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Előkutatás

Ingatlan igénybevételi jogosultság igazolása (nem kell elve megállapodni az
ingatlantulajdonossal)

45 napos bejelentési idő

MNV Zrt. nyilatkozattételi határideje 35 nap
Biztosítékadási kötelezettség konkrét előírása
Tájrendezési, kártalanítási kötelezettség előírása a kutatási tevékenység
befejezését követően
18 hónapos kutatási időtartam (megjegyzem, Veszprémben 3 hónapot adtunk)
MNV Zrt. igényérvényesítésével kapcsolatos szabályok „normalizálása”:
- MNV-nek az igénnyel együtt a bejelentést is meg kell tennie
- az MNV megkeresése alatt a bejelentés vizsgálata, esetleges tiltás
- MNV nem nyilatkozik, nincs tiltás bejelentő értesítése
- tiltások (Bt.-s szabályokon kívül):

- zárt területi érintettség (elegendő a más bányászati jogának érintettsége)
- Ha már volt tiltás a bejelentő tekintetében (ugyanaz a terület)
- Az MNV bejelentése megfelelő
- MNV-s bejelentés elfogadását követően benyújtott újabb bejelentések



Kutatás

„Érdekes” Kúriai ítélet (A kizárólagosság kölcsönös egyértelműséget (ún.egy-
egyértelműséget) feltételez.). 

A kutatási engedély iránti kérelmet akkor is el kell utasítani (a kutatás nem 
engedélyezhető), ha a kutatás engedélyezése már megállapított bányászati jogot 
sértene.

Kutatási időszak: az indokolatlanul hosszú kutatási időszakot nem engedélyezzük.

Szakhatósági részvétel a kutatási MÜT eljárásban; kiszámíthatatlan a 19
kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásának tartalma (pl. más célú hasznosítási
engedély szükségessége)

Zárójelentés elfogadásánál az ismeretességi kategória pontosítása (20/2022. SZTFH
rendelet 1. melléklet IV. pont).



Bányászati jog átruházása

MNV Zrt. igényérvényesítésére vonatozó szabályok Bt.-be kerültek (kicsit
jobbak, mint a korábbi Vhr.-es szabályozás)

Sajátos „jogszerzések” Bt. alá rendelése [cégjogi változások, tulajdonrész
átruházás, eredeti szerzés móddal történő szerzés (árverés)]

Jogszerző műszaki és pénzügyi alkalmasságának vizsgálata

Elutasítási okok:
- tartozás van
- átvevőt a bányafelügyelet három éven belül legalább kétszer szankcionálta
- nem alkalmas az átvevő (a vállalkozás igénybevételére vonatkozó

szabályok alkalmazása)
- három éven belül az engedélyezett kitermelési mennyiség 50 %-át nem

termelte ki az átvevő



A bányatelek megállapítás feltétele
Bt. 26/A. § (3a) A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet
megállapítani vagy horizontálisan bővíteni, ha a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény bányatelek-
megállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek, és a bányászati tevékenység
befejezését követő, a bányászattal igénybe vett területekre vonatkozó
újrahasznosítási cél a településrendezési eszközökben foglaltaknak
megfelel.

A Bt. 26/A. § (3) bekezdésében foglalt feltételek mellett két további feltétel:

- új OTrT 18. § (1) bekezdés teljesülése; továbbá ne legyen kizáró szabály

- HÉSZ-ben foglalt feltétel (csak a bányatelek megállapításakor hatályos
szabályok szerint, utólagos HÉSZ módosítással nem lehet „felülírni” a
bányatelek határozat újrahsznosítási célra vonatkozó rendelkezését).

Részben vagy egészben egymást fedő, magában foglaló bányatelkeket nem
lehet megállapítani szilárd ásványi nyersanyagok esetében.

Változási vázrajz, ha nem teljes ingatlant érint a megállapítani kért bányatelek.



Bányatelek megállapítás új OTRT szerinti feltétele

18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan
bővíteni csak a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor
áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a településrendezési
eszközökben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás
céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület
területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett
ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és
ha indokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy
módosításának szándékáról.

1. Csak külfejtés.

2. Megállapítás és horizontális bővítés (vertikálisra nem vonatkozik).

3. KbB területfelhasználási egység (314/2012. Korm. rendelet 6. melléklet B 7 7.7.

4. Képviselő-testület határozata (Mötv. 48. § (1): a Kt. határozatot hoz)

5. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntés, ha nincs folyamatban.



Üzemszerű kitermelés megkezdésére vonatkozó 
határidő hosszabbítása, hites bányamérők

Döntési jogosítvány kiszélesítése a hosszabbítás iránti kérelem elutasítása 
tekintetében:
A kérelem elutasítása, ha a bányavállalkozónak az üzemszerű kitermelés 
megkezdésének elmulasztása felróható.

A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el,
tevékenységét a bányafelügyelet ellenőrzi. Ha a hites bányamérő tevékenysége
során jogosulatlan vagy szabálytalan bányászati tevékenység végzésre
vonatkozó adat birtokába kerül, köteles azt a bányafelügyelettel
haladéktalanul közölni.



Kitermelési MÜT

Minimális kitermelési mennyiség az 5 Mm3 kitermelhető ásványi nyersanyaggal
rendelkező bányák esetében (156+2) – 2022. július 1-től részletszabályok (20 %)

Építős bányák MÜT-jének évenkénti felülvizsgálatának szabályozása,
részletszabályok a 20/2022. SZTFH rendelet 30. § (7) bekezdésében (éves teljesítés
bemutatása, újonnan igénybe vet területek nagyságának ismertetése, éves
tájrendezési feladatok elvégzésének igazolása, az ütemezett de el nem végzett
tájrendezés indokai, mennyiségi és minőségi paraméterek ismertetése, az
engedélyezett kitermelési mennyiségtől való eltérés indokai).

Világörökségi helyszínen történő bányászat – csak lehetőség a rendeleti szabályozás

Piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot – 5 Mm3 kitermelhető
ásványvagyonnal rendelkező bányák



A MÜT-ben engedélyezett kitermeléstől eltérés

20/2022. SZTFH rendelet 29. § (11) Nem kell a műszaki üzemi terv módosítását
kérni, ha a haszonanyag kitermelt mennyisége, vagy az értékesített meddő
mennyisége a tárgyévre engedélyezett mennyiséget 50%-kal nem haladja meg, és a
kitermelés tekintetében az igénybevételre engedélyezett ingatlanon kívül más
ingatlan igénybevételére nem kerül sor. A rendelkezés nem mentesít a más
jogszabály által kötelezően előírt engedély megszerzése alól.

Ha a volumennövekedés a környezetvédelmi engedélyben lévő mennyiséget
több mint 25 %-kal meghaladja, szükséges az engedély módosítása.
Ez (szerintem) igaz az előzetes vizsgálati eljárás során vizsgált kitermelési
mennyiség tekintetében.



Kitermelés szüneteltetése

Az „építős” szabályozás módosult. Jobb, mint a korábbi, de lenne még hova
fejlődni. Lesz rá javaslatom.

Lényeges, a módosító szabályokat a 2022. január 1-jén fennálló tényekre,
jogviszonyokra és folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, tehát nem
indul újra a szünetelési időtartamok számítása.



A szervezeti változások

2022. január 1-től egységes bányafelügyelet az SZTFH-n belül. Egységes
jogalkalmazás, egységes forma.

Országos Bányakapitányság – hatósági ügyek (általában a korábbi
illetékesség „belső” illetékességként megtartása)

Földtani Igazgatóság – „tudományos” támogató tevékenység

SZTFH elnöke – rendeletalkotási jogkör

2022. január a bányászati kormány és miniszteri rendeletek „átfordítása”.

Ebben az évben a bányászati jogszabályok felülvizsgálata, figyelemmel az
IM észrevételeire is.



Köszönöm a figyelmet!

Jó szerencsét!


