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A jelenlegi bányászati engedélyezési folyamatnak
alapvetõ sajátossága, ha úgy tetszik hiányossága, hogy a
bányászati szakmát hatósági szinten képviselõ bányafel-
ügyeletnek csak formai, de mondhatnánk azt is, hogy
másodlagos jogosítványai vannak, mivel:
� az engedélyezések feltételeit a bányafelügyelet lénye-
gében a bányászaton kívüli, az engedélyezésben
közremûködõ szakhatóságok kizárólagos saját szû-
kebb mûködési területük szempontjai szerint kialakí-
tott szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltak fi-
gyelembevételével határozhatja meg. A szakhatósági
állásfoglalásokat a bányafelügyelet még akkor is
kénytelen figyelembe venni, ha azok szakmailag telje-
sen megalapozatlanok, vagy az adott szakhatóság
hatósági jogkörének túllépését jelentik,

� elõfordul, hogy egyes szakhatóságok bizonyos esetek-
ben olyan feltételeket határoznak meg, � pl. bánya-
telek megállapítást olyan feltételekhez kötik, ami a
mûszaki üzemi terv jóváhagyásának engedélye-
zéséhez tartozik � amelyek a bányászati engedélyezés
folyamatának egy másik aktusához tartoznak,

� a bányászati engedélyezéssel párhuzamosan fut egy
másik, a bányafelügyelettõl teljesen független enge-
délyezési eljárás is � környezetvédelmi engedély �
melynek eredményétõl függ, hogy a bányafelügyelet
adhat-e egyáltalán engedélyt az állam tulajdonában
lévõ hasznos ásványi nyersanyag kitermelésére.
A jelenlegi eljárási rend szerint nincs lehetõség a

különbözõ érdekek � köztük a bányászati � ütközteté-
sére, a valós állami érdek érvényre juttatására.

Az elõzõeken túl a jelenlegi jogszabályi háttér alap-
ján a bányászati engedélyezés:
� indokolatlanul sokrétû, nehézkes és idõigényes,
� az engedélyezésben közremûködõ szakhatóságokat,
szervezeteket az engedélyezõ hatóság sokszor feles-
legesen keresi meg, növelve az ügyiratforgalmat,

� a bányavállalkozónak több mint 20 példányban kell
elkészítenie az engedélyezési dokumentációkat és
bizonyos esetekben további 18-20 példány tervet kell
még pótlólag megküldeni a bányakapitányságnak a
jóváhagyás elõtt,

� a szakhatóságok igen sok esetben nem, vagy csak a
többször módosított 1957. évi IV. törvényben elõírt

határidõn túl adják meg szakhatósági állásfogla-
lásukat,

� elõfordul az is, hogy az engedélyezési eljárás egy ké-
sõbbi szakaszában � amikor a bányavállalkozó már
több millió Ft-ot befektetett � kerül sor vitatható
szakhatósági állásfoglalás alapján a bányászati tevé-
kenység további elõkészítésének leállítására, teljesen
figyelmen kívül hagyva minden más, esetleg fon-
tosabb érdekeket is.
Az elõzõekbõl következik, hogy az eljárás nehézkes,

költséges és roppant idõigényes lett, sõt kockázatos is,
ami nem jó sem az engedélyezésben résztvevõknek, sem
a bányavállalkozóknak, sem az állami költségvetésnek.

Már az engedélyezési eljárás megindítását az is igen
hátrányosan befolyásolhatja, ha a tervezett bányászati
tevékenység kivett helyet, vagy erdõt érint. Ebben az
esetben ugyanis a bányavállalkozónak kell elõzetesen
beszerezni az érintett hatóság hozzájárulását, ami igen
hosszú idõt vehet igénybe. Ugyanakkor ezzel ellentét-
ben, ha a bányafelügyelet keresné meg az érintett ható-
ságot és ha az, a törvényben elõírt határidõn belül nem
válaszol, akkor azt a bányafelügyelet egyetértésnek te-
kintheti.

A bányászati engedélyezési eljárás elõzõekben na-
gyon tömören ismertetett problémái indokolttá teszik,
hogy foglalkozzunk egy, a jelenleginél egyszerûbb, ke-
vésbé idõ- és költségigényes, a bányavállalkozók részé-
re biztonságosabb megoldás lehetõségével. Erre vonat-
kozóan egy javaslatot szeretnék vitára bocsátani, amit
lehet pontosítani, módosítani, vagy esetleg egy teljesen
új alternatívával lecserélni.

A javaslatom alapja, kiindulópontja:
A föld méhének kincse az államot illeti, így annak

kitermelése is az állam érdeke, közérdek!
Javaslatom szerint elsõ lépésként a bányavállalko-

zónak bányanyitási engedélyt kellene kérnie a bányaka-
pitányságtól. Az engedélyezõ hatóság � a jelenlegi gya-
korlatnak megfelelõen � megkeresi a szakhatóságokat,
érintett szervezeteket és a beérkezett állásfoglalások
alapján a bányakapitányság elkészíti, illetve kiadja a bá-
nyanyitási engedély határozatot.

Amennyiben valamelyik szakhatóság nem járul
hozzá a bányanyitáshoz, vagy indokolatlan elõírásokat

Bányászati engedélyezés napjainkban
RÓZSAVÁRI FERENC okl. bányamérnök, okl. bányagazdasági mérnök (Bányamérnöki Bt., Budapest)

Ezt a cikket vitaindítónak szántam azzal a feltételezéssel, hogy erre több észrevétel,
javaslat érkezik, melyek alapján végül az Egyesület keretén belül a jelenlegi nehézkes
és költséges engedélyezési eljárással szemben egy egyszerûbb, az ásványvagyon-gazdál-
kodás szempontjait is figyelembe vevõ javaslat alakulhatna ki. Ezzel lehetõvé válna,
hogy egy bányatörvény módosítás � esetleg új bányatörvény � esetén az Egyesület már
jól átgondolt javaslattal rendelkezhetne, vagy esetleg éppen kezdeményezhetné a bá-
nyatörvény módosítását.
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tesz, akkor a szakhatóságok másodfokú szervezeteinek
vezetõibõl álló felügyeleti bizottság legyen jogosult
dönteni, figyelembe véve, illetve mérlegelve az egyes
érdekcsoportok állásfoglalásait a teljes állami érdek
tükrében.

Ebben az engedélyezési eljárásban lehetne dönteni
arról is, hogy a tervezett bánya tekintetében � figyelem-
mel a tervezett termelési volumenre, a termelési techno-
lógiára, az ásványvagyon milyenségére, a szállítási útvo-
nalra, a bánya védett, vagy lakott területtõl való távol-
ságára � szükséges-e, illetve milyen részletességgel ki-
dolgozandó környezeti hatástanulmányt készíteni.

A bányavállalkozó a bányanyitási engedély birtoká-
ban már nagyobb biztonságban lehet úgy az engedélye-
zés, mint a várható költségek tekintetében, illetõleg
már elõre eldöntheti, hogy az engedélyben rögzített fel-
tételek mellett megéri-e neki jelentõsebb beruházások-
ba kezdeni.

A bányanyitási engedélyt minden érdekeltnek meg
kell küldeni.

A bányanyitási engedély birtokában, az abban elõírt
kötelezettségek figyelembevételével a további engedé-
lyezések � kutatás, bányatelek, MÜT � a bányakapi-
tányság hatáskörébe tartozhatna, további szakhatósági
állásfoglalások bekérése nélkül.

Természetesen elõfordulhat, hogy késõbb a bánya-
vállalkozó valamelyik szakhatósági állásfoglalás módo-
sítását szeretné elérni, akkor az ezzel kapcsolatos
egyeztetés a saját feladatát jelentené, illetve annak bir-
tokában kezdeményezhetné a bányakapitányságnál a
módosítást.

A bányanyitási engedély birtokában:
� Lényegesen lecsökkenhetne a fellebbezések, a bíró-
sági perek száma,

� sokkal egyszerûbb, gyorsabb és gazdaságosabb lehet-
ne az egész engedélyezési eljárás,

� az engedélyezésben résztvevõ hatóságok és szerve-
zetek leterheltsége lényegesen lecsökkenne,

� a bányavállalkozók már a beruházások megkezdése
elõtt tisztában lehetnének a bányanyitás feltételeivel,

� az egyes szakhatóságok �egyéni� érdekeivel szemben
jobban érvényesülhet a közérdek,

� az állami költségvetés, az önkormányzatok és a bá-
nyavállalkozó elõbb juthatna bevételhez.
Az elõzõekben különösebb részletezés nélkül � pl. a

bányászati engedély tartalmi meghatározása stb. � csak
egy lehetséges koncepciót igyekeztem bemutatni,
amely különbözõ észrevételek, javaslatok alapján mó-
dosítható és a véglegesen elfogadható változat után ke-
rülhetne sor a részletesebb kidolgozásra.

RÓZSAVÁRI FERENC 1958-ban bányamûvelõ-, majd 1968-ban bányagazdasági mérnöki diplomát szerzett. 1958-tól a
Várpalotai Szénbányászati Trösztnél dolgozott, mint üzemmérnök, majd mûszaki ellenõr. 1962-tõl a NIM Beruházási
Fõosztályán területi fõmérnökként a nagyberuházások elõkészítésével és helyszíni ellenõrzésével foglalkozott. 1972-tõl
a siófoki Kõolajvezeték Vállalat beruházási fõosztályvezetõje, majd az OLAJTERV siófoki Beruházási Iroda vezetõje,
végül a Gáz- és Olajszállító Vállalat beruházási fõosztályvezetõje volt. 1978-tól a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
Vállalkozási Osztályának vezetõje, 1985-tõl az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség fõmérnöke volt. 1996-tól,
nyugdíjazását követõen, a bányászati szakmai tervezéssel foglalkozó BÁNYAMÉRNÖK Bt. ügyvezetõje.

IX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA
BALATONGYÖRÖK HOTEL PANORÁMA

2005. május 4-5.

Jelentkezni lehet:
Bányavállalkozók Országos Egyesülete
8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8.
fax: 83-310-018 83-310-175 e-mail: dolomit9@axelero.hu

További információt ad:
Károly Ferenc: tel: 88-522-567 30-916-9956 fax: 88-522-566 e-mail: karolyf@mal.hu
Dr. Ihász Lajos: tel: 83-314-013 20-439-1521 fax: 83-310-018 e-mail: drihasz@axelero.hu

A szervezõ bizottság

Bányavállalkozók
Országos Egyesülete

OMBKE Tapolcai
Helyi Szervezete

Magyar Bányászati
Szövetség

Bakonyi Bauxitbánya
Kft.


