
Földtani adatok 
szolgáltatása, kezelése és az 

adatok megismerésének 
lehetőségei

Z ORSZÁGOS FÖLDTANI ES GEOFIZIKAI 
DATTÁ

A  Magyar Geológiai Szolgá
latról szóló 132/1993. (IX. 29.)
Kormányrendelet az állami földta
ni feladatai között nevesíti az Or
szágos Földtani és Geofizikai Adat
tár működtetését. (3■ f  (F ))  Az Orszá
gos Földtani és Geofizikai Adattár az 
MGSz központi hivatali egységeként 
az Információs Központ keretében 
működik. Egyes feladatait - elsősor
ban illetékességi területükön - az 
MGSz Területi Földtani Hivatalai lát
ják el. (A  földtani minták kezelésével 
kapcsolatos állami feladatot az MGSz 
keretében működő Magyar Állami 
Földtani Intézet látja el.) Az Országos 
Földtani és Geofizikai Adattárnak az 
MGSz Szervezeti és Működési Szabály
zatában (1993) meghatározott főbb 
feladatai a következőkben foglalhatók 
össze;

* A jogszabályokban adatszolgáltatásra kötele
zettszervezetek, személyek, illetve az MGSz szer
vezeti egységei, munkatársai által teljesített 
adatszolgáltatás fogadása, az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésénekellenőrzése.

* Az adatállomány kezelése, az adatvédelem biz
tosítása.

* Katalógusok, nyilvántartási rendszerek hasz
nálatának biztosítása.

* Betekintés biztosítása az Adattár állomá
nyában lévő dokumentumokba. Másolatok 
készítése.

A következőkben a földtani adatok szolgáltatására, 
kezelésére és megismerésére vonatkozó jogszabályokat 
kíséreltük meg áttekinthető módon rendszerbe foglalni.

MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGALA 
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ FÖLDTAN:

DATSZOLGÁLTATÁS JO G I SZABÁLYOZÁS

A folyamatban lévő bányászati tevékenység és 
földtani kutatás során megismert adatok 
szolgáltatása

A bányavállalkozók Magyar Geológiai Szolgálat részére 
történő adatszolgáltatási kötelezettségét az 1997. évi XII. 
törvénnyel módosított 1993. évi LXVIII. törvény a Bá
nyászatról (a továbbiakban Bt.), valamint az annak végre
hajtásáról rendelkező 115/1993. (VIII. 12.) kormányren
delet (a továbbiakban Bt. Vhr.) rögzíti az alábbiak szerint:

A bányavállalkozó a bányászati tevékenység során 
nyert földtani adatokat évente köteles a Magyar Geo
lógiai Szolgálatnak megküldeni. (Bt. 25- J j ( l ) )

A bányavállalkozó köteles az ásványi nyersanyag 
mennyiségére, minőségére és elhelyezkedésére vonatkozó 
kezdeti adatokat a kutatási zárójelentésben, a termelés 
megkezdését követően az ásványvagyonban bekövet
kezett változást évente, továbbá a bánya bezárásakor, il
letve a mező felhagyásakor pedig a visszahagyott ás- 
ványvagyonról készített kimutatást a Magyar Geológiai 
Szolgálatnak megküldeni. (Bt. 25. /  (2 ))

Az előkutatás során nyert föld- 
tani adatokat a Magyar Geológiai 
Szolgálat részére meg kell küldeni. 
(Bt. Vhr. l.$ (4 jj

A kutatás eredményéről záró- 
jelentést kell készíteni, amelyet a 
kutatás befejezésétől számított 6 hó
napon belül egy-egy példányban a 
bányakapitányságnak és a Magyar 
Geológiai Szolgálatnak meg kell kül
deni. (Bt. Vhr. 8. Jf)

A bányavállakozók által szolgál
tatandó adatok körének meghatá
rozására a Bányatörvény módosítása 
során annak 49- §-a új, 26 . ponttal 
egészült ki. (49. /  E törvényben 
használt egyes kifejezések a követ
kezőket tartalmazzák:)

26. “Szolgáltatásra köteles föld
tani adat" azok a földtani adatok, 
amelyeket a bányavállalkozó a bá
nyászati tevékenység szabályszerű 
gyakorlása céljából méréssel, min

tavételezéssel közvetlenül vagy az alapadatok feldolgo
zásával közvetett módon megismer."

Az ipari és kereskedelmi miniszter 65/1995- 
(XII. 26.) IKM rendelete a bányatérképek méret
arányáról és tartalmáról szóló Biztonsági Szabály
zat kiadásáról 9. § (2 ) bekezdése szerint:

A legutolsó állapotnak megfelelő bányatérkép 
sorozat egy példányát csatolni kell a visszahagyott ás- 
ványvagyonról készített kimutatáshoz, és azt meg kell 
küldeni a Magyar Geológiai Szolgálatnak.

A Magyar Geológiai Szolgálatról szóló kormány- 
rendelet ugyancsak rögzíti a hatálya alá tartozó 
gazdálkodó szervezetek (földtani kutatást végző szerve
zetek és bányavállalkozók) adatszolgáltatási kötele
zettségét.

* A földtani kutatást végző gazdálkodó szervezet 
évenként január 31 -ig, továbbá a kutatás befe
jezésétől számított 60 napon belül köteles a 
tevékenysége során megismert, adatokat a 
Magyar Geológiai Szolgálat részére megkül
deni. Az adatok körét és az adatforgalmazás 
rendjét az ipari és kereskedelmi miniszter a 
környezetvédelmi és területfejlesztési minisz
terrel valamint a közlekedési, hírközlési és 
vízügyi miniszterrel együtt rendeletben 
határozza meg. (6. f  (3 ) )

* A bányavállakozó a bányászati tevékenység 
során nyert ásványi nyersanyag előfordulás 
mennyiségére, minőségére, elhelyezkedésére vo
natkozó földtani adatokat, továbbá az ásvány
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vagyonban bekövetkezett változást a Magyar 
Geológiai Szolgálatnak a Bt. 25. f-ában foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően köteles megkül
deni. (6. ff (4 ))

A Kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott 
4/1997. (III. 5.) IKIM—KTM—KHVM együttes ren
delet Magyar Geológiai Szolgálat részére szolgál
tatandó földtani kutatási adatok köréről és az adat
szolgáltatás rendjéről (a továbbiakban: együttes ren
delet) 1997. március 20-án lépett hatályba.

Az együttes rendelet hatálya alá tartoznak a földtani 
kutatási tevékenység, valamint a bányászati tevékeny
ségen belül végzett kutatási tevékenység (beleértve a 
vízföldtani feltáró tevékenységet, és az ásványi nyers
anyag-előfordulás mennyiségére, minőségére, elhelyez
kedésére vonatkozó kutatást) során nyert földtani ada
tok. (1. f  (2 ))

Az együttes rendelet földtani adatra vonatkozó fo
galom-meghatározásában lényeges elem a “minta”, amely
nek szolgáltatásáról az együttes rendelet a következők 
szerint rendelkezik:

A minták selejtezésére vagy megsemmisítésére csak 
azMGSz előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor.

A tervezett selejtezést vagy megsemmisítést legalább 
60 nappal annak megkezdése előtt az MGSz-nek be kell 
jelenteni. AzMGSz által igényelt mintaanyagot átadásra 
elő kell készíteni. (3 1 (3 ) )

Az MGSz számára szolgáltatandó földtani adatok körét 
az együttes rendelet melléklete határozza meg részletesen.

Az adatszolgáltatási kötelezettség
a. )  a földtani képződményeket harántoló fúrási 

tevékenység során nyert földtani adatokra;
b. )  a talaj alatti földtani képződményeket feltáró 

egyéb, nem fúrási tevékenység (bevágás, kutatóárok, 
akna, táró, vágat, alagút stb., a továbbiakban együtt: 
feltárás) során nyert földtani adatokra;

c. )  a földfelszínén, a légtérből vagy az űrből végzett 
földtani térképezési, távérzékelési, geofizikai, hidroge
ológiai, agrogeológiai, geokémiai, geotechnikai, tekto
nikai és egyéb egyedi vagy rendszeres észlelésen, minta
vételen vagy mérésen alapuló tevékenység során nyert 
földtani adatokra terjed ki. (1. sz. melléklet 1.)

Az együttes rendelet a folyamatban lévő kutatás rész- 
eredményeiről történő éves adatszolgáltatásra és a befeje
zett földtani kutatásról történő adatszolgáltatásra vonatko
zóan egyaránt rögzíti a következőket:

* Az adatszolgáltatási kötelezettség az adatszol
gáltatás tárgyidőszakában nyert adatokra vo
natkozik. Az adatszolgáltató további adat meg
határozására vagy mérés elvégzésére nem kö
teles. (1 . sz. melléklet 5.)

* A rendelet 3■ f  (1 ) bekezdése szerint szolgálta
tott minden dokumentációt vagy jelentést csak 
egy alkalommal kell a Magyar Geológiai Szolgá
lat (a továbbiakban: MGSz) részére megkül
deni. (1. sz. melléklet 6.)

Az adatszolgáltatás elősegítése érdekében az együttes 
rendelet előírja, hogy a földtani kutatás bejelentőjét tá
jékoztatni kell a földtani kutatásra vonatkozó adatszol
gáltatásikötelezettségről. (3- § (5 ))

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén 
a bányavállalkozót - mivel a bányászati tevékenységet 
szabálytalanul gyakorolja - a Bt 41. § (2 ) szerint a bánya- 
felügyelet bírsággal sújthatja. Szabálytalanul gyakorolja 
a bányászati tevékenységet az a bányavállalkozó, aki a 
tevékenységet a bányafelügyelet felszólítása ellenére ...e 
törvény III. részében (amely az adatszolgáltatási kötele
zettséget is rögzíti) előírt szabályok megszegésével... gya
korolja (Bt. 41. ff (3 ))- Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása esetén az adatszolgáltatásra kötelezett 
17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet az egyes szabály

sértésekről I 63 . § (Statisztikai éS egyéb adatszolgál
tatással kapcsolatos kötelezettség megszegése) alapján 
pénzbírsággal sújtható.

A korábban (a  Bányászatról szóló törvény hatályba 
lépése előtt) keletkezettföldtani adatok kezelése

Az elmúlt évek politikai-gazdasági változásainak követ
keztében a földtani kutatással és bányászattal foglalkozó 
szervezetek működési feltételei is alapvetően megváltoz
tak. A volt állami bányavállalatok részleges vagy teljes 
privatizációjával, felszámolásával a több évtizedes mű
ködésük során nyert földtani, geofizikai, bányászati ku
tatási adataik kezelését és az adatokra vonatkozó jogo
sultság kérdését egyaránt rendezni kellett.

A Bányászatról szóló törvény rendelkezése szerint 
a törvény hatálybalépése előtt állami költségvetésből 
finanszírozott kutatás vagy állami bányavállalatok 
tevékenysége során létrejött földtani adatokat, továbbá 
ásványvagyon számításokat és nyilvántartásokat a 
Magyar Geológiai Szolgálat rendelkezésére kell bocsá
tani. (50. ff (2 ) )

E rendelkezés alapján az MGSz a rendelet hatálya alá 
tartozó adatokat kezelő volt állami bányavállalatok jogutó
daival, vagy utódszervezeteivel “adatkezelési megállapo
dást” kötött, vagy átvette az adatokat. Ez az adatmentési 
folyamat még nem zárult le. A kellő időben történt rendel
kezésének, az érintett gazdasági szervezetek felelős 
hozzáállásának köszönhetően meggyőződésünk, hogy az 
elmúlt évtizedek földtani-bányászati kutatásainak adatait, 
ha nem is hiánytalanul, de döntő részben rendezetten, fe
lelős szakemberek által kezelten sikerült megmenteni a 
jelen és a jövő számára.

1 1 1 и и I и и ni  111 ii 11 n i  I I  I И
ADATOK. MEGISMERÉSÉNEK LEHETŐSÉGE:

A z  MGSz által kezelt földtani adatok szolgáltatásának 
szabályait az adatokat megismerni kívánó szervezetek és 
magánszemélyek számára ugyancsak több jogszabály rög
zíti.

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok 
védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról
rögzíti, hogy az állami vagy helyi önkormányzati fela
datot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb köz
feladatot ellátó szerv és személy a feladatkörbe tartozó 
ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény pontos és 
gyors tájékoztatását. (19. ff (1 ) )

E szerveknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésük
ben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, 
ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv ál
lam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, továbbá, ha a 
közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot- az adat
fajták meghatározásával - törvény korlátozza. (19-ff (3 )) 

A Magyar Geológiai Szolgálatról szóló kormány- 
rendelet szerint azMGSz által gyűjtött és nyilvánosságra 
nem hozott földtani adatokba való betekintés rendjét a 
személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyil
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaival 
összhangban a Szolgálat főigazgatója határozza meg. 
Kivételt képeznek a koncesszió jogosultja által szolgál
tatott adatok, amelyeket a koncesszió időtartama alatt 
üzleti titokként kell kezelni. (6. ff (3 ) )

A Bányászatról szóló törvény 25. § (3 ) bekezdése 
szerint: A koncesszió jogosultja által szolgáltatott ada
tokat a koncesszió időtartama alatt, a más bányavál- 
lakozó által szolgáltatott adatokat a bányabezárási terv 
jóváhagyásáig üzleti titokként kell kezelni.

A fentiekben vázolt jogi szabályozás, valamint a 
4/1997. (III.5.) IKIM—KTM—KHVM együttes rende
let З. § (4 ) bekezdésében adott felhatalmazás alapján
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az MGSz főigazgatója az MGSz kezelésében lévő köz
érdekű földtani adatokba történő betekintésnek és 
az adatok kiadásának módját, valamint az adatköz
léssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mér
tékét közleményben rögzítette, s azt a Földtani Kuta
tás jelen számában teszi közzé.

dr. Erdélyi Gábom é  
Magyar Geológiai Szolgálat

A Magyar Geológiai Szolgálat

Az MGSz kezelésében lévő közérdekű földtani 
adatokba történő betekintésnek és az adatok kia
dásának módjáról, Valamint az adatközléssel kap
csolatos, felszámítható költségtérítés mértekéről 

/А  4/1997. (III .5 .) IK IM —KTM—KHVM  együttes 
rendelet 3- (4 )  bekezdésében kapottfelhatalmazás 
alapján./

I. AZ ADATOKBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉS E 
AZ ADATOK KIADÁSÁNAK MÓDJ

1. )  A személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról Szóló, 1992. évi LXIII. törvény 2. § 
3. pontja értelmében az MGSz és a keretében működő 
Magyar Állami Földtani Intézet, valamint a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban együtt: 
MGSz) által kezelt földtani-geofizikai adatok hozzáfér
hetőség szempontjából közérdekűek és NYILVÁNOSAK.

Kivételt képeznek az államtitokká vagy szolgálati 
titokká, illetve belső használatra készült adattá vagy 
döntés-előkészítő adattá minősített, valamint az üzleti 
titokkörbe tartozó adatok. Ezek az adatok KORLÁTO
ZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ adatok.

2 . )  A közleményben foglalt szabályok vonatkoznak a 
BT 50. § (2 ) hatálya alá tartozó adatokra is, amelyeket - az 
Országos Földtani és Geofizikai Adattár részállományaként 
- az MGSz-szel kötött egyedi megállapodás alapján más 
szervezetek kezelnek.

3  )  Az adatokba történő betekintés és az adatok kiadása 
az MGSz-nek a 4/1997. (II I.5 ) IKIM - KTM - KHVM együttes 
rendelet 2. Sz. mellékletében meghatározott bármelyik egy
ségétől igényelhető. A  közérdekű adatok megismerésére 
irányuló kérelmet írásban kell közölni. A  kérelem postai 
úton, illetőleg személyesen egyaránt átadható.

(Az Országos Földtani és Geofizikai Adattár nyilvános 
olvasótermeinek olvasószolgálati adatait az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.)

A KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ adatok tanul
mányozásához, felhasználásához, ill. másolat készítéséhez 
a kérelmezőnek jogosultsági felhatalmazással vagy az arra 
jogosult engedélyező (minősítő, üzleti titok birtokosa) 
által aláírt, névre szóló írásbeli engedéllyel kell rendel
keznie, amely tartalmazza az adatok engedélyezett felhasz
nálási területét, valamint a kérelmező kötelezettség
vállalását az adatvédelmi, szerzői jogi, ill. felhasználói jogi 
előírások betartására. A  mintákból (fúrási magmintákból) 
azok tudományos értéke, állapota és mennyisége alapján 
megállapított korlátozás mellett részminta kiadása lehet
séges.

4 .) A közérdekű adat megismerésére irányuló kére
lemnek az MGSz megkeresett adatszolgáltató egysége a 
kérelem tudomására jutását követően a lehető legrövidebb

idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.
Amennyiben a kérelmező által kért adatokat vagy azok 

egy részét nem az MGSz megkeresett adatszolgáltató egy
sége kezeli, a kérelmet az illetékes adatkezelő egységhez 
továbbítja, és erről a kérelmezőt egyidejűleg tájékoztatja.

A  kérelem megtagadásáról, teljesíthetőség esetén 
különleges körülmény felmerüléséről - annak indokaival 
együtt - az MGSz megkeresett adatszolgáltató egysége 8 
napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.

5  )  A betekintésre kért anyagokat az Országos Földtani 
és Geofizikai Adattár nyilvános olvasótermében, illetve a 
Területi Hivatalok hivatali helyiségeiben bocsájtják a kérel
mező rendelkezésére. Ettől eltérő esetben a kérelmezőt 
előzetesen tájékoztatják. Kivételt képeznek a minták (fúrási 
magminták), amelyek a minták raktározási helyén tekint
hetők meg.

6 .) A  betekintésre kiadott anyag a betekintési helyről 
nem vihető el. A  betekintő a kiadott anyagba jegyzeteket 
nem tehet, annak állapotát semmilyen módon nem változ
tathatja meg, és nem károsíthatja.

7  )  A  kérelmező a kérelem átadásával kötelezettséget 
vállal az adatvédelemre, a szerzői jogra, a felhasználói jogra 
és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi előírások és felté
telek teljes körű betartására.

II. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS, 
FELSZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 
MÉRTÉK

1. )  A  nyilvános olvasótermek olvasótermi katalógus
rendszereinek használata, valamint az (kérelmező által, 
egyedi azonosítóval megadott) adatok - kivéve az elek
tronikus adathordozón lévők - olvasótermi tanulmányozása 
díjmentes.

2 . )  Meghatározott, a jelen közlemény 2. sz. mellékle
tében megadott térítési díjat kell fizetni

* az adatoknak az MGSz munkatársai által az 
adatszolgáltatás érdekében történő kutatá
sáért;

* a másolatok készítéséért;
* az elektronikus adathordozón lévő adatok bete

kintésre történő előkészítéséért és kiadásáért;
* az adatoknak az MGSz más telephelyen lévő 

szervezeti egységeitől, külső, vagy vidéki rak
tárakból történő szállításáért;

* a minták betekintésre történő előkészítéséért, a 
részminták kiadásáért.

Budapest, 1997. április 25. Ц
dr. Farkas István 
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