
A hites bányamérõ jogintézmény

A bányászati tevékenység tervezéséhez és dokumen-
tálásához, régen és most is, bányatérképeket is felhasz-
nálunk. A jogszabályi kivételektõl eltekintve régen nem
volt általános szabály arra, hogy ki készíthet és ki írhat
alá felelõsséggel bányatérképet. A bányamérésben dol-
gozóknál az iskolai végzettség és a gyakorlat szempont-
jából vizsgálva is, igen változatos volt a kép.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. számú tör-
vény végrehajtására kiadott 115/1993. (VIII.12.) Korm.
rendelet (Vhr.) vezette be a hites bányamérõ jogintéz-
ményt, melyet az utóbbit felváltó 203/1998. (XII.19.)
Korm. rendelet megtartott. A Vhr. fogalmazta meg a hi-
tes bányamérõ feladatát, mely röviden: a bányamérési
tevékenység felügyelete és a bányatérképek hitelesítése. 

A Vhr. felhatalmazása alapján született a hites bá-
nyamérõrõl szóló 70/1995. (XII.6.) IKM rendelet, mely
meghatározza a hites bányamérõi minõsítés, a nyilván-
tartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés szabályait.

A hites bányamérõ jogintézmény mûködik, illetve a
jogintézmény megszemélyesítõi – maguk a hites bánya-
mérõk, beleértve a bányafelügyelet ez irányú tevékeny-
ségét is – jól, eredményesen dolgoznak.

A hites bányamérõi minõsítés 

A fenti IKM rendelet  alapján 1996-ban kezdõdött
meg a hites bányamérõi minõsítés és a hites bányamérõk
nyilvántartásba vétele. Kezdetben majdnem mindenki,
aki a bányamérésben dolgozott és megfelelt a jogszabá-
lyi feltételeknek, kérelemmel folyamodott a Magyar Bá-
nyászati Hivatalhoz (MBH) az új minõsítés megszerzé-
séért, a hites bányamérõk nyilvántartásába való felvéte-
léért. Az utóbbi években évente mintegy 3-4 bányamérõ
kérelmezi a minõsítést. Az évenkénti nyilvántartásba vé-
tel a következõ létszámokkal jellemezhetõ:

1996 120 2000 1
1997 12 2001 4
1998 3 2002 3
1999 3 2003 5
Jelenleg a nyilvántartásban 151 hites bányamérõ van,

de egy részük nem dolgozik aktívan e minõségében. Ez

a hites bányamérõi létszám, figyelembe véve az évi 3-4 fõ
létszámnövekedést, elegendõ a bányászat igényeinek ki-
elégítésére.

A gyakorlatban kialakult igények 
a hites bányamérõkkel kapcsolatban

Murphy alaptörvényét kicsit kifacsarva mondhatjuk,
hogy ami mûködhet, az mûködik is. Így van ez a hites bá-
nyamérõ jogintézménnyel is. Mûködik, sõt, mivel a jog-
szabályok nem tartalmaznak tiltó rendelkezést, a hites
bányamérõket máshol, a jogszabályban elõírt feladato-
kon túl is, igénybe veszik. A gyakorlat túlhaladta a jog-
szabályok adta kereteket, ezért lehet, hogy ezt a jogsza-
bályi háttérrel is követni szükséges. Lássunk néhány pél-
dát:

– A bányajáradék önbevallások alapja a kitermelt ás-
ványi anyagok mennyisége. A bányajáradék meg-
határozásánál figyelembe veendõ ásványi nyers-
anyag és geotermikus energia értékének számításá-
ról szóló 15/1994. (V. 27.) IKM rendelet szerint a
bányavállalkozónak a mérési módszerét be kellett
jelentenie az MBH-hoz. A mérési módszerek kö-
zött szerepelt a bányamérési módszerek alkalma-
zása, akár a kitermelt nyersanyag in situ hiányának,
akár a depónián lévõ ásványi nyersanyag mennyi-
ségének m3-ben való meghatározása volt a cél. 
Az elõadás megtartása óta megjelent a szilárd ás-
ványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajla-
gos értékének, illetve az érték számítására vonat-
kozó szabályoknak a megállapításáról szóló
118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet. E rendelet a
szilárd ásványi nyersanyagok estében mennyiségi
mértékegységként kizárólag a m3-t használja. A
mennyiség meghatározása m3-ben bányamérési
módszerekkel lehetséges, bár a rendelet egyéb al-
kalmas mód használatát is megengedi.
A méréseket, illetve azok eredményeit - a bánya-
vállalkozó kérésére – hites bányamérõ igazolhatja,
amire számos példát látunk a gyakorlatban. De a
bányavállalkozót és a hites bányamérõt erre köte-
lezõ jogszabály még nincs.
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A cikkben a szerzõ elõször a hites bányamérõ jogintézmény jogszabályi hátterét írja le.
Utána a nyilvántartásban szereplõ hites bányamérõi létszám alakulását mutatja be. Végül fel-
sorol néhány, a jogszabályi elõírásokon túli igényt térképek és adatok hites bányamérõi hite-
lesítésére, melyek a gyakorlatban felmerültek. 

*A szerzõ XLII. Bányamérõ továbbképzõ és tapasztalatcsere rendezvényen, Pécsett, 2003. június 12-én elhangzott elõadása alapján



– A bányavállalkozók profitérdekeltek. Takarékos-
kodnak a bányamérés költségeivel is, és csak a sze-
rintük szükséges bányamérési munkát rendelik
meg. Meg kell jegyezni, hogy ez nem egy teljesen,
általánosan érvényes megállapítás, de sok bánya-
vállalkozóra igaz. Sõt, elõfordul, hogy a különbözõ
bányamérési feladatokat más és más bányamérõ-
nél rendelik meg, és más és más hites bányamérõ-
vel hitelesíttetik a bányatérképeket. Ez a módszer
nem jó, mert egyik bányamérõ nem tudja, hogy mit
csinált a másik, stb., stb.
A Magyar Bányamérõ Alapítvány által évente
megrendezett Bányamérõ Fórumokon ez a kérdés
sokszor felmerült. Megoldásra azt javasolták, hogy
a bányavállalkozónak a kiválasztott hites bányamé-
rõjét ugyanúgy be kellene jelentenie a bányafel-
ügyeletre, mint a felelõs mûszaki vezetõt és helyet-
teseit. De a bányavállalkozót, a bányafelügyeletet
és a hites bányamérõt erre kötelezõ jogszabály még
nincs.

– A bányatörvény szerint a befizetett bányajáradék
egy részét a bányavállalkozóra át nem hárítható
tájrendezési feladatok teljesítésére kell fordítani.
Az általánosan KAC (környezetvédelmi alap cél-
feladat) pályázatnak nevezett pályázaton lehet a
költségek fedezetét megszerezni. A pályázati kiírás
szerint hites bányamérõvel hitelesített térképet
(tájrendezési térkép, alaptérkép, tájrendezési terü-
let térképe stb. néven) kell mellékelni a pályázati
dokumentációhoz. De a pályázót és a hites bánya-
mérõt erre kötelezõ jogszabály még nincs, és ezt a
hites bányamérõvel hitelesített térképet bányatér-
képként meghatározó jogszabály sincs még.

– Bírósági megkeresésre az MBH szakértõként mû-
ködött közre egy jogosulatlan bányászati tevékeny-

ségre vonatkozó perben. Az MBH részérõl sze-
mély szerint én végeztem el a felmérést, és én mint
köztisztviselõ,  aki a hites bányamérõkrõl vezetett
nyilvántartásban is szerepel, igazoltam a kitermelt
ásványi nyersanyag mennyiségét.
Másik esetben az MBH nevében végeztem mérést
annak megállapítására, hogy az adott bányászati
tevékenység a mûszaki üzemi tervben meghatáro-
zott távolságon kívül vagy belül van-e a lakóházak-
tól.
Más hites bányamérõtõl is hallottam ehhez hason-
ló, bányamérésbõl származó adat vagy térkép iga-
zolására vonatkozó igényt. Hites bányamérõ által
bányamérési módszerrel meghatározott adatok
igazolására, hitelesítésére vonatkozó jogszabály
még nincs.

– Jogszabály ad lehetõséget arra, hogy jogosulatlan
vagy szabálytalan bányászati tevékenység esetében
a bányafelügyelet elrendelhesse a kitermelt ásványi
nyersanyag mennyiségének meghatározását – föld-
tani szakértõ bevonásával - geodéziai (bányaméré-
si) módszerekkel. Arra még nincs jogszabály, hogy
ezt a térképet vagy adatot hites bányamérõnek kell
hitelesítenie, illetve igazolnia.

A példákat összefoglalva: szükség van arra a gyakor-
latban, hogy egy bányának egy hites bányamérõje le-
gyen, hogy a bányavállalkozó vagy valamely hatóság, il-
letve bíróság kérésére, illetve elrendelésére hites bánya-
mérõ nem jogszabályban megfogalmazott bányatérkép-
nek számító egyéb térképet hitelesítsen vagy bányamé-
résbõl származó adatot igazoljon.

A példaként említett és más esetek alapján jogsza-
bály változtatásokra lehet számítani. Ezzel a hites bánya-
mérõk eddig is nagy felelõssége tovább növekszik.

30 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 2-3. szám

Külföldi hírek

Olajpala bánya indul Kanadában

Saskatchewan államban a Pasquia-hegységben egy 20
hektáros területen 4,3 Mrd hordó olaj kitermelését ter-
vezi olajpalából a tulajdonos Uranium Power. Az elõze-
tes vizsgálatok szerint az olaj közel 59 %-ban tartalmaz
aromás szénhidrogéneket. A kisérleti üzemet ugyanaz
az Alberta Taciuk cég tervezi, amelyik a napi 4000 hor-
dó olajat termelõ ausztrál Stuart olajpala bányánál is
közremûködött. Az év elején ennek a bányászati jogát is
az Uranium Power vásárolta meg.
World Mining Equipment News 2004
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Szénbányák metánhasznosítása Európában

Tanulmány készült az Európai Gazdasági Bizottság
részére, mely azt mutatja ki, hogy a Kyotoi

Egyezménybõl az EU-ra háruló, még hátralévõ üveg-
házhatású gáz kibocsátás csökkentési kötelezettség egy-
harmada elérhetõ a szénbányák metángázának
hasznosításával. A tanulmány készítõje Karl Schultz, a
„Klimatikus Hatás Csökkentõ Mûvek” igazgatója
korábban az USA Környezetvédelmi Hivatalánál sik-
eres programot hajtott végre, melyben 40 Mt CO2
egyenértékkel csökkentették a szénbányák metánkiboc-
sátását. 

Az Európára vonatkozó tanulmány szerint K-
Európában olcsón, kevesebb mint 8 EUR/t költséggel,
50 Mt CO2 egyenértékkel csökkenthetõ az üveg-
házhatású gáz (metán) kibocsátás. A Gazdasági
Bizottság olyan intézkedéseket fontolgat, melyek
elõsegíthetik a szénbányák metánjának hasznosítását.
Mining Environmental Magazine Hírlevél 2003 november
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