonását.

Bt. Vhr. 16. § (5) bek. Bk.

130. Korlátozhatja – jogszabályban meghatározott okból – a kutatás során végzett ásvá-
nyi nyersanyag kitermelést.

Bt. Vhr. 7. § (4) bek. Bk.

131. Törli a bányavállalkozó bányászati jogát a kitermelés, illetve az üzemszerû tárolás
megkezdésére megállapított határidõ engedély hiányában történt elmulasztása ese-
tén, továbbá ha a bányavállalkozó a meghatározott térítésfizetési kötelezettségnek
nem tesz eleget, valamint, ha a bányavállalkozó jogutód nélkül megszûnik.

Bt. 26/A. § (6) bek. Bk.

132. Kezdeményezheti a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jog-
szabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelését.

Bt. 26/B. § (1) bek. Bk.

133. A bányatelket természeti, környezeti, vagy régészeti érték ismertté válása esetén
hivatalból csökkentheti.

Bt. 26/C. § (1) bek. Bk.

134. Megállapítja – megegyezés hiányában – a kitermelés sorrendjét és feltételeit, ha
összefüggõ ásványi nyersanyag lelõhely mûvelésére egyidejûleg több bányavállal-
kozó jogosult.

Bt. 29. § (1) bek. Bk.

135. A kitermelés szüneteltetésére készült mûszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat-
ban a kiesõ bányajáradék pótlására díjfizetési kötelezettséget állapíthat meg.

Bt. 30. § (3)–(4) bek. Bk.

136. Intézkedik a bánya bezárásáról, a tájrendezés elvégeztetésérõl, az ásványi nyers-
anyagok kitermelésébõl származó hulladék kezelésérõl és a bányavállalkozó bá-
nyászati jogának törlésérõl.

Bt. 30. § (4) bek. Bk.

137. Kijelöli azokat az üzemeket, ahol a bányavállalkozónak bányamentõ, illetve kitö-
résvédelmi szolgálatról kell gondoskodni és üzemzavar-elhárítási, illetõleg kitö-
résvédelmi tervet kell készíteni.

Bt. 34. § (4) bek. Bk.

138. Kötelezheti határozatban a bányakapitányság a bányavállalkozót, valamint a gáz-
ipari engedélyest, mint munkáltatót arra, hogy írásban adjon tájékoztatást a megje-
lölt munkavédelmi követelmények teljesítésérõl.

Bt. 34. § (6) bek. Bk.

139. A bányafelügyelet javaslatára az nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont tartal-
mazó területeket a területrendezési tervek kidolgozásánál figyelembe kell venni.

Bt. 39. § (3) bek. Bk;

140. A bányafelügyelet javaslatára a megállapított bányatelek területén a szabályozási
tervekben terület-felhasználási, illetõleg építési korlátozásokat lehet életbe lép-
tetni.

Bt. 39. § (3) bek. Bk.

141. Büntetõeljárást kezdeményez, ha a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálata
során ásványi nyersanyag eltulajdonításának gyanúja merül fel.

Bt. 41. § (1) bek. Bk.

142. A földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének növelésé-
hez és az adatok nyilvántartásához fûzõdõ állami érdek érvényesítése.

Bt. 44. § (1) bek. p) pont Bk.

143. A földtani közeg által okozott veszélyek és káros folyamatok elleni védelem szem-
pontjainak érvényesítése.

Bt. 44. § (1) bek. q) pont Bk.

144. A földtani közeg hasznosítási lehetõségeinek számbavétele, értékelése és a haszno-
sítás földtani feltételeinek meghatározása.

Bt. 44. § (1) bek. r) pont Bk.
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145. A jogosulatlan vagy szabálytalan bányászati tevékenység kivizsgálása során a bá-
nyakapitányság – a tevékenységet végzõ költségére – elrendelheti a kitermelõhely
geodéziai bemérését és a kitermelt ásványvagyon mennyiségének földtani szakértõ
bevonásával történõ meghatározását.

Bt. Vhr. 25. § (2) bek. Bk.

146. A bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek teljesítésére az engedélyben biztosítási
szerzõdés megkötését, vagy biztosíték adását írhatja elõ.

Bt. 41. § (7) bek;
Bt. Vhr. 25. §
(5)–(6) bek.

Bk.

147. Azonnali végrehajtást rendelhet el vezetékjog, használati jog alapítására, biztonsá-
gi övezetben történõ kisajátításra, valamint 41. § (2)–(7) bekezdés alapján a tevé-
kenység eltiltására.

Bt. 44. § (4) bek. Bk.

148. Haladéktalanul intézkedik – a hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek gya-
korlásával kapcsolatban – a 2. §-ban meghatározott közérdek sérelmének megelõ-
zésére, illetõleg megszüntetésére.

Bt. 44. § (5) bek. Bk.

149. A mûszaki üzemi tervek jóváhagyásakor a Bt. 27. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott érdekek védelmében korlátozásokat és feltételeket írhat elõ.

Bt. 27. § (2) bek. Bk.

150. Ha a bányaüzem kiterjedése, továbbá a bányászati veszélyforrások fokozott mérté-
ke indokolja: több felelõs mûszaki vezetõ helyettes kijelölését rendelheti el.

Bt. Vhr. 16. § (3) bek. Bk.

151. Intézkedést kezdeményezhet a bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény fel-
hagyásával, lebontásával kapcsolatos bejelentés ellen.

Bt. Vhr. 18. § (4) bek. Bk.

152. Intézkedik határpillér megállapítására. Bt. Vhr. 11. § (2) bek. Bk.

153. Kijelöli a védõpillért (határpillért, védõidomot) az érdekeltek meghallgatásával,
közremûködõ szakhatóságok állásfoglalása alapján.

Bt. Vhr. 19. § (1) bek. Bk.

154. Az anyagmérlegnek a humuszos feltalajra vonatkozó adatait a bányafelügyelet a
tárgyévet követõ év április 30-ig megküldi az illetékes talajvédelmi hatóságnak.

Bt. Vhr. 9. § (2) bek. Bk.

155. Védõpillér kijelölésére kötelezi a bányavállalkozót, ha az alkalmazott bányamûve-
letek védett létesítményt veszélyeztetnek.

Bt. Vhr. 19. § (4) bek. Bk.

156. Intézkedik a bányászati jog korlátozásáról. Atv. 35. § (1) bek. MBFH

157. Munkaügyi ellenõrzés keretében kötelezheti a foglalkoztatót a szabálytalanság
megszüntetésére.

Met. 6. § (1) bek. b) pont Bk;
MBFH

158. Intézkedik a PB gázforgalmazási engedély visszavonására, ha a PB R.-ben elõírt
feltétel hiányát állapítja meg.

PB R. 6. § (5) bek. Bk.

159. Megtilthatja az életet, testi épséget, egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszé-
lyeztetõ polgári robbantási tevékenység és robbanóanyag forgalmazás megkezdé-
sét, folytatását, továbbá kezdeményezheti a polgári robbantási tevékenység
végzésére vonatkozó engedély visszavonását.

Robb. Vhr. 9. § (3) bek. Bk.

160. Az engedélyes halála vagy a gazdálkodó szervezet megszûnése esetén a bányafel-
ügyelet kezdeményezi a rendõrség intézkedését a robbanóanyag hatósági tárolásá-
ról, vagy amennyiben lehetséges, a helyszínen történõ zárolásáról.

Robb. Vhr. 13. § (2) bek. Bk.

161. Intézkedik a közbiztonságot érintõ veszélyhelyzet vagy a Robb. Vhr. hatálya alá
tartozó robbanóanyagok jogosulatlan birtoklása vagy használata esetén a jogosu-
latlan birtoklás és használat megakadályozására.

Robb. Vhr. 15. § Bk.

162. Amennyiben a CE megfelelõségi jelöléssel ellátott robbanóanyag a rendeltetéssze-
rû használat során veszélyezteti a személyek, állatok vagy anyagi javak biztonsá-
gát, a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóság a
robbanóanyagot a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezé-
sét, használatát megtiltja. Errõl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelöl-
ve az intézkedés okát és különösen azt, hogy mi a nem megfelelõség oka.

Robb. Vhr. 21. § (1) bek. Bk.

163. Amennyiben egy nem megfelelõ robbanóanyag CE jelöléssel van ellátva, a piac-
felügyeleti hatóság megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket
a jelölés elhelyezõje ellen, és errõl tájékoztatja a Bizottságot valamint a többi tag-
állam piacfelügyeleti hatóságát.

Robb. Vhr. 21. § (2) bek. MBFH
Bk.

164. Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a honosított harmonizált szabvá-
nyok nem felelnek meg teljes mértékben az e rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott követelményeknek, köteles az ügyet megindokolva a 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott állandó bizottság
elé terjeszteni.

Robb. Vhr. 21/A. § MBFH
Bk.
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165. Ellenõrzi az engedélyezési hatáskörébe tartozó létesítmények építését és üzemben
tartását.

Bt. 31. § (3) bek. Bk.

166. Vizsgálja a súlyos bányászati és gázipari balesetet és súlyos üzemzavart. Bt. 35. § (2) bek.
Büm. 1. § (1) bek.
Mvt. 81. § (1) bek.

Bk.

167. Ellenõrzi a gazdasági miniszter ásványvagyon-gazdálkodással, valamint a kon-
cessziós szerzõdéssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.

Bt. 43. § (7) bek. MBFH
Bk.

168. Felügyeli a szállító-, elosztó-, és célvezetékek, valamint tároló létesítmények ter-
vezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes ál-
tal kidolgozott minõségbiztosítási rendszert.

Bt. 24. § (3) bek.
Bt. Vhr. 10/A. (2) bek.

Bk.

169. A bányafelügyelet mûszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építés-
felügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási és piacfelügyeleti és földtani hatásköröket
gyakorol.

Bt. 43. § (3) bek. Bk.

170. Piacfelügyeleti hatáskört gyakorol. Bt. 43. § (3) bek. Bk

171. A bányafelügyelet tûzvédelmi hatósági jogköre a bányák földalatti, valamint ezzel
egy tekintet alá esõ külszíni részére terjed ki.

Bt. 43. § (3) bek. Bk.

172. Az építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos mûszaki építményfajták tekin-
tetében ellátja az építés-felügyeleti feladatokat.

Bt. 44. § (1) bek. Bk.

173. Mûszaki-biztonsági, munkavédelmi és piacfelügyeleti hatáskörébe tartozik – fi-
gyelemmel a Bt. 43. § (3) bekezdésében foglaltakra:
az ásványi nyersanyagok bányászata,
a bányászati és földtani kutatási célt szolgáló földalatti létesítmények és mélyfúrá-
sok,
a megszûnt földalatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartása és felhagyása,
a geotermikus energia kutatása, energetikai célra történõ kinyerése és hasznosítása,
szénhidrogén-termelésben, elõkészítésben és az elsõdleges feldolgozásban használt
technológiai létesítmény, csõvezeték, a szénhidrogén-szállító, a földgázelosztó- és
célvezeték, valamint az egyéb gázok és ezek termékei szállítóvezetékeinek létesí-
tése, használatbavétele, mûszaki üzemeltetése, elbontása és felhagyása,
szénhidrogén tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, ezek használatba-
vétele és üzemeltetése,
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei töltõ és tároló, a töltõüzemben
lévõ nyomáspróbázó és javító létesítményeinek, valamint elosztóvezetékeinek,
továbbá az e tevékenységekhez szükséges létesítmények és berendezések létesíté-
se, használatbavétele, üzemeltetése és elbontása, valamint
a polgári robbantóanyag raktárak létesítése, használatbavétele és üzemeltetése,
a meddõhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése,
a gyutaccsal nem indítható polgári célú robbanóanyagoknak a felhasználás és a
forgalmazás helyszínén vagy telephelyén keveréssel történõ elõállítása,
polgári robbantási tevékenység,
egyes nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel végzett földalatti te-
vékenységek (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás), a mélyépítés kivé-
telével,
robbantás-technikai kutató tevékenység,
a felsorolt tevékenységekhez és létesítményekhez alkalmazott nyomástartó
berendezések és rendszerek építése, használatbavétele, üzemeltetése és elbontása
fölött.

Bt. 44. § (1) bek.
Mvt. 81. § (1) bek.

Bk.

174. Piacfelügyeleti hatáskört gyakorol – a kiskereskedelem kivételével – pébégázfor-
galmazás fölött.

PB R. 3. § (3) bek. Bk.

175. A robbanóanyag-szektorban mûködõ gazdálkodó szervezeteknek a birtokukban lé-
võ robbanóanyagokról vezetett naprakész terméknyilvántartását a bányafelügyelet
és a rendõrség ellenõrzi.

PB R. 24. § (3) Bk.

176. Intézkedik, ha a hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek gyakorlásával kap-
csolatban a Bt. 2. §-ban meghatározott közérdek sérelmérõl tudomást szerez.

Bt. 44. § (5) bek. Bk.
MBFH

177. Ellátja a mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával
végzett munkálatok hatósági biztonságtechnikai felügyeletét.

Bt. 45. § (1) bek. Bk.

178. Ellenõrzi a bányajáradék számítását, az önbevallás alapjául szolgáló adatokat. Bt. Vhr. 4. § (4) bek. Bk.
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179. Ellenõrzi a bányajáradék természetben történt teljesítését. Bt. Vhr. 4. § (6) bek. MBFH

180. Ellenõrzi a bányászati létesítmények, gépek és berendezések építését és üzemben
tartását.

Bt. Vhr. 18. § (1) bek. Bk.

181. Felügyeli a hites bányamérõ tevékenységét. Bt. Vhr. 20. § (3) bek. Bk.

182. Ellenõrzi a munkavégzés, anyagfelhasználás minõsítési szabályainak megtartását. Bt. Vhr. 21. § (6) bek. Bk.

183. Ellátja a bányák földalatti és külszíni létesítményeinek tûzvédelmi hatósági jogkö-
rét.

Bt. Vhr. 28. § (1) bek. Bk.

184. Ellenõrzi a bányajáradék számítását, befizetését; intézkedik a behajtásról. Bt. Vhr. 29. § (1) bek. MBFH

185. Munkavédelmi felügyeletet gyakorol. Mvt. 81. § Bk.

186. Ellenõrzi a bányaüzemben, illetve a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó tevé-
kenységeket végzõknél:
a) a munkáltatók és munkavállalók egészségét nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzéssel kapcsolatos feladatai és kötelezettségei teljesítését,
b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott
technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védõeszközökre vonatkozó köve-
telmények érvényesülését,
c) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésé-
re, nyilvántartására, valamint megelõzésére tett intézkedéseket.

Mvt. 81. § (4) bek.
a)–c) pont

Bk.

187. Elbírálja a sérültnek, vagy halála esetén hozzátartozójának a baleset bejelentésé-
vel, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedése, vagy mulasztása miatt tett bejelenté-
sét.

Mvt. 68. § Bk.

188. Munkaügyi ellenõrzést végez a Bt. hatálya alá tartozó bányavállalkozók és bánya-
üzemek, illetve a bányahatóság felügyelete alá tartozó tevékenységet végzõknél.

1996. évi LXXV. törvény
2. § (2) bek.

Bk;
MBFH

189. Ellenõrzi a robbanóanyagok birtoklásának, felhasználásának, illetve átadásának
nyilvántartását.

Robb. Vhr. 24. (3) bek. Bk.

190. Másodfokon bírál el ügyeket, fellebbezésre és panaszokat vizsgál ki. 2004. évi CXL. törvény
104. §, Ptv. 141–143. §

MBFH

191. Ellátja a bányafelügyelet perképviseletét. SzMSz MBFH

192. Ügyészségi kérdések megválaszolása.

V. SZANKCIONÁLÁS
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193. A jogosulatlan bányászati tevékenységet folytató jogi, vagy természetes személyt
bírsággal sújthatja és eltiltja a tevékenység folytatásától.

Bt. 41. § (1) bek. Bk.

194. Jogosulatlan bányászati tevékenység esetén, ha ásványi nyersanyag eltulajdonítá-
sának gyanúja merül fel, büntetõeljárást kezdeményez.

Bt. 41. § (1) bek. Bk.

195. Ha a bányászati tevékenységet szabálytalanul vagy engedélytõl eltérõ módon gya-
korolja a bányavállalkozó, a bányafelügyelet a bányavállalkozót bírsággal sújthat-
ja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja, illetõleg
kezdeményezheti a koncessziós szerzõdés megszüntetését és elrendelheti az erede-
ti állapot helyreállítását, vagy ha ez már nem lehetséges, a tájrendezést.

Bt. 41. § (2) bek. Bk.

196. A bányafelügyelet azt a természetes vagy jogi személyt, valamint ezek jogi szemé-
lyiség nélküli társaságát, aki (amely) hatósági engedély nélkül, külön jogszabály
hatálya alá tartozó gázipari tevékenységet végez, bírsággal sújthatja és eltilthatja a
tevékenység folytatásától.

Bt. 41. § (4) bek. Bk.

197. Ha jogszabály alapján gázipari tevékenység gyakorlására jogosult személy tevé-
kenységét a jogszabályban, illetõleg az engedélyben foglalt mûszaki-biztonsági
elõírásoktól eltérõ módon gyakorolja, és a figyelemfelhívásban meghatározott ha-
táridõ elteltével sem folytatja tevékenységét jogszerûen, a bányafelügyelet az en-
gedélyest bírsággal sújthatja, valamint a tevékenység folytatásának felfüggesztését
kezdeményezheti a Magyar Energia Hivatalnál.

Bt. 41. § (5) bek. Bk.

198. Felfüggesztheti a bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását, ha a bá-
nyavállalkozó biztosítékadási kötelezettségének nem tesz eleget.

Bt. 41. (7) bek. Bk.
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199. Kezdeményezheti a felelõs mûszaki vezetõ (helyettes) kijelölésének visszavonását. Bt. Vhr. 16. § (5) bek;
25/1994. (X. 14.) IKM
rendelet 6. § (4) bek.

Bk.

200. Törli a hites bányamérõt a nyilvántartásból. 70/1995. (XII. 26.) IKM
rendelet 5. § (1)–(3) bek.

MBFH

201. Munkavédelmi ellenõrzést tart. Mvt. 81. § (1) bek. Bk.

202. Munkavédelmi bírságot szabhat ki. Mvt. 82. § (1) bek. Bk.

203. Munkaügyi ellenõrzés keretében:
intézkedik a szabálytalanságok megszûntetésére és munkaügyi bírságot szabhat ki.

1996. évi LXXV. törvény
6. § (1); (7) bek.

Bk;
MBFH

204. Szabálysértési hatóságként járhat el. a szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény
35. § d) pont

Bk;
MBFH

205. Jogerõs határozata végrehajtására pénzbírságot szabhat ki. 2004. évi CXL. törvény
140. § (1) bek.

Bk.

206. Indokolt esetben az elõírt ellenõrzési gyakoriság növelését rendelheti el. 101/2004. (VII. 30.) GKM
rendelet 4.4. pont

Bk.

207. A veszélyeztetettség mértékére tekintettel indokolt esetben készenléti tûzoltószol-
gálat fenntartását rendelheti el.

101/2004. (VII. 30.) GKM
rendelet 4.4. pont

Bk.

VI. HATÓSÁGI IGAZOLÁS, NYILVÁNTARTÁS
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208. A geotermikus védõidomról a bányafelügyelet nyilvántartást vezet. 22/B. § (5) bek. Bk.

209. A bányavállalkozóra át nem hárítható, elmaradt tájrendezési feladatok fennállásá-
nak igazolása.

Bt. Vhr. 5. § (5) bek. Bk.

210. Nyilvántartást vezet a kutatási területrõl, a bányatelekrõl és a bányamûveléssel
érintett területekrõl.

Bt. 26/B § (3) bek. Bk;
MBFH

211. Nyilvántartást vezet a hites bányamérõkrõl. 70/1995. (XII. 26.) IKM
rendelet 5. § (1)

MBFH

212. Nyilvántartást vezet a bányajáradék fizetésére kötelezettekrõl és a bányajáradék fi-
zetésrõl.

Bt. Vhr. 4. § (4) bek.
Bt. Vhr. 29. § (1) bek.

MBFH

213. Nyilvántartja a PB gázforgalmazókat és nyilvántartását közzéteszi. PB R. 5. § (2) bek. MBFH

214. Igazolás a közbeszerzésekben részt vevõ ajánlattevõkrõl, illetve alvállalkozókról. A közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény
63. § (5) bek.

MBFH

215. Hatósági nyilvántartás vezetése az ásványi nyersanyagvagyonról és geotermikus
energiavagyonról, valamint arról hatósági bizonyítvány kiadása.

Bt. 25. § (5) bek. Bk.

216. Mûködteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat, az Álla-
mi Ásványvagyon Nyilvántartást, az Építési Geotechnikai Adattárat, valamint a
Földtani és Bányászati Információs rendszert.

267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 3. §
(5) j) pont

MBFH

217. Nyilvántartást vezet a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó létesítmény léte-
sítésérõl, használatbavételérõl, javításáról, átalakításáról és megszüntetésérõl.

63/2004. (IV. 27.) GKM
rendelet 4. § (2) bek.

Bk.

VII. EGYÉB, AZ ELÕBBIEKHEZ NEM SOROLHATÓ FELADAT- ÉS HATÁSKÖR
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218. Befogadja a bányavállalkozó bejelentését a bíróság felszámolási eljárás megindítá-
sáról, vagy végelszámolást elrendelésérõl.

Bt. 20. § (15) bek. Bk.
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219. Elõkészíti a hirdetményt a zárt területekrõl, amelyeken a szénhidrogének kutatása,
feltárása és kitermelése koncessziós szerzõdés keretében történhet.

Bt. 22/A. § (1) bek. MBFH

220. Bányavállalkozó hiányában a bányatelekben fennálló bányászati jogot átruházásra
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján, a Bányászati Közlönyben
– szénhidrogének esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában is – meghirdeti.

Bt. 26/A. § (6) bek. MBFH

221. A bányafelügyelet felügyeleti tevékenységéért felügyeleti díjat kap. Bt. 43. § (9) bek. MBFH

222. Elõkészíti a gazdasági miniszter ásványvagyon-gazdálkodással, valamint a kon-
cessziós szerzõdéssel kapcsolatos döntéseit.

Bt. 43. § (7) bek. MBFH

223. A koncessziós pályázatok értékelésére minõsítõ bizottságot hoz létre. Bt. Vhr. 2. § (3) bek. MBFH

224. Elõkészíti a bányászati- és gázipari biztonsági szabályzatokat. Bt. 43. § (7) bek. MBFH

225. Befogadja a bányajáradék mértékének csökkentése iránti kérelmet. Bt. Vhr. 4. § (3) MBFH

226. Egyezteti a koncessziós tevékenységek gyakorlásával összefüggésben a hatósági
engedély megadásának feltételeit.

Bt. Vhr. 29. § (4) bek. MBFH

227. Dönt a koncessziós pályázati díjbevételek felhasználásáról. Bt. Vhr. 2. § (4) bek. MBFH
elnök

228. Befogadja a bányavállalkozó és a külön jogszabályban elõírt építési, talajvédelmi,
illetõleg vízügyi hatósági engedély alapján végzett tevékenysége során ásványi
nyersanyagot kitermelõ engedélyes az adott évben kitermelt ásványi nyers-
anyag(ok) mennyiségérõl és minõségérõl szóló jelentését.

Bt. Vhr. 9. § (2) bek. Bk.

229. Végzi a hites bányamérõk szakmai minõsítését. 70/1995. (XII. 26.) IKM
rendelet 4. §

MBFH

230. Minõsíti a földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-,
butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztási és szolgáltatási mûkö-
dési engedély kérelmezõjét. a GET által megkövetelt mûszaki-biztonsági, minõ-
ségirányítási követelmények érvényesítése érdekében a Magyar Energia Hivatal
általi engedélyezési (módosítási) eljárást megelõzõen.

GET Vhr. 4. § (8) bek. MBFH

231. Részt vesz az Atomenergia Koordinációs Tanács munkájában. 114/2003. (VII. 29.)
Korm. r.

MBFH

232. A nem védett természeti területek közé tartozó NATÚRA 2000 területek esetén is
a természetvédelmi hatóságot szakhatóságként vonja be a bányatelek megállapítá-
sának, módosításnak, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, valamint a
meddõhányó hasznosítására, a kitermelés szüneteltetésére, a bánya bezárására vo-
natkozó mûszaki üzemtervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a bá-
nyászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezési
eljárásába.

275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet az európai közös-
ségi jelentõségû termé-
szetvédelmi rendeltetésû
területekrõl 9. §
(3) e) pontja

Bk.

233. A bányászati tájsebek, felhagyott bányahelyek, földtani adottságok, potenciális
szennyezõkkel kapcsolatos adatgyûjtés végzése és adatátadás az Országos Terület-
fejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe.

31/2007. (II.28.) Korm.
rendelet 2. számú mellék-
let

MBFH

234. Az Európai Unió szervei felé teljesítendõ jelentéstétel és adatszolgáltatás. 273/2007. (X.19.) 24. szá-
mú melléklet

MBFH

235. Bányafelügyeleti igazolás kiadása a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrá-
si, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafel-
ügyeleti mûszaki-biztonsági elõírásoknak való megfelelésrõl.

101/2007. (XII. 23.)
KvVM rend. 13. §
(6) bek.

Bk.

236. Bányafelügyeleti igazolás kiadása a bányászat, illetve a szénhidrogén-termelés,
-kutatás, -szállítás területeken végzett igazságügyi szakértõi tevékenység folytatá-
sához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegérõl.

69/2006. (XI. 27.) GKM
rendelet 5. § c) pont

Bk.
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A bányafelügyelet
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

2. számú függeléke

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint a bánya-
felügyelet részére fizetendõ igazgatási, szolgáltatási díjak-
ról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabá-
lyairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet alapján – a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban
MBFH) Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõírásait
figyelembe véve – az MBFH és a bányakapitányságok
gazdasági feladatokat ellátó szervezetének (a továbbiak-
ban gazdasági szervezet) hatás- és jogköre a következõ.

I. A bányafelügyelet gazdálkodási jogállása
és gazdasági szervezete

Az MBFH önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szerv. Elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ
kincstári ügyfél. Az MBFH területi szervei a bányakapi-
tányságok. Az MBFH egyetlen gazdasági szervezettel ren-
delkezik.

A gazdasági szervezet felépítése
Gazdasági Fõosztály:
– Pénzügyi és Bérgazdálkodási Osztály
– Számviteli Osztály
– Üzemeltetési Csoport

II. A gazdasági vezetõ (fõosztályvezetõ)
gazdálkodással összefüggõ feladatai

1. Közvetlenül irányítja és ellenõrzi a gazdasági szer-
vezetet.

2. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájá-
hoz iránymutatást ad.

3. Felügyeli a bányafelügyelet pénzügyi számviteli te-
vékenységét, gazdálkodik a jóváhagyott költségvetési ke-
retekkel, intézkedik az elõirányzatok módosításáról.

4. Koordinálja a költségvetés, a féléves és az éves be-
számoló, valamint a negyedéves mérlegjelentések elkészí-
tését.

5. Figyelemmel kíséri a bevételek és a kiadások alaku-
lását, javaslatot készít az elõirányzat módosításra.

6. Felügyeli a bérgazdálkodást, a vagyongazdálkodást.

A gazdasági vezetõ (fõosztályvezetõ) vagy az általa
írásban kijelölt – a jogszabályban elõírt iskolai végzettség-

gel, illetve képesítéssel rendelkezõ – személy ellenjegyzé-
se nélkül a költségvetési szervet terhelõ gazdasági kihatá-
sú kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elõ,
és ilyen intézkedés nem tehetõ.

A gazdasági vezetõ tartós vagy átmeneti akadályozta-
tása esetén a helyettese (fõosztályvezetõ-helyettes) helyet-
tesíti.

III. A költségvetés tervezése

1. A költségvetés tervezése és szakaszai:
a) Költségvetési javaslat:
Bevételek és kiadások megtervezése
– jogszabályon alapulnak,
– szerzõdési, megállapodási (különösen többéves) kö-

telezettségen alapulnak,
– tapasztalatok alapján rendszeresen elõfordulnak,
– eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak,
– az eszközök hasznosításával függenek össze.

b) A költségvetési javaslat kidolgozása:
A felügyeleti szerv meghatározza az általános és kötele-

zõen érvényesítendõ tervezési követelményeket, módszer-
tant, elõírásokat.

Tájékoztatást ad a bevételi kiadási valamint a létszám
keretszámokról. Megállapítja a keretszámokhoz igazo-
dóan, a szakmai követelményeket és azok változásait.

A költségvetési javaslat alapelõirányzatból és elõirány-
zati többletbõl áll.

Az alapelõirányzat
= bázis év elõirányzata
(+ –) szerkezeti változás
(+ –) szintrehozás

Költségvetési javaslat:
= alapelõirányzat
+ elõirányzati többlet

Szerkezeti változásként figyelembe kell venni:
– megszûnõ feladatok elõirányzatainak éves szintû tör-

lését,
– feladat átadás átvételbõl, illetve megszüntetésébõl,

az intézmény korszerûsítésébõl adódó elõirányzat változá-
sokat,

– a bevételi elõirányzat változását,
– kiemelt elõirányzatok feladatstruktúra vagy többlet-

bevétel miatti módosulását.
Nem tekinthetõ szerkezeti változásnak az egyszeri jelle-

gûnek minõsített elõirányzat változás.
Szintrehozásként figyelembe kell venni:
– A költségvetési évet megelõzõ évben nem teljes éven

át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként be-
épült feladatok egész évi kiadási és bevételi elõirányzatá-
nak megfelelõ összegû kiegészítését.
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c) Az elemi költségvetés megállapítása:
Az elemi költségvetés magába foglalja
– a kiadásokat és bevételeket részletes elõirányzaton-

ként,
– a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részlete-

zését,
– a költségvetés szerv személyi juttatásainak és létszá-

mának összetételét,
– a költségvetési feladatmutatók állományát és a telje-

sítménymutatókat,
– a részletes kiadási és bevételi elõirányzatokat meg-

alapozó indoklást (számításokat).
Az elemi költségvetésben a bevételi és kiadási elõirány-

zatok fõösszegének külön-külön meg kell egyeznie.

IV. Költségvetési beszámolás

A Gazdasági Fõosztály a költségvetési beszámolót a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint a állam-
háztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési köte-
lezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet szerint készíti el.

Az MBFH kezelésében, illetve tulajdonában lévõ eszkö-
zöknek és azok forrásainak állományában bekövetkezett
változásokról a kettõs könyvvitel zárt rendszerében módo-
sított teljesítmény szemléletû könyvvitelt kell vezetni.

A beszámolási kötelezettség kiterjed a költségvetési
elõirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a va-
gyoni, a pénzügyi, és létszámhelyzetének bemutatására,
továbbá a költségvetési támogatások elszámolására.

A beszámolóban a pénzügyi helyzetet a költségvetésben
meghatározott bevételi és kiadási elõirányzat teljesítése
tükrözi.

A bányafelügyelet gazdálkodásáról éves és féléves be-
számolót készít.

Az egyes költségvetési évek beszámolóinak összeha-
sonlíthatósága mellett biztosítani kell az azonos idõszakok
elemi költségvetésének és pénzforgalmi jelentéseinek,
illetve pénzforgalmi kimutatásainak összehasonlíthatósá-
gát. Ezt az elmei költségvetésnek, a pénzforgalmi jelentés-
nek és a pénzforgalmi kimutatásnak azonos tagoltsága biz-
tosítja.

Az éves beszámolót a fõkönyvi kivonat adataiból, de-
cember 31-i fordulónappal kell kimutatni, elkészítésének
határideje következõ év február 28. A féléves beszámolót
június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni.

Az éves költségvetési beszámoló részei:

1. Könyvviteli mérleg:
Az MBFH tulajdonában lévõ, a rendelkezésére, haszná-

latára bocsátott, kezelésébe adott a mûködését szolgáló
eszközöket, valamint az eszközök forrását kell kimutatni.

2. Elõirányzat-maradvány kimutatás:
A mérlegben kimutatott költségvetési tartalék keletke-

zését mutatja be, a módosított elõirányzatok és azok telje-
sítése különbözeteként.

3. Pénzforgalmi jelentés:
– az elemi költségvetéssel azonos formában és szerke-

zetben – tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és
kiadási elõirányzatokat, a ténylegesen befolyt, beszedett
bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a tényle-
gesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenysé-
genként és azon belül fõbb jogcímenként.

4. Kiegészítõ melléklet:
A kiegészítõ melléklet számszaki részbõl és szöveges

indoklásból áll. Bemutatja az állami pénzek és saját bevé-
telek felhasználását, az eszközök nagyságát és összetéte-
lét.

Az elemi költségvetési beszámolót a fõkönyvi könyve-
lés adataiból állítjuk össze.

V. Pénzgazdálkodás

A bányafelügyelet költségvetési elõirányzatainak telje-
sítése során jelentkezõ bevételeket és kiadásokat a Kincs-
tár 10032000–0141779 sz. elszámolási számlán vezeti.

A bányafelügyelet a dolgozók lakásépítésének és vásár-
lásának támogatására az OTP Bank Rt. Budapest, V. kerü-
leti fiókjánál vezetett számlát mûködteti.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog (átutalás, meg-
bízás, egyéb kötelezettségvállalás) csak elõzetesen beje-
lentett személyek által aláírt bizonylatokon, nyomtatvá-
nyokon lehetséges. Minden ilyen irányú cselekvés csak a
pénzgazdálkodási (kötelezettségvállalási) rendrõl szóló
intézkedés (szabályzat) alapján történhet.

A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett rendelkezési
jogot gyakorol:

az elnök,
az elnökhelyettes,
a gazdasági fõosztályvezetõ,
a pénzügyi osztályvezetõ (fõosztályvezetõ-helyettes),
a gazdasági szervezet kijelölt dolgozói.

A lakásépítési számlán kezelt pénzeszközök felett ren-
delkezési jogot gyakorol:

az elnök,
az elnökhelyettes,
a gazdasági fõosztályvezetõ,
a gazdasági fõosztályvezetõ-helyettes,
a gazdasági szervezet kijelölt dolgozói.

A készpénzforgalom a bányafelügyelet pénztárában bo-
nyolódik. Ennek részletes szabályait a Házipénztár Keze-
lési Szabályzat állapítja meg.

Az ellátmányt a bányakapitányságok írásban kérik és a
kapitányságnál rendelkezésre álló bankkártyával veszik
fel, illetve a kért összeg erejéig a kártyával fizetnek.

A számlát ellenõrzés és teljesítésigazolás után, az össze-
sítõ elszámolással együtt, tárgyhót követõ 6-áig beküldik
az MBFH Gazdasági Fõosztályára.



A mûködési és fenntartással kapcsolatos számlákat ér-
vényesítik és a teljesítésigazolás után, megküldik az
MBFH gazdálkodási szervezetének, átutalás céljából.

Készpénzkímélõ eszközként, a hivatalban futó gépko-
csik üzemeltetési kiadásainak finanszírozására a MOL
arany kártya áll a bányakapitányságok és a hivatal rendel-
kezésére.

VI. Számviteli rend

A számvitel célja, hogy a bányafelügyelet gazdálkodá-
sának irányítását, értékelését ellenõrzését, hatékony mû-
ködését és vagyonának védelmét egységes számviteli
renddel segítse elõ.

A számvitel feladata, hogy
– a gazdasági folyamatokat pénzértékben számba

vegye,
– a vagyoni állapotra az eszközöknek és az eszközök

forrásainak változására vonatkozó adatokat folyamatosan
feljegyezze, rendszerezze, feldolgozza, értékelje és kimu-
tassa a vagyoni állapotot,

– tájékoztatást, adatokat adjon a gazdasági pénzügyi
döntések meghozatalának elõsegítésére, azok alátámasztá-
sára,

– lehetõvé tegye a gazdálkodás ellenõrzését, az össze-
foglaló gazdasági számítások készítését.

A fentiek elérése érdekében minden gazdasági ese-
ményrõl, mely az intézmény eszközeinek, illetve forrásai-
nak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizony-
latot kell kiállítani.

A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerûen ki-
állított bizonylatok alapján lehet adatokat feljegyezni.

A számviteli nyilvántartások vezetésének és a bizonyla-
tok kezelésének részletes szabályait a bányafelügyelet
Számlarendje állapítja meg.

VII. Vagyongazdálkodás

A vagyonkezelés olyan vagyongazdálkodási tevékeny-
ség melynek során célunk a vagyon állagának és értékének
megõrzése, védelme, továbbá értékének növelése.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a vagyonke-
zelésében álló állami vagyonnal rendeltetésszerûen az ál-
talában elvárható gondossággal köteles gazdálkodni.

Az állami vagyon kezelése, bérbeadása feleslegessé vált
gépek berendezések értékesítése (az Áht.-ben meghatáro-
zott értékhatár felett) kizárólag az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött szerzõdés szerint lehet.

A fõkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás tar-
talmazza a vagyonelemek teljes körû és részletes adatait.

Minden évben vagyongazdálkodási programot kell ké-
szíteni. Az éves vagyongazdálkodási tervet a költségvetés-

sel összhangban kell elkészíteni, melynek tartalmaznia
kell az alábbiakat:

– az adott költségvetési évben ellátandó feladatokhoz
meg kell tervezni a tárgyi eszközökkel kapcsolatos kar-
bantartási, felújítási, tûz- és biztonságvédelmi tenni-
valókat, valamint azok várható kiadásait,

– meg kell tervezni a nélkülözhetõ vagyontárgyak szer-
zõdéses formában való átadását,

– az év során értékesítésre szánt vagyontárgyak megha-
tározását, a várható bevételek meghatározását, ezek fel-
használásának elõkészítését,

– beruházási teendõk ütemezését, a beruházások várha-
tó kiadásait, az ehhez igénybe vehetõ forrásait.

A bányafelügyelet tulajdonában lévõ tárgyi eszközöket
és készleteket, a Leltározási és Selejtezési Szabályzatban
rögzített módon és idõben leltározni kell, az elhasználó-
dott, gazdaságtalan gépeket, berendezéseket le kell selej-
tezni.

VIII. Üzemeltetés

Üzemeltetésen belüli feladatok:
Beszerzési tevékenység elvégzése,
– reprezentáció,
– rendezvény,
– karbantartás.
MBFH Oktatási Központ és Siófoki Adattár és üdülõ

alapkarbantartása:
– szezon elõtti karbantartás,
– nyári karbantartás,
– téliesítés.
Személyszállítási feladatok,
– hivatali gépjármûvek üzemben tartása,
– vendégszoba fogadóképességének fenntartása,
– kapcsolattartás a szolgáltató cégekkel,
– kapcsolattartás a bányafelügyelet szervezeti egysé-

geivel.

IX. Belsõ kontroll rendszer

A FEUVE (mint pénzügyi irányítási és ellenõrzési tevé-
kenység) valamint a belsõ ellenõrzés együttesen a belsõ
kontroll rendszere.

A FEUVE a szervezeten belül az elsõ szintû ellenõrzést
jelenti, amelynek mûködtetése a vezetés felelõsségi köré-
be tartozik. Az elõzõ pontban leírt feladatokhoz olyan sza-
bályokat és szabályzatokat kell kialakítani, amelyek bizto-
sítják a rendelkezésre álló források, gazdaságos, hatékony
és eredményes mûködtetését.

Ezek a feladatok magukba foglalják:
– a pénzügyi döntések dokumentumainak elõkészítését

(kötelezettségvállalások, szerzõdések, kifizetések),
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– az elõzetes pénzügyi kontroll (a pénzügyi döntések
szabályossági és törvényességi szempontból történõ jóvá-
hagyása, ellenjegyzése),

– a gazdasági események könyvelését (megfelelõ
könyvvezetés és beszámolás).

A felsorolt három feladat megfelelõ elkülönítését bizto-
sítani kell.

A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljá-
rásokat és belsõ szabályzatokat, amelyek alapján a költ-
ségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló
elõirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabály-
szerû, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás
követelményeit.

Az Áht. 97. § (1) bekezdése szerint a költségvetési
szerv vezetõje felelõs a folyamatba épített elõzetes és utó-
lagos vezetõi ellenõrzés megszervezéséért és hatékony
mûködtetéséért.

A FEUVE rendszeren belül el kell készíteni az ellenõr-
zési nyomvonalat. A költségvetési folyamatok pontos és
teljes körû meghatározását a szabályzatokban rögzítjük.

Az ellenõrzési nyomvonal elkészítésekor figyelembe
vesszük a szervezet mûködési sajátosságait, majd idõkö-
zönként felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a már érvényben lé-
võ nyomvonalat.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a „Szabályta-
lanságok Kezelésének Eljárásrendje” c. szabályzatban
rendelkezik a folyamatba épített elõzetes, utólagos és ve-
zetõi ellenõrzés rendszerérõl.

A bányafelügyelet
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

3. számú függeléke

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 48/A. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alap-
ján a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és kép-
zettségeket az alábbiak szerint határozom meg.

I. Alkalmazás képesítési feltételei
a bányafelügyeletnél

1. A bányafelügyelethez mûszaki (A.), gazdálkodási,
közgazdasági (B.), jogi, igazgatási (C.), földtani (D.), in-
formatikai, számítástechnikai (E.), munkabiztonsági,
munkaügyi hatósági (F.), környezetvédelmi, természetvé-
delmi (G.) munkakörbe, I. besorolási osztályba a köztiszt-
viselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelettel (továbbiakban: rendelet) összhangban

A. Egyetemi vagy fõiskolai szintû, az alább részletezett
mûszaki mérnök szakképzettséget szerzett

a) bányamûvelõ mérnök, technikai mérnök, külfejtési
mérnök, bányamérnök (bányamûvelés, bányászati szak),

b) olajmérnök, fúrómérnök, bányamérnök (kõolaj és
földgáz szak),

c) geológusmérnök, geofizikus mérnök, bányageológus
mérnök, hidrogeológus-mérnök, bányamérnök (bányage-
ológiai, hidrogeológiai szak),

d) bányagépészmérnök, bányamérnök (bányagépész
szak),

e) bányavillamossági mérnök, bányamérnök (bányavil-
lamossági szak),

f) gázipari mérnök,
g) földmérõ mérnök, geodéta mérnök, bányamérõ mér-

nök,
h) gépészmérnök, épület-gépészmérnök, vegyi-gépész-

mérnök,
i) villamosmérnök.

B. Az A. pontban szereplõ szakképzettséget szerzett,
egyetem vagy fõiskola gazdálkodási szakán közgazdász
szakképzettséget szerzett, egyetemi vagy fõiskolai szintû
végzettséget és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképe-
sítést, szakirányú felsõfokú iskolai végzettséget, felsõfokú
iskolai végzettséget és mérlegképes könyvelõi szakképesí-
tést szerzett.

C. Egyetem állam- és jogtudományi karán diplomát,
illetve fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettsé-
get szerzett.

D. Egyetemen geológus, geofizikus, matematikus okle-
velet szerzett.

E. Egyetemi szintû rendszerinformatikai mérnök szak-
képzettséggel, egyetemi vagy fõiskolai szintû programter-
vezõ matematikus, programozó matematikus, villamos-
mérnök, mérnökinformatikus, mûszaki menedzser, köz-
gazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, infor-
matikatanár, vagy számítástechnika-tanár, közgazdász
gazdasági informatikai szakon szerzett szakképzettséggel,
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettséggel és ügyvitel-
szervezõ, programtervezõ, számítógép-programozó, rend-
szerszervezõ szakképesítéssel, vagy szakirányú tovább-
képzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervezõ szak-
képzettséggel rendelkezõ személy nevezhetõ ki.

F. Az A., B., C. pontokban szereplõ szakképzettséget
szerzett, vagy természettudományi, vagy bölcsészettudo-
mányi felsõoktatásban szakképzettséget szerzett, egyete-
mi vagy fõiskolai szintû pedagógus, agrár szakképzettsé-
get szerzett, fõiskolai szintû szociális igazgatási vagy
rendvédelmi felsõoktatásban szakképzettséget szerzett,
katonai felsõoktatási intézményben szakképzettséget szer-
zett, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettséget és felsõ-
fokú munkavédelmi vagy munkaügyi szakképesítést szer-
zett.

G. Az A., B. és D. pontokban szereplõ szakképzettséget
szerzett, vagy egyetemi vagy fõiskolai szintû agrár-felsõ-
oktatásban (erdõmérnök, környezetgazdálkodási agrár-
mérnök szakon) szakképzettséget szerzett, egyetemi
szintû biológus (ökológus), geográfus, meteorológus, kör-



nyezetmérnök, mérnökfizikus szakképzettséget szerzett
személy nevezhetõ ki.

2. A bányafelügyelet nem alapfeladatai ellátására kö-
zépiskolai végzettséggel is kinevezhetõ köztisztviselõ a
II. besorolási osztályba.

A bányafelügyelethez gazdálkodással, költségvetéssel
kapcsolatos pénzügyi munkakörbe (A.), informatikai, szá-
mítógépes feladatokat ellátó munkakörbe (B.), társada-
lombiztosítási munkakörbe, humánpolitikai, munkaügyi
munkakörbe (C.), igazgatás-ügyintézõi munkakörbe (D.)
az nevezhetõ ki, aki

A. középiskolai végzettséggel és
a) pénzügyi vagy költségvetési, vagy számviteli szak-

képesítéssel,
b) közgazdasági szakképzettséggel,
c) OKJ szerinti középfokú mérlegképes könyvelõi,

pénzügyi ügyintézõ, számviteli ügyintézõ, középfokú
anyaggazdálkodói szakképesítéssel, általános gazdasági
és statisztikai ügyintézõ, vagy gazdasági elemzõ és szak-
statisztikai ügyintézõ szakképesítéssel,

B. középiskolai végzettséggel és
a) középfokú számítástechnikai szakképesítéssel,
b) OKJ szerinti informatikai statisztikus és gazdasági

tervezõ szakképesítéssel rendelkezik, számítástechnikai
programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítás-
technikai szoftverüzemeltetõ, információ-rendszerszerve-
zõ, földügyi számítógépes adatkezelõ vagy földügyi térin-
formatikai szaktechnikus szakképesítéssel,

C. középiskolai végzettséggel és az OKJ szerint közép-
fokú munkaügyi, személyügyi, társadalombiztosítási, szo-
ciális ügyintézõ, szociális asszisztens szakképesítéssel,

D. középiskolai végzettséggel és
a) iratkezelõ, ügyvitelszervezõ szakképzettséggel,
b) OKJ szerinti könyvtáros asszisztens vagy számítás-

technikai szakképesítéssel rendelkezik.

II. Képzettségi pótlékra jogosító
második szakképzettség, szakképesítés

1. Mûszaki, gazdálkodási, közgazdasági, jogi, igazga-
tási, informatikai, számítástechnikai, munkabiztonsági,
munkaügyi hatósági, földtani, környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi munkakörnél, I. besorolási osztálynál kép-
zettségi pótlékra jogosító második szakképzettségeket,
szakképesítéseket az 1. számú táblázat tartalmazza az
alábbi megjegyzésekkel:

a) A képzettségi pótlékra jogosító második szakképzett-
ség, szakképesítés az alkalmazásnál figyelembe vett diplo-
mán, oklevélen túl szerzett, az alkalmazási feltételként
szereplõ összes többi diploma, illetve oklevél, valamint
azok szakoklevelei.

b) Az alább felsorolt további szakmérnöki képesítések,
illetve szakképesítések:

K1) környezetvédelmi szakmérnök, vízgazdálkodási
szakmérnök,

K2) munkavédelmi szakmérnök, rendszerbiztonsági
felsõfokú kiegészítés,

K3) gazdasági mérnök, mérnök-közgazdász, mene-
dzser-szakmérnök, közgazdász szakoklevél,

K4) tûzoltó tiszti oklevél, felsõfokú tûzvédelmi szakké-
pesítés,

K5) hegesztõ szakmérnök,
K6) jogi szakokleveles mérnök, jogi szakokleveles köz-

gazdász,
K7) robbantási szakmérnök
K8) munkavédelmi, munkaügyi szakképesítés,
K9) szakjogász.

c) A táblázatban
+ jelzés képzettségi pótlékra jogosító második szakkép-

zettséget, szakképesítést,
– jelzés képzettségi pótlékra nem jogosító második

szakképzettséget, szakképesítést jelzi.

82 BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY 1. szám

1. számú táblázat

m á s o d i k k é p z e t t s é g

a A B C D E K

l a b c d e f g h i 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a A a – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + –

p b + – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + –

c + + – + + + + + + + + – + + + + + – + – + –

k d + + + – + + + – + + + + + + + + + + + + + –

é e + + + + – + + + – + + + + + + + + + + + + –

p f + + + + + – + + + + + + + + + + + + + + + –

z g + + + + + + – + + + + + + + + + + – + – + –

e h + + + – + + + – + + + + + + + + + + + + + –

t i + + + + – + + + – + + + + + + + + + + + + –

t B + + + + + + + + + – + + + – – + + – + – + –

s C + + + + + + + + + + – + + – – – + – – – + +

é D + + – + + + + + + + + – + – – – + – – – + –

g E + + + + + + + + + + + + – – – – + – – – + –

F – – – – – – – – – – – + + + + + + + + + – +

G – – – – – – – – – – + – + + + + + + + + + –
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2. A II besorolási osztálynál képzettségi pótlékra jogo-
sító második szakképzettségeket, szakképesítéseket a
2. számú táblázat tartalmazza az alábbi megjegyzésekkel:

a) A képzettségi pótlékra jogosító második középfokú
iskolai végzettség, szakképesítés, szakmai vizsga az alkal-
mazásnál figyelembe vett középfokú iskolai végzettségen,
szakképesítésen, szakmai vizsgán túl szerzett, a munkakör
ellátásában hasznosítható, az alkalmazási feltételként sze-
replõ összes többi középfokú iskolai végzettség, szakké-
pesítés, szakmai vizsga.

b) Az alább felsorolt további szakképesítések:
K1) mûszaki, geológiai, bányászati, vízügyi, környezet-

védelmi technikusi képesítés,
K2) pénzügyi tanácsadói, mérlegképes könyvelõi szak-

vizsga,

K3) felsõfokú munkaügyi, személyügyi, társadalombiz-
tosítási, személyzeti szakképesítés,

K4) felsõfokú számítógép programozói, rendszerszer-
vezõi szakképesítés.

c) Nem tekinthetõ képzettségi pótlékra jogosító máso-
dik végzettségnek, képesítésnek, szakmai vizsgának az al-
kalmazásnál figyelembe vett végzettségnél, képesítésnél,
szakmai vizsgánál alacsonyabb fokú végzettség, képesí-
tés, szakmai vizsga, OKJ szerinti képesítést nem adó tan-
folyami oklevél.

d) A táblázatban
+ jelzés képzettségi pótlékra jogosító második szakkép-

zettséget, szakképesítést,
– jelzés képzettségi pótlékra nem jogosító második

szakképzettséget, szakképesítést jelzi.

2. számú táblázat

m á s o d i k k é p z

A B C D K

a b c a b a b 1 2 3 4

a A a – – – + + + – – + + + +

l b – – – + + + – – + + + +

a c – – – + + + – – + + + +

p B a – – – – – – – – + – – +

b – – – – – – – – + – – +

k C – – – + + – – – + – + +

é D a – – – + + – – – + – – +

p b – – – + + – – – + – – +

A bányafelügyelet
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

4. számú függeléke

A 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott feltételek alapján vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Az alapvetõ jogok és kötelességek pártatlan és elfogu-
latlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biz-
tosítása és a korrupció megelõzése céljából az alábbiakban
meghatározott közszolgálati jogviszonyban állók az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007.
évi CLII. törvényben meghatározott eljárási szabályok
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.

I. Az elnök, az elnökhelyettes, a fõosztályvezetõ, a fõ-
osztályvezetõ-helyettes, az osztályvezetõ, szakmai tanács-
adó, szakmai fõtanácsadó, bányakapitány, bányakapi-
tány-helyettes,

II. a közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben
döntésre jogosult, jelen utasítás szerint kiadmányozási
joggal rendelkezõ, valamint javaslattételre vagy ellenõr-
zésre jogosult köztisztviselõ, bányafelügyeleti mérnök,
bányafelügyeleti fõmérnök, bányafelügyeleti geológus és
fõgeológus, bányafelügyeleti szakági szakreferens, bánya-
felügyeleti értékelõ fõgeológus, bányahatósági munka-

ügyi szakreferens, adattári szakreferens, térinformatikai
szakreferens, geofizikai adattári szakreferens, jogtaná-
csos, jogügyi elõadó, járadék-bevételi szakreferens, köz-
gazdász szakreferens,

III. a közbeszerzési eljárásban közremûködõ köztisztvi-
selõk,

IV. a költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami
vagyonnal való gazdálkodás tekintetében javaslattételi
vagy döntési jogosultsággal rendelkezõ, illetõleg a pénz-
eszközök felhasználására (az államháztartás mûködésérõl
szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet XII. fejezete
alapján érvényesítésre, ellenjegyzésre, utalványozásra),
valamint a gazdálkodás ellenõrzésére jogosult munkakö-
röket betöltõ köztisztviselõk, gazdasági szakreferens,

V. a titkos ügyiratokat kezeléséért felelõs köztisztvise-
lõk, ügykezelõk,

VI. jogszabály alapján „C” típusú nemzetbiztonsági el-
lenõrzésre köteles fontos és bizalmas munkakört betöltõ
közszolgálatban álló személy.

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 79. §-a szerint a közélet tisztasága szempontjából
jelentõs érzékenységgel rendelkezõ munkaköröket a
Kormány rendeletben állapítja meg.
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IV. Elnöki utasítás

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének
1/13/2008. MBFH számú

utasítása
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és jogelõdei

egyes utasításainak hatályon kívül helyezésérõl

I. Utasítás

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrende-
lem jelen utasításom mellékleteként felsorolt Központi
Földtani Hivatal (a továbbiakban: KFH) elnöki, Magyar
Geológiai Szolgálat (a továbbiakban: MGSZ) fõigazgatói
és Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) el-
nöki utasítások hatályon kívül helyezését.

II. Hatályba léptetõ rendelkezés

Jelen utasítás 2008. május 30. napján lép hatályba.

Budapest, 2008. május 28.

Szabados Gábor s. k.,
elnök

Melléklet
az 1/13/2008.MBFH számú utasításhoz

KFH elnöki utasítások:

6/1971. (NIM. É. 33.) KFH – A földtani szakértõk mû-
ködésének engedélyezésével összefüggõ kérdések szabá-
lyozása (valamint az azt módosító 1/89. KFH sz. utasítás)

11/1978. (NIM. É. 1979. évi 2.) KFH – Az egyes földta-
ni vonatkozású utasítások hatályon kívül helyezése

2/1980. (NIM. É. 5.) KFH – Az egyes földtani vonatko-
zású utasítások hatályon kívül helyezése

3/1984. (XI. 1.) KFH – A költségvetési szervek vezetõi-
nek a gazdálkodással kapcsolatos felelõsségérõl, továbbá
a gazdasági vezetõk hatáskörérõl és felelõsségérõl, vala-
mint a gazdasági szervezetben alkalmazottak szakképesí-
tési követelményeirõl

1/1990. (III. 30.) KFH – A hatályon kívül helyezett
KFH elnöki utasításokról

MGSZ fõigazgatói utasítások:

1/1994. MGSZ F. – Az MGSZ Ügykezelési Szabályzata

2/1994. MGSZ F. – A belföldi reprezentáció szabályozása

6/1994. MGSZ F. – Közszolgálati Adatvédelmi Sza-
bályzat [Módosította a 10/2001. (10. 15.) Fõigazgatói
Utasítás]

11/1994. MGSZ F. – Vagyonvédelmi Szabályzat

3/1995. MGSZ. F. – Az intézeti gépkocsik használati
rendje

4/1995. (V. 2.) sz. utasítása a hatályon kívül helyezett
KFH elnöki utasításokról

10/1995. – A Magyar Geológiai Szolgálat és a kereté-
ben mûködõ Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet elemi költségve-
tésének tervezési rendszere

11/1995. – A Magyar Geológiai Szolgálat Ügyrendje
[Kiegészítette a 20/2001. (10. 26.) Fõigazgatói Utasítás]

3/1996. (07. 04.) – Az MGSZ irodahelyiségeinek zárá-
sáról, ajtókulcsok kezelése

4/1996. (09. 19.) – Az MGSZ Titokvédelmi Utasítása

6/1996. – (11. 28.) – A költségvetési támogatásból vég-
zett tevékenység jelentésadási kötelezettségei

2/1997. (V. 12.) – Az MGSZ, mint önálló intézmény
(SZIG) központosított közbeszerzéseinek, valamint a sza-
badkézi vétellel történõ beszerzéseinek szabályai

3/1997. (IV. 25.) – Az MGSZ kezelésében lévõ közér-
dekû földtani adatokba történõ betekintésnek és az adatok
kiadásának módja, valamint az adatközléssel kapcsolatos,
felszámítható költségtérítés mértéke

5/1997. (XII. 19.) – Az MGSZ központi hivatali egysé-
geinek külkapcsolati (nemzetközi együttmûködési) rendje

6/1997. (XII. 4.) – A szolgálati gépjármû használatával
kapcsolatos felelõsség kérdése

1/1999. (I. 19.) – A Magyar Geológiai Szolgálat (SZIG)
hardver és szoftver nyilvántartása

3/2000. (I. 18.) – A szénhidrogén-kutatási zárójelentés
tartalma

8/2000. (IX. 4.) – Az MGSZ adatbázisainak nyilvántar-
tása, biztonsági mentése és archiválása

12/2000. – A kincstári kártyák használata (módosítja a
Bankkártya-kezelési Szabályzatot)

6/2001. (VIII. 28.) – A köztisztviselõk munkarendje,
munkaideje, a munkaidõ-beosztás szabályai, valamint a
rendkívüli munkavégzés elrendelése, nyilvántartása, és el-
számolásának rendje

7/2001. (09. 11.) – A központi tartalék képzésérõl



8/2001. (IX. 13.) – A Magyar Geológiai Szolgálat Hon-
lapja

9/2001. (10. 26.) – A köztisztviselõk részére kifizetendõ
illetményen kívüli juttatások, azok mértéke (az idegen-
nyelv-tudási pótlék, az éjszakai pótlék, a gépjármûvezetõi
pótlék)

12/2001. (10. 25.) – A köztisztviselõk helyettesítési
rendje és a kifizethetõ helyettesítési díj mértéke

13/2001. (10. 26.) – A köztisztviselõk részére fizetendõ
étkezési utalvány és a ruházati költségtérítés fizetésének és
elszámolásának feltételei (A ruházati költségtérítésre
vonatkozó B. pontot hatályon kívül helyezte a 6/2003.
Fõigazgatói Utasítás)

14/2001. (10. 26.) – A köztisztviselõk részére nyújtható
visszatérítendõ, illetve vissza nem térítendõ szociális, jó-
léti, kulturális és egészségügyi juttatások

15/2001. (10. 26.) – A nyugállományú köztisztviselõk
szociális és kegyeleti támogatásának szabályai [Módosí-
totta a 2/2002. (01. 11.) Fõigazgatói Utasítás]

16/2001. (10. 16.) – Az illetmény átutalásának napja,
valamint a szabadság megállapításával, kiadásával, nyil-
vántartásával, elszámolásával és a szabadságolási terv ké-
szítésével kapcsolatos szabályok, valamint az egyéb mun-
kaidõ kedvezmények nyilvántartásának szabályai és a je-
lenléti ív vezetése

18/2001. (10. 26.) – A köztisztviselõk teljesítményének
értékelésérõl, jutalmazásáról, valamint minõsítésérõl, a
közszolgálati feladat kiemelkedõ teljesítéséért, illetve fel-
adatainak hosszabb idõn át történõ eredményes végzéséért
adományozható elismerésekrõl és a Bányász Szolgálati
Oklevélrõl és a Fõigazgatói Dicséretrõl

20/2001. (10. 26.) – A Magyar Geológiai Szolgálat
Ügyrendjének (11/1995. sz. Fõigazgatói Utasítás) kiegé-
szítése

21/2001. (10. 26.) – A köztisztviselõk részére a doktori
(PhD) fokozat megszerzéséhez az MGSZ által nyújtható
támogatásról, valamint jogszabályi változás következté-
ben hatályon kívül helyezendõ Fõigazgatói Utasításokról

2/2002. (01. 11.) – A nyugállományú köztisztviselõk
szociális és kegyeleti támogatásának szabályai – a
15/2001. (10. 26.) Fõigazgatói Utasítás módosítása

3/2002. (02. 19.) – A jogszabályi változások következ-
tében hatályát vesztett KFH Utasításokról, illetve Fõigaz-
gatói Utasításokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjé-
rõl

4/2002. (02. 25.) – A teljesítményértékelés bevezetése

7/2002. (04. 03.) – Egyes Fõigazgatói Utasítások hatá-
lyon kívül helyezése

8/2002. (05. 16.) – A munkavállalók részére 2002-ben
kifizethetõ étkezési utalványról, valamint ruházati költ-
ségtérítés és elszámolásának feltételeirõl

9/2002. (06. 24.) – A munkavállalók munkarendjérõl,
munkaidejérõl, a munkaidõ-beosztás szabályairól, valamint
a rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásá-
nak és elszámolásának rendjérõl [A 7. pontot hatályon kívül
helyezte a 3/2006. (01. 30.) Fõigazgatói Utasítás]

10/2002. (06. 04.) – Az illetmény átutalásának napjáról,
valamint a szabadság megállapításával, kiadásával, nyilván-
tartásával, elszámolásával és a szabadságolási terv készítésé-
vel kapcsolatos szabályokról, valamint az egyéb munkaidõ
kedvezmények nyilvántartásának szabályairól és a jelenléti
ív vezetésérõl az MT alá tartozó munkavállalóknál

11/2002. (06. 06.) – Fõigazgatói Utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

13/2002. (09. 30.) – A központi hivatali egységek és a
területi hivatalok által vásárolt hagyományos és elektroni-
kus kiadványok nyilvántartása

2/2003. (05. 08.) – A szellemi tevékenység szerzõdés-
sel, számla ellenében történõ igénybevételének rendje

3/2003. (06. 03.) – A köztisztviselõk és munkavállalók
képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szem-
üveggel történõ ellátásának feltételei [Módosította a
7/2005. (03. 01.) Fõigazgatói Utasítás]

5/2003. (07. 01.) – Minõségirányítási Kézikönyv beve-
zetése

6/2003. (10. 28.) – A köztisztviselõk részére nyújtandó
ruházati költségtérítés összegérõl, illetve az elszámolás
módjáról szóló 13/2001. (10. 26.) számú Fõigazgatói Uta-
sítás módosítása

8/2003. (10. 28.) – A fõigazgató helyettes igazgatók
anyagi érdekeltségi rendszerének szabályozása

9/2003. (12. 18.) – Az ISO 9001:2000 szabvány tanúsí-
tási jelképeinek (logóinak) használata

2/2004. (04. 07.) – Az eszközök és források értékelési
szabályzata

3/2004. (04. 07.) – A számviteli politikáról [Módosí-
totta a 4/2006. (01. 01.) sz. Fõigazgatói Utasítás]

5/2004. (04. 07.) – A felesleges vagyontárgyak haszno-
sításának, selejtezésének szabályzata

6/2004. (04. 07.) – A leltárkészítési és leltározási sza-
bályzatról [Módosította a 19/2005. (10. 30.) Fõigazgatói
Utasítás]

7/2004. (04. 07.) – A pénzkezelési szabályzatról [Mó-
dosították a 10/2004. (06. 01.) és a 8/2006. (04. 01.) sz. Fõ-
igazgatói Utasítások]

10/2004. (06. 01.) – A 7/2004. sz. fõigazgatói utasítás
– Pénzkezelési szabályzat – módosítása

12/2004. (07. 23.) – A telefonköltségek csökkentésérõl,
a mobil telefonok beszerzésérõl, használatáról [Kiegészí-
tette a 3/2005. (03. 02.) Fõigazgatói Utasítás]
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13/2004. (06. 30.) – Magyar Geológiai Szolgálat Belsõ
Ellenõrzési Kézikönyv bevezetése

14/2004. (10. 18.) – Fõigazgatói utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

2/2005. (01. 12.) – Fõigazgatói Utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

3/2005. (03. 02.) – A telefonköltségek csökkentésérõl, a
mobil telefonok beszerzésérõl, használatáról szóló
12/2004. (07. 23.) sz. – fenti tárgyban hozott – Fõigazgatói
utasítás kiegészítésérõl

4/2005. (01. 01.) – Külsõ szerzõdések, pályázatok és át-
vett pénzeszközök

5/2005. (01. 01.) – Kötelezettségvállalás és az MGSZ
likviditása [A 2. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte a
18/2005. (09. 26.) Fõigazgatói Utasítás]

6/2005. (02. 07.) – A közbeszerzési eljárások szabályo-
zása

7/2005. (03. 01.) – A 3/2003. (06. 03.) sz. Fõigazgatói
utasítás módosításáról – A köztisztviselõk és a munkavál-
lalók képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslátást biztosító
szemüveggel történõ ellátásának feltételei

8/2005. (04. 25.) – A folyamatba épített, elõzetes és utó-
lagos vezetõi ellenõrzés rendszerérõl (FEUVE)

9/2005. (04. 25.) – A FEUVE rendszeren belül észlelt
szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrendrõl

10/2005. (04. 25.) – A Magyar Geológiai Szolgálat fo-
lyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés
(FEUVE) rendszere

11/2005. (05. 24.) – A Magyar Geológiai Szolgálat
Munkavédelmi Szabályzatának kiadása

12/2005. (05. 24.) – A Magyar Geológiai Szolgálat Tûz-
védelmi Szabályzatának kiadása

13/2005. (06. 03.) – A Magyar Geológiai Szolgálat
Esélyegyenlõségi terve

14/2005. (06. 30.) – A bel- és külföldi kiküldetések és
devizaellátások szabályzata [Módosította a 22/2005.
(11. 01.) Fõigazgatói Utasítás]

15/2005. (07. 14.) – Az MGSZ-nél foglalkoztatott szak-
mai gyakorlatot teljesítõ tanulók díjazásáról és egyéb jut-
tatásáról

16/2005. (05. 11.) – Az iktató bélyegzõ használatáról

17/2005. (10. 03.) – Az MGSZ Iratkezelési Szabályzata

18/2005. (09. 26.) – Az 5/2005. sz. fõigazgatói utasí-
tás – Kötelezettség vállalás és az MGSZ likviditása – mó-
dosításáról

19/2005. (10. 30.) – A 6/2004. Fõigazgatói Utasítás
(Leltárkészítési és leltározási szabályzat) módosításáról

20/2005. (10. 30.) – Számlarend (1. sz. melléklet)

21/2005. (10. 30.) – Bizonylati Szabályzat

22/2005. (11. 01.) – A 14/2005. (06. 30.) Fõigazgatói
Utasítás (A bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátá-
sok szabályzata) módosítása

2/2006. (01. 19.) – KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLY-
ZAT XVII. CÍM – A köztisztviselõk részére 2006-ban
fizetendõ étkezési utalványról, ruházati költségtérítés
összegérõl, az albérleti díj hozzájárulás, illetményelõleg,
üdülési hozzájárulás, tanulmányi ösztöndíj, családalapítá-
si támogatás összegérõl

3/2006. (01. 30.) – Fõigazgatói Utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

4/2006. (01. 01.) – A 3/2004. (04. 07.) sz. Fõigazgatói
Utasítás – A számviteli politika – módosítása

5/2006. (01. 01.) – Önköltség számítási szabályzat

6/2006 (01. 01.) – Az MGSZ teljesítménymérési rend-
szerének üzemeltetése

7/2006. (01. 01.) – Kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata

8/2006. (04. 01.) – A 7/2004. (04. 07.) sz. Fõigazgatói
Utasítás – Pénzkezelési Szabályzat – módosítása

9/2006. (06. 15.) – Az 1993. évi XLVIII. törvény a bányá-
szatról végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren-
delet 8. § (2) szerinti, valamint az 1993. évi XLVIII. törvény
a bányászatról 26/A. § (2) és a végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § (6) szerinti földtani
adatfelhasználásra jogosító igazolásokról

10/2006. (10. 18.) – Számlarend

MBH elnöki utasítások:

1/1998. – A Magyar Bányászati Hivatal 3/1996. MBH
utasítással kiadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításáról

2/1999. – A Magyar Bányászati Hivatal 3/1996. MBH
utasítással kiadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításáról

3/2002. – A 2002. évi munkaterv végrehajtásáról

9/2004. – A 3/1979. (NIM. É. 17.), és a3/1987. (Bh. É. 2.)
OBF szabályzatok hatályon kívül helyezésérõl

1/2005. – A 13/2004. számú elnöki utasítás visszavoná-
sáról

1/4/2006. – A 6/1977. (NIM. É. 19.) és 4/1979. (NIM.
É. 23.) OBF szabályzatának hatályon kívül helyezésérõl



V. Hirdetmények

PÁLYÁZAT
BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. §
(6)–(7) bekezdése, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B. § (2) bekez-
dés alapján meghirdeti a 2. pontban felsorolt, törölt bá-
nyászati jogokat.

A bányászati jog megszerzését (a bányászati jog új
jogosítottját kijelölõ határozat jogerõre emelkedését)
követõen a jogosított az ágazati jogszabályokban elõírtak-
nak megfelelõen végezheti tevékenységét.

A bányászati jog átvevõjének a bányászati tevékenység
megkezdése elõtt – a jogszabályoknak megfelelõen – mû-
szaki üzemi terv jóváhagyását kell kérnie a Bányakapi-
tányságtól, és a tényleges tevékenység megkezdése csak
jóváhagyott mûszaki üzemi terv birtokában lehetséges.

A pályázaton csak olyan személy indulhat, amely/aki a
részletes pályázati dokumentációt (a továbbiakban: doku-
mentáció) az MBFH-tól megvásárolta. A dokumentáció
átvételének feltétele az ellenérték befizetésének igazolása.
A dokumentáció 25 000 Ft-os áron vásárolható meg,
amelyet teljesíteni az MBFH Magyar Államkincstár által
vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájá-
ra történõ befizetéssel lehet. A befizetés módja készpénz-
átutalási megbízás (csekk) vagy banki átutalás. A befizeté-
si bizonylat közlemény rovatában kérjük beírni a „pályázat
bányászati jog megszerzésére” megjegyzést.

A dokumentáció – kizárólag személyesen – vehetõ át
munkanapokon, 9.00–12.00 óra között az MBFH-ban
(1145 Budapest, Columbus u. 17–23., II. emeleti titkárság,
203. szoba). A dokumentáció átvételével kapcsolatosan
információ kérhetõ a 06-1-301-2900 telefonszámon.

Az MBFH a 2. pontban, illetve a dokumentációban leír-
takon kívül keletkezett, a bányászati joggal kapcsolatos
esetleges további kötelezettségek és igények vonatkozásá-
ban felelõsséget nem vállal.

A fémes és nemfémes ásványi nyersanyagra vonatkozó
bányászati jogok tekintetében a pályázatokat a pályázati
hirdetménynek a bányafelügyelet honlapján és hivatalos
lapjában (Bányászati Közlöny) történt megjelenését köve-
tõ 60. napig, 3 példányban, kizárólag postai úton lehet az
MBFH-hoz benyújtani.

A szénhidrogén ásványi nyersanyagra vonatkozó bá-
nyászati jogok tekintetében a pályázatokat a pályázati hir-
detménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történt
megjelenését követõ 60. napig, 3 példányban, kizárólag
postai úton lehet az MBFH-hoz benyújtani.

Az MBFH levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95.

Az MBFH nem veszi figyelembe a pályázati határidõt
követõen postára adott jelentkezéseket.

A benyújtott pályázatokat az MBFH egyidejûleg bírálja
el a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A pályázat nyertesét mint a bányatelek új jogosítottját a
bányafelügyelet határozatban jelöli ki. A kijelölésrõl tájékoz-
tatás jelenik meg az MBFH honlapján (www.mbfh.hu).

A pályázatok elbírálásának fõbb szempontjai:
– a bányatelek megszerzéséért felajánlott, a Magyar

Államnak fizetendõ összeg nagysága,
– a pályázó bemutatott (dokumentált) pénzügyi alkal-

massága.

A bányászati jogot terhelõ tájrendezéssel, környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos biztosítékra vonatkozó-
an nyilatkozni a pályázati anyagban szükséges.

2. A pályázat benyújtásával megszerezhetõ bányá-
szati jogok:

A.) a Budapesti Bányakapitányság illetékességi terü-
letén

ISASZEG – tõzeg védnevû bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye,

Gödöllõi kistérség, Isaszeg község külterülete 0143/1,
0145/1, 0146/2 hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 30,
93 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyagok Országos
Ásványvagyon Nyilvántartás (a továbbiakban: OÁNY) sze-
rinti

ba) megnevezése: 1. tõzeg, 2. lápföld
bb) mennyisége:

1. földtani vagyon: 409 000 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 351 000 m3

2. földtani vagyon: 304 000 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 234 000 m3

bc) minõsége: vegyes tõzeg, lápföld
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 700 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

B.) a Miskolci Bányakapitányság illetékességi terüle-
tén

BOGÁCS III. – homok védnevû bányatelek alap-
adatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, Mezõkövesdi kistérség, Bogács köz-
ség 0152 hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 3,65 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: homok
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bb) mennyisége: földtani vagyon: 208 778 m3, kiter-
melhetõ vagyon: 144 834 m3

bc) minõsége: építési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 300 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

PRÜGY I. – homok védnevû bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Aba-

új-Zemplén megye, Szerencsi kistérség, Prügy község
1216–1221, 1223–1251 hrsz.-on nyilvántartott területek-
bõl 24,84 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 645 778 m3, kiter-

melhetõ vagyon: 581 201 m3

bc) minõsége: közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

SAJÓHIDVÉG III. – homok és kavics védnevû bá-
nyatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, Miskolci kistérség, Sajóhidvég köz-
ség 017/1, 025/1–5, 026/1–2 hrsz.-on nyilvántartott terüle-
tekbõl 58,67 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyagok OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: 1. homok, 2. kavics
bb) mennyisége:

1. földtani vagyon: 689 900 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 257 850 m3

2. földtani vagyon: 15 276 900 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 7 498 170 m3

bc) minõsége: építési homok, homokos kavics
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 2 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

SERÉNYFALVA II. – kavics védnevû bányatelek
alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, Ózdi kistérség, Serényfalva község
0123/4 hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 2,61 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 6 885 m3, kitermel-

hetõ vagyon: 6 197 m3

bc) minõsége: bányászati betonkavics
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 50 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

KERECSEND II. – agyag védnevû bányatelek alap-
adatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye,
Pétervásárai kistérség, Kerecsend község 017/7–8,
018/1–3 hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 2,56 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: agyag
bb) mennyisége: földtani vagyon: 127 100 m3, kiter-

melhetõ vagyon: 107 645 m3

bc) minõsége: tömör téglaagyag
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 100 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

RECSK I. – rézérc védnevû bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves me-

gye, Pétervásárai kistérség Recsk község külterületébõl
118,28 ha, 1,1828 km2

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: rézérc
bb) mennyisége: földtani vagyon: 330 kt, kitermelhetõ

vagyon: 301 kt
bc) minõsége: rézérc
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma:1 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

SZUPATAK I. – mészkõ védnevû bányatelek alap-
adatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Nógrád
megye, Bátonyterenyei kistérség, Bátonyterenye város
013/3 hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 6,09 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: mészkõ
bb) mennyisége: földtani vagyon: 877 000 t, kitermel-

hetõ vagyon: 648 900 t
bc) minõsége: puha (talajjavítási) mészkõ
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 1 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

C.) a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén

INKE I. – szénhidrogén védnevû bányatelek alap-
adatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Somogy me-
gye, Inke, Iharosberény, Iharos, Vése, Somogyszob közsé-
gek közigazgatási területe, összesen 52,8 km2

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: kõolaj



bb) mennyisége: földtani készlet: 3456,0 Mm3, kiter-
melhetõ készlet: 2740,1 Mm3

bc) minõsége: nincs adat
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 10 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

LISZÓ I. – szénhidrogén védnevû bányatelek alap-
adatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala és
Somogy megye, Inke, Liszó, Nemespátró, Pogányszentpé-
ter és Iharosberény községek közigazgatási területe, össze-
sen 13,54 km2

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: földgáz
bb) mennyisége: földtani készlet: 492,1 Mm3, kiter-

melhetõ készlet: 400,1 Mm3

bc) minõsége: nincs adat
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 10 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

TELEKI II. (Sagar homokbánya) – homok védnevû
bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Somogy me-
gye, Balatonföldvári kistérség, Teleki község 0149/3
hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 12,55 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 2 509 000 m3, kiter-

melhetõ vagyon: 1 305 570 m3

bc) minõsége: közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 1 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

BAK I. (Alsórét dûlõ) – tõzeg védnevû bányatelek
alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye,
Zalaegerszegi kistérség, Bak község

09 – 014 hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 28,12 ha
b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyagok OÁNY

szerinti
ba) megnevezése: 1. tõzeg, 2. lápföld
bb) mennyisége:

1. földtani vagyon: 463 348 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 354 428 m3

2. földtani vagyon: 115 056 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 69 797 m3

bc) minõsége: vegyes tõzeg, lápföld
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 500 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

GUTTORFÖLDE II. – agyag védnevû bányatelek
alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye,
Lenti kistérség, Guttorfölde község 0237/7, 9, 10, 12,
0239/2, 0240/6, 0243, 0336, 0338, 0341/5, 0342 hrsz.-on
nyilvántartott területekbõl 14,07 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: agyag
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1 886 066 m3, kiter-

melhetõ vagyon: 975 380 m3

bc) minõsége: tömör téglaagyag
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 1 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

LETENYE V. – homok és kavics védnevû bányate-
lek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye,
Letenyei kistérség, Letenye város 0319/6–10, 0319/12–16
hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 19,17 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyagok OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: 1. homok, 2. kavics
bb) mennyisége:

1. földtani vagyon: 1 034 169 m3, kitermelhetõ va-
gyon: 261 299 m3

2. földtani vagyon: 639 102 m3, kitermelhetõ vagyon:
246 403 m3

bc) minõsége: közlekedésépítési homok, közlekedés-
építési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték
minimuma: 500 000 Ft

d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

D.) a Szolnoki Bányakapitányság illetékességi terü-
letén

Farmos II. – szénhidrogén védnevû bányatelek alap-
adatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye,
Farmos község, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászbe-
rény város külterülete, összesen 8,48 km2

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: földgáz
bb) mennyisége: földtani vagyon: 31,38 Mm3, kiter-

melhetõ vagyon: 27,14 Mm3

bc) minõsége: nincs adat
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 4 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint
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Szolnok III. – szénhidrogén védnevû bányatelek
alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye, Szolnok város külterülete, összesen:
2,14 km2

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyagok OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: 1. kõolaj, 2. földgáz, 3. CO2 gáz
bb) mennyisége:

1. földtani vagyon: 1326,03 kt, kitermelhetõ vagyon:
132,6 kt

2. földtani vagyon: 43,5 Mm3, kitermelhetõ vagyon:
4,35 Mm3

3. földtani vagyon: 554,12 Mm3, kitermelhetõ va-
gyon: 387,89 Mm3

bc) minõsége: nincs adat
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 15 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

CSÁSZÁRTÖLTÉS IV. – tõzeg védnevû bányatelek
alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Bács-Kiskun
megye, Kiskõrösi kistérség, Császártöltés község 0108/1
hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 3,94 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: tõzeg
bb) mennyisége: földtani vagyon: 19 685 m3, kitermel-

hetõ vagyon: 16 388 m3,
bc) minõsége: vegyes tõzeg
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 100 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli

E.) a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi
területén

CELLDÖMÖLK I. – szénhidrogén védnevû bánya-
telek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye,
Celldömölk város külterülete, összesen 2,25 km2

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: földgáz
bb) mennyisége: földtani vagyon: 53,5 Mm3, kitermel-

hetõ vagyon: 37,4 Mm3,
ipari vagyon: 37,4 Mm3

bc) minõsége: nincs adat
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 5 000 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

ÁCS III. – kavics védnevû bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Komárom-

Esztergom megye, Komáromi kistérség, Ács város 0448/2
hrsz.-on nyilvántartott területekbõl 6,53 ha

b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag OÁNY
szerinti

ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 174 600 m3, kiter-

melhetõ vagyon: 120 312 m3

bc) minõsége: bányászati betonkavics
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendõ ellenérték

minimuma: 300 000 Ft
d) tájrendezési kötelezettség a mûszaki dokumentáció

szerint

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

PÁLYÁZAT
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továb-
biakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvényben foglaltakra figyelemmel

pályázatot hirdet

a 2008. június 1-jéig befizetett bányászati bírságból
igénybe vehetõ támogatásra.

A pályázatokat az MBFH-hoz (1145 Budapest, Colum-
bus u. 17–23.; levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95)
kettõ példányban kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
PÁLYÁZAT 2008/I.

A benyújtás határideje: a Bányászati Közlöny XVI. év-
folyam 1. szám megjelenését követõ 15. naptári nap.

A megjelölt határidõ után érkezett, illetõleg támogat-
ható célok közé nem sorolható pályázat nem vehetõ figye-
lembe. A támogatásról az MBFH Bányászati, Gázipari és
Építésügyi Fõosztály javaslata alapján az MBFH elnöke a
Bányászati Közlöny XVI. évfolyam 1. szám megjelenését
követõ 25. naptári napig dönt. A döntésrõl, ezt követõ
5 napon belül a pályázók levélben értesítést kapnak, a pá-
lyázat eredményének a Bányászati Közlönyben történõ
közzétételérõl az MBFH gondoskodik.

A támogatást
– bányász szakma hagyományainak ápolására, a

bányászati szakirodalom támogatására, az ipartörté-
neti jelentõségû bányászati emlékek felkutatására és



megõrzésére, az e tevékenységekhez szükséges feltéte-
lek biztosítására,

– a bányászati országos gyûjtõkörrel rendelkezõ ipar-
ági múzeumok mûködési támogatására kell fordítani.

A pályázatra fordítható összeg 11,7 millió Ft.

A támogatás mértéke: 100 000–750 000 forint, a pályá-
zatban megfogalmazott feladat nagyságától, költségigé-
nyétõl függõen.

Támogatást jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ társaság és egyéni vállalkozó kaphat. A támogatás
csak egyedi lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem
szolgálhatja a pályázó alapvetõ gazdasági mûködését. A
saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás
együttesen kell hogy fedezetet teremtsenek a pályázati cél
megvalósítására.

A pályázatnak tartalmaznia kell a jogi személy, a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ társaság vagy egyéni vál-
lalkozó rövid bemutatását, a megvalósítandó cél leírását és
költségvetését, a megpályázott pénzösszeg megjelölését, a
munkaprogram tervezetét.

A kedvezményezettel az MBFH megállapodást köt,
amely a támogatás felhasználásának módját, határidejét,
feltételeit és az ellenõrzés szabályait tartalmazza.

A megállapodásban foglaltak be nem tartása a ked-
vezményezettet kizárja a további pályázatokból.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhetõ a
06-1 301-2900 telefonszámon.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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VI. Közlemények

Tájékoztatás a beérkezett pályázatok eredményérõl

Tájékoztatás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által meghirdetett – a bányászatról szóló 1993. évi törvény vég-
rehajtásáról rendelkezõ 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a bányászati bír-
ság befizetésekbõl igénybe vehetõ támogatásra a 2007. december 10-ig beérkezett pályázatok eredményérõl.

Pályázó neve, székhelye Pályázat témája
Támogatás

E Ft

Bánya és Energia Ipari Dolgozók Szakszervezete Tatabányai
Szövetség
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 3.

Tatabányai Bányásznapok 100

Bányász Mûvelõdési Intézmények Szövetsége
1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.

Bányász fúvószenekarok és mûvészeti
együttesek országos találkozója.

150

Községi Önkormányzat Rózsaszentmárton
3033 Rózsaszentmárton, Kossuth L. út 1.

Rózsaszentmártoni Lignitbányászati
Emlékház felújítása

920

Bányász Szakszervezeti Szövetség
2510 Dorog, Otthon tér 1.

Gáspár Sándor festõmûvész bányászattal
kapcsolatos fotóalbum kiadása

150

Bányász Kultúráért Alapítvány
1069 Budapest, Városligeti fasor 46–48.

„Életutak/Fõgeológusok az Akadémián”
címû könyv kiadása

250

Várpalotai Bányász Kórus Baráti Kör Egyesület
8100 Várpalota, Honvéd u. 1.

Karácsonyi hangverseny,
Krakkói fellépés, Országos találkozó

100

Központi Bányászati Múzeum (KBM)
9400 Sopron, Templom u. 2.

Központi Bányászati Múzeum, Mecseki
Bányászati Múzeum, Oroszlányi

Bányászati Múzeum, Gánti
Bauxitbányászati Kiállítás

3450

Szindbád Kht.
8100 Várpalota, Thury-vár, hrsz. 1.

Várpalotai Gyûjtemény felújítása 150



Pályázó neve, székhelye Pályázat témája
Támogatás

E Ft

Bátonyterenye Város Önkormányzata Bányász Emlékbizottság
3070 Bátonyterenye, Városház u. 2.

Tiribesi aknatorony és gépház
állagmegóvása

1000

Csingervölgyért Egyesület
8400 Ajka, Béke u. 6.

Bányászati Emlékpark kiépítése 500

Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 536/A

DVD kazetta kiadása, Bányászsírok
helyreállítása, Tatabányai Bányász
fúvószene megjelentetése DVD-n

350

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
1027 Budapest, Fõ u. 68.

Szent-György napi szakmai elõadások
publikálása

800

Érc- és Ásványbányászati Múzeum
3733 Rudabánya, Petõfi u. 24.

Bányászattörténeti Közlemények nyomda-
költsége

Kiadványszerkesztést segítõ eszközök,
tárgyak, muzeális eszközök vásárlása

300

Bakonycsernye Község Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

Emlékparkban színpad felállítása 150

Bányász Kulturális Egyesület
3518 Miskolc-Pereces, Bollóalja 160.

Egyenruha beszerzése 350

MONTÁN-PRESS Kft.
1027 Budapest, Csalogány u. 3/B

„Selmecbánya városi és bányajogi kódex”
fordítási, lektorálási, grafikai tervezési

költségei
Bányászat miniatür könyvekben

500

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

Salgótarjáni Földalatti Bányamúzeum
(bélés csere, ácsolat csere, alsó szállítóvá-
gatban vakakna ácsolatláb csere, lejtfõvo-

nalon feszkék pótlása)

600

Halimba Község Önkormányzata
8452 Halimba, Petõfi u. 6.

Halimbai Bauxitbányászati Gyûjtemény
támogatása (tároló szekrények vásárlása)

100 éves évforduló ünneplése

350

Egercsehi Bányász Baráti Kör
3341 Egercsehi, Egri u. 8.

Egercsehi Bányász Baráti Kör
Megalakulás, célkitûzések és tevékenység

Kiadvány megjelentetése

150

Telkibányai Ipartörténeti Gyûjtemény Alapítvány
3896 Telkibánya, Múzeum u. 15.

Akna, táró karbantartása, múzeumi
képeslap készítése

250

Egressy Gábor Kht.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46–48.

Szakköri épület tetõ felújítása, ásványok
tárolásához szekrények (tárlók) beszerzése

250

Magyar Olajipari Múzeum
8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.

Három bányászgeneráció iratai és emléke-
zései kiadvány; Irat, térkép restaurálás;

Energia költségek

1100

Borsodi Bányász Hagyományokért Közhasznú Alapítvány
3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Emlékmûvek, emlékhelyek takarítása,
gyomtalanítás; Festés, javítás; 2008-ban

két alkalommal koszorúzás

430

12350

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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Robbantásvezetõi igazolvány érvénytelenítése

– Cseresznyés Tibor (születési hely: Esztergom; anyja
neve: Modróczki Erzsébet) robbantásvezetõi igazolványa
elveszett.

Az igazolvány száma: T–04–11
Az igazolvány érvényességi köre: „A, F, G”
Az igazolvány érvénytelen.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Robbantómesteri igazolvány érvénytelenítése

– Bedõ Ferenc (születési hely, idõ: Borsfa, 1963.
január 25; anyja neve: Hóbor Zsuzsanna; lakóhelye: Lete-
nye, Béke u. 23.) robbantómesteri igazolványa elveszett.

Az igazolvány száma: Sz–01–75
Az igazolvány érvénytelen.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát.
A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Kö zel 15 000
szó cikk ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt,
ma gya ráz za a fo ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az eu ró pai jog, va la mint a nem-
zet kö zi jog ál tal hasz nált fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az
egyes jog ága kon be lül is, egy más tól el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság,
el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö-
ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat-
lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,
 „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi -
könyv, ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge -
lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 8399 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alatti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 8399 Ft áfával) .................  példányban, és kérjük
juttassák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ-
számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég szerû aláírás


