
- a bányaművelés környezeti hatásainak megelőzésé
hez és csökkentéséhez szükséges intézkedéseket

A MÜT csak annak a bányavállalkozónak hagyható 
jóvá, aki a bányajáradék bevallására és befizetésére elő
írt kötelezettségét teljesítette, illetve a kiszabott bá
nyászati bírságot befizette.

Ha összefüggő ásványi nyersanyag lelőhely művelé
sére egyidejűleg több bányavállalkozó jogosult, a 
bányavállalkozók az egymás tevékenységét közvetle
nül érintő körben egyesített műszaki üzemi tervet kö
telesek benyújtani.

7. Zárt terület, koncessziós területek 
kijelölése

"Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag ku
tatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, kon
cessziós pályázatra kijelölt terület (...). * [B t 49■ f  24.]

A  koncessziós területek kijelöléséről:
- a területek számbavételéről földtani adatok, il

letve vállalkozói kezdeményezések alapján;
- gazdasági, környezeti, természeti és társadalmi 

regionális hatások vizsgálatáról;
- a koncessziós pályázat kiírásának szempontjai

ról a Bt 9. §-a rendelkezik.
A koncessziós rendszer célja ebben az esetben is az, 

hogy az állam tulajdonát képező vagyon hasznosítását 
annak a vállalkozónak engedje át, aki az állam érdeké
ben meghatározott szempontoknak legjobban megfe
lel. Az államnak ehhez prognosztikus kutatásokkal 
megszerzett földtani adatokra, gazdasági, környezeti 
stb. hatásvizsgálatokkal (érzékenységi vizsgálatokkal) 
meghatározott ismeretekre van szüksége. A koncesz- 
sziós szerződések előkészítése a Magyar Bányászati Hi
vatal feladata [Bt 43. § (7 )]; prognosztikus kutatások 
végzése, koncesszióra alkalmas területek ajánlása, a 
bányászati termelés környezeti és egyéb kockázati fel
tételeinek meghatározása stb. pedig az MGSZ köte
lezettsége [ 132/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet 3- §]. 
(A  feladatok megoldásához szükséges pénzügyi felté
telek elemzése nem ennek a cikknek tárgya.)

A Bt Vhr két vonatozásban egészíti ki a bányászati 
koncesszió szabályozását. Előírja, hogy a zárt területek 
felülvizsgálatát évente, illetve első alkalommal a Bt Vhr 
hatályba lépését (1998. december 19- utáni 30. nap)

követő 60 napon belül el kell végezni. Ennek során fi
gyelembe kell venni a prognosztikus kutatások, vala
mint a gazdasági, környezeti, természeti, régészeti és 
társadalmi hatások vizsgálatának eredményeit [Bt Vhr 
35. § (7 )].

Jogos állami érdeket, költségvetésből finanszírozott 
kutatások megtérülését védi a Bt Vhr 2. § (5 ) bekez
dése, amikor a koncesszióra előkészített területen tiltja 
a kutatási engedély kiadását, illetve bányatelek megál
lapítását.

8. Volt állami vállalatok adatszolgáltatási 
kötelezettsége

"Az e törvény hatálybalépése előtt állam i költség- 
vetésből finanszírozott vagy állam i bányavállalatok 
tevékenysége során létrejött fö ld tan i adatokat, továb
bá ásványvagyon számításokat és nyilvántartásokat 
a Magyar Geológiai Szolgálat rendelkezésére kell bo
csátani. " [B t 50. f  (2 ) ]

A z  idézett 1993. évi törvényi előírás célja a költség- 
vetésből finanszírozott földtani adatok megőrzése, 
azok állami, illetve közcélú hasznosítása az egységes 
Országos Földtani és Geofizikai Adattár keretében. 
Ahogyan az egykori állami bányavállalatok, kutatóválla
latok privatizációja, felszámolása sem fejeződött még 
be, ugyanúgy ezeknek az adatoknak a "rendelkezésre 
bocsátása" sem. A fogalmak pontosításával és az aktuális 
feladatok előírásával segíti a jogszabály az adatgyűjtést. 
Elrendeli, hogy a földtani adatokat, ásványvagyon 
számításokat és nyilvántartásokat, valamint a minta
anyagokat (együtt: adat) a Bt Vhr hatálybalépését köve
tő 1 éven belül kell térítésmentesen az MGSZ rendel
kezésére bocsátani. A kötelezettség azokra az adatokra 
terjed ki, amelyeket igazoltan az MGSZ vagy jogelődje 
még nem kapott meg, levéltárban nincs elhelyezve 
[Bt Vhr 33. § (1 )]. A  kezelő szervezet vagy magánsze
mély az adatokról tételes nyilvántartást, a mintaanyag 
mennyiségéről és állapotáról felmérést köteles készíte
ni, és azt az MGSZ-nek átadni. A kezelő szervezet a min
taanyagot változatlan mennyiségben és minőségben 
köteles megőrizni, selejtezésére csak az MGSZ előzetes 
hozzájárulása esetén kerülhet sor.

A  Bt Vhr számos további változást is tartalmaz. Nem csak földtani hatósági feladatokat ellátó kollégáinkat érinti, 
hanem a bányászokat is, hogy az MGSZ szakvéleményezési feladatköre jelentősen bővült. E jogszabály 19-szer hivat
kozik az MGSZ-re. Törekszünk, hogy észrevételeinkkel a jogszerűen végzett bányászatot hosszú távon fenntartható 
módon segítsük.

J o g i  t a lló zó

Dr. UDRÁNSZKY KORNÉLIA Magyar Geológiai Szolgálat jogásza

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről megjelent 1998. évi 
XC. törvényben módosításra került a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVI1I. törvény 20. S-ának (10) bekezdése.

♦ ♦ ♦

A 198/1998. (XII.4.) kormányrendelet a kiemelt építésügyi igaz
gatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kije
lölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. 
(XII.5.) kormányrendeletet módosította.

♦ ♦  ♦

A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyez
mény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII.20.) KTM rendeletet 
módosított a 2/1998. (XI. 27.) KÖM rendelet.

♦ ♦ ♦
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