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I. Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 
Bányászati Osztály 

 Az eljáró Hatóság szakhatóság kapcsolatát a 223/2014. (IX. 4.) 
Korm. Rendelet 

 7. A vízügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok 
kijelölése 

 11. § (1) A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi 
létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában, valamint azok 
módosítására irányuló eljárásban, amennyiben a szakhatóság által 
vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, 

 l) ha az eljárás halastavakkal, horgásztavakkal, jóléti tavakkal, 
víztározókkal vagy holtágakkal kapcsolatos és a kialakítás ásványi 
nyersanyag kitermeléssel jár, a kitermelt ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módja 
meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi szempontok 
érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség 
megállapításának szakkérdésében … 



I.1. Mederalakítás 

 13. § (3) A Kormány a hatóság vizek medrének vízgazdálkodási célt 
szolgáló alakítására, kotrására vagy mesterséges vízterek vagy 
tározók létesítésére irányuló vízjogi engedélyezési eljárásában 

 a) – a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a 
felhasználás, hasznosítás módja meghatározásának, az 
ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a 
bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának 
szakkérdésében… 

 

 A munkakezdést kivel közli az engedélyes?  

 

A Bányafelügyelet a legtöbb esetben nem értesül. 



I.1. Mederalakítás 

 Ásványi nyersanyag kitermelést történik? - Tényállás tisztázása 

 Ha igen: 

- Mennyit?  - Bt. 20. §  (6) a) – 500 m3 

- Mi a felhasználási célja? Engedéllyel összefügg vagy másfajta 
hasznosítás – Bt. 20. § (3a) A bányajáradék mértéke 

a) az 1. § (7) bekezdése szerinti más hatósági engedély alapján kitermelt és 
az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra, vagy 

b) a 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a katasztrófaveszély vagy az 
Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően más 
célra 

felhasznált, hasznosított vagy értékesített ásványi nyersanyag mennyisége 
után keletkező értéknek az 50%-a. 

-Mi az ásvány nyersanyag fajtája? Talajmechanika (a tervező jelzi, 
hogy készített, de a megkeresés nem tartalmazza ) 

-hiánypótlás 

 



I.1. Mederalakítás - üzemeltetés 

 A legtöbb esetben nincs ásványi nyersanyag kitermelés 
az üzemeltetés során, 

 DE a bányafelügyelet ezen eljárási szakaszban tudja 
ellenőrizni  a terv megvalósulását. 

 Ezért szükséges a bevonása az eljárásba.  

 a végállapotot kell bemutatni a kitermelt és felhasznált 
ásványi nyersanyag mérleg elkészítésével. 



I.2. Termálvizek 

 12. § (3) A Kormány a hatóság vízjogi engedélyezési eljárásában, ha a 
geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli 
– a fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés műszaki-biztonsági 
feltételeknek való megfelelősége, a bányajáradék-fizetési, a 
bányafelügyelet felé történő adatszolgáltatási kötelezettség, 
valamint a víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó 
hatásának megállapítása szakkérdésében … 

 

 Bt. 22/B. § (5) A geotermikusenergia-hasznosító létesítményekről, a 
kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségéről, 
valamint a megállapított geotermikus védőidomokról a 
bányafelügyelet nyilvántartást vezet. 

 

 



I.2. Termálvizek 
 Vhr. 8/D. § (1) A Bt. 22/B. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás 

tartalmazza: 

 a) a geotermikus energia kinyerését végző engedélyes megnevezését, 
az engedélyező határozat számát, az engedélyt kiadó hatóság 
megnevezését, 

 b) a geotermikus energiát kinyerő létesítmény megnevezését, 
közigazgatási helyét, súlyponti EOV koordinátáit, 

 c) a kitermelt felszín alatti víz vagy cirkuláltatott folyadék 
mennyiségével súlyozott éves átlaghőmérsékletét a kútfejen és a 
geotermikus energiát hasznosító berendezés kimeneti pontján, 

 d) a kitermelt víz éves mennyiségét, 

 e) a felhasznált geotermikus energia éves mennyiségét és 

 f) kijelölt geotermikus védőidom esetében a 8/C. § (4) bekezdése szerinti 
adatokat. 

 (2) A geotermikus energia kinyerését végző engedélyes köteles a 
bányafelügyelet részére a kinyeréssel érintett évet követő év február 28-
ig az (1) bekezdés c)-e) pontjában foglalt adatokat megadni. 



>500 m mélyfúrások 

 12. § (4) A Kormány a hatóságnak az 500 méternél mélyebben 
elhelyezkedő mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló 
létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedélyezési 
eljárásában, – a fúróberendezés alkalmassága, a kút kiképzés 
műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, valamint a 
víz-kitermelés szénhidrogén ásványvagyonra vonatkozó 
hatásának szakkérdésében… 

 Sok esetben pár 10 m mélységű kutak kialakításához is 
megkeresés érkezik – hatáskör hiánya, Ket. 45/A. § (3) bekezdése 
eljárás megszüntetése. 

 A bevonási feltételek relevanciája az üzemeltetetési 
engedélyezési eljárásban átgondolandó! 

 Bányajáradék megállapítás az üzemeltetési engedélyezés során 
történik, de a fúróberendezés alkalmassága okafogyott. 



II. Geotermikus szondafuratok 
létesítése 

 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján 

 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet 61. pontja szerint 
vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén fúrás, új kút létesítése, 
illetve a 62. pontja alapján a fedő- vagy vízvezető réteget érintő 
egyéb tevékenység folytatását környezeti hatásvizsgálat, illetve a 
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő 
tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. 

  267/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet 2. melléklet – szakhatósági 
megkeresés alól kivétel  
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt vízbázist érint, 
kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant 
ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt. 



III. Tervezőkhöz 

Illetékességi terület: 4 megye 



III. Tervezői oldal 

 Kérelem: 

 Geodézia alapfelmérés a tervezési területről – térmodell alkotására 
alkalmas pontsűrűséggel. 

 Enélkül jogszerűen nem tudja a kivitelezést végezni. 

 Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét 
geodéziai módszerekkel kell meghatároznia, és olyan nyilvántartást 
kell vezetnie, amelyből megállapítható és ellenőrizhető az adott 
időszakra bevallott bányajáradék meghatározásának pontossága és 
megfizetésének megtörténte (54/2008. (III. 20.) Korm. Rendelet 

 2. § (5a) A bányafelügyelet a kitermelt ásványi nyersanyag 
mennyiség ellenőrzése céljából - a bányavállalkozó vagy az 
engedélyes költségére - geodéziai méréseket rendelhet el. 

 



III. Tervezői oldal 

 Kitermelt ásványi nyersanyag fajtájának meghatározása 

 54/2008. (III. 20.) Korm. Rendelet 2. § 1a) A Bt. 1. § (7) bekezdése 
szerinti engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag 1. melléklet 
szerinti besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell 
megállapítani. 

 Talajmechanikai vizsgálatok-szemcseeloszlás vizsgálat.  

Reprezentatív mintavétel!  Hány darab fúrás kell egy tervezési 
területen. 

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. Rendelet minősítése eltér a talajtani 
besorolástól. 

 

 Az engedély lejárt – módosítási kérelemben, ha megkezdte a 
tevékenységet engedélyes az elvégzett munkákról állapot kimutatás 
szükséges – a kivitelezés készültségi foka: eddig kitermelt és még 
kitermelendő ásványi nyersanyag (mérleg készítés) és felhasználása 

 



III. Esettanulmány 

Jogosulatlan bányászati tevékenység – engedély nélküli kitermelés 



III. Esettanulmány 

Alap geodéziai felmérés Kitermelésről készült geodézia 
felmérés 



III. Esettanulmány 

Vízjogi létesítési engedély Bányászati jog – kitermelési MÜT 



IV. Eljárási díjak 

 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 

 2. § (1) A kormányhivatal által folytatott hatósági és szakhatósági 
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 
kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, 3. 
mellékletben meghatározott számlájára kell befizetni. 

 

 2. melléklet 

 Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság engedélyezési 
eljárásaiban  26 000 Ft,  E0100 – befizetés igazolás  csatolása 

 

  Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 10048005-00299516-00000000 
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