
A Bt. 33. § (1) bekezdése szerint a bányavállalkozó-
nak a bányabiztonsági szabályzatoknak megfelelõ bá-
nyatérképeket kell készítenie. A Vhr. 20. §-a részlete-
sebben rendelkezik a bányatérképekrõl, a hites bánya-
mérõkrõl és a vonatkozó jogszabályokról. A védõpillé-
rekkel kapcsolatban ki kell emelni a bányatérképekmé-
retarányáról és tartalmáról szóló Bányabiztonsági Sza-
bályzat 1. § (1) bekezdését, miszerint a bányászati tevé-
kenységet folytató bányavállalkozó a Szabályzatban elõ-
írt bányatérképek elkészítéséhez és kiegészítéséhez a
külön jogszabályban meghatározott állami földmérési
és térképészeti adatokat is köteles felhasználni. Most a
lényeg az �is� szócskán van, ami a saját mérésre is utal.
Jó és naprakész térkép csak úgy készülhet, ha a kapott
állami térképek helyességét helyszíneléssel ellenõrizzük, és
szükség esetén saját mérésekkel kiegészítjük. Ekkor válik
a bányatérkép a bányászati tevékenység megbízható
alapjává.

A Bt. 32. § (2) bekezdésében felsorolt objektumokat
kell védõpillérekkel megóvni. A Vhr. 19. § további sza-
bályokat határoz meg, többek között a (6) bekezdés írja
elõ, hogy a védõpillérek méretezését bányabiztonsági
szabályzat szerint kell végezni. A védõpillérek mérete-
zésére vonatkozó elõírásokat a 12/2003. (III. 14.) GKM
rendelet mellékleteként kiadott Bányabiztonsági Sza-
bályzatban találjuk meg.

A védõpillérek kijelölésére és bányatérképeken való
ábrázolására tehát adottak a jogszabályok és a bánya-
biztonsági szabályzat.

Van olyan objektum, amely természeti erõk hatására
változtatja helyét, így a védelmére kijelölt védõpillért is
idõnként változtatni kell. Ilyen objektum egy folyópart
éle, ami a folyó kanyarjaiban, ha lassan is, de változhat.
Iskolai tanulmányainkból is ismert, hogy a kanyargó fo-
lyó bizony változtatja medrét, a kanyar belsõ oldalán le-
rakja hordalékát, a külsõ oldalon pedig elmossa a partot.

A bányatelek megállapítása idején a folyópart élétõl
számított �x� méteres védõsávval kijelölt védõpillér van
a bányatelek térképen. Már ebben az idõpontban is fel-
merül a kérdés, hogy a folyópart éle mennyire esik egy-
be a földmérési állami alaptérképen a folyót magába
foglaló, helyrajzi számmal jelölt ingatlan határvonalá-
val. A kijelölt védõpillért ugyanis nem a folyó, mint in-

gatlan határvonalához kell megszerkeszteni, hanem a
folyó tényleges part-éléhez, ha ez szerepel a bányatelek
megállapító határozatban.

Egy bányával kapcsolatban a következõ védõpillér
ábrázolásokat láttam:

A védõpillért a folyó, mint ingatlan határához
szerkesztették az 1. sz. ábrán, pedig a folyó partvonala
valójában máshol van (2. sz. ábra). Ha a folyó partvona-
la a bányához esik közelebb, mint az ingatlan határvon-
ala, akkor baj van, a védõpillér a valóságban kisebb a
szükségesnél, vagy nem is létezik.

A 3. sz. ábrán látható, hogy természetben található
partvonalhoz szerkesztett védõpillér egészen más.

Az sem jó megoldás, amit a 4. sz. ábramutat, ugyan-
ennek a bányának a tervtérképén. A folyó tényleges
partvonalát nem ábrázolták, de a folyó védõpillérét az
egyébként jól bemért partvonalhoz szerkesztve rajzol-
tákmeg. A térképen a védõpillér így nem érthetõ. A he-
lyes megoldás az, amikor a terepet is és a védõpilléreket
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1. sz. ábra: A térképen megszerkesztett védõpillér

2. sz. ábra: A partvonal nem az ingatlan határán van

1 Az XVIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcsere (Salgótarján, 2005. május 18-20.) alkalmával elhangzott elõadás alapján.



is helyesen ábrázoljuk a bányatérképeken.
A folyók védõpilléreit tehát mindig a természetben

található partvonalhoz kell szerkeszteni, és szükség ese-
tén módosítani kell.

Van más objektum a természetben, amelyik szintén
változtatja helyzetét. Ilyen a földút. Ha kátyú keletke-
zik, akkor az út használói szívesebben mennek rá akár a

termõföldre is, csak ne kelljen jármûvüket a kátyúban

összesározni, vagy a kátyú lehet akár járhatatlan is. Ter-
mészetesen � az én gondolatom szerint � az út még a
helyén van, csak használói kerülik ki a kátyút, de a vé-
dõpillért az igazi út helyére kell szerkeszteni. Föld-
utaknál általában a földútra, mint ingatlan határvonalá-
ra szerkesztik meg a védõpillért. Más esetekben a bá-
nyatelek megállapító vagy védõpillért kijelölõ határoza-
tok az út tengelyétõl, illetve más kézzelfogható vonaltól
adják meg a védõpillér helyzetét.

További hasonló objektum pl. egy csatorna vagy egy
országos közút. Az ingatlan-nyilvántartási térképen
adott esetben az ingatlan határvonala szerepel, de a vé-
dõpillérek védõsávjára vonatkozó elõírt távolság termé-
szetesen magától az objektumtól mérendõ (megfelelõ-
en a szakhatóságokmegfogalmazásának), nem az ingat-
lan határvonalától. Lehetne még példákat hozni, de a
lényeg az, hogy a védendõ objektumot a maga termé-
szetes valóságában kell ábrázolni a bányatérképeken. A
védõpillér így helyesen szerkeszthetõ meg.

Ki kell emelni azt is, hogy a védõpillérek szerkeszté-
sénél elkövetett hiba az ásványvagyon számításában is
hibát okoz. Ennekmértéke változik a bányatelekben, il-
letve a védõpillérben lekötött ásványi nyersanyag meny-
nyiségek aránya szerint, és sok esetben ez nem is elha-
nyagolható. A szükségesnél kisebb védõpillér nem tölti
be szerepét, a szükségesnél nagyobb védõpillér nem en-
gedi az ásványi nyersanyag kitermelhetõ részének teljes
kitermelését.

Összefoglalásul tehát; a biztonsági-, védõ- és határpil-
léreket úgy kell megszerkeszteni és a bányatérképeken
ábrázolni, hogy azok � a jogszabályi és mûszaki elõírá-
soknak, valamint a józan mérnöki gondolkodásnak
megfelelve � betöltsék azt a védelmi szerepet, teljesítsék
azt a feladatot, amiért egyáltalán szükségesek. Amelyik
pillér feladatának nem felel meg, az hibás, értelmetlen.
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3. sz. ábra: A folyóhoz szerkesztett védõpillér

4. sz. ábra: A helyes védõpillér hiányos ábrázolása

A Bányászati Közlöny tartalmából
A 2005/3. szám (október) közli:

� a 2005. évi LXXVI. törvényt az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggõ egyes
törvények módosításáról

� a 2005. évi LXXXIII. törvényt a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról (a törvény számos hatósági eljárással kapcsolatos módosítást tar-
talmaz, és módosítja � többek között � a munkavédelemrõl és a bányászatról szóló törvényeket is)

� a 132/2005. (VII. 14.) Korm. rendeletet az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
� a 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendeletet a hatósági közvetítõkrõl
� a 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendeletet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentességmegállapításáról
� a 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendeletet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
� az MBH közleményeit.
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