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A bányatörvényt - hivatalos nevén: a bányászatból szóló
1960. évi III, törvényt - az Országgyűlés 1960. december 1-én fogadta el. A bányatörvény az ország első ipari törvénye volt, amely alapvető elvi problémákat megoldva, példát .mutatott a soron következő ipari kodifikáció részére.
A törvény elfogadásának 15 éves évfordulója alkalmából
az Országos Magyar Bányászati ás Kohá.*aati Egyesület • •:
/OMBKE/Bányászati Szakosztálya - a Nehézipari Minisztérium /UIM/, az Országos Bányamüszaki Pof eliigyelőság
/OBF/ és a. Központi Földtani Hatóság /KPH/ közreműködésével 1975. december 3-án, a Magyar Állami Földtani
Intézet /MÁFI/ Budapesti szákházában nagysikerű ünnepi
ülést rendezett,
A bányatörvény jubileumhoz méltó ünnepi ülésen a MÁFI
Lechner Ödön által tervezett és Hauszmann Sándor által
1899-ben épitett, gyönyörű, "magyaros" stilü székházának diszes, nagy, emeleti üléstermében a magyar államigazgatás ás bányászat ipari, műszaki, közgazdasági ás
jogi vezetőinek, szakértőinek szine-java jelent meg vagy
képviseltette magát. Az ülésteremben körös-körül szép,
nagy feliratos üvegszekrényekben különleges, értékes
bányageológiai és teleptani gyűjtemények adtak stilszerü keretet az ünnepi ülésnek.

•~ J

Az elnökségben az Országos Mag;ai Bánya-zati és Kohá- .•szati Egyesület Bányászati Szakosztályának elnöke?
Kreffly -'jábor, az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség
elnökhelyettese mellett foglaltak helyet; Havián István,
az OBF nyugállományú, első elnöke, mellette Menyháith
László, az OBF második - jelenlegi - elnöke,,majd Czottnei
Sándoi nyugalmazott nehézipari miniszter, Dr, Mónus Lajos
kandidátus, a Minisztertanács /MT/ Titkársága Jogi Osztályának vezetője, Seiegi János, A Magyar Szénbányászati Tröszt /MSZT/ vezérigazgatóba, - Dr Halász Tibor kandidátus, nehézipari miniszterhelyettes képviseletében -, :
Dr Konda József kandiditus, a vendéglátó Magyar állami
Földtani Intézet igazgatója, Lukács Jenő főosztályvezető, ~
a betegség miatt távollevő Dr Fülöp József akadémikus,
a Központi Földtani Hivatal elnökének képviseletében ás vágil Dr Tárkány Szűcs Ernő, a Magyai Tudományos Akadémia/MTA/ tudományos munkatálsa, 'a Bányajogi Munkabizottság vezetője,
A Minisztertanács Titkársága, a Magyai Tudományos Akadémia,
a Nehézipari Műszaki Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a veszprémi Vegyipali Egyetem, '"" B'.nyaipaii Dolgozók Szakszervezete, az Jpitásügyi és Városfejlesztési
Minisztérium, a Közlekedés- ás Eostaügyi Minisztérium, az
Országos Vizügyi Hivatal, a'Bányászati Tervező Intézet, a
Bányászati Kutató Intézet vezetői, szakértői, a dorogi,
pécsi, salgótarjáni, szolnoki, tatabányai kerületi bányaműszaki felügyelőségek egy-egy képviselője mellett kb e
egyenlő aiányknn képviseltették magukat a szén-, érc-,
ásvány-, bauxit-, kőolaj, és földgázbányászat bányavállalatainak ás a Földtani Kutató ás Fúró Vállalat kiküldöttei,
A Közel 100 tagú hallgatóság soraiban foglaltak helyet az
OMBKB dorogi, mátraaljai, miskolci, nógrádi, oroszlányi,

tapolcai helyi csoport, -valamint s. Kőolaj-,Földgáz- és
Vizszakosztály kiküldöttei.
A magyar szénbányászat képviseletében megjelentek a zangos
ünnepségen a Magyar Szénbányászati Tíöszt vezetői, a Borsodi, a Dorogi, * Tatabányai, a Középdunántuli, a Mátraaljai, a Mecseki, a Nógrádi, az Oroszlányi Szénbányák vezető szakemberei. Az Országos Sic- ás Ásványbányák, a
Mecseki Ércbanya Vállalat, a Magyar Alumíniumipari Ti őszt,
továbbá a Bakonyi és a Fej eme gyei Bauxitbányák, s a Bauxitkutató Vállalat vezető dolgozói képviselték. A Kőolajés földgázbányászat részéről az Országos Kőolaj- és Gázipari Ti őszt, a Kőolaj- és Földgázbányászati Ipaii Kutató
Laboratórium, a Wagyalföldi Kőolaj- ás Földgázteirnelő
Üzem, a a Dunántúli Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat egyes
vezető Ezakembeiei jelentek meg az ünnepségen*
Az ünnepi ülés résztvevőinek, az éne legilletákesebb
^szakembereknek egyhangú megállapítása és határozott demonstrációja szerint a bányatörvényről szóló megemlékezést legjobban maga a törvény, annak elevenen élő, állandóan ható,
s a bányászat jövőját ma is irányító rendelkezései dokumentálják. Teljesen indokolt tehát a megemlékezés során elsőbben a bányatörvénynek - és ma érvényes végrehajtási rendeletének - közzététele, a ma is érvényes indokolássá, is szolgáló, országgyűlési tárgyalási.anyagával egyetemben, a kötet II., illetve III. részében.
Az egykori országgyűlési naplókivonat a bányászat, a bányaigazgatás mai problémáit, a fejlődés még jobb megalapozását is szolgálja, s egyben a törvényalkotók iránti kegyeletéé, és hálás megemlékezést jelenti. Czottner Sándor nehézipar i miniszternek a törvényjavaslatot előterjesztő expozéja, Dr Sályi Istvánnak, az 1974» dec, 19-án elhunyt neves
egyetemi tanárnak és rektornak, az Országgyűlés Ipari Bizottsága elnökének előadói javaslata, s a bányatörvény tervezetet

támogató Jakab Sándor, Klujbe* László és Mólnál István
bányász országgyűlési képviselők építő, alapos hozzászólásai, ma is hasznosak és teljes elismerést érdemelnek,
Kreffly Gábor, az OMBKE Bányászati Szakosztálya elnökének
megnyitó, üdvözlő szavai után a felkélt előadók ás hozzászólók megtartották a kötet IV. részeben közölt előadásaikat, illetve hozzászólásaikat, amelyek az idő rövidsége
miatt, részben csak kivonatosan hangzottak el az ünnepi
előadáson.
'" -' . . - . , '
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' 4 Jbány a s zat r ójl e z ó lő 19 60, év í
III« törvény ég ^végrehajtási rendelete,
A bányászatról szóló 1960. évi III. törvény / a továbbiakban Bt. / és a, t öl vény végrehajtásai ól szóló, a
14/1969. /IIJ.28,/ Kőim, számú rendelettel módosított,
9/1961, /III. 30* / Korm, számú rendelet / a továbbiakban
Vhr. / - egységes rendeletben 5 L S Ő

R É 5Z

ÁLTALÁITOS,

!_. Fejezet
A törvény célja és hatálya
Bt. !«§,/!/ Ez a törvény a szocializmus építése
érdekében és a népgazdaság szükségleteinek kielégítése
céljából az ország ásványi nyersanyagkészletének legbiz-.
toneágosabb és leggazdaságosabb kitermelését szabályozza,
/2/ A törvény rendelkezéseit a Magyar Népköztársaság társadalmi és gazdasági rendjével összhangban kell
értelmezni.
Bt, 2. §*/!/ A törvény hatálya alá tartoznak a
földkéregnek azok a szilárd, folyékony vagy gáznemü alkotórészei, amelyeknek bányászati müvelettel történő kitermelése vagy hasznosítása a népgazdaság, számára szükséges
/ a t ovát*. iákban: ásványi nyersanyag /.

/2/ A vizeki e, ha ez a törvény másképp nem rendelkezik, a vízügyi jogszabályok irányadók,
Vhi. 1. §./!/ A Bt. hatálya alá tartozó
fontosabb ásványi nyersanyagok:
I. Szilárd ásványi nyersanyagok:
A / Szenek/kőszenek/:
Feketeszén,
barnaszán,
lignit,
tőzeg*

B / Ércek:
Feketefémek ércei, mint vas, mangán,
vanádium és. titánárcek,
tarkaeicek, mirit nemesfémek és érceik,
ólom, cink és rézércek, pirit,
bauxit f élő K,
.. .. . • :.
ritkafémek és radioaktív anyagok
ércei,
0 / Egyéb szilárd ásványi nyersanyagok:
a./ Barit, fluoiit, kvarc /kváréit/,
azbeszt, talk, csillám, földpát,
kaolin, illit, halloysit, aplit,
gránit, riolit, perlit, horzsakö,
trasz, trachit, andezit, bazalt,
fonolit, diabáz, vulkáni tufák;
b./ homokok / üveghomok, öntödei homok -'
kavics, tűzálló és kerámiai anyagoK,
bentonit, festékföldek, /okke:(s sza-.
tiiobér, budaiföld/, kovaföld, márga,
homokkő, mészkő, dolomit, só, gipsz,
anhidiit, t érmaskán;
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c,/ g r a f i t , márvány, kr_stályrr£ palák,. .
II,

Folyékony ás gáznemü ásványi, nyersanyagok:.

Kőolajf
földgáz,
nemesgázok,
szénsav ás egyéb gázféleságek,
a vízügyi hatóság hozzájárulása eseten
a kizárólag ásványi nyersanyag taitalmuk miatt termelt vizek,
/2,/ A hányón)an ás t őr lat bán / hordalékban /
előforduló ásványi nyersanyagok kitermelése
is a Bt. hatálya alá tartozik.

2. í»3jezet
A bányászati jog
Bt. 3,»...§.». A bányászat joga az államot illeti.
Bt. 4_«_§..«. Szövetkezet / szövetkezeti vállalat/.v ;agy
társadalmi szeiv számára a tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve a bányahatóság
/ 57-61, §. / hozzájárulásával indokolt esetben engedélyt
adhat arra, hogy saját szükségletére vagy helyi szükségletek kielágitése végett segédüzemi jelleggel, a bányahatóság szakfelügyelete alatt felszíni bányászati tevékenységet folytasson,
A Minisztertanács engedélyt adhat a helyi szükségleten
tulmenr'* vagy a segédüzemi bányászatot meghaladó tevékeny*
ség folytatására.
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Vhr. 2. §,/!/ Szövetkezet / szövetkezeti vállalat /
vagy társadalmi szerv kavics, kő / mészkő, homokkő, andezit, stb. / homok, ajyag, tőzeg, segédüzemi jellegű fql.-,
szini kitermelésié kaphat engedélyt. Az engedélyt,a szükséglet indokoltságának vizsgálata alapján - a bányahatóság és a központi földtani hatóság előzetes hozzájárulásával - az ásványi nyersanyag lelőhelye szerint illetékes városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának ipari, mezőgazdasági termelőszövetkezet- esetén
mezőgazdasági szakigazgatási feladatot ellátó szerve, valamint ,a járási, megyei városi kerületi hivatal * az épitésügyi és az egyéb érdekelt szakigazgatási feladatot ellátó szervekkel egyetértésben - adja ki... .
/2/ A bányahatóság az előzetes hozzájárulás alkalmával arról is nyilatkozik, hogy szükség van- e bányatelek
megállapítására,
/3/ Az engedély akkor adható ki, ha a kérelmező igazolja, hogy a föld felszínének bányászat céljára való használatára jogosult*
/4/ Az engedélynek tartalmaznia kell a szerv nevét, a
kitermelés helyét, az engedélyezett ásványi nyersanyag megnevezését, a kitermelés módját / kézierő, robbantás, stb, /s
valamint az esetleges egyéb feltételeket. Az engedély egy
példányát meg kell küldeni a bányahatóságnak, a községi
tanács végrehajtó bizottságának, az egyéb "érdekelt szakigazgatási szerveknek ás a földtulajdonosnak / kezelőnek,
használónak / is, A kitermelést az engedély kiadásától számitott 15 nap eltelte után, ha pedig a bányahatóság előzetes hozzájárulásában szükségesnek tartotta -bányatelek megállapítását, a .bányatelek megállapítása után szabad,megkezdeni. Erre a körülményre az engedélyben utalni kell,
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/5/ Ha népgazdasági érdek indokolja, ipari szövetkezet részére kavics, kő / mészkő, homokkő, andezit, stb./,
hom»k, e'^yag kitermeléseié föüzemi jelleggel ie adható engedély - az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa javaslatára -"az építésügyi és város.fejlesztési miniszter és az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség / a továbbiakban.. 3BF /
hozzájárulásával.
Vhi. 3. §. /!/. A kitermelést végző szerv felelős műszaki vezetőt köteles kijelölni. A bányahatóság esetenkánt
állapit ja.meg, hogy a felelős miiszaki vezetőnek milyen gyakorlattal, illetve képesítéssel kell rendelkeznie,
/2/ A bányahatóságnak az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat alapján kiadott külön engedélye szükséges,
ha a kitermelést robbantással végzik.
Bt, 5. §• /!/ A föld tulajdonosa / kezelője, használó
ja / - ha jogszabály másként nem rendelkezik - jogosult sze
mélyes szükséglete vagy kisebb helyi szükséglet kielégítése
végett a felszínen előforduló kavics, kő, homok és agyag ki
termeléseié, amennyiben az állam ezekre az ásványi nyers^y
gokra bányászati jogát nem érvényesíti.
/2/. -.z /!/ bekezdés alapján a kitermelés csak felszi
ni műveléssel, robbantás vagy gépi erő nélkül végezhető.
Vhi, 4. §» /!/ 4. Bt. 5. §-ának /!/ bekezdésében meghatározott, engedélyhez nem kötött kitermelés állami szerv,
társadalmi szerv és szövetkezet / szövetkezeti vállalat /
esetében nem terjedhet a kitermelés Üzemszerű gyakorlásáig,
magánszemély esetében pedig a kitermelés álethivatásszerü,
vagy iparszerü folytatásáig ás a kitermelés nem sértheti az
építésügyi jogszabályok rendelkezéseit.
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/2/ Az engedélyhez nem kötött kit emelés.! tevékenységet a bányahatóság és. az elsőfokú építésügyi hatóság
ellenőiizheti és biztosnági vagy teiületiendezási okokT
ból annak folytatását koilátozhatja, vagy megtilthatja*
Bt, 6, §. E töivány kiteljed az oiszág teiülotán működő külföldi vagy vegyes vállalatok bányászati tevékenységeié is, ha nemzetközi egyezmény másként nem lendelkezik.
3, Fnjezet
,i

Bányavállalat, bányaüzem
r •

Bt. 7, §« /!/ Az állam bányászati jogát éne a cália
alakitott gazdálkodó szeivek / vállalat, bányát^ö£zt,
a továbbiakban: bányavállalat / utján gyakoiolja»
/2/ A bányavállalat működését az illetékes miniszter / országos hatásköiü szeiv vezetője / , illetve tanácsi vállalat esetén az illetékes tanács véglehajtó bizottságának iiányitása és ellenőizése alatt folytatja / a továbbiakban ogyüttesen: felügyeleti szeiv /. A felügyeleti
szeivek iiányitó és ellenőiző jogköiét külön jogszabályok
hat ál ózzák meg,
Bt. 8. §« /!/ A bányavállalat bányászati tevékenysége
felett a bányahatóság a töivényben megszabott hatásköláben
szakfelügyeleti hatósági jogköit gyakoiol,
/2/ A bányahatóság szakfelügyeleti hatósági, jogköie
a bányavállalat melléktevékenységeié / pl, éicdusitás,
ásvány élőké szitás., osztályozás, szénnemesitée, biikettgyáitás, gazolintéimelé & / is kiteljed.

Vhr. 5* §. /!/ A bányászat a nohézispri gazdasági
ágazgatba tartozik, ét az agaratl miniszteri feladatokat az érdekelt miniszterek bovonásáeával a nehézipari miniszter lát3a el.
/2/ A bányavállalat termelő és a termeléssel közvetlenül kapcsolatos. tevékenysége a bányahatóság szakfelügyelete alá taitozik.
/3/ A bányászati célt szolgáló kísérleti ás vizsgáló
t áló /állomás/, tanbánya, laboratórium, továbbá a bányabiztonsági ás lobbant ástechnikai kutató tevékenység, valamint
a bányamentő szolgálat is a bányahatóság szakfelügyelete
alatt áll,
/4/ A bányahatóság a bányavállalat melléktevékenység!
kőiébe tartozó, viszonylagos szervezeti önállósággal rendelkező üzemegységet, az iiányitó szerv és a szakfelügyelet
ellátására egyébként jogosult szerv hozzájárulásával, ez
utóbbi szakfelügyelete alá bocsáthatja. Ebben az esetben a
szakfelügyelet szempontjából az üzemegységre az ipari üzemekre érvényes általános rendelkezéseket kell alkalmazni,
Bt• 9• §•_ Az állami gazdálkodó szerv, amelynek a bányászat nem főtevékenysége, a feladatainak megvalósításához szikságes mértékben segédüzemi jelleggel folytathat
- a bányavállalatokra megállapított szabályok szerint ás
a bányahatóság szakfelügyelete alatt - bányászati tevékenységet.
Vhr. 6. §. Segédüzemi jellegű.bányászati tevékenység
esetében a bányahatóság határozza meg a szakfelügyelete
alá,tartozó tevékenységi kört és a szakfelügyelet mértékét.
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Bt. 10. §. A bányászati tevékenységet a bányavállalatok és egyéb bányászatja jogosult szervek üzemegységekben / bányaüzem / végzik.
Bt. II, §, /!/ A bányaüzemben felelős maszaki vezetőt és felelős műszaki vezetohelyettest kell kijelölni.
A megbízatáshoz a bányahatóság előzetes hozzájárulása
szükséges, A bányahatóság a hozzájárulást alapos indokból
visszavonhatja. A visszavonásnál a bányahatóság köteles
a termelés folyamatosságát figyelembe venni, és ezért a
felügyeleti szervvel együttesen jár el.
/2/ Bányaüzemet a bányahatóság hozzájárulásával kijelölt felelős műszaki vezető, illetve helyettes hiányában üzemben tartani tilos,
/3/ Felelős műszaki vezető
vagy vezetóhelyettesi
3
munkakört csak az tölthet be, aki" k bányamérnöki képesítése ás e minőségben szerzett 3 s'vi bányaüzemi gyakorlata
vagy bányatechnikusi képesítése,és e minőségben szerzett
6 évi bánya i.zemi gyakorlata van, E feltételek alól a bányahatóság indokolt esetben felmentést adhat,
Vhr, 7. §. /!/ A felelős műszaki vezető csak
egy bányaüzem műszaki vezetésével bizható meg.
/2/ A bányaüzemhez kát vagy több akna / táró,
lejtősakna, fúrás, kőolaj- vagy földgáz mező, stb. / csak
akkor tartozhat, ha azok megfelelő irányítását és ellenőrzését egy felelős müs-zaki vezető is önállóar vagy megfelelő számú helyettessel el tudja látni. A feledje műszaki vezető ás helyettesei: ;?k feladatkörét a bányavállalat a bányahatóság véleményének figyelembevételével határozza meg, ......
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/3/ A felelős műszaki -vezetőnek az üzem telephelyén
kell laknia: lakáea és az üzem, között állandó távbeszélő
összeköttetést kell létesíteni. B követelmények alól a bányahatóság, kivételes esetben meghatározott időié felmentést adhat.
Vhr, 8. |. A felelős műszaki vezetőt hozzájárulás
céljából a bányavállalat vezetője köteles a bányahatósághoz
bejelenteni. Ha a felelős műszaki vezető a bányavállalat vezetője, a bejelentést a felettes szerv teszi meg. A bányahatóság a bejelentés alapján az előiit képesítést ás gyakorlati idő meglétét, valamint azt a körülményt vizsgálja, hogy
jogszabály által előiit kizáró ok áll-e fenn.
Bt. 12. §, /!/ A felelős műszaki vezető felel a törvény és az ennek alapján kiadott műszaki és biztonsági rendelkezések végrehajtásáéit, valamint megtartásuk ellenőrzéseélt, A műszaki vezető felelőssége nem érinti más, személyeknek beosztásuk, illetve munkakörük alapján fennálló felelősségét.
/2/ A felelős műszaki vezető felelőssági körébe tartozó
kérdésben a bányaüzem dolgozóinak a müsza'n. vezető felettesei c~ak vele egyetértésben adhatnak utasítást, kivéve, ha
közvetlen életveszély* vagy egyéb súlyos károsodás veszélye
•fenyeget.
Vhr, 9. §• A felelős műszaki vezető egyes teendőinek
ellátását, saját felelősségének érintetlenül hagyása mellett,
Írásban átruházhatja az üzem megfelelő szakképzettségű beosztott dolgozóira.
Vhr. 10, §. A felelős műszaki vezető kívánságára a felelősségát érintő szóbeli utasításokat felettesei kötelesek
azonnal írásba foglalni.
Vhr. 11, §, A felelős műszaki vezet őr e vonatkozó rendelkezés: eket megfelelően alkalmazni kell helyettesére ie.
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FÖLDTAÍTI KUTATÁS, BASMMiJVELES
l, p jezet

ui kutatás
Bt. 13. .§« /!/ Az állami szerveknek az ásványi nyersanyagkészletek lelőhelyének, minőségének á& mennyiségének megállapitására, valamint nyilvántartására irányuló tevékenységét a központi födtani hatóság tervszerűen irányitja ás ellenőrzi.
/2/ Az állami szervek kutatási tevékenységét a központi
földtani hatóság által egyeztetett ás a Minisztertanács által jóváhagyott országos földtani kutatási terv állapit ja meg.,
Vhr, 12. §, /!/ A központi földtani hatóság feladatait a Központi Földtani Hivatal / a továbbiakban; központi
földtani hatóság / látja el, külön 'jogszabály alapján, .
/2/ A földtani kutatás ás értékelés feladatait a
minisztériumok és a központi földtani hatóság alá rendelt
szervek, valamint a. bányavállalatok és a bányászati tevékenységet folytató állami gazdálkodó szervek földtani szolgálatai
látják el, szükség esetén egyéb földtani intézmények bevonásával,
/3/ A kutató és a termelő vállalat köteles a földtani szolgálatot fenntartani. A földtani szolgálat feladatára vonatkozó rendelkezéseket - az egyes bányászati iprrágak
sajátosságainak figyelembevételével - az ágazati miniszter a
központi földtani hatóság vezetőjével egyetértésben szabályozza,

14. §* /!/ A földtani kutatás tervezésének,
, finanszírozásának- a bankhitolezást ide
nem értve - ás ellenőrzésének rendját az érdekelt miniszterekkel ás országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a központi földtani hatóság vezetője az ágazgati
miniszterrel együttesen határozza meg,
/2/ Az ásványi nyeisanyagkeBzletek 01 szagos nyilvántaitása a központi földtani hatóság feladata,
/3/ Az ásványi .njeisanyag kutatásának feltételeit
az ágazgati miniszter a központi földtani hatósággal egyetéltesben állapitja meg"*"
Bt, 14* §• /!/ A bányavállalatok kutatási tevékenységüket az oiszágoc földtani kutatási te±v alapján készített
és jóváhagyott kutatási teiv alapján,végzik. A jóváhagyás
módját a Minisztertanács szab^lv vzza,
/2/ Az /!/ bekezdésben foglalt rendelkezések nem é±inT
tik a termeléssel közvetlenül kapcsolatos kutatási munkákat,
/3/ Egyéb vállalatok, szövetkezetek és társadalmi szervek vagy magánszemélyek kutatást ccik a központi földtani
hatóság engedélyével folytathatnak.
Vhr* 16. §. A termeléssel közvetlenül kapcsolatos
kutatási munkák csak bejelentési kötelezettség alá esnek.
Ezek:
a», a helyi hegységszerkezeti ás települési viszonyok
megállapítására,
b,, az ásványi nyersanyag minőségének vizsgálatára,
c,, a viz, az úszóhomok ás a gáz elleni vádelemre,
d,, az ásványi nyersanyagok hőmérsékletének vagy egyéb
tulajdonságainak megállapítására szolgáló vágatkihajtás vagy fúrás, továbbá
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e., a m ű v e l é s alatt álló kőolaj- és f ö l d g á z t e l e p e k
k i e g é s z í t ő adatainak megállapításaia szolgáló
fúrás.
Vhr. 17. §. /!/ A Bt. 14. §-ának /2/ b e k e z d é s e szerint szükséges kutatási engodály iránt a kár elmet - a tel ü l e t m e g j e l ö l é s é v e l - a központi földtani hatóságnál kell
benyújtani.
/2/ Az engedély v i s s z a v o n á s i g érvényes.
/3/ Az engedélyben fel kell t intetni:
a,, a kutatq s z e r v e t , tevékenységi kőiét ás teleph e l y é t , címét, i l l e t v e a kutató n e v é t , foglalkozását és lakóhelyét,
b., a kutatás c é l j á t és ,
c., a kutatási t e r d l e t e t ,
,/4/ Az engedélyben figyelmeztetni kell a kutatót a
Bt„17« §-a szerint fennálló b e j e l e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g e i é , t o v á b b á aiia, hogy a kutatónak a kutatáshoz meg k e l l szeieznie az e l i n t e t t ingatlantulajdonos / kezelő, használó / hozzájáiulását,
/5/ Az engedély másolatát a központi föJdtani hatóság,
k ö t e l e s inegkildeni a teililetileg i l l e t é k e s bányahatóságnak.
/6/ Kivett helyen / Vhi. 20. § ' t e i v e z e t t kutatás
esetében a központi földtani hatóság a kutatás iiánti kélelmet - szakvéleménnyel e l l á t v a - a bányahatóságnak küldi
meg engedélyezés v é g e t t .
Vhi. 18. §. Az oiszág földtani megismeiése áidekében
az ásványi nyoieanyag ős a hidrogeológiai k u t a t ó s o k országos
t e r v é t 'b'ldtani vonatkozásban egyeztetni kell.
Bt. 15. .§.«./!/ A kutatásokat ügy kell m e g t e r v e z n i ' á s
végrehajtani, hó y azok valamennyi f e l l e l h e t ő ásványi nyersanyag v i z e g á l a t á r a , a tudományos ás gyakorlati k é r d é s e k együttes megoldására t e r j e d j e n e k ki ee ezzgl összességükben az ország földtani m e g i s m e r é s é t s z o l g á l j á k .
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/2/ A kutatás biztonságoc végrehajtása felett a bányahatóság szakfelügyeletet gyakorol,
/3/ A Miniézt ez tanács határozza meg azokat"a területeket, amelyeken kutatást ceak a bányahatóságnak az illetékes hatósággal egyetértésben adott engedélyében megszabott
feltételek mellett szabad folytatni.
Vhr. 19. £. /!/ A kutatás biztonságos végrehajtása
tekintetében a szakfelügyeletet a területileg illetékes bányahatóság gyakorolja. Ha a kutatást több bányahatóság illetékessége elá tartozó területen folytatják, a,szakfelügyeletet
az OBF által kijelölt bányahatóság látja el,
/2/ A kutatási munkák megkezdését ás befejezését a
kutatást kivitelező vállalat köteles a bányahatóságnak, a
központi földtani hatóságnak és - bányatelken kivül a külszinen végzett kutatások esetén - az illetékes elsőfokú
építésügyi hatóságnak előzetesen bejelenteni,
/3/ A bányahatóság köteles megtiltani a kutatást,
ha az. a Bt, rendelkezéf e<.t, vagy a népgazdaság érdekeit
sérti, A népgazdaság erdekeinek mérlegelése alapján megtilthatja a kutatást, ha az valamilyen bányaüzem boztoneágát vagy
üzemeltetését, ásványi nyersanyagkészlet kitermelését, ásványés gyógyviz, továbbá ivóvizkut védőterületét veszélyezteti,
vagy pedig másnak jogszerű kutatási tevlfcenysdgot akadályozza*
Vhr, 20. §. Belterületen, beépitésre szánt külterületi településen, közlekedési célt szolgáló területen, üzemi
területen, temetőben, vízfolyás vagy állóvíz medrében, függőpálya alatt, vezeték alatt vagy fölött, a felsorolt területek ás tárgyak 20 méteres körzetében, á-svány- és gyógyvíz^
vagy bármely forrás kijelölt védőterületén, véderdőben, g^ '-;yés üdülőhely védőövezetáben, honvédelni szempontból jelentős
területen, műemlék- ée természetvédelmi szempontból védett
területen / kivett helyek / kutatást csak a bányahatóságnak
az illetékes hatósággal egyetértésben kiadott engedélyében
megszabott feltételek mellett c-sabad folytatni.
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Bt. 16,_ §, Az állami sze.vvek és szövetkezetek, kötele-^
sck a jogszer! kutatási tevékenységet előmozdítani*
Bt. 17Vjl«/!/ Az az állami vagy t;lr sadalmi szerv, illetve szövetkezet / szövetkezeti vállalat/, amely működési körébe nem tartozó ásványi nyersanyag eddig ismeretlen lelőhelyeié bukkan, köt éles,azt haladéktalanul a központi földtani hatóságnak bejelenteni,
/2/ Köteles jelentest tenni a központi födtani hatóságnak
az a magánszemély is, aki ásványi nyersanyag lelőhelyére bukkan,
Vhr, 21. §. Azt a személyt, aki értékes ásványi nyersanyag ismeretlen lelőhelyet találja meg, a központi földtani
hatóé ág jutalomban részesíti.
Bt« _18% _§« A kutatást végző szerv a bányaművelésre vonatkozó rendelkezések szerint jogosult a felszíni ingatlanok és
a vizek használatára / 46-50, § , k-öteles azonban a károk és
veszélyek elhárítására, illetve a bekövetkezett károk megtérítésére / 42-45. § '
2. Fejezet
Bányaművélés
Bányatelek
Bt. _19......§.» /!/ Ácványi nyersanyagot kitermelni csak a
föld felszínének és mélyének c célra elhatárolt r á s z á n szabad / bányatelek /.
/2/ Bányatelket koll megállapítani az ásványi nyersanyagnak közvetlenül a f e l s z í n e n vagy a t a k a r ó r é t e g t e l j e s
eltávolításával történő kitermelésére is / k ü l f e j t é s /.
/3/ A t ö r v é n y 5. §-a alapján f o l y t a t o t t t e r m e l é s i tevékenységhez b á n y a t ó 1 ~ k megállapítása nem s z ü k s é g e s
Vhr. 22. §. /!/ A b á n y a t e l k e t raeghat'árózott ásványi
n y e r s a n y a g o k k i t e r m e l é s e i é kell megállapítani.

/2/ Bányatelket kell megállapítani a föld alatti
gáztárolásra szolgáló földtani szer kézeti e, természetes
és mesterséges üregekre i£,
Vhr. 23, §, /!/ Ugyanarra a területre részben vagy
egészben egymást fedő több bányatelket lehet megállapítani,
ha az ásványi nyeleanyag egy bányából biztonságosan ás gazdaságosan nem termelhető ki. Ilyen esetben az új bányatelek
megállapitáeához a már megállapított bányatelekre jogosult
bányavállalat felügyeleti szervánek hozzájárulása szükséges
á& pontosan meg kell határozni a függőleges elhatárolás módját /.. málységközre, ásványi nyersanyagtelepre, stb. vonatkoztatva. / Egyéb esetben a bányavállalat - a bányahatóság hozzájárulásával - jogosult a bányatelekben előforduló más ásványi
nyersanyagok kitermelésére is.
/2/ Ha egymást fede vagy szomszédos bányatelkeken
belül több, nem azonos bányavállalathoz tartozó bányaüzem
folytat bányászatot, a művelés módját ás a kitermelés sorrendjet az ágazati miniszter az OBP elnökével egyetértésben hatáiozza meg,
Vhx, 24. §. /!/ A bányatelket ügy kell teivezni ás
megállapít jani, hogy a bányaművé let ék hatásterülete a bányatelek felszini határán belül legyen.
/2/ A bányatelek megállapításánál figyelemmel kell
lenni az ásványi nyersanyag földtani helyzetére / fekvés,
mélyság, kor /, kiterjedésére, minőségére, a telep vastagságára, a termelés tervezett mennyiségére, az egyéb ásványi nyersanyagkészletre, a biztonsági és közegészségügyi követelményekre ás a bányamüveleték várható külszíni
hatására,. különösen a mezőgazdasági rendeltetési! földek
vádelmére. A bányatelket az ásványvagyon védelméhez fűződő
érdekek figyelembevételével ügy kell megállapítani, hogy
az ásványi nyersanyagkészlet kitermelése leggazdaságosabb
legyen.
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Föld alatti művelés esetében a bányatelek hatása általában
egy önálló szállítással ás K vezetéssel rendelkező bánya
miiczakí határának feleljen meg s a bánya külszíni nyiláéai
is a bányatelek határán belül legyenek.
/3/ Azonos ác összefüggő -ásványelőfoidulásia a bányaT
telket ügy kell megállapítani, hogy egymással érintkezzenek,
Vh*. 25. §. Hon-vöd e Imi szempontból fontos területen
bányatelek megállapításához a honvédelmi.miniszter hozzájárulása is szükséges. Abban a kérdésben, hogy mely területet kell honvedelni szempontból fontos területnek tekinteni, a honvédelmi miniszter határoz,
JVhr. 26. §, /!/ A bányatelek határán kivül vágatot
/ aknát / kihajtani csak a bányahatóság előzetes engedélyével szabad. Nincs szükség a "bányahatóság engedélyére, ha a
vágat kihajtása elemi kár / vízbetörés, bánytüz, stb. / elhárítását vagy mentési munkálatokat szolgál.
/2/ A 14/1969. /Ili,28./ Kőin, sz, rendelet hatályon
kivül helyezte,/
Bt. 20, §. /!/ A bányatelket a bányászatra jogosult tzeiv
kérelmére - az érdekeltek meghallgatásával - a bányahatóság
állapítja meg,,ha a területen a kutatást a megszabott mértékben elvégezték.
/2/ A bányatelkekről a bányahatóság nyilvántartást vezet«
Vhz. 27. §. /!/ A bányavállalat / egyéb vállalat, szövetkezet / a b nyatelek megállapítását felügyeleti'szervének
hozzájárulásával a területileg illetékes bányahatóságtól kéri„
/2/ A.kér e lenhez mellékelni kell:
a,, a központi földtani hatóság igazolását a területre megszabott kutatás elvégzéséről ás eredményéről / mennyiség, minőség, kategória?stb9/,
b., - ha jogszabály másként nőm rendelkezik - a
tcrületfelhasználási cn0cdélyt,
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c « » a bán7atelek műszaki
d., a bányatelekkel, illetve . bányatelken
végzett műveletek hat-'^w<il érintett látasitmények, vízfolyások, vagy állóvizek,
valamint ingatlanok tulajdonosainak
/ kezelőinek / név- ás címjegyzékét és
az ingatlanok ingatlannyiIvántártási
/telekkönyvi / azonosításához szükséges
adatokat, úgyszintén a szükséghez képest
a létesítmények állapotát feltüntető műszaki leírást vagy fényképeket,
e., a hányatelek térképét a kivett helyek
/ 20, $. / megjelölésével.
Vhi. 28, §. /!/ A bányát ölek megállapítása végett a
bányahatóság a helyszínen tárgyalást tart.
/2/ A.helyszíni tárgyalásra meg kell hivni;
a,, A kérelmezőt ás felügyeleti szervét,
b., az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei
/ fővárosi, megyei,városi / tanács végrehajtó
bizottsága ipari ás építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervát,
e,, a járási hivatalt ás a városi tanács végrehajtó bizottsága ipari, építésügyi ás mezőgazda-r
sági feladatot ellátó szakigazgatási szervet,
d,, a közsági szakigazgatási szervet,
e,p az elsőfokú vízügyi hatóságot,
f., a bányamüveléssel érintett létesítmények, vízfolyások vagy állóvizek, valamint ingatlanok
tulajdonosait / kezelőit /,
g,, az Országos Természetvédelmi Hivatalt,
h,, a központi földtani hatóságot,
i,, a jírási földhivatalt és
j., az egyéb érdekelt hatóságokat.
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A tárgyaláskor meg kell vizsgálni a kérelemben foglaltakat és meg kell állapítani különösens hogy a bányatelek
ásványi nyersanyagkészletének kitermelése lakótelepülést,
felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt, vízfolyást,
vagy állóvizet nem veszélyeztet- e, vagy egyéb közérdeket,
illetőleg méltánylást érdemlő magánérdeket nem sért- e.
Vhr. 29. §. A bányahatóság a bányatelek megállapítása
felől a helyszíni tárgyalás alapján, az érdekelt hatóságok
előírásainak figyelembevételével határozatot hoz, s ebben
- szükség esetén - meghatározza a bányászattal járó veszélyeztetés elhárítására vagy csökkentésére szükséges műszaki intézkedéseket és feltételeket / Bt.35-36. és 41. § /
Vhr. 30. §. /l / A határozatot és a térképet egy-egy
eredeti példányban ki kell adni:
a., a kérelmezőnek és felügyeleti szervének,
b., az elsőfokú építésügyi hatóságnak,
c., az elsőfokú vízügyi hatóságnak,
d., a központi földtani hatóságnak és
e., az OBF-nek.
/2/ A bányahatóság a határozat jogerőre emelkedése
után a határozat egy példányának megküldésével megkeresi
a járási földhivatalt, hogy az érintett ingatlanokra az
ingatlannyilvántartásban / telekkönyvben / a bányatelek
megállapítását jegyezze be»
Vhr. 31. §. A bányahatóság indokolt esetben elrendelheti, hogy a bányatelek felszíni határait határjelekkel jelöljék meg.
Vhr. 32. §. A bányatelket a bányahatóság a bányatelek megállapítására meghatározott szabályok megtartásával
megváltoztathatja, így egyesitheti, szétbonthatja, kiterjedését csökkentheti vagy növelheti, ha az ásványi nyersanyag
gazdaságosabb kihasználása azt indokolja.
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Ha " módosítás fel&sini érdeket nem érint, a "bányahatóság eltekinthet a bányatelek megállapítására vonatkozó
új eljárástői: a kérelemhez ebben az esetben is mellékelni kell a központi földtani hatóság' igazolását /27. §./2/.
bekezdésének a/ pontja/.
Vhr. 33. §. /!/ A bányatelket a bányavállalatnak
/egyéb vállalatnak, szövetkezetnek / a felügyeleti szerv
hozzájárulásával előterjesztett kérelmére a bányahatóság
a nyilvántartásból törli, ha a bányamüvelés a Bt,. 30. §-a
szerint megszűnt.
/2/ A bányahatóság a bányatelek törléséről határozatot hoz. A határozatot ki kell adni a kérelmezőnek és mindazoknak, akik a bányatelek megállapítására vonatkozó határozatot megkapták, továbbá a járási földaivatalnak a bejegyzés törlése végett.
/3/ A bányatelek jogosítottjának kötelezettségeit a
bányakárok / Bt. 42. §. /3/ bekezdés / megtaritése, a tájrendezés /Bt. 45. §. /!/ bekezdés / és a biztonság tekinteteben a bányatelek törlése után is fennállnak.
Vhr. 34« §• A bányavállalat / egyéb vállalat, szövetkezet / köteles a nyilvántartásban szereplő adatok változásáról a banyahatóságnak jelentést tenni-. A jelentést a
változástól számított 30 napon belül meg kell tenni.
Vhr. 35. §. A bányahatóság köteles a jogosultságát,
vagy érdekeltségét igazoló személynek a bányatelkek nyilvántartási könyvébe betekintést engedélyezni és részére
hiteles kivonatot vagy másolatot kiadni.
Vhr. 36. §. /!/ A Bt. 4. §-ában meghatározott szervek
bányászati tevékenységével, úgyszintén a kőolaj vagy földgáz kitermelésével kapcsolatos bányatelek megállapítását az
OBF elnöke a rendelettől eltérően is szabályozhatja.
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/2/ A "bányatelek megáll' vitásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes „zabályokst az OBP elnöke
állapítja meg.
Bányák telepítése
Bt. 21 • §,/!/ Új "bányát telepítenél vagy működő bányát korszerűsíteni, illetve lényegesen bővíteni akkor szabad, ha a tervek a biztonsági követelményeket kielégítik;.
/2/ A bányatelepités / korszerűsítés, bővités / egyéb
feltételeit a Minisztertanács határozza mege
Vhr. 37. §. /!/ Az állami beruházásból végzett bányatelepités / korszerűsítés, bővités / szükségessége és
gazdaságossága tekintetében a beruházások rendjére vonatkozó jogszabályok szerint illetékes szerv határoz.
/2/ A banyatelepitési / korszerűsítési, bővítési /
tervnek a biztonsági követelmények mellett biztosítania
kell az ásványi nyersanyagnak korszerű bányászati módszerekkel és eszközökkel, a technika adott fejlettségi
fokán történő lehető legteljesebb, a népgazdaság számára
gazdaságos kitermelését, továbbá a védett létesítmények
és érdekek megóvásá"t.
/3/ Az ásványi nyersanyag mennyiségéről és arról,
hogy a kutatását kellő mértekben elvégezték- e, a központi földtani hatóság nyilatkozik, a biztonsági követelmények
vonatkozásában pedig a bányahatóság határoz*
/4/ A bánya telepítésénél / korszerűsítésénél, bővitésénél / a termőtalaj védelmére fokozott gondot kell
fordítani.
Vhr. 38, §. /!/ A bányák telepítését / korszerűsítését, bővítését / a beruházási rendelkezések figyelembevételével kell végrehajtani.

St. 22. §. Új, korszerűsítétt, vagy bővített bányában a termelést csak a banyahacóság engedélyével szabad neg~
kezdeni, illetve folytatni,
Vhr. 39. §« /!/ Épülő új bányában / bányarészben /
a bányahatóság a termelés megkezdésére az engedélyt csak
akkor adhat'; a meg, ha az üzem biztonságos működésének feltételei fennállnak.
/2/ Az /!/ be cezdés rendelkezései nem érintik az
egyéb / egészségvédelmi, tüzrendeszeti, stb. / jogszabályok
hatályát.
/3/ A. termelés engedélyezéséhez szüksége? /!/ és /2/
bekezdés
vizsgálatokat lehetőleg egy eljárás, során kell
elvégezni.
....... -:..
Műszaki üzemi terv
Bt. 23. §. /!/ A bányaüzem köteles - jóváhagyott tervével összhangban - műszaki üzemi tervet készíteni. A műszaki üzemi tervet a biztonsági szabályok figyelembevételével
kell elkészíteni és abban biztosítani kell az ásványi nyersanyagkészletek védelmét, a felszíni és föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bánvakárok megelőzését és csökkentesét,
/2/ A műszaki üzemi tervet jóvá kell hagyni. A Minisztertanács állapítja meg, hogy a műszaki üzemi terv mely részéhez szükséges a bányahatóság előzetes engedélye,
Vhr. 40. §. /!/ A műszaki üzemi tervben térképen,
táblázatokban és szövegben meg kell határozni a banyaüzem
egy évre vagy hosszabb időszakra szóló műszaki üzemi tevékenységét.
/2/ A műszaki üzemi tervet a bányaüzemnek az ágazzati miniszter által - az OBP elnökével egyetértésben adott rendelete szerint a bányaüzemre vonatkozó termelési,
gazdaságossági, ásványvagyonvédelmi, biztonsági és egészségvédelmi feladatok figyelembevételével kell kidőlgoznia*
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A tervben az ásványi nyersanyagkészlet kitermelését a
visszahagyásra megállapított szabályok figyelembevételével / 51. §- / ügy kell előirányozni, ho^y az indokolatlan termelési veszteséggel ne történjék.
Vhr. 41. §<•/!/ A bányahatóság a műszaki üzemi tervet a biztonsági szabályok érvényesítése, az ásványi nyersanyagkészletek védelme, a felszíni és földalatti létesítmények, a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvása, valamint a bányakárok megelőzése és csökkentése érdekében felülvizsgálja és határoz a tervnek e vonatkozásokban történő engedélyezése felől. Ha a bányahatóság a beterjesztéstől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.
/2/ A műszaki üzemi terv jóváhagyásának rendjét az
ágazati miniszter az OBF elnökével egyetértésben szabályozza.
Bt. 24. §. /!/ Jóváhagyott műszaki üzemi terv nélkül
bányamüvelést végezni nem szabad.
/2/ A jóváhagyott műszaki üzemi tervtói abban a
körben, amely a bányahatóság engedélyezése alá tartozik,
eltérni, vagy a tervet módosítani csak a bányahatóság engedélyével szabad, kivéve, ha életbiztonsági vagy népgazdasági
érdek megóvása végett a& eltérés nem tűr halasztást. Ilyen
esetben az eltérést egyidejűleg be kell jelenteni a bányahatóságnak.
Üzemeltetési szabályok
Bt. 23. ..§... /!/ A bányavállalat / bányaüzem / köteles
- a felügyeleti szerv, illetve a bányahatóság által meghatározott körben - a személy- és vagyonbiztonság, a szakszerű
és gazdaságos termelés előmozdítása, val imint a. gépek és
üzemi berendezések helyes kezelésének biztosítása végett
műszaki szabályzatokat és technológiai előírásokat készíteni,
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/2/ A j\u~~ik:' szabályzatokat és technológiai előírásokat a bányahatóság hág '/g a Jóvá,
43. §* Műszaki szabályzatok és technológiai
előírások alatt a dolgozók rés-zére készített kezelési, illetve üzemi szabályzatokat, továbbá a szolgálati vagy technológiai utasításokat és előírásokat kell érteni,
Vhr. 44. §• /!/ A műszaki szabályzatok és technológiai előírások elkészítéséről a felelős műszaki vezető gondoskodik.- A bányahatóság hagyja jóvá az OBP- elnöke által
kiadott szabályzatban meghatározott műszaki szabályzatokat
és— technológiai előírásokat.
/2/ A jóváhagyott szabályzatokat és előírásokat az
érde'-celt dolgozóknak írásbeli elismervény ellenében ki kell
adni, s a bányaüzem felelős műszaki vezetője köteles gondoskodni arról, ho.^y ezeket rendszeresen ismertessék és a bányahatóság utasításának megfelelően kifüggesszék.
Bt. 26. §. /!/ A bányavállalat / bányaüzem / a jogszabályok keretei közötti üzemi célra létesítményeket,, gépeket és berendezéseket építhet, illetve tarthat üzemben*
/2/ Ha jogszabály egyes létesítmények, gépek vagy berendezések építését, illetve üzembentartását más szakhatóság
engedélyhez köti, a szakhatóság az engedélyezés során a bány^
hatóság "meghallgatásával jár el.
/3/ A bányahatóság egyes, a /2/ bekezdés alá nem tartozó bányászati létesítmények, gépek és berendezések építését, illetve üzembentartását biztonsági okokból engedélyhez
kötheti.
Vhr. 45. §. Üzemi célú létesítményt, gépet és berendezést tervezni, kivitelezni vagy üzembehelyezni, korszerűsíteni, szüneteltetni, hosszabb szünetelés után újból üzembehelyezni csak a Munka Törvénykönyvében, illetve annak végrehajtására kiadott jogszabályokban előirt biztonsági és egészségvédelmi szabályoknak megfelelően szabad.

Vhr, 46. §. Az OBF ái ál meghatározott létesítmény, gép és berendezés épité áré, illetve alkalmazására
a "bányahatóságtól előzetes engedjlyt, üzembehelyezésére
pedig üzemengedélytf illetve használati / tipus / engedélyt
kell kérni.
Vhr. 47. §» /!/ A bányahatóság engedélyezi:
a., a bányászati föld alatti létesítményeket, ide.j . értve az aknát, aknaszállitó berendezést, kőolajés földgázkutató, valamint termelő mélyfúrást,
b., a bányavasutat, az ezen közlekedő berendezést,
géperejű jármüvet,
c., az idegen vasúthoz, közúthoz vagy viziuthoz nem
csatlakozó, azt nem érintő, vagy nem keresztező
bányászati függőpályát / függősin- és sodronykötélpálya /, az ezen közlekedő, illetve vontató
berendezést,
d., a postai hálózathoz nem c-satlakozó bányabeli
földalatti vezetékes távközlési berendezést,
e., a bányavállalat kezelésében lévő villamosenorgiát elosztó, átalakító és kapcsoló berendezést
az átvett villamosenergia mérési helyétol,
f., a bányászati csővezetéket.
/2/ A bányahatóság az engedelvezési eljárás során
a hatósági engedélyezésre vonatkozó jogszabály figyelembevételével jár el.
/3/ A bányászattal kapcsolatos egyéb külszini létesitmény / épület, függőpálya, vizilétositmény, stb. / engedélyezése során az engedélyezésre hatáskörrel rendelkező hatóság a bányahatóságot is köteles meghallgatni.
/4/ Az /!/ bekezdésben felsorolt létesituény átalakításához, bővítéséhez és elbontásához, engedélyének átruházásához, valamint a létesítmény több szerv által történő közös használatához is az engedélyező hatóság hozzájárulása
szükséges.

Bt,. 27. §« A bányása-atX létesítmények, gépek és berendezések építését, illetve üzembentartását a bányahatóság
ellenőízi* Ez nem érinti a létesitiaéirft-, gépet vagy "borén- ...dezést engedélyező hatóság szakfelügyeleti jogkörét,
Bt. 28. § T /!/ A bányaüzem köteles a bányaműveléssel
kapcsolatos térképekét / bányatérkép / elkészíteni és folyamatosan kiegészíteni,
/2/ Biztosítani kell a mérések pontosságát és azt, hogy
a bányatérkép a valóságnak megfeleljen. E célra felelős személyt kell kijelölni.
/3/ A bányaművelés befejezésével a bányatérképek erjy
példányát megőrzés végett át kell adni a bányahatóságnak.
Vhr, 49. §. /!/ A bányaüzem köteles a bányahatóság előírása szerint a*> bányatérképek egy példányát a bányahat óé •*""
nak átadni és azt folyamatosan kiegészíteni.
/2/ A bányahatóság köteles az érdekelt szervek számára a bányatérképekbe betekintést engedni.
'/hr. 50. §. /!/ A bányavállalat köteles bányamérő szolgálatot fenntartani. Ennek élén a vezető bányamérő / főbányamérő / áll.
/2/ A bányamérő szolgálat feladatára, dokumentációs
anyagára, továbbá a bányamérők képesítésére vonatkozó rendelkezéseket - az egyes bányászati iparágak sajátosságainak
megfelelően - az ágazgati miniszt r által az OBP elnökével
egyetértésben kiadott utasítás tartalmazza.
Bt. 29» §... /!/ A felügyeleti szerv a banyahatósággal

egyetértésben állapítja meg azokat a szabályokat, amelyek
szerint művelés alatt álló bányában / telepben / ásványi
nyersanyagkészlet visszahagyható. A megállapítás során figyelemmel kell lenni a biztonsági szempontokra és az esetleges késcSbbi termelés gazdaságosságára.

-. - 33 /2/ Az ásványi nyersanyagkészlet visszahagyására
vonatkozó rendelkezések megtartását a bányahatóság ellenőrzi; életbiztonsági vagy népgazdasági érdekből a bányahatóság a rendelkezéstől eltérést engedélyezhető
Vhr. 51. §. /!/ Az ásványvagyon teljes vagy részleges visszahagyásának szabályait a felügyeleti miniszter
a központi földtani hatósággal és a bányahatósággal egyetértésben határozza meg.
/2/ Bármilyen okból visszahagyott ásványi nyersanyagkészletet csak a központi földtani hatóság törölheti
az ásványi nyersanyagkészlet orsaágos nyilvántartásából*
Bt» 30. §. A bányavállalat / bányaüzem / a művelést
csak a bányahatóság által előzetesen jóváhagyott műszaki terv
alapján szüneteltetheti vagy szüntetheti meg.
Vhr. 52. §. /!/ A bányaüzem megszüntetése felől
a felügyeleti miniszter az ágazati miniszterrel egyetértésben határoz.
/2/ A bányaüzem megszüntetése esetén a központi
földtani hatósághoz meg kell küldeni az ásványi nyersanyagkészlet elszámolására - a központi földtani hatóság
által - előirt dokumentációt.
/3/ A bányaüzem szünetelési vagy megszüntetési
tervét részletes indokolással legalább 30 nappal a tervezett szünetelés, illetve megszüntetés előtt be kell terjeszteni a bányahatóságnak, amely a jóváhagyás felül 15
nap alatt határoz.
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3. Fejezet
A bányászat biztonsága
Általános biztonsági szabályok
Bt. 31._ §. /!/ A banyamunka biztonsagának fokozása
érdekében biztonsági szabályzatokat kell kiadni.
/2/ A bányaüzem köteles gondoskodni a biztonsági
szabályzatok végrehajtásáról. A biztonsági szabályzatokat
minden bányászati dolgozó köteles megtartani és az irányitása alatt álló dolgozókkal megtartatnj,
/3/ A bányászat biztonságát - hatáskörükhöz mérten az államigazgatási szervek" kötelesek előmozdítani és az ohhez megkivánt feltételeket biztosítani,
Vhr. 53. §« A bányaüzem megfelelő munkakörülmények
biztosításával és következetes munkafegyelem megteremtésével köteles elősegíteni a biztonsági és egészségvédelmi szabályzatok végrehajtását. Különös figyelmet kell fordítani a
tűzrendészet! szabályok megtartására is.
Vhr, 54. §. A bányavállalat / bányaüzem / vezetője
köteles minden üzemben - a felelős műszaki vezető felelősségének érintetlenül hagyása mellett - legalább bányatechnikusi végzettségű és 3 évi bányaüzemi gyakorlattal rendelkező biztonsági megbízottat kijelölni. Ha a biztonsági megbizott más munkakört is betölt, a bányavállalat vezetője
köteles gondoskodni arról, hogy a biztonsági megbízott e
feladatának maradéktalanul eleget tehessen.
Vhr, 55. §. A felelős műszaki vezető vagy helyettese
köteles a bányaüzemet az üzemi társadalmi munkavédelmi felügyelő, az üzemi orvos és a biztonsági megbizott bevonásával biztonsági szempontból havonta legalább egyszer felülvizsgálni és ennek megtörténtét, valamint intézkedéseit az
üzemellenőrző naplóban feljegyezni; az intézksdesek végrehajtását ellenőriznie kell.
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Vhr. 56* §. A "bányavállalat / bányaüzem / köteles
a balesetelhárítási és egészségvaielmi felvilágosító munkát korszerű eszközök segítségével megszervezni, továbbá
az üzemi szakszervezeti bizottságnak ez irányú munkájához
a szükséges feltételeket biztositeni.
Bt, 32. _§_« A bányászatban a korszerű technika alkalmazása réven is törekedni kell a dolgozók élete, testi ~-}sége és egészsége, az ásványi nyersanyagkészlet és a bányavagvon, valamint a bányamüvelés által érintett egyéb társadalmi érdekek védelmére.
Bt. 33. §. /!/ A bányaüzem dolgozóit rendszeres bxLesetelháritási oktatásban kell részesíteni. Bányamunkát
csak az végezhet, aki az alapvető balesetelhárítási ismeretekből vizsgát tett,
/2/ A bányavállalatnak / bányaüzemnek / és felüg oloti szerveinek vezető és ellenőrző munkakört betöltő müsz;
ki dolgozói kötelesek a bányahatóság által előirt időszakonként a biztonsági szabályzatok ismeretéből vizsgát tenni,
Vhr. 57. §. /!/ A bányavállalat köteles minden újonnan
munkába lépő vagy új munkakörben foglalkoztatott dolgozót
munkába állítása előtt gyakorlattal egybekötött balesetelhárítási és egészségvédelmi oktatásban részesíteni s az oktatás anyagából vizsgáztatni*
/2/ A bányaüzem dolgozói részére rendszeres balesetelhárítási tanfolyamot kell tartani s ennek anyagából a kerületi bányamüszaki felügyelőség kiküldöttje, illetve a körzeti bányamüszaki felügyelő előtt vizsgát kell tenni.
/3/ A bányaüzem a dolgozónak a felvétel alkalmával
Írásbeli elismervény ellenében balesetelhárítási és egészségvédelmi ismertetőt köteles kiadni.
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/4/ A Bt. 33. §-ának /2/ bekezdésében megjelölt
1
vizsga szabályait az OBí elnöke állapítja meg.
Az a műszaki dolgozó, aki a vizsgán nem jelenik meg, vagy
akinek vizsgája eredménytelen* a vizsga eredményes letété-.,
léig munkakörében tovább nem foglalkoztatható.
Bt. 34...._§•_ A bányahatóság által kijelöli bányaüzemekben / bányavállalatoknál / bányamentő szolgálatot kell szervezni, illetve központi vagy Önálló bányamentő állomásokat
kell létesiteni.
A bányát fenyegető veszélyek megelőzése
Bt. 35. §. A bányavállalat / bányaüzem / köteles dolgozóit a bányászat veszélyeivel szemben megvédeni és ezért
a kutatás, a bányatelepités és bányaművelés során megfelelő
intézkedéseket kell tennie a bányát fenyegető veszélyek megelőzésére.
Vhr. 58. §. /!/ A bányavállalat már a kutatási munkálatokkal egyidőben köteles intézkedéseket tenni a bányairuvelés
veszélyességének csökkentése érdekében.
/2/ Az ipari tudománvos kutatás keretében gondoskodni
kell a rendszeres bányászati biztonságtechnikai kutatásról
is. A biztonságtechnikai kutatás tématervének megállapitásába az OBF-et be kell vonni,
Bt. 36. §« A bányaüzemeket a vizveszely, a sujtólégvagy szénporrobbanás és a t izveszély szempontjából minősiteni kell. Ezekben bányamunkát ösak a minősítésnek megfelelő
biztonsági szabályok megtartásával szabad végezni.
Vhr. 59. §. /!/ A Bt. 36. §-a szerinti minősités az
OBF hatáskörébe tartozik; az OBP a felügyeleti szervvel egyetértésben jár el.
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/2/ Minden bányaüzemben meg kell szervezni a megelőző tűzvédelmet.
/3/ A. föld alatti tűzvédelem műszaki és szervezeti
feltételeit, továbbá az egészségre ártalmas anyagok és munkafolyamatok, valamint a vj .amos energia föld alatti alkal1
mazásának feltételeit az OBI , elnöke az illetékes' miniszterrel egyetértésben határozza meg.
' /4/ A föld alatti bányatüz elfojtásában az állami
tűzoltóság csak a bányaüzem felkérésére és szakirányításával
működhet közre.
.-=. .
/5/ A bányák föld feletti részének tüz,rendészeti
előírásait az illetékes tűzrendészeti hatóság határozatban
állapítja meg. A határozat kiadását megelőző tűzrendészeti
szemlére a bányahatóságot is meg kell hivni.
Bt. 37. §« A viz- és gázves'zély, sujtólég- vagy szénporrobbanás, tűzveszély, porártalom, su^árveszély és kőzetomlás megelőzésére szolgáló intézkedéseket fel kell venni
a bányaüzem műszaki üzemi tervébe.
Intézkedések üzemzavar és balesetek esetén
Bt. 38. §. /!/ Ha a bányaüzemben üzemzavar vagy baleset következik be, a bányaüzem felelős műszaki vezetője köteles megtenni minden Olyan intézkedést, amely a további veszélyt és a kár mértékét a legkisebbre korlátozza.
/2/ A súlyos üzemzavar esetén megteendő intézkedések
tervszerűségének biztosítása érdekében a bányaüzem köteles
- a bányahatóság jóváhagyásával - a bányát fenyegető veszélyek / 37. §* /esetére üzemzavar elhárítási tervet késziteni.
Bt* 39» §. A sulvos üzemzavart -és balosetet a bányahatóság köteles megvizsgálni. :

Ennek során megállapítja a2 tizemzavar vagy baleset
az., egyes érdekelt személyek felelősségéi; és megteszi a
felel6sségrevonásrá, valamint a hasonló esetek megelőzésére szükséges intézkedéseket. A bányahatóság megállapításai a biróségot nem kötik.
Bt,40. §. A bányaüzem felelős műszaki vezetője köteles a súlyos üzemzavarokról' és a balesetekről nyilvántartást vezetni.
Vhr. 60. §. Az OBP* állapítja meg, hogy milyen üzemaavarokat és baleseteket kell súlyosnak tekinteni és melyeket kell a bányahatóságnak bejelenteni,
Vhr*...61. § Az OBP elnöke engedélyezi és a iíözponti
Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben irányítja a '
bányászati baleseti statisztikai adatszolgáltatást.
Védőpillér
Bt. 41r. .§_» /!/ Ha a bányászati müveletek lakótelepülést, felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt,
folyó- vagy állóvizet veszélyeztetnek, megóváaukra védőpillért kell kijelölni.
/2/ A védőpillért az érdekeltek meghallgatásával és
az illetékes szakhatóság előírásainak figyelembevételével
a bányahatóság jelöli ki. A védőpillért fel kell venni a
műszaki "temí tervbe.
/3/ A bányahatóság - népgazdasági érdekből - az érdekelt felügyeleti szerveknek, valamint a fővárosi, megyei,
városi tanács végrehajtó bizottsága építésügyi feladatot
ellátó szakigazgatási szervének hozzájárulásával védőpillér
kijelölése helyett a veszélyeztetett létes tmény lebontását
vagy áttelepítését, vagy a vízfolyás / állóvíz / áthelyezését is elrendelheti, illetve az illetékes hatóságnál ilyen
intézkedést kezdeményezhet.

- 39 - /4/ A bányahatóság az érdekelt szervek meghallgatásával engedélyezheti a védőpillér meggyengítését vagy lefejtését, ha annak rendeltetése megszűnt, vagy ha azt a népgazdaság érdeke megkívánja és az életbiztonsági követelmények
egyéb módon is kielégíthetők.
Vhr. 62. §. A védőpillér kijelölésére a javaslatot
- a bányahatóság előirásai szerint - a bányaüzem köteles
kidolgozni. A bányahatóság megkövetelheti a Bányászati Kutató
Intézet vagy az általa kijelölt más szerv szakvéleményének
bemutatását, ha a bányaüzem az előírtnál kisebb méretű védőpillért kivan alkalmazni,
Vhr. 63./1/ A védőpillért fel kell tüntetni a műszaki üzemi tervtérképen és t- £den bányatérképen.
/2/ A térképen a védőpillér mellett fel kell tüntetni
a bányahatóság engedélyezési számát.Vhr. 64. §. /!/ Ha a védőpillér kijelölése helyett
külszíni létesítmény, vízfolyás vagy állóviz áthelyezésére
kerül sor, előzetes gazdaságossági számítást kell készíteni,
Vizfolyás vagy állóviz áthelyezése esetén a gazdaságossági
számítás elkészítésénél figyelembe kell venni a vízügyi hatóság szakvéleményét.
/2/ Vizfolyás vagy állóviz áthelyezését az /!/ bekezdésben meghatározott gazdaságossági számítás közlésével
a vízügyi hatóságnál kell kezdeményezni.
4. ?e

Bányakárok. Újrahasznosítás.
Bt, 42. §, /!/ A bányászati tevékenység során töre
kedni kell a kutatás és bányamüvelés által okozott károk
megelőzésére és elhárítására.
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/2/ A bányászati--tevékenység foJ^rtán jmásuoak okozott
kárt meg kell téríteni.
/3/ Az ingatlanban, épületben, az ingatlan más alkotórészében és tartozékában bekövetkezett, továbbá a vízelvonás folytán keletkezett károkat, valamint az ezekkel
kapcsolatos károkat / a továbbiakban együttesen* bányakárok / e törvény rendelkezései szerint kell megtéríteni.
A bányászati tevékenység folytán okozott egyéb károk megtéritésére, úgyszintén a bányakárokkal kapcsolatos, e törvényben nem szabályozott kérdésekre a polgári jog általános
szabályai az irányadók.
/4/ A bányakárok megtérítésének módját a Minisztertanács szabályozza.
Vhr. 65. §. A kár megelőzésére vagy elhárítására
szolgáló intézkedéseket a bányahatóság is elrendelheti.
Vhr, 66. §. /!/ A bányakár folytán keletkezett kár-p
talanitási kötelezettség azt a bányavállalatot, illetve
bányászatra jogosult egyéb szervet terheli, amelynek részére a bányahatóság a bányatelket megállapította, illetve
amelynek tevékenysége következtében a kár előállott.
Egyetemleges a kártalanítási kötelezettség, ha a bányakár
több bányavállalat tevékenységének a következménye.
A bányavállalatok a kárt agyinas között magatartásuk felróhatósága arányában, ha pedig ez nem állapitható meg, egyenlő arányban kötelesek viselni.
/2/ Bányakárként kell megtéríteni azt a kiadást is,
amelyet más személy a kár megelőzésére vigy elhárítására
a bányahatóság intézkedése alapján teljesített. Sürgős
szükség esetén a bányahatóság hozzájárulását utólag lehet beszerezni.

- 41. "Vhr. 6?7 §. A szabályszerűen folytatott bányászati tevékenység során keletkezett bányakár megtérítése - amennyiben annak megelőzése, elhárítása, illetve
csökkentése érdekében a bányavállalat a szükséges intézkedéseket megtotte - nem ronthatja a bányavállalat gazdasági eredményét. A részletes szabályokat a pénzügyminiszter az Országos Tervhivatal elnökével s az érdekelt miniszterekkel egyetértésben állapítja meg.
Vhr. 68, §. /!/ A távlati kutatás következtében keletkezett károkat a központi földtani hatóság költségvetéséből, a beruházási tervben szereplő, meghatározott bánya
.telepítését vagy működő bánya bővítését célzó kutatás, tóvábbá az ugyanilyen célú építés folytán keletkezett bányakárt a beruházási előirányzatból kell fedezni.
7\ . • .
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/2/ A terep lényeges átalakulását, vagy a viz nagykiterjedésű területen való elapadását vagy kiöntésért;-okozó,
nagyméretű va£,y nagytorjedelmü károk esetén az illetékes
miniszter előterjesztést tehet a Minisztertanácshoz a kártalanítás módjának és feltételeinek eltérő rendezésére.
Bt. 43«. §• /!/ A mező- és erdőgazdálkodásban okozott
bányakárt pénzben, az egyéb bányakárt lehetőleg természetben kell megtéríteni.
/2/ Természetbeni kártalanítás esetén az esetleges
értékkülönbözetet pénzben kell megtéríteni. Ha a természetben nyújtott kártalanítás értéke meghaladja az okozott kárt,
a károsult válasz hat, hó-y a különbözetet méltányos határidő alatt megtéríti, vagy természetbeni kártalanítás helyett
pénzbeni kártalanítást igényel.
/3/ Nem jár kártalanítás az építményben keletkezett
kárért, ha az építmény bányamüvelésre fenntartott területen
/49. §• /) vagy bányatelek határain belül építési engedély
/47, §. / nélkül, vagy az abban - a kárelhárítás érdekében
megszabott feltételek megsértésével emelték.
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/4/ A szocialista szervezetsz között a 'Kártalanításról a Minisztertanács eltérően is rendelkezhetik,,
Vhr. 69. §, Mezőgazdasági ingatlan ideiglenes megmüvelhetetlensége esetén az ingatlanon lévő zöldleltári
értékért / szántás, vetés, folyó gazdasági évben végzett:
trágyázás költsége, évelő takarmánynövényekben, gabonanemüekben, szőlőben, gyümölcsösben, stb. keletkezett kár /?
valamint az esetleges egyéb károkért, ideértve a művelési
ág változásából eredő károkat is, a tényleges- kárnak megfelelő pénzbeli kártalanítást kell fizetni. A zöldiéit ári
értek megállapításánál a községi, járási jogú városi, fővárosi / városi / kerületi -tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási szervének javaslatát kell figyelembe venni. A: zöldleltári értékben felmerült káron felül
a művelési ág változásából eredő kár megtérítését célzó
kártalanítás összege nem haladhatja mog az érintett ingatlan három évi tiszta jövedelmét.
Vhr. 70. §, /!/ Állami tulajdonban lévő erdő időleges használhatatlansága esetén a faanyag szükségszerű
kitermeléséről az erdészeti szervek gondoskodnak. A kitermelt faanyagot az erdészeti szerveknek kell átadni.
/2/ Nem állami tulajdonban álló erdő időleges használhatatlansága esetén az erdőgazdasági termékekben okozott
kárt pénzben kell megtéríteni .
/3/ Mezőgazdasági termelőszövetkezet a
álló erdő kitermelt faanyagával a vonatkozó külön jogszabályok szerint rendelkezik.
/4/ Sürgős szükség eseten, ha az előírásoknak megfelelő kitermelés nem biztositható, a kitermelésre és az
anyagelszámolásra az érdekelt szervek külön állapodnak meg.

- 43 •/5/ A kitermelt, de az erdészeti szervek, illetőleg
a mezőgazdasági termelőszövetkezetek részére át nem adott
faanyag értékét meg kell teríteni.
Vhr. 71. §_• /!/ Házhely és egyéb be nem épített belterületi ingatlan időleges használhatatlanná válása esetén,
kártalanítás fejében, a helyben szokásos bérösszeget kell
téríteni.
/2/ Épület megrongálódása esetén a kártalanítás helyreállítással történik. A helyreállítási kötelezettség megállapításánál az építésügyi hatóság javaslatát figyelembe
kell venni.
/3/Épület végleges használhatatlanná válása eseten
kártalanításként oly épületet / szükség esetén telket is /
kell a károsult rendelkezésére bocsátani, amelynek értéke
megfelel a kár bekövetkezte előtti használati értéknek.
A használati értékre városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, megyei városban a kerületi hivatal, községet
illetően az elsőfokú építésügyi hatóság a bányavállalat megkeresésére harminc napon belül köteles tájékoztatást adni.
/4/ A kártalanitás kivételesen pénzben történhet akkor,
ha ezt a körülmények indokolják.
/5/ Lakóépület ideiglenes használhatatlansága esetén
a bányavállalatnak kell gondoskodnia arról, hogy a lakókat
az épület helyreállításáig megfelelően elhelyezze.
Vhr. 72. §. /!/ A kárt szenvedett ingatlannál nagyobb
értékű ingatlant csak kivételesen l<jhet kártalanításul felajánlani. A károsultnak az erre irányuló felszólítástól számított 30 napon belül kell kötelezettséget vállalnia az értékkülönbözet megtérítésére. Ennek hiányában a kártalanitás pénzben történik.

/2/ Az értékkülönbözet megfizetésének feltételeit a kisajátítással kapcsolatos kártalanításra vonatkozó szabályok szerint kell megállapitani.
/3/ Az értékkülönbözet és járuléka erejéig a kártalanitásul adott ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyezni.
/4/ Ha a kárt szenvedett épület és a hozzátartozó telek értéke nagyobb, mint a kártalanításul felajánlott épületé
és a hozzátartozó teleké, az értekkülönbözetet a károsult rész-ére pénzben kell megfizetni.
Vhr. 74. §• A törvény -hatálybalépése előtt bányatelken emelt épületben keletkezett bányakárért is a bányavállalat felöl, kivéve, ha igazolja, hogy 1945. április 4.
után épitesi engedély nélkül, vagy nem az előirt feltételeknek megfelelően történt az épitkezés.
Bt.44* §» Bányakár megállapítása, valamint az ennek
fejében járó kártalanítás felől - megegyezés hiányában a városi, fővárosi-kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási, feladatot ellátó szakigazgatási szerve, valamint a járási, megyei városi kerületi hivatal a kisajátítási jogszabályok megfelelő alkalmazásával határoz. A határozattal meg nem elégedő ügyfél a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alitt a bírósághoz fordulhat.
/Az 1971:1.tv. és az 1030/1971/VII.8./ Korm. sz. határozat rendelkezéseinek megfelelően módosult szöveg. /
Vhr. 76. §. /!/ A bányavállalat által felajánlott kártalanítással meg nem elégedő károsult a kártalanítási eljárás lefolytatása végett az ingatlan fekvése szerint illetékes városi, 'fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottsága
igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez, illetőleg a járási, megyei városi kerületi hivatalhoz fordulhat. Szükség esetén'szakértőként a bányahatóságot kell meghallgatni.
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/2/ A jogerős államigazgatási határozattal meg nem
elégedő ügyfel - a kisajátításra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően - a keresetet az ingatlan fékszerint illetékes bíróság előtt indíthatja meg.
/3/ Csereins^tlannal történő kártalanítás eseten a
károsult a felajánlott kártalanítást maghalidó követelését
csak pénzkövetelésként érvényesítheti.
/4/ A bányakárt ál ani t ási eljárás és per, valamint
az ezzel kapcsolatos minden, beadvány illeték - ás költségmentea.
"St« 45, L §« /!/ A bányavállalat - a népgazdasági érde.k és gazdaságosság figyelembevételével - mielőbb, de
legkésőbb a bányászati tevékenység befejeztével köteles
a külszíni területen, amelynek használhatósága a bánva-'
szati tevékenység következtében megszűnt, vagy lényegesen korlátozódott, tájrendezési kötelezettségének fokozatosan eleget tenni és ezzel a területet újrahasznosítása
céljára alkalmas állapotba hozni,
/2/ Az újrahasznosítás felöl a bányavállalat által
készített terv alapján, «a bányahatóság javaslatára és az
érdekeltek meghallgatásával a következő szervek határoznak:

.

:

a,, belterület tekintetében a városi, fővárosi
kerületi tanács végrehajtó bizottságának
építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási
szerve, illetőleg - község esetében - á;<já. -:r rási hivatal,
••.:
b., külterület tekintetében a járási, városi,
összevont járási és városi, fővárosi kerületi földhivatal, illetve ha az újrahasznosítás több járást, várost vagy fővárosi keraletet érint, a megyei, illetőleg a fővárosi földhivatal.
«

-« 46 /3/ A. bányászat céljára^szükségtelenüé vált ingatlanok kezelését az újrahasznosításra illetékes szervnek
.kell. átadni, .: . .\- -.-;
Vhr. 77. §. /!/ Az újrahasznosítás céljának meghatározására a szükséges adatok e s-, szak vélemény ék közlésével
*
' '
"
a bányavállalat köteles előterjesztést tenni. Ennek alapján
•: . . : .;
• 'J •'..
belterület tekintetében a városi,..-fóvárosi kerületi tanács
végrehajtó bizottságának épitésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg — község esetéberi - a járási
hivatal, külterület tekintetében a járási,'Városi, összevont járási és városi, fővárosi kerületi földhivatal, illetőleg ha az újrahasznosítás több járást, város-t va"gy fővárosi kerületet érint, a megyei, fővárosi földhivatal' az érdekelteket, köztük a bányahatóságot, a szükséghez képest a
helyszíni tárgyalás keretében meghallgatja és 30' napon belül határozatot hoz.

f

*

/2/ Az új bányák telepítési terveiben és a működő bányák műszaki üzemi terveiben a külszíni terület tájrendezési
teendőit a terv jellegének megfelelő részlatességgel az.
Országos Természetvédelmi Hivatal és az erdekeltek bevonásával
ki kell dolgozni-.
ÓI'

/3/ A tájrendezéshez, a területnek újrahasznosításra
alkalmassá tételéhez szükséges intézkedések tervbe állítását és végrehajtását a bányahatóság ellenőrizheti.
/4/ A tájrendezési kötelezettség kiterjed a bányászatta jogosult szövetkezetre / szövetkezeti vállalatra /, illetve társadalmi szervre / Bt. 4. §* / is« .
Vhr. 78. §, A tájrendezés, a területnek újrahasznosítás céljára alkalmassá tétele a bányavállalat, az újrahasznosítás p^dig annak a szervnek a feladata, amelynek tevékenységi körébe az újrahasznosítás magvalósítása tartozik és amely
szerv részére aH ingatlant átadták.'

- 47 Vitás esetben a felügyeleti szervek egyetértésben döntenek.
Egyéb illetékes szerv hiányában a bányászat céljára szükségtelenné vált ingatlan kezelését a községi, városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó izottságának, illetőleg a
megyei városi kerületi hivatalnak kell átadni.

5« fejezet
Ingatlanok és vizek használata

: \ /='-

A felszíni ingatlantulajdon korlátozása
Bt, 46. §f /!/ Az ingatlan tulajdonosa / kezelője,
használója / terítési igény; nélkül- köteles turniV hogy a
bányavállalat az ingatlanon annak rendeltetésszerű használatát nem akadályozó módon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helvezzen el, illetve az ingatlan felszíne alatt vagy felett a rendeltetésszerű használatot nem
akadályozó függőpalvát vagy vezetéket helyezzen el.
/2/ Az ingatlan rendeltetésszerű hisználatát akadályozó vezetékoszlopok, állomások* és egyéb létesítmények elhelyezése cáljára a bányavállal át - kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igén/el.heti.. A-:.szolgalom alapítása és
a kártalanítás felől - megegyezés hiányában - a városi,
fővárosi kerül .ti tanács, végrehajtó.bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a
járási, megyei városi "kerületi "hivatal a kisajátítási jogszabályok megfelelő alkalmazásával határoz.
A megállapított kártalanítással meg nem elé0edő ügyfél a
kisajátítás kártalanításra vonatkozó szabályok szerint a
bírósághoz fordulhat,
/3/ Ha az előző bekezdésben említett bányászati létesítmények az ingatlan ranloltetesszerü használhatóságát
megszüntetik vagy súlyosan akadályozzák, úgyszintén ha a
bányavállalatnak az ingatlanra tartósan szüksége van, az

«-• --
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ingatlan kisajátításának, illetve a kezelői jog megszerzésének van helye*
<".-/4/ Az /1/-/2/ bekezdés alapján véglett ténykedés
során az ingatlanon okozott kárért a bányavállalat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles kártalanítást
nyújtani.
/5/ A bányavállalat az /1/-/3/ bekezdésben foglalt
jogokat a honvédség kezelésében lévő, illetve honvédelmi
szempontból fontos területek tekintetében csak a honvédelmi
miniszter előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja.
Vhr. 79. §. A Bt. 46'. §-a /!/ bekezdésének alkalmazásánál a szeizmikus robbanást és felvételezést mérésnek
kell tekinteni,
"\hr.80. §. /!/ A bányavállalat köteles az ingatlantulajdonost / kezelőt, használót / a Bt. 46. §-ának /!/
bekezdésében emiitett tevékenység megkezdése előtt értesiteni„
/2/ Ha az /!/ bekezdésben emiitett tevékenység több
ingatlantulajdonost / kezelőt, használót / érint, az értesítés a községi szakigazgatási szerv, a városi, fővárosi
kerületi tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal révén közhírré tétellel történik.
Vhr. 81. §. A Bt. 46. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell a bányászati célt szolgáló függőpályákhoz és vezetékekhez tartozó átalakító és kapcsoló berendezésekre, az ingatlanon áthaladó vezetékek védőberendezéseire, valamint a kőolaj, kőolajtermék és gáztávvezetésre is»
Vhr. 82. §. /!/ A bányavállalat köteles megkísérelni,
hogy az ingatlan tulajdonosával / kezelőjével / szerződésben
megállapodjék a szolgalom alapítása, valamint a kárt ilinitás tárgyában,
:-.«•.
.. •
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/2/ Ha nem sikerül megállapodni, a "bányavállalat
az ingatlan fekvése szerint illetékes városi, fővárosi
kerületi tanács végrehajtó bizottsága igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szervénél, illetőleg a járási,
megyei városi kerületi hivatalnál kérheti szolgalom alapítását. A kérelemben meg kell jelölni az igenyelt szolgalom tartalmát, csatolni kell az ingatlan vázrajzát, a
vonatkozó ingatlannyilvántartási / telekkönyvi / adatok,
valamint a tulajdonos / kezelő / nevének és címének feltüntetésével.
/3/ A szakigazgatási szerv a bányavállalat kérelmealapján az érdekeltek meghallgatására haladéktalanul határnanot tűz ki. A kellően megidézett érdekeltek távolmaradása esetében azt kell vélelmezni, hogy a távolmaradók
a szolgalom alapításihoz hozzájárulnak. Erre az idézésben
figyelmeztetni kell az érdekelteket.
/4/
dályozása
kezdése /
időpontja

Az ingatlan rendeltetésszerű használatának akamiatt járó kártalanítás /Bt, 46. §-ának /2/ bemegállapítása során a szolgalmi jog alapításának
az irányadó.

/5/ A bányavállalat kérésére a szolgalmat alapitó
határozat azonnali végrehajthatóságát is ki lehet mondani,
ha a munka haladéktalan megkezdése népgazdasági érdekből
indokolt.
/6/ A szolgalmat alapitó határozatot kézbesíteni kell
az érdekeltük és - jogerőre emelkedése után - meg kell küldeni az illetékes járási földhivatalnak azzal a megkereséssel, hogy a szolgalmat az ingatlinnyilvántartásban / telekkönyvben / a bányavállalat javara jegyezze be.
Vhr. 83• §• /!/ Hí a bányászati létesítmények az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságát megszüntetik vagy súlyosan akadályozzák, az ingatlan tulajdonosa is igényelheti.
a kisajátítás elrendelésére hatáskörrel rendelkező hatóságnál az ingatlan kisajátítását.

-
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/2/ Ha az ingatlan állami tulnjdonban áll, kisajátítás helyett a kezelői jog átadásának van helye.
Vhr„ 84. §. Az ingatlan tulajdonosa / kezelője,
használója / az ingatlanon elhelyezett bányászati létesítményeket és mérési jeleket kirnelni köteles.
Vhr. 85. §• A bányászati célt szolgáló csővezetéknek és tartozékainak a bányahatóság által megállapított
biztonsági övezetében nem szabad új építményt emelni, sem
olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát
veszélyeztetné.
Bt. 47. §... /!/ A bányatelek hatarai közt fekvő ingatlant telekalakítás céljára megosztani, vagy azon építkezni csak az építésügyi hatóságoknak a bányavállalat hozzájárulásával adott engedélyével, illetve az engedélyben
megszabott feltételek megtartásával szabad.
/2/ Ha az építésügyi hatóság határozata ellen az
érdekelt ügyfél a bányavállalat hozzájárulásának hiánya
miatt történt elutasítás, vagy a bányavállalat által kikötött feltételek miatt ól jogorvoslattal, a másodfo.ku
építésügyi hatóság a bányavállalat felügyeleti szervének
és a bányahatóságnak meghallgatásával határoz,
Vhr. 86, §. /!/ Az építésügyi hatóság a bányatelek
jogositottját keresi meg az íngatlanmegosztishoz, illetve
építkezéshez való hozzájárulás végett.
/2/ Ha a bányavállalat az ingatlanmegosztáshoz, illetve az építkezéshez hozzájárulását megtagadja, az építésügyi hatóság a kérelmet elutasítja és az ingatlanra építési
tilalmat rendel el.
/3/ Ha a bányavállalat az ingatlan megosztásához,
illetve az építkezéshez feltételekkel járul hozzá, az épi
tésügyi hatóság az engedélyt a bányavállalat által közölt
feltételeknek megfelelően adja meg.

' J-
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/4/ A bányavállalat hozzájárulásának hiánya vagy
a bányavállalat által feltételek kikötése eseten az ezzel
kapcsolatos esetleges kártalanításra az építésügyi jogszabályok az irányadók.
Bt. 48. §. A bányavállalat az építésügyi hatóságtól kérheti, hogy a bányatelek h"*"arai' közt fekvő építési
telkekre rendeljen el építési tilalmat, vagy korlátozást.
Az ezzel kapcsolatos esetleges kártalanításra az építésügyi
jogszabályok az irányadók.
:
Vhr. 87. §. /!/ A bányavállalatnak az építésügyi
hatóságnál előterjesztett kérelmeben meg kell jelölnie az
építési tilalom vagy korlátozás alá eső ingatlanok ingatlannyilvántartási / telekkönyvi / adatiit / tulajdoni lap
száma, telekkönyvi betét- és helyrajzi számok, ingatlantulajdonos vagy kezelő /.
/2/ Az építési tilalmat vagy korlátozást a járási
földhivatal a jogerős határozat alapján az ingatlinnyilvántartásba / telekkönyvbe / bejegyzi.
/3/ A bányavállalat köteles az illetékes tanács fejlesztési alapja ja/ára megtéríteni azt az összeget, amelyet a tanács végrehajtó bizottsága abból a bányavállalat
intézkedése alapján elreudelt építési tilalommal, vagy korlátozással terhelt ingatlanok tulajdonosainak kártalanítására fordított.
Vhr. 88.. §. A bányászati tevékenység befeje-'ése
után az építési tilalom vagy korlátozás csak abban az esetben szüntethető meg, ha az illetékes miniszter és a központi
földtani hatóság nyilatkozata alapján megállapítást nyer,
hogy a területen a bányászattal összefüggő és a felszint
veszélyeztető talajmozgás már nem várható.
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Bt. 49• §• Az ásványi nyerst'yag készletet tartalmazó területeket az illetokes miní.ijzter és a központi földtani hatóaág javaslatára a területrendezési tervek
megállapításánál figyelembe kell venni. A területrendezési
tervekben bányaművelés coljára fenntartott területen területfelhasználási, illetve építési korlátozásokat lehet
életbe léptetni.
Vhr. 89. §. A területrendezési tervek előkészítőse
során a központi földtani hatóságot fel kell hívni, hogy
az ásványi nyersanyagkészletet tartalmazó területeket a
készletek jellemzőinek feltüntetésével jelölje meg.
Vizhasználati jog
Bt. 50. §. /!/ A bányavállalat a bányában feltárt,
az ott fakadó vagy oda behatoló vizet / banyavizet / e
törvény szabályai szerint, az egyob vizeket pedig a vízügyi jogszabályok szerint jogosult használni. A vízügyi
jogszabályok irányadók a bányászati tov«kenység folytán a
bányából.a felszínre kerülő víz, illetve áthelyezett élő
vízfolyás és csapadékvLZ elvezetésére is.
/2/ A bányavíz mennyiségének változásáért a bányavállalat nem felelős.
/3/ Bányavállalat vízhasználatára vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárás során a vízügyi hatóság a bányahatóság meghallgatásával határoz.
Vhr. 90» §• /!/ A folyékony és gáznemü ásványi nyersanyagok bányászata során feltart és bányaüzemi célra szükséges mélységi vízzel a bányavállalat rendelkezik.
/2/ A bányavállalat által kitermelt víz termelési
költségeihez az átvevőnek megtakarítása arányában a bányavállalat részére térítést kell fizetnie. A táritáe
mértokét a nehozipari miniszter és az Országos Vizagyl
Hivatal elnöke együttesen állapítja meg.
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Vhr. 91« §. /!/ A bányából felszínre kerülő víznek a legközelebbi vízfolyásig, illetve állóvízig való
elvezetéséről a bányavállalat köteles gondoskodni.
/2/ A bányavállalat a.vízelvezetés tervét a vízjogi engedély megszerzése végett köteles a vízügyi hatósághoz benyújtani. A tervnek tartalmaznia kell az esetleg
szükséges létesítmények vagy tisztítási folyamat-ok előírásait is.
Vhr. 92. §. Ha a bányaviz felhasznál isa terén különböző felügyeleti szervek alá tartozó banyavállalatok közt
vita merül fel, a bányaviz felhasználását a bányahatóság
szabályozza.
6. [fejezet
Műszaki fejlesztés
Bt, 51. §• /!/ A bányászatban a termelékenység növelése, a munka megkönnyítése, a nehéz és az egészségre ártalmas fizikai munk\ fokozatos megszüntetése érdekében törekedni kell - a gazdaságosság szem előtt tartásával - a legfejlettebb technika feltételeinek megvalósítására és alkalmazására.
/2/ A műszaki fejlesztést a szervezett tudományos
kutató munka eredményeinek és a nemzetközi tapasztalatoknak
gyakorlati alkalmazásával is elő kell segíteni.
Vhr. 93 • §• /!/ A műszaki fejlesztési intézkedéseket
minden esetben gazdaságossági számításokkal kell megalapozni
/2/ Előnyben kell részesíteni az olyan müsziki fejlesztési célkitűzést, amely fokozottan figyelembe veszi a
bányamunka biztonságát és s* egészséges munkakörülményeket.
Vhr. 94. §. Új bányák telepítésénél olyan technikai
színvonal elérésére kell törekedni, amely a kérdéses időszakban a bányászat átlagos műszaki technológiai színvonalát felülmúlja.

Vhr. 95. §. Az új technológiai módszerek bevezetése előtt tudományos kutatási és kisérleti munkálatokat
kell végfzni, különösen a következő esetekben:
a.^ minden új berendezés vagy új gop gyártása
előtt,
b,, olyan terület bányaművelése előtt, amelynek
veszélyforrásai nem ismeretesek,
c„, müvelés alatt álló területen akkor, ha új,
eddig nem ismert veszélyforrást fedeztek
fel, vagy valamilyen veszélyforrásra indokolt gyanú merült fel,
d., új bányászati, különösen robbantótechnikai
módszerek bevezetése előtt, amelyek közvetlenül vagy közvotve veszélyeztethetik az
életbiztonsagot,
e., olyan veszélyforrások elhárítása céljából,
amelyekre a bányabiztonsági kutatás eddig
nem terjedt ki.
Vhr. 96. 5, A hazai tudományos kutatás, valamint a
nemzetközi bányászati kutató munka eredményeinek elterjesztéséről és a gyakorlati tapasztalatok szervezett kicseréléséről az illetékes miniszter gondoskodik.
Bt. 52. §. Gondoskodni kell a bányászati dolgozók
szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Egyes munkakörök
képesítéshez kötését az illetékes miniszter a munkaügyi miniszterrel, a bányahatósággal és a szakszervezettel egyetértésben, az érintett oktatási intézmények felügyeleti hatóságának meghallgatásával szabályozza.
Vhr. 97. §. /!/ A továbbképzés.- irányelveit és tematikáját - a mérnöktovábbképzésre vonatkozó rendelkezések
figyelembevételével - az ágazati miniszter az OBP elnökével
és a szakszervezettel - a bany-ageológus továbbképzés tekintetében a központi földtani hatóság vezetőjével - egyetértésben
határozza meg.

/2/ A bányászati szakmunkás- és technikusképzést,
valamint a továbbképzést- különös tekintettel a biztonsági és munkavédelmi ismeretek elsajátítására - a bánj^ahatóság ellenőrzi.
/3/ A bányászati - geológus, geofizikus - és épitőanyagipari felső- és középfokú oktatás tantervében biztositani kell a bányajog oktatását.
>
H A R M A D I K

RJÍSZ

A BÁNYÁSZOK ERKÖLCSI ÉS ANYAGI
MEGBECSÜLÉSE

Bt. 53. §*
A bányászokat nehéz munkájuk ás a bányászatnak az ország gazdasági életében elfoglalt jelentősége
alapján - mind erkölcsi, mind anyagi .-tekintetben - elismerésben kell részesíteni.
Bt. 54« JL /!/ Minden év szeptember havának első vasárnapját az ország "bány^Bznap"-ként ünnepli,
/2/ Azoknak a bányászoknak, akik jó munkájukkal és
fegyelmezett magatartásukkal arra érdemesnek bizonyultak*
kitüntetéseket, illetve kitüntető Jelvényeket kell adományozni. A kitüntetéseket és kitüntető jelvényeket, valamint
adományozásuk feltételeit külön jogszabály állapítja meg.
/3/ A bányászok jogosultak a múlt harcos hagyományait és a bányászmunka megbecsülését kifejezésre juttató diszegyenruha viselésére.
/4/ Gondoskodni kell a magyar bányászat és bányászélet haladó hagyományainak ápolásáról, a müszaki-törtésieti
és a magyar bányászatra vonatkozó emlékek felkutatásáról és
megőrzéséről.

Vhr. 98. §. /!/ A bányászatban - az egyéb kitüntető jelvények mellett - Bányász Szolgálati Érdeméremmel
lehet kitüntetni azokat a dolgozókat, akik kötelességüket
hosszabb ideié, megszakítás nélkül, jól és fegyelmezetten
teljesitik.
/2/ A Bányász Szolgálati Érdemérem jelvény 36 mm
átmérőjű, 4 mm széles babérkoszorú veszi körül, középen
fent 10 mm átmérőjű cimerrel,' alatta keresztbe fektetett
bányászkalap-'cs. A babérkoszorún belül 4 mm széles, zománcozott alapon köralakban "Bányász Szolgálati Érdemérem"
felirás van, amely a cimor két oldaláig terjed,
/3/ Az érdeméremnek bronz, ezüst, és arany fokozata
van.

/4/ Az érdemérem bronz fokozata adományozható azoknak a földalatti dolgozóknak, akik legalább 10 évet, és
azoknak a külszini dolgozóknak, akik legalább 15 évet, az.
érdemérem ezüst fokozata adományozható azoknak a földalatti
dolgozóknak, akik legalább 20 évet és azoknak a külszini dolgozóknak, akik legalább 25 évet, az érdemérem arany fokozata
adományozható azoknak a földalatti dolgozóknak, akik legalább 25 évet és azoknak a külszini dolgozóknak, akik legalább 30 évet töltöttek a bányászatban munkaviszonyban.
A munkaviszonyban töltött idő megállapításánál az 1945.
évi április hó 4. napja után eltöltött időt lehet figyelembe venni.
/5/ Az arra érdemes dolgozókat kitüntetésre a miniszter / országos hat ískörü szerv vezetője / terjeszti elő.
Vhr. 32. §. A diszegyenruha formaját és viselésének
szabályait az illetékes miniszter a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezetével egyetértésben állapítja meg,
Vhr. 100. §. /!/ A'bányászat történeti és néprajzi
értékű hagyományait össze kell gyűjteni és meg kell őrizni.

- 57 /2/ A "bányászati műszaki / cárgyi / emlékeket
elsősorban a Központi Bányászati Múzeumban kell összegyűjteni* Emellett a bányavidéken működő muzeumoknak is
feladatav hogy gyűjtsék a tájegységre jellemző bányászati
technológia anyagát.
/3/ A régi bányászati .műveletek és létesítmények
fennmaradt emlékeit meg kell óvni.-. ..
Bt, 55* §« A bányászok anyagi megbecsülésére,
igy különösen a bérezésre, a munka- ás,szabadságidőre, a
külön jutalomra, a tárradalombiztositási kedvezményekre,
valamint a lakásépítkezések elősegítésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok állapitjak meg,
gt. 56. §... A baleseti sérülteket, és a baleset áldozatainak hátramaradóttait - a társadalombiztosítási juttatásokon felül - megillető külön kedvezményeket az illetékes miniszter a szakszervezettel egyetértésben állapítja meg,
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Bt, 37• §» A bányahatóság - e törvényben reáruházott feladatkörében - őrködik a dolgozók életére és testi
épségére, egészségvédelmére, a biztonságos üzemvitelre, az
ásványi nyersanyagkészlet és bányavagyon, valamint a felszín megóvására vonatkozó rendelkezések megtartása felette
A "bányahatóság tevéké ysé^e során intézkedéseket tehet a
bányászat által érintett egyéb társadalmi érdetek vedelne- •
re is,
Vhr. 101. §, A''bányahat 6 s ág hatásköre a következő:
l, a bányászatban foglalkoztatott dolgozók életének
•"--. és testi épségének megóvása, az üzem biztonsága,
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valamint a zavarmentes és biztonságos munka
érdekébon a szakfelügyelet gyakorlása, a bányászati kísérleti és vizsgáló tárók / állomások /
tanbányák, laboratóriumok, bányászati ipari
kutató intézetek bányabiztonsági és robbantástechnikai tevékenysége és a bányamentő szolgálat
felett a szakfelü yelet ellátása; egészségvédő
és balesetelhárítási óvórendszabályok kiadása
és megtartásuk ellenőrzése, valamint a tűzvédelmi előírások megtartásának ellenőrzése
/ Bt. 8-9. § 58-61. §. /{
2. a bányászatban a Munka törvenykönyve munkavédelmi szabályainak ellenőrzése / előzetes
munkavédelmi ellenőrzés, nők és fiatalkorúak
védelme stb./;
3. szövetkezet / szövetkezeti vállalat vagy társadalmi szerv bányászati tevékenységének engedélyezéséhez hozzájárulás / Bt. 4. £ t . Vhr*
2. §. /!/ bekezdés /;

4. a Bt. 4. §.-a alapján f öl-/tatot t bányászati
tevékenység esetén annak megállapitasa, hogy a
felelős műszaki vezető milyen gyakorlattal,
illetve képesitéssel rendelkezzék, továbbá
a robbantási engedély kiadása / Vhr» 3» §* /;
5. a Bt. 5. §-ában szabályozott kitermelési tevékenység ellenőrzése / Vhr. 4. §. /;
6. a bányavállalat melléktevékenységi körébe tartozó üzemegység szakfelügyeletének átengedése
/ Vhr. 5. §. /3/ bekezdés /;
7. segédüzemi jellegű bányászati tevékenység ese" táben a bányahatóság szakfelügyelei körének meghatározása / Vhr. 6. §. /;

- 59 8,. hozzájárulás a bányaüzem ftdelős műszaki vezetője és helyettese kijelöléséhez; a hozzájárulásnak a felügyeleti szervvel .©.gyüttés élj írásban történő visszavonása / Bt. 11. § /; felmentés ama rendelkezés alól, hogy a felelős
műszaki vezető az üzem telephelyen lakjék, s
hogy lakása és az üzem között állandó távbeszélő
Összeköttetés legyen / Vhr. 7. §. /3/ bjkezdés/s
9. szakfelügyelet a kutatás biztonságos végrehajtása felett /Bt. 15. §. Vhr..19. § /;
10. bányatelkek megállapítása és a kapcsolatos
egyéb feladatok ellátása /Bt. 19-20., Vhr. 22-36, §/;
11. új, korszerűsített vagy bővitett bányában a termelés megkezdésének, illetve folytatásának' engedélyezése-, ' korszerűsítés vagy bő'Vites alatt álló
bányában a termelés szüneteltetésének biztonsági
szempontból való előirása / Bt,22.§.,Vhr.39.§Vl
12. a bányaüzem műszaki üzemi terve meghatározott részének engedélyezése /Bt. 23. §. Vhr. 41. §•
/!/ bekezdés /;
13. műszaki szabályzatok, technológiai előírások jóváhagyása /Bt. 25. §. Vhr. 44. § /;
14. engedélyhez kötött és jogszabállyal más hatóság
hatáskörébe nem utalt bányászati létesítmények,
gépek és berendezések engedélyezése /Bt.26, §.,
Vhr, 46. §. 47. § /;
15. bányászati létesítmények, gépek és berendezések
ellenőrzése / Bt 27. § /;
16. bányák térképeinek őrzése /Bt.28.§.,Vhr.49.§./;
17. közreműködés az ásványi nyersanyagkészlet visszahagyására vonatkozó szabályok megállapításában;
e szabályok megtartásának ellenőrzése/Bt.29,?.f\
18* bányaüzem szünetelés! és me^szünt'e'fesi műszaki
tervének jóváhagyása /Bt.30.§t,Vhr. 52.p./;

- 60 -

20. bányaüzemi dolgozók vizsgáztatása az alapvető
balesetelhárítási ismeretekből és a biztonsági
szabályzatokból / Vhr. 57. §. /2/, és /4/ bek./;
21. közreműködés a bányászati biztonságtechnikai kutatás témátervének megállapításában /Vhr.58.§.
/2/ bekezdés /;
22. bányaüzemek minősitése vizveszély, sujtólég- vagy
szenporrobbanás és tűzveszély szempontjából
. /Bt. 36.§., Vhr. 59. §. /!/ bekezdés /;
23. üzemzavarelháritási terv jóváhagyása /Bt. 38,-§.
/2/ bekezdés /;
24. súlyos üzemzavar és baleset vizsgílata és a szükséges intézkedések megtétele / Bt. 39. §, Vhr.6Q.§./;
25. a bányászati baleseti statisztikai adatszolgáltatás engedélyezése és a '.özponti Statisztikai
Hivatal elnökével egyetértésben történő irányitása /Vhr. 61. §,/;
26. védőpillérek kijelölése, azok meggyengítésének
vagy lefejtésének engedélyezése /Bt.41.§.Vhr.
62-64. §. /;
27. bányakárok megelőzi sere intézkedések kiadása
/ Vhr. 65. § /;
28. a tájrendezéshez, a terület újrahasznosításra alkalmassá tételéhez szükséges intézkedések tervbe
állításának és végrehajtásának ellenőrzése
/Vhr. 77. §. /3/ bekezdés /;
29. a bányavíz felhasználásának szabályozása a különböző felügyeleti szervek alá tartozó bányavállalatok között felmerült vita eseten /Vhr.92,§./;
30. közreműködés egyes bányászati munkakörök képesítéshez kötésénél /Bt. 52.§*/, a szakmunkás- és technikusképzés, valamint a továbbképzés ellenőrzése
/Vhr. 97. .§. /2/ bekezdés /;

- 61 31. a heTygzini vizsgálatok tartásával, a munka
folytatásának megtiltásával vagy korlátozása. val, pénzbírság kiszabásával, valamint a bányatörvény egyes rendelkezései alól felmentés adásával kapcsolatban a Bt, 60. § -ában, illetve
a Vhr. 107-109. §-aiban meghatározott jogok
gyakorlása;
32. szakfelügyelet a mélységi vizek bányászati
technológiával történő felszínre hozatala felett /Bt. 62.§
Vhr. 111. § /;
33« közreműködés a mélységi vizek vizjogi engedélyezése és a védőterületek megállar>itása során.
/Bt. 63. §. Vhr, 112. §. ';
34» a nem honvédségi, illetve nem karhatalmi célra
szolgáló robbantóanyagok / a továbbiakban: robbantóanyagok / tárolása, szállitása és felhasználása feletti szakfelügyelet, e robbantóanyagok műszaki követelő-menyeinek megállapítása,
továbbá a tárolás, a szallitás, a felhasználás
műszaki feltételeinek megállapítása, azok ellenőrzése, a gyártási, a forgalombahozatali,
vásárlási, tárolási és felhasználási engedélyek
kiadása;
35. a robbantási munkák végzésihez, vezetéséhez,
irányításához szükséges szakképesitésés szakmai
gyakorlat szabályozása és a robbantási munkák
végzésének engedélyezése / Vhr,115. §.-'l
36. közreműködés a bányabiztonságot érintő szabványos i t ási munkákban;
37. a Bt., a Vhr. és más jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
Bt. 5.8. .§_».. /!/ A bányahatóság országos hatáskörű szerve
a Minisztertanács közvetlen felügyelete alatt működő Országos Bányamüszaki Főfelügyelősg; elnökét és helyettesét a
Minisztertanács nevezi ki /1006/1968. /III. 24, /Korm.
szs. hat.

- 62 /2/ A bányahatóság területi szervei a kerületi bányaműszaki felügyelőségek. A bányavállal utók / bányaüzemek /
rendszeres ellenőrzését a kerületi bányamüszaki felügyelőségek és ezek kijelölt körzeti bányamüszaki felügyelői látják el.
Vhr. 102. §. Az OBP. elnöke köteles a bányahatóság
j
tevékenységéről a Miniszt - 'tanácsnak rendszeresen j'elentést
adni.
Vhr. 103. §. Az O'BF. elnöke mellett tanácsadó szervként Orzságos Bányahatósági Tanácsot kell szervezni.
A tanács tagjait az OBF elnökének előterjesztésire a Minisztertanács nevezi ki. A kinevezett tagokon kivül esetenként
szakértők is.meghívhatók, A tanács szervezeti és-működési
szabályait az OBF elnöke állapítja meg.
Vhr. 104. §. /!/ Az OBf, valamint a kerületi bányamüszaki felügyelőségek dolgozóit az OBF elnöke nevezi ki.
/2/ Az OBP elnöke szabályozza a bányahatósági dolgozók
szakképesítését és gyakorlatát. A körzeti bányamüszaki felügyelőnek legalább olyan szakképesítéssel és gyakorlattal
kell rendelkeznie, mint amilyent a Bt. 11. §-a a felelős
műszaki vezető részére előír* Az OBP elnöke óz alól kivételt
engedélyezhet.
•/3/ A kerületi bányamüszaki felügyelőségek", valamint a
körzeti bányamüszaki felügyelők székhelyét, illetékességi
területét, ügyrendjét, valamint a működésükre vonatkozó eljárási szabályokat az OBP elnöke állapítja meg. Ennek során
az OBF elnöke meghatározott bányászati tevékenységre vonatkozóan egyes kerületi bányamüszaki felügyelőségek illetékességét az ország egész területére vagy meghatározott részéré
kiterjesztheti.

- 63" Vhr, lü,5* §• /!/ A bányahatóság hatáskörében / Vhr.
101, §./ elsófokon - közvetlenül vagy a körzeti bányamüszaki
felügyelők utján - a kerületi bányamüszaki felügyelőségek
járnák el.
/2/ Közvetlenül az OBF hatáskörébe tartozik:
a./ egészségvédő és balesetelhárítási óvórendszabályok kiadása vagy módosítása,
b./ bányaüzemek minősítése vizvoszély, sujtólégvagy szénporrobbanás és tazveszély szempontjából,
:&...* : . • -'. ".
c./ a bányászati baleseti statisztikai adatszolgáltatás engedélyezése és irányítása,
e./ közreműködés a bányászati biztonságtechnikai
kutatás tématervéhek megállapításában,
f./ a robbantóanyagbk műszaki követelményeinek,
valamint a robbantóanyagők tarolására, szállítására és felhasználásara vonatkozó műszaki feltételek megállapítása, a gyártasi, a forgalomba!
hozatali engedélyek kiadása,
g,/ robbantási munkák végzésének, vezetésének, irányításának szakképesítéshez és szakmai gyakorlathoz kötése és szabályozása,
Bt. 59, _§_• Az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség elnöke a bányahatóság hatáskörébe tartozó ügyekben az érdekelt
miniszterekkel / országos hatáskörű szervek vezetőivel /,
illetve a Szakszervez^+ek Országos Tanácsával együttműködve
általános érvényű szabályzatokat adhat ki.
;,
Vhr. 106. §. Az OBF elnöke - az érdekelt miniszter, illetőleg országos hatáskörű szerv vezetője meghallgatásával általános érvényű"szabályzatokat adhat ki:
a./ bányabiztonsági ^3 balesetvizsgálati ügyekben a
Szakszervezetek Országos Tinácsa elnökével és az
ágazati miniszterrel,

~ 64 b,/ bányaegészsági ügyekben a Szakszervezetek
Országos Tanácsa elnökével, az egészségügyi
miniszterrel éa az ágazati miniszterrel,

e./ robbantóanyagok gyártása, tárolása, szállitása
éa felhasználása tekintetében, a belügyminiszterrel egyetértésben, végül
d./ a Bt. és e rendelet bányahatósági hatáskörébe
tartozó egyéb rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.
Bt.60. §. A bányahatóság:
a«/ hatáskörébe tartozó ügyekben helyszini vizsgálatot tarthat, iratok bemutatását és adatok közlését követelheti meg,
b,/ más módon el nem háritható, közvetlen veszély
vagy fenyegető súlyos károsodás esetén a munka
folytatását megtilthatja vagy korlátozhatja és
megszabhatja a munka ujrafelvételének feltételeit,
c./ a pénzbírság kiszabása nem zárja ki a fegyelmi
vagy büntetőjogieljárást,
d./ kisebb bányaüzemnél - a biztonsági követelmények
figyelembevételével - a bányatörvény egyes rendelkezései alól felmentest adhat, il'letve azoktól eltérést engedélyezhet,
Vhr. 107. §. /!/ Az OBP és az illetékes kerületi bányaműszaki felügyelőségnek kiküldöttei, valamint a körzeti bányamüszaki felügyelők a bányaüzemeknél a hatáskörükbe tartozó ügyekben bármilyen munkahelyen vizsgálatot / ellenőrzést / tarthatnak és követelhetik a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatok, anyagok, tervek, térképek, stb. ren-;
delkezesükre bocsátását, felvilágosítások adását és jelentések megtételét.

- 65 /2/ A bányahvtóság kiküldötte a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok során észlelt hiányosságok megszűntetésére az erre a célra rendszeresített "Bányahatósági Utasítások Könyvé"-ben utasítást adhat. Az il/én bejegyzést határozatnak kell tekinteni,
/3/ A bányahatóság a bányászati dolgozók üzemi "biztonsága érdekében szükséges vizsgálatok elvégzésére igénybe veheti a tudományos és ipari kutató intézeteket s az egyéb
tudományos és kutató szerveket.
. ..
--,. Vhr. 1O8. §. /2/ A pénzbírságot a bányahatóság pénzbirsagletéti számlájára kell befizetni. Az igy befolyt összeget
a Szakszervezetek Országos Tanácsa meghallgatásával a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete és az OBI1 elnöke j"óldti és
munkavédelmi célokra fordítja. Ha a dolgozó^ jogerősen kiszabott bírságot 15 nap e-latt nem fizeti be, azt a munkabéréből a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell
levonni.,
Vhr. 109. §. A bányahatóság kisebb bányaüzemnél.
- a biztonsági követelmények figyelembevételével felmentést
adhat, illetve eltérést engedélyezhet a Bt.- ben .és e rendeletben meghatározott rendelkezések alól, igy különösen
a bányaüzem vezetésére / Bt. 11. §. i', a bányatelek megállapítására / Bt. 19-20,, Vhr. 22-36. §./, a bányaüzem műszaki
üzemi tervére /Bt. 23-24. §, /, a bányamérő szolgálatra
/ Vhr. 50. §. ''» a bányaüzem szünetelésére vagy megszüntetésére /Vhr. 52. §. / és a biztonsági megbízottra / Vhr. 54.§
vonatkozó rendelícezések tekintetében,
Bt. 61. §. /!/ A bányahatóság eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV.
törvény rendelkezései az irányadók.
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/2/ A kerületi bányamiiszaki felügyelőség határozata
ellen az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség elnökéhez
f-ellebbezésnek van helye. Az Országos Bányamüszaki Pőfelüg^előség elnökének határozata ellen jogorvoslatnak nincs
helye.
/3/ A körzeti bán.yamüszaki felügyelők intézküdései
ellen 8 napon belül felszólalásnak van helye a kerületi bányamüszaki felügyelőséghez.
••••:
/4/ A munka folytatását megtiltó vagy korlátozó intézkedések ellen előterjesztett fellebbezésnek vagy felszólalásnak nincs halasztó hatál.va,
Vhr. 110. §. A kerületi bányamüszaki felügyelőség
vezetője az irányítása alá tartozó dolgozók utasitásait egy
éven belül hivatalból felülvizsgálhatja, megváltoztathatja
és elrendelheti azok végrehajtásának felfüggesztését, ha az
jóhiszeműen szerzett jogot lem sért. Hasonló jogkörrel rendelkezik az OBF elnöke az uBí1 dolgozói, valamint a kerületi
bányamüszaki felügyelőségek által hozott határozatok, illetőleg kiadott utasítások tekintetében.
Ö T Ö D I K

RÉSZ

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A mélységi vizek felszínre hozatalának
bányahatósági szakfelügyelete
Bt. 62. _§« A bányahatóság szakfelügyeletet gyakorol
a mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati
technológiával végzett munkálatok felett. A szakfelügyelet
gyakorlása során a bányahatóság a munkálatok és az üzembentartás biztonságára és szakszerűségére vonatkozó kérdésekben
közvetlenül intézkedik, a vizvagyon védelmére szolgáló intézkedések magtételét podig a vízügyi hatóságnál kezdeményezi.
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Vhr. 111, §, A mélységi vizek felszinrehozatalával
kapcsolatos "bányahatósági szakfelügyelet gyakorlásának mód1
j.át az OB5 elnöke az Országos Vízügyi Hivatal elnökével
együttesen s'zabályozza. A szakfelügyelet nem térj ód ki a kutak üz,emeltatésére»
Bt.«... 634>.....§*. A "bányahatóság bányamüszaki szempontból
közreműködik a mélységi vizek felszínre hozatalával kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, továbbá a védőterületek
megállapítására vonatkozó eljárás során,
Vhr. 112. §. /!/ A mélységi vizek felszinre hozatalával kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásra, továbbá a
közcélú vízvezetéki ivóvízellátásra szolgáló víznyerőn ;lyek,
valamint az ásványvíz, gyógyvíz vagy gyógyfürdő célját szolgáló forrás védőterületének megállapítására /onatkozó eljárásra a bányahatóságot meg kell hívni.
/2/ A védőterületen fúrást, továbbá egyéb, a talaj
megbontásával járó munkát csak a védőterület megállapítására
vonatkozó eljárási szabályok és a bányahatóság kikötéseinek
megtartásával szabad végezni.
A bányahatóság! szakfelügyelet
kiterjesztése
Bt. 64. ;§. A Minisztertanács a bányahatóság-szakfelügyeleti jogkörét és a bányatörvény egyes rendelkezéseinek
hatályát kiterjesztheti egyéb tevékenységre, ha-annak veszélyessége vagy az alkalmazott bányászati jellegű technológia ezt indokolttá teszi.
/ A Minisztertanács a bányahatóság felügyeleti
jogkörét kiterjesztette a földalatti tárókra
/31/1968. IX. 10. / Korra. sz. r./, továbbá a nem
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ásványi nyersan.yi.golc kitermelésére irányuló,
bányásziti technológiával végzett földalatti
tevékenységre és a felhagyott bányák nyitvárnaradó térségeire / 2039/1967./VII.13,/ Korm.sz.
hat. /,
Vhr.- . . -113.
§. /!/ A bányahatóság
szakfelügyelete
kiterjed
*
.••
'* ' i:
.
...
a kőolaj-, kőolajtermék- és gázvezetésre / nyomvonal kitűzés,
vezetékelhelyezés, távvezetéki üzem/, a földalatti tárolóhelyekre, valamint a propán-bután töltőtelepre, ideértve a
létesítési és használatbavételi engedélyezést is.
/2/ A bányahatóság biztonsági szakfelügyeletet gyakorol
a nem ásványi nyersanyagok kitermelésére irányuló, bányászati technológiával végzett földalatti tevékenység / aknamélyités, alagút- és vágathajtás, tároló- és géptermek kiképzése/,
valamint a felhagyott biny'ák nyitvamaródó térségei felett.
/3/ A bányahatóság az Országos Természetvédelmi Hivatal
felkérésére szakfelügyeletet gyakorol a barit, ^kutatási és
barlangienntárt isi munkálatok tekintetében.
Vhr. 114. §» A bányahatóság hatáskörébe tartozik a rob- .
bantóanyagok tárolásának, szállításának és felhasználásának
szakfelügyelete. A robbantóanyagok műszaki követelményeit,
tárolásuk, szállításuk, felhasználásuk műszaki feltételeit az
illetékes bányahatóság állapítja meg, továbbá kiadja a gyártási, a forgalombahozatali, a vásárlási és a tárolási engedélyeket. A rendőrség ellátja a robbantóanyagokkal kapcsolatos randészoti feladatokat és engedélyezi a robbantóanyagok
behozatalát, kivitelét és átszállítását /tranzit /,
Vhr. 115. §. Az OBF elnöke szabályozza a robbantási munkák végzéséhez, vezetéséhez és irányításához szükséges szakképesítést és szakmai gyakorlatot, v?lamint a robbantási
munkák engedélyezését'."
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Szakszervezetek
Bt. 65... .§«. E törvény rendelkezéseit az állami szervek
a szakszervezetekkel együttműködve hajtják végre. Az együtt:
működés részleteit külön jó szabályok rendezik. ... ...-...- .
Vhr. 116. §, /!/ Ez a rendelet nem ^rinti a szakszervezeteknek más jogszabályokban biztosított jogkörét.
/2/ A Minisz ertanács felkéri a szakszervezetedet, h'ogy
munkavédelmi felügyelőik és a társadalmi szervezeteik utján
- a dolgozók széles rétegeinek bevonásával - segitsélc a törvény végrehajtását és a végrehajtás ellenőrzését.
•'•'"Hatálybalépés, végrehajtás
Átmeneti rendelkezések

Bt« 66, §• /!/ Ez a törvény 1961. évi július hó 1.
napján lép hatálybs .
/2/. A törvény hatálybalépésével hatályát veszti:
a./ a felszabadulás előtt kibocsátott valamennyi,
még hatályos bányajogi jogszabály / különösen
az 1854. évi általános bányatörvény, az -Ideiglenes Törvénykezési Szabályok VII. része, az
ásványolajfélékről és földgázokról szói'0"'
19H. VI. törvény, a káliumsókról szóló
1911. VII. törvény /;
b./ az 1946, évi XIII. törvény 5. §-ának /2/ bekezdése, 12-19. §-a és 22. §-a.;
c./ az 1948. évi-XIII. törvény 1.,6-8.és ll.§-a>
/3/ A törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik, s e zel kapcsolatban mogíllapitja a végrehajtáshoz szükséges átmeneti rendelkezéseket.
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Vhr. 117« §. /!/ A3 a szövetke25et / szövetkezeti vállalat / vagy társadalmi szerv, amely a Bt. hatilybalépésének
napján bányiszati tevékenységet folytat, köteles a Bt. 4.
§~ában megszabott engedély iránt 1961. évi december hó
31«,napjáig kérelmet előterjeszteni.
/2/ Ha a hatóság a kérelmet jogerősen elutasítja, a
szövetkezet / szövetkezeti vállalat / va^y társadalmi szerv
a bányiszati tevékenységet az elutasító határozatban megszabott határidő alatt köteles megszüntetni,
Vhr. 118. §. Mezőgazdasági termelőszövetkezet / szakszövetkezet és szakcsoport / használatában álló ingatlanok
tekintetében a termelőszövetkezet / szakszövetkezet és szakcsoport/ - ha erről jogszabály másként nem rendelkezik - a
Bt. alkalmazása szempontjából az ingatlan tulajdonosának
jogai illetik meg,
Vhr. 119. §. A Bt. hatálybalépésének napján a Bt. 11.
§-ában megszabott képesitéssel, illetve gyakorlattal nem
rendelkező felelős műszaki vezető / vezetőhelyettes / 1965.
évi december hó 31. napjáig köteles az előirt képesítést
megszerezni,.,vagy kérheti felmentését az előirt feltételek
alól.
Vhr. 120, §. A Bt. hatálybalépésének napján már üzemben
lévő bányák tekintetében az OBF elnöke az.illetékes miniszterrel egyetértésben állapítja meg azt a határidőt, ameddig
a bányaüzem termelési területére a bányavállalatnak / egyéb
vállalatnak, szövetkezetnek / a Bt. 19. §-a szerint bányatelek megállapítását kell kérnie.
Vhr. 121. §. A Bt. rendelkezései a bányák föld feletti
részére vonatkozóan tűzrendészet! szempontból nem érintik
a tűzoltóságról és a tűzrendészetről szóló jogszabályok
rendelkezéseit.
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folyamatban lévő kártalanítási ügyeket a korábbi jogszabályok
alkalmazásával kell lefolytatni,
Vhr, 123. §. A Bt. hatálybalépése előtt a telekkönyvbe
bejegyzett szenkutatási, szénbányanyitási és szénkiaknázási
jog hatályát veszti és az ilyen bejegyzés hivatalból vagy kérelemre törölhető.
Vhr. 124. §»/!/ Ez a rendelet 1961. évi július hó 1.
napján lép hatályba.
/2/ A Bt. hatálybalépésével hatályát veszti az 1025/1355.
/II.20. / számú minisztertanácsi hataroz.it és az 1053/1956.
/ VI.10. / számú minisztertanácsi határozat, a 41/1955./ VII. 21,/ MT. számú, a 13800/1947. /ÍV. 16. / Ip.M. számú,
a 26000/1949* /ÍV. 9. / Ip.M. számú rendelet, valamint ,a
6100/1948. /II. 18. / Ip.M. számú rendelet 2-4. §-a.
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III.

A bányatörvény országgyűlési tárgyalása
1960. december 1-én
A bányászatról szóló 1960. évi III, törvény általános
miniszteri indoklása

Bányajogunk alapja - formailag - ma is a Bach-korszakban,
1854-ben kiadott általános osztrák bányatörvény. Ez a bányatörvény a maga idejében viszonylag haladó jellegű volt, és a
vállalkozás szabadságának hirdetésével a földesurakkal szemben a tőkés polgárság érdekeit szolgálta. Már a felszabadulás előtt számos jogszabály módosította és kiegészítette a
régi bányatörvényt anélkül, hogy annak alapvető kapitalista
jellegén változtatott volna.
A felszabadulással a magyar bányászat fejlődésének teljesen
új szakasza kezdődött. Közismertek azok a hatalmas eredmények,
amelyeket e téren a bányák államosítása óta elértünk.
I.

A szénbányászat államosításáról szóló 1946. évi XIII, törvény
már számot vetett a bányászati jogszabályok elavultságával.
Ezért arra utasította az iparügyi minisztert, hogy dolgozzon ki törvényjavaslatot az érvényben levő bányatörvény módosítására, s addig is felhatalmazást adott szükség esetén
a hatályos bányajogi szabályoktól eltérő intézkedések megtételére. Szilárd alapot teremtett ehhez az 1949-ben Alkotmányunk 6, §-ának az a rendelkezése, amely megállapítja,
hogy a föld méhének kincsei és a bányák az egész nép vagyonaként az állam tulajdonát képezik. Az alkotmányrak ez a
rendelkezése rögzítette a korábbi években végreuajtott államosítások eredményét, és kiinduló pontul szolgált a bányajog
terén a megvíltozott, új társadalmi és gazdasági körülményeknek megfelelő jogalkotásnak.
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A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére
1951»ben készült is törvénytervezet, amely azonban nem
volt alkalmas a kérdések rendezésére, de az átfogó szabályozás összes feltételei ebben az időben még nem is
alakultak ki.
A gazdasági alapban végbement ruiuóségi változás ugyanis
a bányászatban olyan gyors iramú fejlődést inditott meg,
hogy azt a bányászati jogszabályok kodifikálása inkább fékezte, mint elősegítette volna. A rugalmas, ideiglenes jogszabályalkotás alkalmasabb volt a szocialista termelési
viszonyok kialakulásának elősegítésére.
A felszabadulás óta-eltelt másfél évtized alatt kialakult
új szervezet és új elvek alapján folytatott gyakorlat érlelte meg azokat a tapasztalatokat, amelyek lehetővo tették,
hogy a Habsburgelnyomás alatt ránk oktrojált, a feudál-kapitalista idők társadalmi viszony-iit tükröző idegen törvény helyébe az első magyar - szocialista - bányatörvényt megalkossuk. A munkálatokat 1959-ben kezdte meg az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség és a Nehézipari Minisztérium.
Az alapvetően megváltozott viszonyok között az 1854. évi
bányatörvény nyilvánvalóan nem szolgálhatott kiindulási
alapul. Ezért a javaslatban foglalt szabályokat a bányászatban ténylegesen kialakult életviszonyok és jogi kapcsolatok mélyreható tanulmányozásával, az utóbbi évtized>ben kibocsátott bányajogi részletszabályok felülvizsgálatával, rendszerbe foglalásával és általánosításával kellett
kidolgozni.
E munkában értékes segítséget jelentett a Szovjetunió
1927. évi úttörőjellegű-bányatörvényének és a szocialista
államok bányajogi kódexeinek tanulmányozása. A népi demokráciák közül főleg a Lengyel Népköztársaság, a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság, valamint a Bolgár Népköztársaság
bányatörvénye szolgált sok közvetlen tanulsággal.
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Az előkészítés munkája az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség és a Nehézipari Minisztérium irányítása alatt biz.\ttságokban, a szakemberek széleskörű bevonásával folyt.
A bizottságok részletesen foglalkoztak a szabályozás alá
kerülő kérdések mindegyikével, összegyűjtve a vonatkozó új
és korábbi hazai jogszabályokat, külföldi joganyagot, szakmunkákat stb. A kérdések -alaposabb feldolgozását több helyszini vizsgálat és a baráti államok bányajogi kérdéseinek
közvetlen kapcsolatok utján történő megismerése is elősegítette.
A javaslat tartalmának hel.v- • kialakításához döntő mértékben
járult hozzá a tervezetek felett tartott széleskörű vita.
Ennek során bányászok, a bányavidéken működő párt- és szakszervezeti vezetők, a bányaüzemek vezetői, a bányamüveléssel
foglalkozó tudósok, tehát mindazok, akiknek munkáját a tervezett 'szabályozás közvetlenül érinti, a tervezetet birálat
alá vették, és javaslataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez
az új bányatörvényjavaslat a legmegfelelőbb megoldások megválasztásával segítse elő a bányászat fejlődését és ezzel a
szocializmus építését.
II.

Az az alapvető olc, amoly a bányászati termelő tevékenységet
az e.gyéb ip^ri tevékenységtől határozottan elválasztja, jelenlegi viszonyaink között is fenníll, A bányászat ma is'
ilyan ingatlanokon és ingatlanok alatt folytatja tevékenységét, amelveknek a felszíne mások kezelése és müvelése
alatt áll, ás amelyeknek az esetek többségében nem is az
állam a tulajdonosa / termelőszövetkezeti földek, családi
lakóházak, stb. / E területeknek bányászati céljára történő
igénybevétele, a bányászat folyt ín szükségképpen beálló károsodások továbbra is sajátos jogi szabályozást kivannak.

A bányászat körében kizárólagossá vált társadalmi tulajdon
azonban olyan lén "égés új elemeket vitt be a bányajogba,
amelyek folytán minőségi különbség áll fenn a szocialista
bányajog és a kapitalista bányajog között.
Ez a minőségi különbség n i - l a termelés gazdaságossága, mind
a bányászat biztonsága, mind pedig a munka megbecsülése terén kidomborodik.
A kapitalista termelés gazdaságossága, a minél nagyobb profitra való törekvés és a bányamüvelés maximális biztonságának megteremtése között feloldhatatlan ellentmondás van, hisz
minden olyan beruházás, amely a biztonság fokozását szolgálja,
a tőkés vállalkozó profitjának csökkenését eredményezi. Ezért
a tőkés bányászat megelégedett az olyan minimális biztonsági
rendszabályok előírásával, amelyek a termelés lehető folyamatosságát biztosították.
Ugyanakkor közismert a kapitalista bányászat rablógazdálkodása, amely nem sok gondot fordított az ásványi nyersanyag védelmére, s lényegében a tőkés vállalkozó pillanatnyi nyereségének rendelte alá az ásványkincsek kiaknázását vagy kiaknázatlanul hagyását.
Ezzel szemben a szocialista, bányászat a legmesszebbmenőén szem
előtt tartja a biztonság és a gazdaságosság elvének töretlen
érvényesülését.
Állandóan fokozza a bányamüvelés biztonságát, keresi és megvalósítja azokat a módszereket, amelyek a legfőbb értéket jelentő ember életének, testi épségének és egészségének védelmét szolgálják. Ugyanakkor gondot fordít arra, hogy a társalalom tulajdonában álló ásványkincsből az kerüljön kiaknázásra, ami a társadalom érdekeinek kielégítését a leginkább szolgálja, és a kit emelés olyan módon történjék, hogy az a legcsekélyebb szükséges ráfordítással a legnagyobb eredményt
biztosítsa.

A dolgozó ember egész
életének védelme mellett a
munka megb csülése az a h-rmadik sajátos vonás, amely a
szocialista b-invajogot minőségileg megkülönbözteti a kapitalista bányajogi01l
1
A társadalomnak azokat a tagjait, akik e fáradságos és veszélyes munkára vállalkoznak s ezzel a társadalom alapvető
szükségleteit elégitik ki, a munka alapján álló társadalmi
rendszerünk különös megbecsülésben részesiti.
E három fő különbségből folynak azok a további alapelvek,
amelyek-a kapitalista bányajoggal szemben jellemzőek a szocialista bányászatra. Ilyen alapelv, hogya társadalom számára has-znositható minden ásványi nyersanyag / szén, ércek, kőolaj, kő, stb. / kitermelése egységes alapelvek szerint történik, szemben a korábbi 'joggal,
amely a kitermelt ásványok jellege szerint lényeges különbségeket tett / szabad ásványok, földtulajdonosi rendelkezés
alatt álló ásványok, fenn nem tartott ásványok, stb. /;
a kitermelést kizárólag szocialista szervezetek - állami
vállalatok, kivételképpen szövetkezetek - végzik; ez kiküszübölí a bányatulajdonon alapuló kizsákmányolás lehetőségét;
a kitermelés folytán állandóan csökkenő készletek fokozott
.védelemben részesülnek; .• '
a banyavállal it és az ingatlantulajdonos között korábban
fennállt feloldhatatlan ellentmondást a különböző érdekek
összhangba hozatala valtja fel, végül
az ország ásvanyvagyonának megismerése közvetlen állami feladattá vált, amelynek megvalósítását tarv alapján működő állami kutató szervek biztosítják.
A vázolt alapvelvek kükrözik a társadalmunk szerkezetében
végbement változást, összhangban állnak népi demokráciánk társadalmi-gazdasági rendjével, és elősegítik a szocializmus
felépítését.
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III.
A vázolt alapelvek egyszersmind a javaslat legfontosabb
rendelkezéseit is adják.
A javaslat öt részre, ezen belül fejezetekre és alcímekre
oszlik.
Az első rész általános rendelkezéseket tartalmaz / a törvény
célja és.hatálya, a bányászati jog, a bányavállalat és bányaüzem/. A második rész e földtani kutatásról és a bányaművelésről, a haimiadik rész a bányászok erkölcsi és anyagi
megbecsüléséről rendelkezik,, a negyedik rész a bánya *hatóság hatáskörét állapítja meg, az ötödik rész pedig vegyes
és záró rendelkezéseket tartalmaz.
A szerkesztésnél az cdv az volt, hogy.a jogi, a műszaki
és a biztonsági rendelkezések kövessék egymást. Ezeket a rendelkezéseket a bányahatóság tevjk nysegcnek jogi szabályozása
foglalja szerves egységbe*
*-.
A. javaslat egyébként csak az időálló rendelkezéseket tartalmazza, igy a kormányzati szervek szükség *.• * t eb én, mindig
megtehetik a társadalmi és technikai fejlődés által követelt
új intézkedéseket.
-/

2., CZOTTNER SÁNDOR nehézipari miniszter expozéja
Tisztelt Országgyűlést
Népi demokráciánk gazdasági szervező funkciójának gyakorlása elérkezett ahhoz az állomáshoz, hogy a népgazdaság egyik
igen fontos iparága ;an, a bányászatban az iparág sajátosságai
miatt szükséges törvényalkotás előfeltételei létrejöttek.
A bányászat államigazgatási, felügyeleti és operatív-gazdasági 'sz_ervezete kialakult, megszilárdult; biztosítottuk a bányászatban a gazdaságos t^rmelé^ személyi és műszaki feltételeit, r-jndeztük a bányászat veszélyes üzemi jellegéből sz irmazó biztonsági követelményeket és polgári jogi kapcsolatokat,
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így létrejött az a gazdasági.alap, amelynek jogi vetületét
törvényben kívánjuk összefoglalni. E törvényben tulajdonképpen megvalósulnak alkotmányunknak ráz ásványi nyersanyagokra
és a bányákra vonatkozó ismert deklarációjában foglaltak,
mely szerint a föld méhének kincsei és a bányák az egész
nép vagyonát képezik.
A szocialista bányászatra vonatkozó törvénytervezet az
Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség és a Nehézipari Minisztérium közös munkája alapján elkészült és azt ezúttal az országgyűlés elé terjesztem, megvitatás és elfogadás céljából,
A tervezet viszonylag rövid időn belül történt elkészítését
az a jó szocialista együttműködés tette lehetővé, amely az
Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség és vezetője, valamint
a Nehézipari Minisztérium között a közös munka során alakult
ki. Ugyancsak köszönetet mondok a közreműködésért a Szakszervezetek Országos Tanácsának és a Bán-faipari Dolgozók Szakszervezetének, valamint mindazon főhatóság vezetőjenek, amelyek
se-gitséget nyújtottak a munkához.
AZ ^ törvény, amelynek tervezetét ma az országgyűlés tárgyalni fogja, az első magyar bányatörvény szarepét hivatott
betölteni. Népünknek eddig nem volt önálló,, sajátosan a magyar viszonyokra készült bányatörvénye. A letűnt uralkodó
osztályok bármilyen buzgón ha * í-.'-zt attak is magyarságukat,
mégis eltűrték, hogy a bányászati viszonyokat haznákban előbb
a Miksa-féle bánrarendtartás, majd az, .alsó-ausztriai főhercegségek egykori hűbéri viszonyait tükröző 1854. évi osztrák
általános bányatörvény szabályozza; eltűrték ezt azért, mert
ezek rendelkezései osztályérdekeíknek megfeleltek.
Az 1861. évi Országbírói Értekezlet tervbe vette az új bányatörvény elkészítését és a törvényalkotásra történtek is kísérletek. A bányatörvény kodi'fikáciojának elhúzódása azonban azokban' az osztal^viszonyokban talál magyarázatot, melyek abban az időszakban a magyar társadalom szerkezetet jellemezték.

- 79 A nagybirtokosok és a bányavállalkozók összefogása az iparban általánosan érvényesülő liberális irányzattal szemben is
1870-1903 között öt izben egyenesen megakadályozta a különböző magyar kormányok látszatra komoly bányajogi kodifikációs tervét, amikor a szén szabaddá tételéről és a munkáskérdés megoldásáról, tehát az érdekeiket mélyen sértő intézke- '
désekről lett volna szó. .
Osztályérdeceik védelmében a nagybirtokosok és a bányavállalkozók természetesen egyetértettek. A nagybirtokosok ugyanis nem szívesen váltak volna meg a földjükben levő szén hasznaitól, a bányavállalkozók pedig nem kívántak lemondani arról
a lehetőségről, hogy a bányákban a munkabér, a munkaidő ne legyen szabad alku tárgya és gyermekeket, nőket korlátlanul ne
foglalkoztathassanak.
Ugyancsak nem kívántak jogszabályi lehetőségeket nyújtani
arra sem, hogy 825 egyre erősebben kifejlődő munkásmozgalom
hatására egyes külföldi országok példája nyomán a bányászok
képviselői vagy a szakszervezet bármiféle ellenőrzési jogot
is kapjanak a termelés vagy a biztonság kérdésében. Az egyik
hivatalos statisztika például 1902-ből azt a megdöbbentő képot
nyújtja, hogy a bányászatban és az akkor még hozzá kapcsolódó
kohászatban az összes dolgozó közel egytized része gyermek
volt, Lehet, hogy a feudalizmus képviselői-megalkudtak volna
a munkáskérdésben a bányavállalkozók rovására, vagy fordítva,
lehet, hogy a bányavállalkozók egyetértettek volna a szén kárpótlás nélküli szabaddátételóben a nagybirtokosok' rovására,
azonban mindketten ügy igyekeztek elhárítani a veszélyeket,
hogy közösen zátonyra futtassák a bányajogi kodifikáció hajóját. Ehhez elég erősek voltak, ám egyenként gyöngéknek bizonyultak ahhoz, hogy ellentétes érdekeik védelmében egymást
legyőzzék. Ez a magatartásuk a magyar ipar fejlődése szempontjából pótolhatatlan veszteségekkel járt, mert az általános
osztrík bányatörvény még a kapitalista fejlődést is fékezte.
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lépi demokráciánk a Polgári Törvénykönyv kiadása után
a volt uralkodó osztályok u j'ibb tartozását teljesíti népünkkel szemben, amikor bányatörvényt alkot. Az elmondottak alapján világos, hó ,y az a bányatörvény, amely már a
kapitalista termelési viszonyoknak sem feleltek meg, szó 'cialista termelési viszonyok között mily károsan hatott
volna a gazdasígi alap fejlődésére.
Felvethetné bárki, hogy' ha a bányatörvénynek nagy a jelentős íge és az szüksége, ha a magyar nép érdekei annak
létrehozását megkívánják és a Szovjetunió segítségével
népünk számára lehetővé vált akaratának szabad nyilvánítása, miért nem adtunk ki hamarabb bányatörvényt, mi gátolt
ebben bennünket ?
*
Tisztelt Országgyűlés !
Új magyar bányatörvényre, vagy legalábbis az általános
bányatörvény szükségszerű módosítására és kiegészítésére
már az első ipari államosítások idején gondoltunk. A szénbánvászat államosítísáról szóló 1946. évi XIII. tc« 19. §-a
felhatalmazta az kkori iparügyi minisztert, hogy részben
az államosítás tén^éből fakadod új helyzetre tekintettel,
részben számotvetve a műszaki fejlődéssel és az új feladatokkal, az osztrák bányatörvény módosítására törvényjavaslatot nyújtson be, amig pedig erre nem kerül sor, az állami
szénbányászat tekintetében a hatályos bányajogi szabályok-.
tói eltérő intézkedéseket tegyen.
Az akkori Iparügyi Minisztérium 11ven irányú kötelezettségének azonnal eleget is tett, amint a hatalom a munkásosztály kezében megszilárdult, és megszűnt azon visszahúzó erők hatása, amelyek korábban az előrehaladást akadályozták. 1949-ben a régi bányatörvény legkirívóbb, legkorszerütlenebb rendelkezéseinek a módosítására készült el
a tervezet, 1951-ben podig az érdekelt szervek már egészen
új bányatörvény tervezetét tárgyalták. A próbálkozást siker mégsem koronázhatta, mert ebben az időben a bányászat
a kapitalista idők súlyos örökségével küzdött, és nem alakult még ki az a gazdasági alap, amelyre tartalmában
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szocialisrta, formájában pedig nemzeti "bányatörvényt építeni lehetett volna, így egyenlőre meg kellett elégednünk
a szénbányászat fejlődéséről szóló 1975. évi párt- és kormányhatározattal, a földtani kutatás egysegét megvalósító
kormányhatározattal, a bányászatnak a tervgazdálkodás szolgálatába való állításával összefüggő különböző intézkedésekkel, a bányafelügyelet korszerűsítésével és a felmerülő
egyéb jogi rendezést kívánó kérdések alkalmi szabályozásának a módszerével,
1
Hem csoda, hogy ezekben az időkben a hangsúlyt a termelés
mennyiségének a növelésére fektettük, de a szükségnek megfelelően egyidejűleg előkészítettük a bányászat egyésges
szabályozásának törvényalkotási előfeltételeit is.
Az 1956 óta egyéb területen megindult különböző kodifikációs
munka bányászati vonatkozásai n igyban hozzájárultak a megfelelő gazdasági alap kialakulásához, és megszilárdulásához.
Ezek közül külön ki kell emelni a Polgári Törvénykönyv szerepét, amelynek a tulajdonjogi, a szolgalmi és a kártérítési
kérdésekkel kapcsolatos szabályaihoz viszonyíthattuk a bányászati adottságokat is. A Polgári Törvénykönyv szilárd
alapjaira támaszkodva a bányászat kialakíthatta a működésével kapcsolatos egyéb társadalmi érdekek polgári jogi védelmére vonatkozó szabályokat, E fejlődés során létrejött
tehát a bányászat államigazgatási, gazdasági irányító szervezete és a bányászat üzemi tevékenysége bele illeszkedett
a polgári jog által meghatározott keretbe.
Mindjobban előtérbe került a biztonságos bányamüvelés lehetőségének megteremtése és számos részletrendelkezés segítette elő a dolgozók megkimélését azoktól a veszélyektől,
amelyek a bányamüveléssel együtt járnak. E téren felhasználtuk a legkorszerűbb>tapasztalatokat, és eszközöket is.
A földtani kutatások egyre szélesebb körre történő kiterjesztése megalapozta az ország ásványkincs- védelmének biztosítását, a földtani kutatások központi terv szerinti folytatása és a felkutatott ásványi nyersanyagok nyilvántartása
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és megfelelő értéskelésé szilárd alapot teremtett arra,
hogy a föld mélyének kincseivel ügy gazdálkodjunk, ahogy .
azt a népgazdaság igényei megkívánják,
A tervszerű kutatás és az ásványi nyersanyagok nyilván.tartása a legszorosabb összefüggésben van a gazdaságos kitermeléssel. Fokozatosan érlelődtek meg az előfeltételek
azon alapelvek kidolgozására, amelyek figyelembevételével
a törvénytervezet egyes részletrendelkezései biztosítani
kívánják a rendelkezésre álló készletek leggazdaságosabb
módon történő kitermelését,
i><.'r utaltam arra, hogy az előttünk fekvő bányátörvénytervezet kidolgozásában milyen szorosan együttműködtek az államigazgatás szervei és a szakszervezet. A tervezet létrejöttében azonban nemcsak kormányzati szervek vettek részt, hanem
meghallgattuk az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület,
valamint a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete által rendezett
szakemberekre korlátozott nyilvános vita keretében a bányászok, a mérnökök, az eg/etemi tanárok,.és egyéb tudományos
munkatársak véleményeit, észrevételeit»A beérkezett mintegy
másfélezer állásfoglalás ez alkalommal is bebizonyította,
hogy jelentős jogszabályok demokratikus módszerekkel történő előkészítése igen eredményes lehet.
Ugyanakkor tapasztalatcserére külföldre küldtük az előkészítő bizottságok néhány tagját^ akik megismerkedtek a
baráti allamok részéről az ásványi nyersanyagok kitérmeiéssére kiadott jogszabályokkal, és azok gyakorlati eredményeivel. Meghívtunk, vagy meglátogattunk, nagytudasu külföldi
szakemberedet, akikkel megvitattuk elgondolásaidat.
• ..
-'i
így a tervezetben messzemenően érvényesültek a kölcsönös
segíts -gnyujtas tapasztalatai is, amelyeket mindenkor igyekeztünk sajátos viszonyainkhoz alkalmazni, .± tervezet így
dicséretes kollektív munka eredménye.
Miben látom a bányászatról szóló törvénytervezet legfontosabb politikai jelentőségét ?
Elsősorban abban, hogy a bányászat kérdéseiben kiemeli a

a biztonság és a gazdaságosság szerepét, amely elvek a
törvénytervezet minden rendelkezésen végigvonulnak.
Megtestesül a tervezetben az az elv, hogy legfőbb érték
az ember, hogy az ásványi nyersanyagok és a bányavagyon
társadalmi tulajdont k^pez, amelyek védelme mindenkinek kötelessége.
A tervezetben kifejtett jogi szabályok érvényesítésével
a bányászat huzamosabb időn keresztül alkilmassá válik nagyüzemi szinten a népgazdaság bányászati szükségleteinek legteljesebb kielégítésére, ugyanakkor a törvény védelmet nyújt
minden rablóbányászkodással szemben.
Másodsorban az adja meg a tervezet jelentősegét, hogy tételesen kifejti az állam bányászati joga érvényesítésének a
szabályait és ezzel biztosítja az iparágban a törvényességet. A jövőben a bányaigazgatás,a kutatás és a termelés gazdasági szervei egyaránt:-pontosabban ismerni fogják hatáskörüket, és feladataikat, tudni fogják, hogy milyen körben felelősek a bányászat működéséért. A tervezet nemcsak lerögzíti
az elért eredményeket, hanem hosszabb időre irányt mutat a
további fejlődés számára is.
A tervezet meghatározott munkakörökben magasabb képesítést
követel meg; ezzel elősegíti a bányászatban dolgozók műveltségi színvonalának emelését, és biztosítja szakmai tudásuk
korszerű bővítését,
Vé^ül pedig feloldja a törvénytervezet a népgazdaság és
az állampolgárok érdekeinek összhangba hozatalával megfelelő
szabályozás utján azt az ellentétet, amely a külszíni ingatlantulajdonosok és a bányavállalat között, a bányászati tevékenység folytán elkerülhetetlenül felmerül.
A tervezet rendelkezései a jövőre is irányt szabnak. Az a
tény, hogy a bányászat a törvény által megadott keretek között
szilárdan teljesítheti feladatait, azt jelenti, hogy a jövőben
nagyobb gondot fordíthatunk a műszaki fejlesztésre, a munkaidő
megrövidítésére se a nehéz bányamunka gépesítés utján való
megkönnyítésére, a termelékenvség emelésére, a munka és üzem-
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szervezés megjavítására; a "beruházások koncentrálására, és
mindarra - a "bányászat egészéhez viszonyítva részletkérdésnek tűnő - feladatokra, amelyek megvalósítása és kifejlesztése elmélyülő, komoly részletmunkák eredménye lehet „
Felszabadulásunk óta ez az első olyan jogszabály, amely '
a megszilárdult gazdasági alapokon nyugodva, egy iparág
összes számottevő kér "iósét törvényi szinten szabályozza. Ez a
tény is biztosítékát képezi annak, hogy a bányászat az előtte álló feládato'kat meg fogja oldani és a népgazdaságot el
fogja látni a szükséges ásványi nyersanyagokkal.
Tisztelt Országgyűlés !
Az elmondottak után feljogosítva érzem magám arra, hogy ^az.
országgyűlés tagjai részére a "^nyászatról szóló törvénytervezet elfogadását ajánljam, / taps / •

3., rr SÁLYI

ISTVÁN előadói javaslata

Tisztelt Országgyűlés !
Ügy vélem, nem kell hosszasan indokolnom, hogy miért annyira alapvető a' bányászat szens^j népgazdaságunkban. A bányászat
mint a népgazdaság egyik ága biztosítja a népgazdaság?sok
más ága számára ipari alapanyagként a föld méhének kincseit,
a földkéreg ásványi nyersanyagait. Ilyenformán a bányászat
eredményes működése sok más iparág tevékenységének kiinduló
pontja.
A bányászatnak ez az elsődleges szerepe előtérbe kerül ma
i f ""
is, amikor az országgyűlés a bányászatról szóló törvényjavaslatot tárgyalja. Ennek eredményeként remélem - 'a magyar szocialista jogalkotások sorozatát rövidesen egy ujabb kiváló
törvény, az új magyar bányatörvény fogja gazdagítani.
A bányászatról szóló törvénytervezet b'et'órjesztése azért nagy
jelentőségű, mart mindenekelőtt arról tanúskodik, hogy az elmúlt 15 öv alatt sikerült a szocialista bányászat alapjait;-;
lerakni, eredményesek voltak a megszilárdításukra irányuló

erőfeszítéseink és olyan mértékben kikristályosodtak a szocialista bányászkodasnak a dolgozd nép érdekeit leghatásosabban
szolgáló irányelvei és alapvető módszerei, hogy azok mosrtmár
- hosszú évtizedekre - törvényben lehet rögzíteni. Azért, hogy
a szocializmus építésében ehhez az ujabb mérföldkőhöz elérkeztünk, elsősorban a magyar bányászokat illeti szívből fakadó
hála és köszönet.
Az elvégzett munkáról, a felmerülő feladatokról némi képet
ad már az ts, ha'szocialista bányászatunk mai' állapotát a volt
kapitalista bányászat állapotával vetjük össze.
Bányajogunk alapja - amint Gzottner elvtárs előadásából ez
részletesen kitü'it - az 1854-ben kiadott általános osztrák
bányatörvény volt. Ez a törvény szabta meg egészen a felszabadulásig a magyar bányászat alakulását.
A két világháború közötti időszakban ennek eredményeként
bányászatunk nagymértékű fejlődéséről - sajnos - nem lehetett beszélni bányászatunk volumene még szűkös ásványvagyonunkhoz viszonyítva is kismértékű volt. Hiszen a kapitalista
bányászat általában csak a könnyen lemüvelheto ásványi nyersanyagok-kitermelésére szorítkozott, éppen a maximális profitra irányuló törekvés folyamányaként.
1938-ban a felszabadulást megelőző utolsó békeévben 9,3
millió tonna volt a szénbányászat termelese. Ennek is 19 fo-a
teljesen kezdetleges, csak időszakosan működő bányákból került ki. De még a tőke-erős nagy vállalatok bányáiból is szinte teljesen hiányzott a korszerű munkahelyi gépesítés.
A felszabaduláskor az ércbányászatot mindössze négy hiányos
és elavult felszerelésü ércbanya képviselte, amelyeknek 1938ban kb. 350ezer tonna volt az összes termelésük.
Ebben az időben az alumíniumkohászat bázisát képező bauxitbányászat három korszerűnek éppen nem nevezhető bányában folyt*
Termelésük 1938-ban kereken félmillió tonnára rúgott.
A kőolaj és a földgáz termelés 1938-ban mindössze 43000 tonna,
illetve Smillió köbmétert tett ki.
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A kőolajtermelés ugyan a háborús konjuktura idején 5 év alatt
közel hússzorosára nőtt,de 1949-re visszaesett kereken félmillió tonnára.
Sgyéb ipari.ásványok termelése a felszabadulás előtt
-erősen elaprózva - 64 kisüzemben folyt jelentéktelen termeié sael,
A szocialista bányászat kialakulása a szénbányászat államositásáról szóló 1946. évi' XIII. törvénnyel kezdődik, az
akkor életre hívott Magyar Állami Szénbányászati Rt. működésével. A bányászat többi része zömében a nagyobb ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről szóló 1948. évi XXV* törvény végrehajtása során került állami tulajdonba. Bezárult
végül a kör, amikor a Mangyar Népköztársaság alkotmányának
6. §-a egyebek között azt is kimondotta, hogy a föld méhének
kincsei és a bányák az egész nép vagyonaként az állam tulajdonát képezik.
Azzal, hogy az ásványi kincsek állami tulajdonba, kerültek,
lehetővé vált hazánk ásványvagyonának egységes elvek alapján
történő kutatása, feltárása és kitermelése, lehetővé vált
tehát az ásványvagyon gazdálkodás tervszerű irányitása.
Az igy kialakult szocialista gazdálkodás fölényét igazolja
az Simult
15 esztendő,
t. •
A magyar bányászat mai helyzetéről kitűnő tájékoztatást
adott a 10. magyar bányásznap alkalmából rendezett Bányászati
Kongresszus. Hadd idézzek néhány adatot a Kongresszus gazdag •*•
anyagából.
A termelés tekintetében pl, a következő kép alakul ki;
Az 1960. évben a szénbányászat termelése közel háromszorosa5
a mangánére-bányászaté közel ötszöröse, a szinesérc-banyászaté
kétszerese, a vasércbányászaté közel háromszorosa, a bauxitbányászaté kb. kétszerese lesz az 1938. évi termelésnek.
1949 óta a kőolaj termelés kereken megkétszereződött.
.:..Ezek a számok önmagukban is azt mutatják, hogy a bányászat
jelentősége a felszabadulás óta hazánkban különösen megnőtt
és népgazdaságunk egyik legfontosabb iparágává fejlődött.

A felsorolt számadatok mögött azonban - a Bányászati Kongressaas megállapításai szerint - részben már megoldott,
részben még megoldásra váró bonyolult feladatok sokasága
húzódik meg. Példaképpen hadd említsek meg egyet-kettőt
közülük:
Az emberi társadalom életében és fejlődésében döntő szerepe van az ásványi nyersanyagoknak és a különféle energiaforrásoknak. Az emberiség egyre fokozódó mértékben.használja fel
a természetnek ezeket a kincseit a maga céljára. Figyelemreméltó, ho^y az egyes országok lakosságának életszínvonal emelkedése szorosan összefügg a belföldi nyersanyag és energiaforrások holyes,ésszerű kihasználásával, A magyar népgazdaságban sem közömbös tehát, hogy ásványi nyersanyagkészleteinket,
beleértve az energiatermelésben felhasználtakat is, milyen
ütemben termeljük ki, és milyen feltételek mellett állítjuk
népgazdaságunk szolgálatába. Az ásványi nyersanyagok között
a-z" ipari termékek előállítására felhasznált fémek és egyéb
ásványok mellett döntő fontosságuak az energiatermelésben
hasznosított energiahordozók.
Világszerte észlelhető jelenség, hogy a rendelkezésre álló
ásványi nyersanyag-készletek a rohamosan növekvő igények
folytán, az intenzív kutatások ellenére sem tudják egy bizonyos határon túl már követni a gyors fejlődést, így az
olyan energiaforrásokban, mint amilyen pl, a szén, a kőolaj,
a földgáz, előbb, vagy utóbb elkezdődik az ismert készletek
folyamatos csökkenése. Magyar vonatkozásban ez a megállapítás már ma iá több tekintetben, pl. a szén tekintetében is
időszerű. Emellett a csökkenő készletek kitermelése rövidesen egyre nehezebbé vilik, és igy természetes az a törekvés,
amely az egyre növekvő energia igényeket fokozatosan más,
új energiahordozók utján kívánja kielégíteni,
Hazánk szénkészlete mai ismereteink szerint közel 5milliárd
tonna, amelynek kb. 3milliárd tonnát kitevő része tekinthető
- a becslések szerint - kitermelhető szénvagyonnak.
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Ez bizony nem sok, ha meggondoljuk, hogy egy főre a
Szovjetunióban pl.. -1.: zenkétszer nagyobb szénkészlet jut,
mint nálunk^ A kitermelhető 3milliárd tonna szenvagyon alig
tb'bb, mint 100-szorosa folyó évi szénkitermelésünknek*
Ez a körülmény nemcsak a földtani kutatások jelentőségét
húzza alá, de jól megvilágitja a szénvagyonunkkal való helyes gazdálkodás rendkívüli fontosságát is.
Kedvezőknek mondhatók kőolajbányászatunk fejlődésének kilátásai. Jelentősek a földgázkutatásnak az utóbbi években elért eredményei. Földgázvagyonunk mostmár alapot ad, országos
földgázvezeték-hálózat építésére.
Ércbányászatunkban az erősen megnövekedett termelés során
- a készletek korlátozott volta miatt - ma sok olyan ércet
bányászunk ki, és dolgozunk fel, amelynek gazdaságos kohósitására még nem is olyan régen alig látszott lehetőség.
Ilyen ércek pl, a rudabányai alacsony vastartalmú pát-vaséreekj a karbonátos mangánércek, és a gyöngyösoroszi szinesércek is. A bauxitbányászatot is kedvezően befolyásolja, hogy
a timföldgyárainkban gazdaságosan feldolgozható bauxit minősége tekintetében ma már lényegesen kisebbek a követelmények,
mint 20 évvel ezelőtt voltak.
Mindez arra utal, hogy a bányászat termelésének megnövelése
előtt előbb meg kellett teremteni ennek megbízható feltételeit, az ország mindenféle ásványi nyersanyagára kiterjedő földtani kutatás megszervezésével és az ásványi vagyonnal való helyes gazdálkodás alapelveinek és módszereinek kialakításával.
A termelés gazdaságossága érdekében pedig ezen felül biztosítani kellett a termelés korszerű szinvonalat is. Bizony hatalmas feladat volt ez, annál is inkább, mert az államosított
bányák berendezései jórész elavultak voltak, és leromlott állapotban kerültek állami tulajdonba.
Szénbányáinkban számottevő munkahelyi gépesítés csak az
államosítás után indult meg. Az egyes szénmedencék egymástól
eltérő sajátos viszonyai következtében a külföldi gyártmányú
bányászati munkagépek általában csak helyenként alkalmazhatók

A különböző bányavidékek különleges viszonyaihoz alkalmazkodó, hazai konstrukciójú és gyártású, megfelelő teljesítőképességű munkagépek kialakitása pedig hosszú évek munkáját
igényli. Mégis már is jelentősnek l^het nevezni a jovesztés,
rakodás, és munkahelyi szállitás gépesítése terén elért előrehaladást.
*
Az ércbányászatban a korszerű előkészítő müvei ellátott
gyöngyösoroszi ólomcinkérc bányászat létesítése, a recski
ércelőkészitőmü bővítése, a rudabányai vasércdusitómü üzembehelyezése a legjelentősebb bizonyítékai a műszaki fejlesztésre irányuló törekvéseknek,
1948-ban az államosított kőbányák nagy többsége is elhanyagolt és leromlott állapotban került állami tulajdonba.
Azóta termelésük mégis megsokszorozódott, nem utolsósorban
a munkahelyi gépesítés eredményeként, A fejtés, préselés nehéz fizikai munkafolyamatának gépesítése mellett sikerült koncentrálni a termelést a nagyterjedelmü kőzetlelőhelyekre, és
több egymáshoz közel eső kisebb bánya egybenyitása megteremtette a további fejlesztés lehetőségének alapjait is.
A termelésben megkívánt magas műszaki szinvonalat természetesen csak a bányászat megfelelő szervezeti felépítése mellett lehetett elérni.
Az államosítás óta a bányászati ágaza+^k szervezete alapvető változáson ment át. A zilált kapitalista gaztlasági szervezet és ennek összefüggés nélküli gazdasági-tevékenysége helyébe valamennyi bányászati ágazgatnál az állami szervezés
fejlett formája, és a tervszerű gazdálkodás került előtérbe.
Az állami tulajdonba vétel ugyanis mindenütt felszámolta a
bányászat kisipari jellegét, és ma már országosan, a medencék
szerinti tagozódásnak megfelelően, egységes szervezet irányítja a magyar szénbányászatot. Hasonló a helyzet a kőolaj-, érc-,
bauxit- és ásványbÍnvászat tekintetében is, A kőbínyászat területén pedig ez a további fejlődés várható iránya.

A bányák államosítása után azonnal új feladatként jelentkezett a bányaművelés maximális biztonságának a megteremtése is. A kapitalista termelésben az ilyen törekvések és
a minél nagyobb profitra való törekvés között feloldhatatlan ellentmondás van. Amíg tehát a tőkés bányászat a múltban megelégedett az olyan minimális biztonsági rendszabályok
előírásával, amelyek a termelés lehető folyamatosságát biztosították, addig a szocialista bányászat állandóan fokozza
á bányamüvelés biztonságát, keresi és megvalósítja azokat
a módszereket, amelyek a legfőbb értékét jelentő ember é'lotének, testi épségének és egészségének védelmét szolgálják.
Miniezeknek a feladatoknak már az első ötéves tervben is
kisebb-nagyobb szerep jutott, mert hiszen az akkor tervezett
nagyarányú iparfejlesztés a széntermelés erőteljes növelését
tette szükségessé. A megnövekedett feladatok rendkívüli intézkedéseket követeltek, így született meg az 1950. évi r
minisztertanácsi határozat, amely a szénbányászat fejlesztésének általános feladatain túl, a szocialista szénbányászat ki ál aki t ás ár .2 i feladatait is megjelölte. Rendelkezései
közül csak azokat szeretném most kiemelni, amelyek e roppant
nagy feladatokat határtalan lelkesedéssel és törhetetlen optimizmussal vállaló bányászok munkájának megbecsülését célozták.
A minisztertanácsi határozat fokozott premizálással, a hűségjutalom rendszeresítésével, a bányásznap ünneppé nyilvánításával, diszegyenruha rendszeresítésével, kitüntetések
adományozásával, és egyéb kivételes kedvezményeket megalapozó intézkedésekkel kívánta biztosítani a bányászok nehéz
munkájának fokozott erkölcsi és anyagi megbecsülését, a bányászatnak az ország gazdasági életeben megnyilvánuló jelentősége szerint.
E rendelkezés nyomán az azóta eltelt 10 év alatt alapjaiban megváltozott bányászaink élete. Megváltozott először
is az a környezet, amelyben élnek, mert bányatelepeink ma
már nem elhanyagolt települések jellegét mutatják, mint
régen.

- 31 Nem hiányzanak többé o telepeken a városi lakosság igényeinek
megfelelő kulturális feltételek. A lakások száma csaknem
megkétszereződött, és ezzel együtt épült a bolthálózat, létesültek mozik, könyvtárak, .szórakozóhelyek, korházak, orvosirendelő, bölcsődék, és óvodák.
Életszínvonaluk tükrözi azt a fokozott anyagi megbecsülést,
amely nehéz munkájuk szerint megilleti őket. Kimagaslóan jó
munkájukról, és ennek erkölcsi megbecsüléséről pedig nemcsak
a mellüket ékesitő sok-sok különféle kitüntetés tanúskodik,
de az a körülmény is, hogy ott találjuk őket az állam áletét
irányitó apparátus csaknem minden szintjén.
Tisztelt Országgyűlés !
A szénbányászat államosításáról szóló 1946. évi XIII. törvény már számot vetett a bányászati jogszabályok elavult voltával, A nehézipari miniszter elvtárs tájékoztatta az országgyűlést azokról a törekvésekről, amelyek korábban egy új bányatörvény alkotását célozták.
Most eljutottunk oda, hogy a felszabadulás óta eltelt másfél évtized alatt összegyűjtött sok érto-kes tapasztalat végre megadta a lehetőségét annak, hogy a feudál- kapitalista
idők társadalmi viszonyait tükröző idegen törvényt új, magyar
és szocialista bányatörvény váltsa fel. . ,.
Az új bányatörvény megalkotásának munkálatai 1959-ben kez''Cdtek a Ifinisztertanács engedvilye alapján az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség kezdeményezésére,,:
Azóta az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség ős a Nehézipari Minisztérium irányításával folytak bizott'ágokbin, szakemberek széleskörű bevonásával.Az előkészítés munkájáról is részletesen beszámolt a nehézipari miniszter elvtárs, ügy hogy én
ennek az előkészítésnek mostmar csak bizonyos momentumaira
korlátozom mondanivalóimat.
Az előttünk fekvő törvénytorvezet két évi fáradhatatlan munka
eredménye, ám >ly arról tanúskodik, ho:;y késeitől mintaszerben
dolgozták fel a hazai és külföldi anyagot és tapasztalatokat„
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Az új "bányatörvény előkészítése során persze, az alapvetően
megváltozott viszonyok közö.tt az 1854* évi bányatörvény természetesen nem szolgálhatott kiindulási alapul. Ezért az
országgyűlés előtt fekvő javaslatban foglalt szabályokat
a bányászatban ténylegesen kialakult élűtviszonyok és jogi
kapcsolatok mélyreható tanulmányozásával kellett kidolgozni.
Szeretnék rámutatni arra az értékes segitésgre, amelyet ebben a munkában részünkre a Szovjetunió 1927. évi bányatörvénye és a népi demokráciák bányajogi kódexeinek tanulmányozása jelentett.
A népi demokratikus országokra ugyanis egyformán jellemző,
hogy a bányászat az egyéb ipari tevékenységtől élesen eltérően még ma is olyan ingatlanokon és olyan ingatlanok alatt
folytatja tevékenységét, amelyeknek a felszíne mások kezelése és müvelése alatt áll, és amelyeknek az esetek többségében nem is az állam a tulajdonosa* E területeknek bányászat
céljára történő igénybevétele, a bínyászat folytán szükségképpen beálló károsodások továbbra is sajátos jogi szabályozást kivannak.
Ugyanakkor a bányászat társadalmi tulajdonából fakadó, lényegesen új vonások minőségileg elválasztják a szocialista
bányajogot a kapitalista rendszer hasonló intézményeitől.
A különbség leginkább szembeötlő módon a termelés gazdaságossága a binyászat biztonsága és a bínyamunka megbecsülése tekintetében jelent1 -"^ik.
A szocialista bányajog olyan feltételeket kivan teremteni,
amelyek mellett az ország ásviny vagyoninak megismerése és
további kutatása közvetlen állami feladatként eredményesen
megoldható. Ezen felül biztosítja az egész nép vagyonát alkotó, meg nem újítható és a kitermelés folyt ín állandóan
csökkenő ásványi nyersanyagkészletek fokozott védelmét.
Ennek érdekében - többekközött - arra törekszik, hoc,y megszüntesse az ásványvagyon gazdálkodásban korábban sűrűn jelentkező anarchiát, azzal, hogy a bányászati tevékenységet
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- kisebb jelentőségű kivételektől eltekintve - kizárólag
szocialista szervezetekre, főként állami vállalatokra, ritkábban szövetkezetekre bízza.
A szocialista bányajogra az is jellemző, hogy az említett vállalatok, vagy szövetkezetek tevékenységét a népgazdaságban hasznosítható bármelyik ásványi nyersanyag kitermelése során egységesen ugyanazokra az alapelvekre támaszkodva kívánja irányítani, és pedig ügy, hogy rendel>ezései összhangba hozzák azokat az egymással szembeálló erdekeket is, amelyek között a kapitalista gazdasági rendben
feloldhatatlan volt az ellentmondás. Ilyen ellentmondás mutatkozott a kapitalista víllalkozó és a bányában dolgozók
érdekei között a bányamunka biztonságának kérdésében, vagy
a bányavállalat és az ingatlantulajdonos érdekei között,
pl. a felszín megóvása vagy a bányaművelés folytán meddővé
vált területek újrahasznosítása tekintetében.
A szocialista bányajog szemlélete szerint a bányászat gazdaságossága és biztonságos volta, a termelés fejlesztésére
és a bányamüvelés által okozott károk megelőzésére és elhárítására irányuló törekvések egyforma súllyal esnek latba.
Önként értetődik, hot:y a szocialista bányajog szerint a
bányászok műnk íját különös megbecsülés illeti meg. Ez a megbecsülés azoknak szól, akik az egész társadalom érdekében a
társadalom alapvető szükségleteinek kielégítése végett vállalkoznak az egész nép vagyonát alkotó ásványi kincsek kitermelésének fáradságos és ve^.sélyes munkájára.
Tisztelt Országgyűlés !
A most vázolt elvekre épült a bányászatról szóló törvényjavaslat.
Szerke;- £é sebezi az az elv érvényesült, hogy a jogi, a műszaki és a biztonsági rendelkezések után következzék a bányahatóság tevékenységének jogi szabályozása, amely az előzőket
mintegy szerves egységbe foglalja.
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A törvényjavaslat ágyékként csak ol.yaii alapvető rendelke„zéseket tartalmaz, amelyek ma - léhany évtized távlatában
is - időtállóknak tekinthetők. Részletkérdésekről a végrehajtási rendelet fog intézkedni.
A már emiitett alapelvek érvényesülését "biztosító rendelke-zósek közül szeretnék néhányat külön is kiemelni, és a
szükséghez mérten megvilágítani.
Az általános rendelkezéseket tartalmazó első rász a törvény célját abban jelöli meg, hogy szabályozza az ország
ásványi nyersanyagkészlet nek legbiztonságosabb és leggazdaságosabb kitermelését. Ez a gondolat azután'végighúzódik az
egész törvénytervezeten, amely több helyen is rámutat a fejlett korszerű technika szerepére, akár a biztonság fokozásában, akár a gazdaságosság növelésében.
Világosak a következő rendelkezések:
Az állami szerveknek az ásványi kincsekre vonatkozó'földtani kutatását - az ország földtani megismerését szolgáló
országos kutatási terv alapján - központi földtani hatóság
irányitja és ellenőrzi.
Az állam az őt megillető bányászati jogát bányavállalatok
utján gyakorolja. Ezeket felügyeleti szervük irányítja és
ellenőrzi, ügy azonban, hogy e vállalatoknak bányaüzemeikben folytitoct bányászati tevékenysége felett a bányahatóság gyakorol szakfelügyeleti hatósági jogkört. Pontos rendelkezés, hogy bányaüzemet csak akkor lehet üzemben tartani,
ha az üzemnek van a bányahatóság előzetes hozzájárulásával
megbízott felelős műszaki vezetője, illetve vezetőhelyettese.
Rendkívül nagy jelentőségű az az intézkedés is, amely szerint
a' bányaüzem akkor sem folytathat bányaművelést, ha nincs
jóváhagyott műszaki üzemi terve. Ezt az utóbbit is a biztonság és a gazdaságosság figyelembevételévéi' kell elkészíteni; biztosítani kell benne az ásványi nyersanyagkészletek
védelmét a veszélyeztetett földek és létesítmények megóvását,
a bányakárok megelőzéséi, és csökkentését.
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Ennek megfelelően fel kell venni például a bányaüzem műszaki üzemi tervébe az üzemet fenyegető különféle veszélyek
megelőzésére szolgáló intézkedéseket, vagy például a védőpillérek kijelölését is.
Jóváhagyott műszaki terv szükséges a bányaművelés, szüneteltetéséhez és megszüntetéséhez is.
A javn.sl.it szerint n bányászati tevékenyég során törekedni kell a ku atás és banysrcüvelés által okozott károk megelőzésére, elhárítására, a másnak ténylegesen okozott kárt pedig
meg kell téríteni.
":
A bányavállalat az olyan külszíni területet', amelynek
használhatósága a bányászati tevékenység - elsősorban külfejtés - következtében megs'zünt, vagy lényegesen korlátozódott, köteles e tevékenység befejeztével tájrendezési kötelezettségérié'k eleget téve, újra- hasznosítás céljára alkalmas állapotba 'hozni.
Abban," hogy az új bányatörvény milyen mértékben fogja elősegíteni''a bányászat fejlődését és a szocializmus építését,
döntő szerep jut a bányavállalatok felett felügyeletet gyakorló minisztériumoktól teljesen független bányahatóságnak is,
Ezért van nagy jelentőségük azoknak a rendelkezéseknek, amelyek e hatóság szerteágazó feladatkörét és nagy felelősségét
tvkröző jogkörök szabják meg, valamint szervezeti felépítését
irják elő.
Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó egységes elvek folyományaként a bányahatóság hatásköre a bányászat minden ágára,
sőt - a törvény rendelkezése szerint - a mélységi vizek felszinrehozatalára irányuló munkálatok egy részére is kiterjed. A törvény-előrelátással - lehetőséget ad arra is, hogy
a Minisztertanács a bányahatóság jogkörét - a szükséghez
mérten - egyéb tevékenységekre is kiterjeszthesse.
A törvényjavaslat 1961. év július 1. napját javasolja az
új bányatörvény hatálybalépésének napjául.-.
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rendelete is, amelynek munkálatai egyébkent már folyamatban, sőt igen előrehaladott állapotban vannak. Ez annyit
jelent, ho;.iv a jövő év közepétől a bányászatról szóló új
törvény a maga egeszében,alapelveiben és ezeknek a részletekre kiterjedő alkalmazásában is, érvényesülhet a bányászat minden ágában; szilárd alapját;képezheti bányászatunk további fejlődésének és egyik hatékony eszköze lehet
annak, hogy a magyar bányászat hiánytalanul elláthassa a
szocializmus épitJseben reá váró feladatokat. ,
Persze a törvényt emberek, a magyar bányászok fogják alkalmazni és végrehajtani, ezért minden bányásznak el kell
olvasnia az új törvényt, hogy megismerkedjék az abban lefektetett, előremutató gondolatokká* e törvényből sajátíthatja el azokat a szempontokat, amelyeknek az ő egyéni tevékenységében is érvényesülniük kell a bányászat eredményességének érdekében. A törvényben erősen kihangsúlyozott műszaki szempontok pedig szinte parancsoló -ín megkövetelik,
hogy a fiatal bányamérnök már az egyetem padjaiban magába
szivja az új szocialista bányatörvény szellemét, s az abból
meritett lendülettel és lelkesedéssel lásson hozzá az életben megtisztelő és felelősségteljes feladatainak ellátásához.
Tisztelt Országgyűlés !
Az országgyűlés ipari bizottsága behatóan megtárgyalta a
bányászatról szóló előttünk fekvő törvényjavaslatot. Egyhangú határozatában azt javasolja, és ehhez csatlakozom én is,
mint a törvényjavaslat előadója, hogy az országgyűlés fogadja el, és emelje törvényerőre - benyu^*".tt formájában a bányászatról szóló törvényjavaslatot. / taps /
3., JAKAB SÁNDOR képviselő hozzászólása
Tisztelt Országgyűlés !
Mindenek előtt a Nógrádi Szénbányászati Tröszt dolgozói, a
megye ásvány- és kőbányászai nevében helyeslésemet fejezem
ki a törvényjavaslat benyújtása felett.

Helyeseljük a törvényjavaslat benyújtását azért, mert
véleményünk szerint a törvényjavaslat ujabb előrehaladás
a törvényesség utján. A törvényhozásban már a. közelmúltban
olyan nagy jelentőségű lépést tettünk, mint a Polgári Törvénykönyv elfogadása, sőt a jelen ülésünkön szerepel a
bányatörvényről és a honvédelmi törvényről szóló javaslatok,
vitája.
Véleményünk szerint egyaránt hasznos lesz ez az 'egész bá-.
nyászat tervözerü fejlődése, a bányászok erkölcsi me^becsü-lése szempontjából.
Helyeseljük továbbá a törvényjavaslat benyújtását azért is
- mint ahogy ea Czottner, valamint Salyi képviselőtársaim is
emiitették, - murt a báH^áazkodás következtében elég nagyítstámu anyagi és politikai kár származik. Mindez az eddigi joggyakorlatban nem volt egységesen összefoglalva. Ezekben a
jogszabályokban átfedések, hézagok voltak, s nem egyszer áttekinthetetlenséget tapasztaltunk. Ebből következően, a jogszabályok hiányosságai folytán,-még egyszer mondom, sok politikai és gazdasági kérdés merült fel. Ebből kijutott Nógrád
megyének is, de közismert a tisztelt Országgyűlés előtt, hogy
Tatabányán, az Óvárosnak szinte az egésze küzd a bányakárokból származó problémák megoldásával, s hasonló gondokat lehet
tapasztalni a borsodi, a pécsi és más bányátvésztők területén
is.
Miből származtak a viszásságok, mik azok az alapvető okok,
amelyek a bányakárok eddigi rendezetlenségét előidézték?
Mint emiitettem elsősorban az, hogynem volt egysiges állásfoglalás, határozott rendelkezés a bányakárok megítélésében.
Ezt elősegítette aav •h-o.gy a felszabadulás után* awkányaadorná»yo«ásl eljárás megszűnt, és jóhiszeműen eljáró, elsősorban
bányászoknak, vagy a bánya környékén lakóknak, munkásoknak,
akiknek az életük egyre jobb útra tért, a ház építésüknél
olyan karjaik keletkeztek, amelyekre ők nem számítottak.
Oda építettek, ahol ásványi szénvagyon, vagy más ásványi
kincs volt a föld mélyében, de jóhiszeműen ők ezt nem tudták
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s ebből következően később.'károk keletkeztek,
' W.

A bányaadominyozisi eljárás elmaradása azt is m igával hozta, hogy nem egy esetben kellő kutatottság híján nyitottak
meg bányaüzemeket, folytattak üzemeltetés, s emiatt a korábban beépített területeken károk keletkeztek. Előfordult
megyénkben is - még 1955-ben is -, hogy -a községek fejlesztése során szükségessé vált új iskola négy év után bányakár
következtében használhatatlanná vált, -dgy^e több olyan lakóház -van, amelyet lebontásra kellett é-rtékelni, mert az lak!
hatásra életveszélyes,
• - 'A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése idején,nagy '"izavonával járt a majorhelyek kijelölése^ msiHf- a--termelőszövetkezetek vezetői - helyesen - arra törekedtek, 'h'agy -a."községhez minél közelebb legyen a termelőszövetkezet -'istálója, •'••• .•
ugyanakkor a ?nár működő binya vez-etői előrelátásból, a terv
ismerése alapján, azt az álláspontot -képviselték, hogy ott
kel-ljen megépíteni a'-termelőszövetkezeti istálót', ahol később
nem éri bányakárosodás.
'" 'V.f.v
A bányakárok miatt Nógrád megyében 1950-1960-ban négymillió
forintnál nagyobb összeget fizettünk ki bányakár címén.
Ennek a négymillió forintnak a kifizetése enyhítette ugyan azokat a gondokat, amelyek, mondom, elsősorban a bányászokat
éi*ték, de nem tudtunk teljes megnyugvást találni, mert a
fennálló rendelkezések neház .essége, esetenként az eljárás
kereszteződése miatt nem volt egységes állásfoglalás.
A köztudat mir a törésszögeket jobban ismeri maholnap, mint
a műszaki vezetés. De a törésszög megállapításának késedel-r
messége" azt eredményezte, hogy például Kazáron, ahol nagyon
jelentős bányakárok vannak, az első időbe-n kifizettünk 55
foknál kisebb törésszög alatti bányakárokat is, majd később
még az 55 fok felett sem fizettünk-bányakárokat. Olyan példátlan esetek is voltak hogy három egymás mellett levő ház.ból a két szélsőt bányakartalanitották, de a középső kárta- •
lanitása elmaradt. Még tovább "-folytathatnám ezeket a páldá-. •.•••
kát, nnidlyek mind abból származtak -:-mégegyszer mondón - .ír-.
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Különösen gyakori volt a kapitalista b xnyászkodás idején,
amikor a profit volt a fő cél, hogy a b.ínyátérképeket nem
vezették megfelelően. Időse"b"b bányászok emlékezete szerint
két térképet is vezettek, de a későbbi idők folyamán is
- talán viccesen hangzik, de azt kell mondanom - találkoztunk olyan gyakorlattal amikor a bányaművelés során lementek a térképről. Ez.azt eredményezte, hogy a megjelölt .terű- "
letet, ahol korábban 'épité'si engedélyt adtak ki, nem tartották
>>e és néhány év múlva bányakár keletkezett?"
De a bányakárok nemcsak gazdas_xgi problémákat, gazdasági
gondokat jelentettek, hanem elsősorban politikai ba,jokat_Í3« •
Nehezítette ezt a helyzetet az, hogy főljg bányászokat, -a bányák dolgozóit sulytották a még fennálló .hiányosságok,
A bányakarok elintézése nagy huzavonával járt. Eddig több--: -;
szőr arra törekedtek, hogy a bányavállalat és a bányakárosultak megegyezésre jussanak. Közös megegyezést próbáltak alá- . pul elfogadni, de sajnos ezt az esetek többségében nem sikerült betartani. Ugyanis ^ bánvak vezetői arra törekedtek, .
hogy lehetőleg a kártalanítás értóko kJr-'iT állapittassék
meg az összeg, mások, a károsultik e.j,y része viszont azon
igyekezett, hogy itt a jó alkalom, és lehetőleg új lakóházakat épittesünk, vagy új kutakat ásassunk a megrongálódott,
rossz épületek és kutak helye4t
Ebből szakadatlan vizsgál gátasok,, méricskélések és kiszállások következtek, s ezek meg egyszer mondom nagyon sok
időt kötöttek le. Kazáron is már 1956-ban megkezdődött a
bányakárok, felértékelése, kifizetése, de sajnos négy év
után is még arról kell beszélnünk, hogy ez lezáratlan, megoldatlan kérdés. Még mindig mintegy húsz bínyakárosultnak az
ügye rendezetlen, éppen az- egységes eljárás hiánya következtében. Mindez - azt hiszem a tisztelt Országgyűlésnek nem
is kell monlani - azzal jár, hogy munkanap kiesések, utánjárások, türelmetlenségek vannak, s általában a bizalom kérdése merül fe!0
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most elfogadásra ajánlott bányatörvény - javaslat egységes alapokra helyezi a bányakárokkal kapcsolatos dolgck..
intézését.
Ismételten csak megerősíteni és helyeselni tudom, amit
Czottner, és Sályi képviselőtársam az előterjesztői, illetve indoklói beszédben mondott: helyes, hogy a bányatörvény
javaslatban külön fejezetet kap a bányakárokról szóló rész.
Annii is inkább helyes és szükséges ez, mert mint Sályi
elvtárs ezt kifejtette, a szénbányászat annyiban különbözik
az egyéb ipari tevékenységtől, hogy ingatlanok alatt vagy
olyan ingatlanokon folytatja munkáját, amelyek mások,-mostmár egyre több esetben termelőszövetkezetek -becsületes dolgozók ingatlanai, A bányászat minden jó akarat, minden előzetes biztonság betartása mellett is olyan következményekkel járhat, hogy a felszínen éppen a föld belsejének megváltoztatása miatt szakadékok, süllyedések, vagy más természeti
elváltozások lesznek. Ha mi nem rendezzük ezt a bányatörvényben, ha továbbra is hagyjuk a polgári törvénykönyv idevonatkozó részének alkalmazását, akkor ez csak tovább fenntartja
azt a huzavonát, a különböző elbírálásokat, amelyeknek
eddig tanúi voltunk.
Véleményünk szerint - mégegyszer mondom - helyes hogy a
bányatörvényben külön fejezetet szenteltek a bányakárokra,
s olyan szerencsésen oldották meg, hogy ez beilleszkedjék
a polgári törvénykönyv megfelelő részébe is.
Tisztelt Orszíggyülés !
A jelenleg előttünk fekvő bányatörvény megfelelően figyelembe veszi törvényhozásunknak azokat az alapelveit, amelyek már eddig is érvényesültek a különböző törvények megalkotásánál. A bányatörvénynél is első helyen kell emlitenem, hogy az egyéni és közösségi érdekek szerencsésen találkoznak.
Alkotmányunk 6. pontja kimondja, ho.^y a föld mélyének
kincsei és a bányák az egész nép tulajdonában vannak.
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A bányászkodás az egész nép érdekébon való és éppen ezért
helytelen lenne,ha a bányászkodásból származó károkat a
társadalom hasznos tagjainak nyakába varrnánk. A bányatörvény véleményünk szerint helyesen, az egyéni és a közösségi érdekek szemelőtt tartásával intézkedik ezekkel a kérdésekkel akpcsolatban, s ez bizonyára megnyugvást fog eredményezni*
Az egyéni és a közösségi érdekek találkoznak például a
térítés módjánál. A bányatörvény olőirja, hogy lehetőleg
természetben kártalv itsák a károsultakat, de ezen kívül
pénzbeli kártalanításra is módot ad. Szeretném elmondani,
hogy az eddigi gyakorlat szerint - legalábbis a nógrádi
tröszt területén - a pénzbeli kártérítés sokkal jobban be*vált forma, mint a természetbeni. Talán tréfásan hangzik,
de a tisztelt Országgyűlésnek el kell mondanom: olyan eset
is előfordult a bányakárosultság megtérítése soráh, hogy
egy ház helyett kettőt építettünk* mivel időközben a férj
és Á feleség hirbleri lett egymáshoz. / zaj, derültség /
Felmerülnek azonban más hasonló problémák is, és a tJritésnél persze azt is látnunk kell, hogyha valaki természetbeni
kártéritésbenrfoaesül, s esetleg az új ház, vagy az újonnan
épített kút többet ér, mint a kárt szenvedett objektum,
akkor fizetési kedvezményeket is kap az illető, hogy rész-.,
létben fizethesse ki a különbözetet* A legfontosabb alapelvnek, a leghelyesebbnek azt tartjuk, az előttünk fekvő bányatörvényben, ho^y nagy figyelmet, szinte elsődlegességet.
biztosit a bányakárok megGlőzésórL-k«
A bányatörvényjavaslatban szereplő bányatelep meghatározása már eleve kizárja annak lehetőséget, hogy olyan területre építsenek jóhiszeműen, ahol kéaőbb előbb, vagy utóbb bányamüvelés lesz. Ezzel - mégegyszer hangsúlyozom - megelőz
olyan anyagi és politikai bajokat, amelyekkel már egyszerkétszer dolgunk volt.
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Emiitette Sályi képviaolc társam a védőpillér szerepét :sr
Ezt is a megelőzés ejyik fontos tételének tartom. Ügy gondolom nem haszontalan néhány szót itt a bányávádó pillérek
kérdésének szentélnis mert ismeretes, hó y az 1956 előtti
bányászkodás idején a nagy szénszüksé'jlet következtéjén
megkezdtük nem egy esetben bányavédő pillérek fejtését ie,
anélkül, hogy a kötelező megelőző óvintézkedéseket'megtettük
volna.
A-megelőzést szolgálja az is, hogy a bányatörvény lehetőséget biztosit a minisztereknek; abban az esetben, ha területrendezési tervek kerülnek eléjük megvitatásra, vagy jóváhagyásra, megtegyék észrevételeiket, az esetleges bányakárok elkerülésére. Ma már szerencsére ott tartunk, hogy
községeinknek túlnyomó többsegének a Minisztertanács határozata alapján el kell k ;szitenie a- távlati községrendezési
tervet. Ennek 'egyik fékje volt az is, hogy a bányaművelés
irányát, jövőjét nem ismertük megfelelően, nem tudtuk,
hogy mikor kezdődik meg é'ppen ott az adott területen a
munka. Most a bányatörvény ezt figyelembe veszi, a községrendezési tervek jóváhagyása alkalmával és egy sor okot kiküszöböl, amelyekből bányákirosültságok származtak,
Véleményem ezerint a törvényjavaslat készitői nagyon hasznos és jó szolgálatot tettek államunknak, amikor a bányakárosultság eldöntésénél bekapcsolják a tanácsokat, mint az
államhatalom helyi szerveit. Heg kell ezt tenni azért isy
mert a tanácsok többmint 10 éves fennállásuk alatt, j'ó'
munkájuk alapján szinte összenőttek a községek lakóival,"'"
ak~ik a legkisebb jogi kérdésekkel, sokszor még családi
problémákkal is bizalomnál fordulnak a tanácshoze. Bányakárosultság esetén is az első falrepedések láttán először a •
tanácsházára vezet az üt, ott kérnek útbaigazítást9 esetleg
ott keresnek orvoslást is. Ennek lehetőségét a törvényjavaslat most magában foglalja, ezt törvénybe kivínja iktatni
- véleményünk szerint helyesen, mert a tanácsok a bizalmon túl még rendelkeznek a helyi ismeretekkel is s

103
A tanácsok beiktatása azzal az előnnyel is jár majL,. hogy
meggyorsítsa a bányakárok intézésének menetéte Ahogy említettem- a most fennálló hiányos rendelkezések folytán- a
bányavállalat, vagy éppen a bányakárosult nőm egyszer szakértő kirendelését, igénybevételét kérte, és ebből kifolyólag a különböző peres eljárások késleltették az intézkedést.
Most, amikor felhatalmazzuk a tanács illetékes szerveit a
bányakárok megállapítására,.kiküszöböljük az ügyintézésben
a korábban megvolt felesleges lépcsőfokokat. Még egyszer
hangsúlyozom: véleményünk szerint helyes a banyatörvénynek
az a fejezete, amely a bányakárokat rendezi, méghozzá ügy
rendezi, ahogy az előttünk fekvő törvényjavaslatban áll,
Tisztelt Országgyűlés !
Szólni szeretnék mé ^ T. bányatörvenjr egy új fejezetéről,
az újrahasznosításról,, Abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy alkalmam volt látni a Német Demokratikus Köztársaság-'
bán, a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban folyó külszíni
bányafejtéseket. Megelégedéssel és örömmel tapasztaltam az"
említett helyeken, hó y a külszíni müvelés ese^án a föld
megmozgatását, nagyon tervszerűen, szakszerűen végzik, a
termőföldekben csak átmenetileg okoznak károkat* Sajnos
ugyanezt Magyarországon az utóbbi időkig nem mondhatjuk el.
Talán emlékeznek a tó Országgyűlés tagjai a gánti, a nyirádi
bauxit külszíni fejtések helyeire> ahol bizony nagy pusztítások mentek vé0be a termőiöldben0 Hasonló példákat lehetne
még hozni például a badacsonyi kőbánya területéről, de a
borsodi szénbányászat területén is nagyon sok kárt okozott
a külszíni müvelés, nagyon sok földet vett el a szántóföldi
müveléstől. Annaál is fontosabb kérdés ez Elvtársak, mert
a bányásztelepülések ugyan egyre nagyobbak, de mindig a legjobb termőföldeket foglalják el, és bizony gyakran előfordul,
hogy a külszíni fejtést nem elég tervszerűen, nem elég szakszerűen kezeljük* Köztudomású, ho^y Magyarországon nincsenek több millió hektáros szűz földek, és eme 11 e-t t fában
is nagyon szegény ország vagyunk.

04 Ha mi ezeket a területeket a bányák külszíni művelésévé*!
elvonjuk a szántóföldi müveléstől, akkor termőterületünk
csökken. Ez pedig - ha számba vesszük a nagyüzemi gazdaságok növekvő eredményeit is - mégis csak kiesést jelent a
népgazdaságnak. Ma már egyre több jó példát látunk arra?
hogy külszini fejtés esetén szakszerű munkával újból hasznosithatóvá tudjuk tenni az elvont területet, vagy szántóföldi termelést teszünk lehetővé, vagy erdőtelepítést
hajtunk végre. Véleményem szerint az újrahasznosításhoz
az szükséges, hogy a továbbiakban az eddigieknél is több
segítséget nyújtsanak a bányászathoz szorosan kapcsolódó
erdészeti vállalatok, üzemek, és továbbra is eredményes munkát folytasson az erdészeti kutató intézet. Az erdészeti
kutató intézet már eddig is nagyon jó szolgálatot tett a
külszini fejtéseknél, az ottani talaj felmérésével*
Tisztelt Országgyűlés l
A bányatörvény javaslatának 12. §.-a azt mondjaj A felelős
műszaki vezető felel e törvény, és az ennek alvpján kiadott
műszaki és biztonsági rendelkezések végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért, A műszaki vezető felelőssége nem érinti más személyeknek beosztásuk, illetve munkakörük alapján fennálló felelősségét. A törvényjavaslatnak
erre a paragrafusára hivatkozva javasolnám a t. Országgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a r.ehézipari minisztert a következőkre; Tegyen lépéseket a művelődésügyi minisztérium vezetőivel egyetértésben, hogy a műszaki egyetemen, elsősorban a bányászati tagozaton - tegyék kötelező tantárggyá a
bányatörvény oktatását. Még egyszer szeigtmém" indoklásul
felhozni az emiitett paragrafust, mert - mint látjuk -'•
a törvény az abban foglalt szabályok ismerete elengedhetetlen egy felelős bányavezető munkájához. Hangsúlyozom, rendkívül hasznos lenne, ha az egyetemen végzett bányamérnökök
ügy kerülnének ki az életbe, ho^y birtok-ábafr-vannak, ismerik a bányatörvényt. Ennek oktatását egyébként ki lehetne
terjeszteni az épitőanyagipari tagozatra is - elsősorban a
kőbányászat, vagy az anyag- és ásványbinyászat vonatkozásában*
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A törvényjavaslat törvényerőre emelése utón szükségesnek
tartom azt is, ho^y az általunk elfogadott törvényt minél
szélesebb rétegekkel ismertessük meg. A záró rendelkezéseknél és a hatósági részben ugyanis az áll, ho:fjy e törvény
19&1. júliusában lép életbe - s ezt azzal indokolja, hogy
több olyan átmeneti intézkedés szükséges, amelyet nem tudunk máról holnapra megvalósítani. Véleményem szerint, ha
a törvénybe foglalt feltételeiket időben az illetékesek tudomására hozzuk, és ezzel is segítjük őket egyéb intézkedések megtételében* akkor hozzájárulunk .a törvény mielőbbi
valóraváltásához. Is-mer^tés a szénbányászat, a széncsaták
hősei, az ellenforradalom utáni konszolidáció idején milyen derekas munkát-végeztek". Ez a törvény hozzájárulhat
ahhoz, ho(Jy a bányászok még jobb eredményeket érjenek el.
Sályi képviselőtársam felsorolta azokat az intézkedéseket,
araelveket kormányunk az államosítás óta eltelt idő..alatt
a bányászok erkölcsi megbecsülése érdekében tett. Véleményem szerint a most botérj esztett törvényjavaslat a bányászok ujabb erkölcsi megbecsülését jelenti, s mivá. a törvényt
Összességében és részleteiben is helyesnek tartom, a Nógrád
megyei képviselő csoport és a magam nevében tisztelt Országgyűlésnek elfogadásra ajánlom, / ta,ps /
5., KLUJBER LÁSZLÓ képviselő hozzászólása
Tisztelt Országgyűlés !
Én az új magyar bányatörvény egyik leglényegesebb részéhez a bányabiztonsághoz szeretnék hozzászólni, megmondom
jóleső érzés a törvénytervezetet tanulmányozni, mert a bányabiztonságot szembetűnően előtorbe helyezi. Ez annál is
nagyobb hcojdbrejü kérdés, mivel pártunk VII. kongresszusa
határozatai alapján a második ötaves terv időszakában megnövekedett feladatok hárulnak a bányászokra, s ezeket a
megnövekf-dett feladatokat biztonságosabban kell megoldanunk az eddiginél, a szükséges-preventív intézkedések
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betartásával kell felszinre szállítanunk a föld kincseit.~
Ha megteremtjük fokozatosan a preventiv bányabiztonságot,
az egyszersmind a bányászok személyi biztonságának és a
bányaberendezések biztonságának megteremtését is jelenti.
Pártunk és kormányunk a felszabadulás óta eltelt 1$ év
alatt komoly gondot fordított a bányászat munkájára, a bányászkodásra, s azok az emberek akiket a felszabadulás előtt
lényegében emberszámba sem igen vettek, ma népköztársaságunk
legmegbecsültebb rétegébe tartoznak. Ugyanakkor az új bányatörvény jellemzője, hogy a biztonságot nemcsak elismeri, hanem különböző módon kötelezővé is teszi, és gondoskodik az
ezt célzó intézkedések alkalmává?áról.
Én nem vagyok szakmai soviniszta, de azért fel kell vet^
nem azt a problémát, hogy akik nem dolgoznak a bányászat- '"
bán, vagy nincs valami szorosabb kapcsolatuk a bányászko-'•'':
dással, el sem tudják képzelni, hogy milyen veszélyes kő- •
rülmények között kerül felszinre a föld méhének kincse az
ásványi nyersanyag. A bányászkodás legnagyobb ellensége a
tűz, a viz, a gáz, a suj ^.tólégrobbanás, a szénporrobbanás,
és ezen kivül még egy sor olyan problémával kell megküzde- : 'v
niük a bányászoknak, amelyek nemcsak fizikai erejük megfeszítését, hanom tudásuk legjavát is igénylik.
Tudvalevő, hogy a magyar bányászkodás ma már inkább lefelé halad a magasabban fekvő telepeket mári nagy többségükben
lefejtették. Minél mélyebben hatolunk a föld gyomrába, annál
közelebb kerül hozzánk a vizveszély. A bányahő szintről
szintre való emelkedése révén .a tüzek veszélye és a kőzetekben meglevő repedésekben - ahogyan választókejrületemben ismerem a bányászat helyzetet, főként a szénbányákban, és a.;?
bauxitbányákban - a gyűrődés és a \retodes következtében::
gázok húzódnak meg. Hacsak azt az egy számot vesszük alapul,
hogy a magyar bányászatban évente 350-400 tüzeset fordul
elő, ez azt jelenti, hogy az év minden egyes napjára esik. .-:•-•
egy bányatüz. És nemcsak az anyagi károkat, hanem az emberéletben esett veszteségeket is figyelembe kell venni, akkor láthatjuk ennek a keráesnek a nagy horderejét és jelentőségét.
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A viz ellen mamár hathatós intézkedéseket tudunk foganatosítani, Egyrészt Örvendetes, hogy a bányászat és a vízügyi szervek között a kapcsolat nagyon egészségesen fejlődött, másrészt pedig vannak olyan szakkönyvek folyóiratok,
amelyekből nemcsak a "bánya műszaki vezetői, mérnökei, hanem
középkáderei és a szocialista munkabrigádok segítségével az
egyszerű vájárok is megtanulhatják a védekezés módját,
A kutatás során a meglevő gázok már nagyobb mennyiségben
felszinre kerülnek, de azért a repedésekben meghúzódó gázok
legtöbbnyire csak a fejtés, vagypedig a bányamüvelés alkalmával kerülnek felszinre, ami adott esetben problémát okoz,
gyakran kell provokációs fúrásokat, robbantásokat végrehajtani metánoá helyeken, vagy pedig ég eb módon szellőztetéssel oldani meg a gáz elleni védekezést.
Helyesnek tartom a törvénytervezetnek azt a részét, amely ..
élesen aláhúzza, hogy az üzemeket4Í minősíteni kell vizveszély,
tűzveszély, metángáz- vagy éppen . zénporrobbanás szempontjából. Ha az üzemek ijyen értelemben minősítve vannak, akkor.. ..._.
kategorizálni is lehet, és párhuzamot lehet vonni a vészé-., ,
lyes s a kevésbé veszélyes bányászkodás között. Ezen túlmenően pedig meg kell kö.vetleni, hogy az üzem műszaki- gazdasági tervébe beépítsék a védekezést tís ne csak benne legyen
a műszaki- gazdasági tervben, hanem meg kell adni a költ-- ,.
ségfedezetét is a Velejáró problémák miatt*
A kőzetomlásnak, amely egyébként sok problémát okozott,
és okoz még ma is bányáinkban, korszerű bányabiztositáösal
elejét tudjuk venni, Nagyon jól beválltak a TH-gyürük, a .. .. .
betonidomköves biztositások, vagy amivel a legutóbb választókörzetemben a balinkai szénbányákban kísérleteztünk, a .•
Becorit-féle acéltámos és csuklós süveggerendás biztosítási
most van kikísérletezés alatt a fotecsavarozás, ami azt jelenti hogy a bányaomlás ellen jelentős mértékben tudunk majd
védekezni.
Persze az ország különböző területein különbözőek a problémák.
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Pécsstt és Komlón elsősorban a porártalom jelent különösebb
problémát, továbbá a sugárveszély. Ezen a téren a műszaki
vez tők és a szakemberek kísérletei komoly eredményt értek
el. Tudjuk, hogy a szakemberek százai nagyon becsületesen
és fáradhatatlanul dolgoztak ebben az irányban és a hasonló
európai bányák tapasztalatait is hasznosítva mostmár meg tudjuk előzni, ki tudjuk védeni ezeket a hatásokat. Természetesen ezzel egyidejűleg szükséges, hogy az ilyen helyen dolgozó
bányászok
évente több alkalommal is alapos orvosi vizsgálat;•£
•
• '.'•'
nak vesség magukat alá.
El kell mondanom a tisztelt Országgyűlésnek, egy másik tapasztalatot, amelyet szintén az én választókörzetemben szereztünk és még nem országos jelenség. Ez a kincsesi bauxitbányából származik. Fiatal vájárok, akik 10-15 évet dolgoztak lent
termelőmunkában, a csuklócsontig csontritkulást kaptak.
Ha orvosi műszerekkel vizsgáljuk ezeket a csuklókat, valósággal olyanok, mintha a szu rágta volna meg a csontot.
Most több ilyen bányász elvtárssal kísérleteznek az orvosok.
Az orovsok szerint, vagy a fej tőkalapács nagymértékű rázásának a következménye ez, vagy pedig a biuxit por beszivárgása
okozza. Ez a kérdés még nincs eldöntve, de mindenesetre probléma, és időben figyeltünk fel rá. Ez veszélyt jelent, mert
a termelőmunkában dolgozó bányászok talán 30 %-a ilyen, aki
előbb-utóbb érzi ezeket az ártalmakat,
Czottner elvtárs előterjesztésében elmondotta, hogy lényegében a magyar bányászoknak nem volt törvényük. Ez lesz
az első bányatörvény. A felszabadulás előtti időkben bányabiztonsági előirások szinte egyáltalán nem voltak. Talán
ügy is jellemezhetném ezt az időt, hotoy a bányászok biztonságáról egyedül védőszentjük, Borbála gondoskodott. A régi
bányászköszöntés is ilyen misztikus alapon van megfogalmazva,
hogy "szerencse fel" mert a .szerencsére bízták a bányászok
biztonságát, ahelyett, hogy a kormányzat vette volna kézbe .
ezt a kérdést. Egyáltalában oi^/an dolgct, aminek a bányászok
nagy fontosságot tulajdonítanak, az ország színe előtt a
Parlamentben nem vetettek fel.
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Az általános bányabiztonsági szabályzatot, mindössze a
budapesti bányakapitányság körzetébe tartozó bányákra vonatkozó bányákra adták ki, de ezt is csak 1922-ben. Ugyanakkor
sem a pécsi* sem a borsodi, sem a közép-dunántúli, sem a
salgótarjáni, vagy egyéb bányavidékekre nem vonatkozott a
bányabiztonsági szabályzat* De ez is olyan bányabiztonság
volt, amely védte a tőkést, a tőkés tulajdonában lévő bányát,
a bányászt azonban nem védte. Egyedül a robbantási szabályzat
volt érvényben a felszabadulás előtt.
Jól tudjuk, hogy pártunk gondoskodása réven, a bányák államositása után azonnal sor került a bányabiztonsági szabályzat kidolgozására, ami 1954-ben lényegében meg iá jelent.
Ezenkivül egy sor sajátos speciális bányabiztonsági szabályzat jelent meg a bányászkodás különböző ágaira vonatkozóan.
Nagy lépést* komoly fejlődést, és előrehaladást jelentett
a Minisztertanács, és a SZOT közös határozata a balesetelhárítási feladatokról, amely 1952-ben jelent.meg. Egyrészt útmutatást kaptak a bányaüzemek vezetői a bányabiztonság betartására, és betartatására, másrészt eszközt is kaptak hozzá.
Megkaptak minden feltételt ahhoz, hogy ráneveljék a bányászokat a biztonságos termelésre, és szükség esetén a társadalmi tulajdon érdekében rákényszeritsék a bányászokat
arra, hogy biztonságosan termeljenek. Ez nagy eredmény.
Ha megnézzük a balesetek csökkenését 1952-től 1959-ig a következő számokat találjuk. A szénbányászatban 35 %-kal csökkent a balesetek gyakorisága, és ami nagyjelentőségű, a föld
alatti mélymüvelésben 38,5 %-kal kevesebb a baleset, íz ércbányászatban 29, ásványbányászatunkban 21,5, a bauxitbányászatban 26,4 * az olajbányászatban pedig 23,0 %-kal csökkent
a balesetek száma. Ismétlem nagy íz eredmény. Ha megnézzük
a balesetek okait, azt látjuk, hogy ezek leginkább a szállítási berendezések helytelen kezeléséből, másrészt pedig a
kőzetomlásból adódnak. Ez & két ok teszi ki az előforduló baleseteknek, mintegy 50 %-át«

Ha 3. "balesetek szarnának cpokke-tóaet nézzük; mindenesetre
azt is f i^yelem D e kell -venni- hó jy 1952-től lényegesen magnövekedett a termelesünk 'mennyiségben és :a megnövekedett
termeléssel szemben jelentős mertekben csökkentek a balese- .
teke A l.egf-áj óbb 'a. -bányászok- tekint-etdbén; 'a halálöV balese:
tek előfordulása* Xtt- örvendetes -eredményt' ért ünk el, a' halál o.s balesetek száma 30^0.,.^-feal csökkent,," ' " '"-•' • " - ' ' v
Ezeket a ..számokat. nem azért, .-sorolt ám f el a tisztelt Őrszággyülésnek, ho„,y e-izel azt. a véleményemet jui-tássanrkif e';
jezésr.e,; „hogy nálunk, a bányászatban: minden rendjén van és
.minden'jól megy. Sok .még:.;a-probléma a mi muríkarikban, ':-'.-. 'ezért
is. .nagy ..szükség van a. törvényre, szint e'érzi az- egé':sz bányászat ennek az új törvénynek.a hiányát, szükségességét*
-Egyrészt,. .ho.gy a szocialista -épi t estinkkel párhuzamosan megelőzzük, a veszélyeket - nemcsak a balesetekre, hanem az egyéb
veszélyekre, is gpndo-lok - másreszt pedig?. hogy a veszélyek
elháritása továbbra is a bányamüszaki vezetők munkájf-ak középpon,t.:j-.ában....kell--hogy álljon.:.
. ..--•,. •
"
•'•''
'Nagyon helyesnek'és j-.éna-k tartom" a "törvénytervezetnek azt
.a kitételét is, amolv megnöveli a műszaki vezetők, a bányák
főmérnökeinek felelősséget,- ^'tervezet kihangsúlyozza, hogy''
köteles a bánya főmérnöke,; vagy műszaki vezet ő j:e mi-nderi'.cset-ben'konkrétan intézkedni a veszélyek ás-k^rok 'olV.árJ.^aeároQ-.í
"Uagyon fontos -a veszély elhárít ás i"'^./ "ri.í-r'/ezetfiéégéj.: 'amí-t" '
feltétlenül biztosítani k-.--.11..--T!T'7"; -::ég történt: a:líSzép-í)uriárí-~
tuli-Cséx:'r ár'.'"'5; :--;..,*;.> ,: "v:;^.:. ^ padragi "üzemében e'gy; vizbef oré-s-^;
aho l - bár elég képzett .és •••:.& l é g - j ó l f'e l s z e r el t -; -bán,y áment 5 " '•'
osztag működik - a .zűr-zavar^-; liápko^iáfí,'-szarvezetlénsé'g'Mát t
két halálos" áldoz.a,;töt követeltia vízbetörés^ ••"•" • '' : • ' - ' "
; ,Persz-e a műszaki vezetők -kötelezettsége'! korábban: kezdődnek,, nem .akkor, amikor már egy-egy-.Ilyen''.'báj';, yéázé'ly-, '-j'e'lenság e-lő-ál l valamelyik üzemb.enfi • Nagyon f ont őss --hogy ne csak
papiron, ne csak .látszatrá,\-hanem a sríakszervez-ette'1-' szoros
kapcsolatban .havonta kezdeményezzenek', ?é's t-arts^nak biztonsági'-é-s. munkavédelmi szemléketc I.gy".'azonfíül- gondoskodni tudnak :a gépészeti,,, .•villamosságig vágatkihajtási,, és más munkák
el végzésé roló
. - . , - - .
^
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A törvénytervezet azt is helyesen jelöli meg,, ko-gy minden
bányaüaein köteles üzemaavsr elhárítási tervet készíteni*
amelyet a bányahatóság hagy jóvá. Ez a Szovjetunióban nagyon j&l bevált módszer, Juert su-.Var esetén nincsenek kü-.
lönoseíjb problémák, és nem adódhat olyan helyset, mint az
«lőbb emiitett padragi üzembeji^ ahol az vizem vezetője> de
az üzem minden egyes dolgozója * ha velük tudatják - közreműködhetnek a megelőzésben, vag£;ki tudják küszöbölni^ lokalizálni a veszélyeket, s maguk elz, egyszerű bányászok is hathatósan reszt vehetnek maguk és á bánya megmentésében; Ha
tebbe bevonjuk bányászainkat, aa egyszerű:munkásokat,-s különöeen a szocialista münkabrígáclak segítségével tudunk bányászainkra hatni •"- akkoi* sok halálos baleset kerülhető* el
a bányászatban. Mert az is tudVa levő, hogy a szűcsi 31 halálos áldozat iö abból következett be, hogy tudatlanságból
vagy hozzá nem értésből valaki a ventillátort megfordította;
rövidzárlatot csinált a szellőztetés vonalán, s azzal, hogy
iesetleg 4-5 ember életét megmenti 3l.em)3er esett áldozatul*
A jövőben nagy segitség várható*, de ügyáriakkor nagy feladat
is hárul a bányahatóságokká. Nemcsak a különböző balesetek,
üzemzavarok kivizsgálása lesz a feladat-uk, hanem a bányászkodás megindulásának első percétől fontos teendőik lesznek,
kezdve a biztonságos tervezéstől,
.
.
Nagyon helyesnek tartom a kettős irányitást, amelybe beleértjük a bányahatóság ellenőrzését is. Ezt minden-esetre még jobban össze kell hangolni, mert az élet, a gyakorlat azt bizonyítja, hogy sokszor vannak ellentmondások. Erre is a magam
választókörzetéből, a móri járás bányáiból tudok példát felhozni. A bányahatóság előírja - persze a munkahelyek szétszórtságától és a telepités ; '.rüségétől függően - hogy 10-15
bányáaa után függetlenített - 5mestert kell beállítani. Brre
kötelezi a bányahatóság a vállalat vezetőjét, vagy a bányaüzemek vezetőit. Igen, mert a bányaüzem vezetője égy tröszthöz is tartozik, tehát ő sem létszámkeretet, sem béralapot
nem kap erre, tehát megkezdődik a feketén bújtatás és ellentmondásba kerülünk akkor, amikor egyrészt betartjuk - és helyesen betartjuk - a bányahatóság ilyen irányú intézkedését
.
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másrészt, amikor egy másik vonalon vizsgálatot folytat a
pártbizottság, vagy a tröszt, -vagy a minisztériums vagy
más illetékes szerv, és megtalálja a bujtatott létszámot és
akkor az üzem vezetője ezért kap dorgálást. Jobban össze
kellene hangolni ezt a dolgot. Ez szerintem megoldható, s
a bánvászkodásban nagy lépést jelentene számunkra.
Még arról szeretnék szólni, hogy nem elegendő csupán az,
hogy a bányaüzem vezetője és a bányahatóság mindent elkövet
a biztonságos termelésért, de alapvető feltétel az is, hogy
ezeket az előirásokat maguk a bányászok meg is tartsák.
Ez elsősorban munkafegyelem kérdése. Ebben komoly feladat hárul az 'üzemi pártszervezetekre, a szakszervezetekre, a KISZszervezetekre, amelyek tudnak ebben segíteni, a munkafegyelem megszilárdítása, a bányabiztonsági előírások helyes magyarázata és megtartatása révén.
Helyes kezdeményezésnek tartom - arai lényegében a szocialista munkabrigádok születésével egyidejűleg merült fel - a bányászok kollektív művelődésének, szórakozásának kialakulását.
Akár a közép-dunántúli bányaüzemeket, vagy a várpalotai üzemet vesszük figyelembe, mindenütt meg van a párt- klub, sót
néhol a szakszervezeti székházakban is vannak rendezvények,
ahol gondoskodni lehet a bányászok továbbképzéséről, és szórakozásáról, a helyéig'-' szocialista módon való szórakozás megteremtéséről-.
Ez azt jelenti, hogy ha a csapat', vagy a szocialista munkabrigád^' vagy a kollektívájukba kerülő más"bányász megtanul
józanul gondolkodni, józanul élni, józanabbul szórakozni,
akkor kevesebb lesz a baleset, kevesebb veszély adódik a
bányászat bán-, Ahol pedig ilyen lehetőség
nincs, javaslom,
ho^y
.*
* - - . - .
'.*
a szakszervezetik sscr':"Alraassák szakszervezeti klubbok létrehozását. A fegyelem ne csak akkor kezdődjék, amikor az illető
leszáll a bányába, hanem a fegyelmezett bányászt az otthoni,
vagy a közösségi köreben való viselkedés is jellemezze. Az
olyan bányászok, akik kint is és lent a bányában is vigyáznak egymásra, jobban megértik egymást, jobban védik a bánya
érdekeit.

- 113
Egy másik ilyen érvényben lévő,bányára vonatkozó rendelet van,
amely ügy szól,hogy bányamunkára csak az a személy mehat,aki
előzőleg hatnapos bányabiztonsági oktatáson vett részt.Nem
tartom teljes mértékben helyesnek ezt a rendeletet. Miért mondom ezt? Aki hat napon át részt vett ilyen megelőző oktatáson,
azt nem helyes mindjárt beosztani komoly,veszélyes munkahelyre,
mert nem biztos,hogy hat nap alatt el tudta sajátitani a biztonsági intézkedések betartásának, a balesetek elhárításának
módját.
Ugyanezt felhozhatom a vájártanulókkal kapcsolatban is.
Bányásztanulóink három évadban iskolában és bányában elsá*játitja a bányászkodás n^héz, de szép technikáját, de azért
azt a vájártanulót veszélyesebb helyre vinni nem lehet. Eg'y
komolyabb törés átdolgozására nem tudják megtanítani ezt a
vájártanulót, mert ezt könyvből nem lehet megtanulni,csak a
gyakorlatban, vagy az adott munkában elsajátítani. Ezt egyébként a bányász elvtársak nagyon jól tudj aki Ugyanakkori ha
elvégzi a háromévetí tanfolyamöij sok esetben műszaki vezető-,
ink elölje teszik és mint vájárt nagyon nehéz és kemény feladatokkal bizzák meg, amelyeket vagy nem mer megkérdezni
idősebb bányászoktól, mert ezt szégyenli, vagy pedig nekivág
és akkor a bányászbiztonsági szabályok be nem tartásából
komolyabb problémák keletkezhetnek.
Javaslom, az iparág hozzon olyanirányu intézkedést,hogy
csak fokozatosan vezessék be ezeket az embereket, az új bányászokat, a bányászkodás nehezebb munkáiba,
A törvénytervezet foglalkozik azzal is,hogy bár a bányászkodás föld alatti munkát jelent, de azért a külszinen sem
okozhat kárt. Egyébként erről előbbi felszólalásában Jakab
képviselőtársam is szólt/ Helyesnek tartom,hogy a bányaüzemekre bizzák a bányászkodás helyének kiválasztását,mivei
ásványi nyersanyagok korlátozott helyen és korlátozott
mennyiségben állnak rendelkezésünkre,de ugyanakkor figyelembe
kell venni az üzemek vagy intézmények társadalmi érdekét is,
és éppen ezért nagyon tudom helyeselni a védőpillérekre vonat-
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kozó kitctelT, s? oz'ael kapcsolatos szabályok betartását«
"Az előterjesztés ezzel ^aposolatb;.:" a következőket írón'"', j a:
v
"a bányászati művelésű lakótelepe vagy felszíni e..i föld alatti
egyéb létesítmények, folyó- vagy t..Icvizek veszélyeztetésének
megakadályozására védőpilléreket koll kijelölni„Ezt a védőpillért a bányahatóságok jelöljék ki, de irják elő konkrétan',
hol kell védőpillért alkalmazni, és tételesen határozzák meg
a megóvandó objektumokat, és tiltsanak meg minden rablógazdálkodást. A pillér határain belül müvelést folytatni ne legyen
szabad.
Tisztelt Országgyűlés!
.. /.
Végezet'ül az előterjesztett törvényjavaslat 31. .-szakaszával
kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Eszerint az; államigazgatási szervek is kötelesek lesznek a jövőben; .-elősegíteni
"a bányászat munkáját. Ezt egyrészt azért tartom nagy jelentősé*günek,níert kiszélesedik és társadalmi üggyé lesz a bányászat,
másrészt nagy'jelentőségű leszs mert voltak esetek, amikor
a bányaüzemek közvetlen termelési kötelezettségeinek megállapitásainál az egyéb szükségszerűi, de nem közvetlenül,
hanem a bányászkodáshoz közvetve ssüksréges • beruházásoknál
szűkmarkúak voltak^
:•
Nemigen vették: figyelembe azokat a problémákat,-. amelyek
lényegileg fontosak és megoííásra- yárnak. Ilyen a kolonizációj
a törzsbányászok letelepítésének magoldása,amihez bizonyos
beruházás és egyéb anyagi eszköz szükséges.Szükségesnek-;
tartom a jövőben, hogy népgazdaságunk erejénez. mér:te.n e
célokra is juttassunk-valami beruházást és hifee-l-eket0
Meggyőződésem, hogy a bányatörvények ható]ybalépése -után
a' jelentős bányaberuházások oimaralása miatt a bányászok
kevesebbet fognak panaszkodni', mih't amennyit mostanásban?
különösen az utóbbi időben elég gyakran vetnek fel ngkünko
Tisztelt Országgyűlés!
:;••••••....-..:
Ügy látom, a törvénytervezet rendelkezései mögül—f-e-lt^tlenül kics-erídul az az alaptétel,ami szocialista-rendsz.erünk
lényegéből faknd:hogy a legfőbb érték az ember érr hogy
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a társadalmi tulajdont védeni kell. Ezért a törvénytervezet ide vágó rendelkezéseit helyeseknek, indokoltaknak, és
jóknak tartom, tehát a törvénytervezetet elfogadom, és a
tisztelt Országgyűlésnek elfogadásra ajánlom* / taps /
6i, MOLNÁR ISTVÁN
Tisztelt Országgyűlés !

A beterjesztett új öiagv-u? "bányatörvény tervezete nemcsak
'a bányászat mai helyzetét kívánja reir.ieahi és szabályozni,
hahem Véleményem szerint a jövő nagy •'Diádat aira is helyes
iránymutatásokat ad.
....
A régi bányatörvény akku** jött létre, amikor hazánkban a
bányászkodás. a legközdetiegesebb stádiumban volt, és a termelés kézi eszközökkel folyt. Egy 1863-ból származó statisztika szerint a bányászatban mindössze 26 gőzgép dolgozott.
A régi bányatörvényben a műszaki fejlesztésre nézve rendelkezéseket nem találunk. Nemcsak ebben a régmúlt időben,
hanem, a felszabadulásunk előtti időszakban, is ...a raagyaror-szági bányászat műszaki szinvonala elmaradott volt, és a magasabb profit érdekében nem a műszaki fejlesztést, hanem a
bányászok munkaerejének nagyobb kizsákmányolását alkalmazták a kapitalisták.
Amikor a bányászat állami feladattá vált, pártunk és kormányunk minden erőfeszítést megtett, hogy a bányászati munka szinvonalat emelje. Ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy a
bányászatról szóló, és most megtárgyalásra kerülő törvénytervezet a műszaki fejlesztés_ elősegítésének kérdéseit külön
fejezetben tárgyalja és a műszaki fejlesztést a bányászati
munkák homlokterébe állitja. Ez a törvény elősegíti, hogy
az. idevonatkozó tudományos eredmények és tapasztalatok segitségével intézményesen biztosítsuk a műszaki fejlesztés
Vmunkaj át.
Á bányászat minden ágában, igy a szén-, érc-*, ásvány-,
olaj-, stb. bányászatban igen nagy termelési volumennövekedés volt az elmúlt időszakban és a jövő feladatai még
nagyobbak.
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Ezt esak akkor tudjuk biztosítani, ha kialakítjuk a nagyüaemi
bányászkodást. Hagyüzemi bányászkodás pedig fejlett műszaki
színvonal nélkül nem lehetséges,
A műszaki fejlesztésnek egyik legfontosabb feladata kell
legyen, hogy a teljesítményeket növelje. Mit ér az a műszaki fejlesztés, amellyel együtt nem növekszik a termalékenység ?
A műszaki fejlesztés feladatai között a másik legfontosabb
kérdésnek tartom a nehéz fizikai munka megkönnyítését a gépesítés utján, j3zen a téren a bányászatnak már eddigis számottevő eredményeit ismerjük. Pl* a szénbányászatban a rakodás
gépesítés^ 1953-ban 1,6 % volt, míg napjainkbán 14,8 %-ra
emelkedett.
• : - .;.! •- = . -.-..
Ennél^nagyobb fejlődés mutatkozik a szállítás gépesítése
tekintetében. A beállított gun^i szállítószalagok, kaparok és
rázó csúszdák, Diesel- és villamosmozdonyok következtében a
gépi szállítás aránya 57,3 %~os. Persze van az országban
olyan bánya is, ahol a vágatrakodás gépesítése 88,4 %, a
fejtésrakodás gépesítése 76,6 %t sőt olyan törekvés van, h$gy
a lapátot száműzzük a bányából. A szállítás gépesítése 98,0 %*
A Szovjetuniótól, a népi demokratikus országoktól kaptt
jövesztő- és fejtő gépekkel, továbbá a hazai találmányu és
bányagépgyártásunk által legyártott jövesztő- és fejtőberendezésekkel a fejtési munka gépesítését is megindította a
szénbányászat* Meg kell azonban állapítani, hogy az ez irányú munka elmaradt á nemzetközi színvonalhoz képest* Orvén-*
detes azonban, hogy több területen az elmúlt években nagyobb
arányú kezdeményezések tapasztalhatók. Nemcsak a műszakiak,
hahen a fizikai dolgozók is megváltozott szemlélet alapján
aktiv segítői a gépesítésnek.
Ma a szénbányákban kedvező kísérletek folynak nagyteljesítményű széngyalukkal, pajzsos fejtési módokkal. Számos
Hidasi- és Kóta féle felrakógép dolgozik már a munkahelyeken, ezeket a kő.ínyenmozgatható praktikus gépeket a Mnyászok
igen megszerették és szívesen használják.
',•'-'•
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A bányászokra az a jellemző, hogy szeretik a gépet, természetesen akkor, ha annak kezelését gyorsan el tudják sajátítani és többet tudnak vele termelni.
A gépesítés fejlesztése érdekében nagy fejlődést ért el
a szénbányászat a korszerű biztosítás terén, Az- acélgyürüs
vágatbiztősitás, a korszerű fejtésbiztositások nagymértekben
fejlődtek az elmúlt években, és ennek hatása nemcsak a gé- .
pesités fejlesztésének előfeltételeire, hanem a bányabiztonságra és a gazdaságos termelésre, is kihatottak, A komlói éa
pécsi tröszt tenletén kb. 140 km vágat van korszerűen biztosítva.
Az elért eredmények mellett találkozunk olyan jelenségekkel is az üzemekben, amelyek nem kedvezőek. Ilyen például
a gépek kihasználatlansága* Nagyon sok üzemben a rendelkezésre bocsátott gépek kihasználatlanul állnak a raktárakban, a külszinen és sok esetben a munkahelyeken .is»
Persze vannak üzemek, ahol új fejtési módszerek bevezetésével
például a szkréper kihasználását megduplázták, csak az ilyen
jelenségeknek kevés a követőjük és támogatójuk.
Véleményem szerint nagyon helyesen teszi a törvén3rtervezet,
amikor a műszaki fejlesztést a gazdasásosság és a biztonság
kérdéseivel is összhangba hozza. Drágán vagy a dolgozók tes..ti épségének veszélyeztetésével kialakított műszaki fejlesztés nem szolgálja az ipar fe lődését. S ajnos mi még elég
drágán termeljük a szenet. Helyesnek tartom tehát, hogy a.
törvénytervezet kimondja; a műszaki fej-lesztést célzó intézkedéseket gazdaságossági elemzéssel kell alátámasztani és előnyben kell részesíteni az ilyen fejlesztési célkit izeseket, amelyek egyúttal a bányamunka biztonságát is fokozzák,
A biztonságos munkakörülmén/ék kialakítása szempontjából
jelentős előrehaladás történt a bányászatban a f új-*„• és robbant =is területén, A kézi fúrást teljesen felváltotta a gépifúrás. A gyujtózsinóros robbantás helvett a korszerű villamosrobbantás folyamatosan bevezetésre kerül, sajnos, eléggé
korszerűtlen, és gyakran megbízhatatlan lövőgépekkel.
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Véleményem szerint szükséges volna, hogy a bányászat
számára kialakítsák a megbízható lövőgép típust. A fúrás
és robbantás technológiájának fejlesztésével el kell érni,
hogy nagyobb mennyiségű darabos széntermelés alakuljon ki,
ugyanakkor kíméljük meg a mellékkőzeteket és csökkentsük a
fajlagos anyag- és robbanóanyag- felhasználást.
A fúrási, robbantási technológia hazai fejlesztésének
jelentőségét növeli, hogy a hazai széntelepek nagy része,
'viszonylag nehezen jöveszthető, és a zavart települési viszonyok a kombájnos jövesztés általános elterjesztését is
gátolják.
A bányászat külszíni gépesítése eléggé elmaradt, pedig...-,
e területeken nemcsak a gépesítés , hanem az automatizálás
feltételei is kedvezőbbek, mint a földalatti munkahelyeken.
E területek felé a műszaki fejlesztésnek erősen kell hatnia,
és a gépesítés és az automatizálás fokozásával külszíni
létszámcsökkentést kell elérni.
A külszíni létesítmények közé tartoznak az osztályozó és
dúsító berendezések. A bányászati termékek minőségével kapcsolatban sok esetben hangzik el panasz és jogos kifogás.
Mindezek azt igazolják, hogy a dúsító, osztályozó berendezéseink színvonala nem megfelelő.
A műszaki fejlesztés feladatai közé tartozik a munka- és
üzemszervezés kérdése is» E terület eléggé elhanyagolt, a
jövőben erre nagyobb figyelmet kell fordítani, hogy az
improduktív állásidők csökkenjenek és a munkahelyek termelésének időbeni összehangolása kedvező legyen.
A bányászati munkák jobb szervezésével, az ésszerű szakosítással, a termelékenyésg növelésének területén óriási
tartalékaink vannak. Ez természetesen magasabb képzettséget, nagyobb műszaki tudást követel meg.
A-helyes munkaszervezés eredményeként hajtottak ki a
cseh elvtársak egy munkahelyen egy hónap alatt homokkőben többmint ezer méter vágatot, a bolgároknál pedig nem
ritka a havi 500-600 méteres vágatkihajtás is.
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19^2-ben Kamion fellendült a 100 m-es mozgalom, amely akkor
nagyon szép eredményekkel járt éveken keresztül, ma hallani
sem lehet róla. Sőt, ha Komlón, vagy Pécsett elérnek 5O métert, akkor azt gyorsvágat- hajtásnak nevezik el, bár most
is van bánya a Mecsekben - nem szénbánya - ah«l a gyorsvágathajtás jelenleg is folyik, és vannak csapatait, amelyek havi
100-150 métert hajtanak ki. Sőt volt olyan hónap, amikor
egy munkahelyen 200 m felett is hajtottak ki.
A ésehszlovák és bolgár gyorsvágathajtó módszerek elterjedése hazai viszonylatban rendkiv ti vontatottan halad. A külföldi és egyes hazai eredmények szükségessé tennék az intenzivebb tapasztalatcsere megszervezését, és a külföldi és hazai
utak tapasztalatainak azonnali hasznosítását. Semmit nem ér
el, és csak ablakon kidobott pénzt jelent az olyan tapasztalatcsere, amelynek eredménye nem mutatkozik meg a termelésben.
Hasonló módon szükslgesőá válnak az egy-egy bányaüzemben bevált új módszerek alkalmazásának maximális elterjesztése.
Van például bányaüzemünk, a.-ol fejtésben és guritóbetn Acélcsövek helyett ügy vízvezetéknek, mint sűrített levegő számára polietilénből készített müanyagcsövet használunk.
A használatban prímán bevált olcsóbb, mint az acélcső, egy
ember 20-25 métert könnyen beépít. Ezzel retteg vasat, illet•ve' acélt takaríthatnánk meg a népgazdaságnak. Szerintem minden bányaüzemben alkalmazni lehetne. Persze még nagyon sok
olyasmi van, amit nagyobb aktivitással másutt is alkalmazni
lehetne.
Ez természetesen igen nagyfokú munkaszervezést és magas fokú
technológiai fegyelmet követel meg, de bizonyítja azt, ha a
műszaki dolgozók szívvel- lélekkel ezen dolgoznak,akkor fizikai dolgozóink csodákra is képesek. :;.A bányaüzemek munka- és üzemszervezési hiányosságai kihatottak a föld alatti munkahelyek automatizálására is.
E területen még csak a kezdeti lépések történtek meg. Egyes
jövesztő, rakodógépeknél megvalósítottak a távkapcsolást.
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A folyamatos szállítóberendezéseknél a központi
indítás és
„••*
repaszelés néhány helyen, a mozdonyszallitásnál, az automatikus térközbiztositás és csilleszámlálás szintén megoldott kérdés. Több szivattyuegységnél a vízszint emelkedéstol függő automatikus inditás és leállitás már üzembiztosán működik. Ezek azonban szórványos és kezdeti eredmények.
Véleményem szerint a jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell
forditani az automatizálásra, mert ezzel a nehéz bányamunkától számos dolgozót lehetne megkímélni.
A termelés, automatizálása a műszaki haladás fő eszköze.
Nemcsak gazdasági, hanem társadalmi jelentősége is van,
amennyiben gyökeresen megváltoztatja a mu.ika jellegét, és
megteremti a szellemi és a fizikai munka közti lényeges különbségek magszüntetéséne1! előfeltételeit.
*w
A műszaki fejlesztés alapba a tudományos kutatás. A felszabadulás előtt- a bányászaiban tudományos kutatásról jóformán beszélni sem lehetett. A tőkések erre nem forditottak
figyelmet, és nem hoatak áldozatot érte. A felszabadulás óta
a bányászati iparágak ,több kutató intézetet kaptak, korszerű
felszereléssel. Pártunk és kormányunk több száz milliót áldozott a bányászati kutatás m gteremtésére és fejlesztésére.
A kutatómunka sok eredményt hozott az ipar számára, emellett
azonban nem hallgathatom el, hogy voltak olyan kutatási te-;
rületek, amelyek nem az ipart szolgálták, vagy egyes témák
kidolgozása igen lassan haladt, vagy pedig párhuzamos ku atások folytak, és még most is folynak, Nem egy esetben előfordul például, hogy a Pécsi Tröszt kutató osztálya ugyanazon a kerületen végez kutatómunkát, mint a Komlói Tröszt.
De nem használták fel a nemzetközi tapasztalatokat munkájukban. Éppen ezért helyesnek tartom, hogy a törvénytervezet
a kutatómunka fejlesztésére, és eredményeinek gyakorlati alkalmazására kötelezi a bányászati szakembereket és helyesen
célul tűzi ki, hogy a kutató munkában-támaszkodjanak a nem--'
setközi tapasztalatok gyümölcsöztetésére is.
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Nagyszerű külföldi példák állnak előttünk, főleg a Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Lengyelorszagban, amelyekből rengeteg tanulságot vonhatunk le a hazai bányaipari munka fejlesztésére nézve. A KGST országok müsza':i' tudományos együttműködését segiti elő a jelen törvénytervezet is. Eredményes
és gyors műszaki fejlesztés a bányászatban csakis akkor alakulhat ki, ha a dolgozók szakmai képzéséi; és továbbképzését
fejlösztiki Ugyanez vonatkozik a mérnöki és technikus-képzésre és továbbképzésre is.
Helyeslem, ha a törvénytervezetnek azt az intézkedését,
hogy az illetékes minisztered egyes munkakörök ellátását
képesítéshez kössék. A szakképzésnek a feladata lesz, hogy
kiváló szakmunkásokat, mérnököket, technikusokat képezzenek
ki a bányászat számára. A képzésnél arra kell törekedni, hogy
olvan szakemberek kerüljenek ki, akik nemcsak a műszaki kérérdeket oldják meg, hanem egyúttal a gazdaságosságot is figyelembe veszik, A szakképzést ügy kell megoldani minden szinten, hogy az életbe kikerülő szakembere'-e alkalmasak legyenek
a műszaki kérdéseknek legmagasabb szinten történő megoldására, továbbá a gazdaságosság és a biztonság rendkivül fontos szempontjainak figyelembevételére és összeegyeztetésére.
Minthogy ez a törvénytervezet, amely az országgyűlés mai
ülésén megvitatásra került hiven tükrözi az általam értékesnek tartott szempontokat, irányt mutat a bányászatban a
műszaki fejlesztés tudományos, kutatási és kivitelezési, valamint szakosítási kérdéseinek megoldására, ezzel elősegiti
a bányászatra az ötéves terv során háruló követelmények végrehajtását, igy népgazdaságunk érdekeit szolgálja, annak
elfogadását a magarn részéről indokoltnak és szükségesnek tartom, és a tisztelt Országgyűlésnek elfogadásra, ajánlom, /taps/
ELNÖK: ' Tisztelt Országgyűlés ! Miután a törvényj vaslathoz
több hozzászóló nem jelentkezett,a vitát bezárom.
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Tisztelt Országgyűlés !
Miután a vita kapcsán Jakab Sándor képviselőtársunk külön inditványt tett, ügyrendünk értelmében először efelett
kell szavazni. Miután az inditvany nem a törvényjavaslat módositására vonatkozik, hanem arra, hogy az elfogadandó törvényjavaslatot, mint tantárgyat oktassák, tanitsák a
Nehézipari Műszaki Egyetemen, javaslom, hogy a tisztelt
Országgyűlés az inditványt utalja megvitatásra és javaslattétel végett az ipari "bizottsághoz.
Kérdem az Országgyűlést, egyetértenek- é ezzel ? /igen/
Köszönöm". Következik a határozathozatal a bányászatról szóló
törvényjavaslatról.
Kérdem az Országgyűlést, hogy a bányászatról szóló törvényjavaslatot elfogadja- e ? Aki elfogadja, szíveskedjék kézfelemeléssel szavazni. / Megtörténik / Köszönöm* ICi van ellene?
/Senki / Kimondom a határozatot: az országgyűlés a bányászatról szóló törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta.
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IV.

A bányát örvényéig éves jubileumi ünnepi ülése
197£. december j-án
Megnyitó

Havrán I. 'van az Országos Báhyamüszaki Főfelügyelőség
elnöke
•Tisztelt .Mvtársak !
.....
Engedjék -r^eg, hogy az OMBKE Bányászati Szakosztálya neVében köszödisem Önöket a bányászatról szóló 1960. évi
III. törvény országgyűlési elfogadásának 15. évfordulója
alkalmából rendezett tanácskozáson.
.. ,.......- .. - .
A bányás tt évszázadok óta biztosítja az emberiség anyagi
kultúrájának fenntartásához, fejlődéséhez szükséges alapvető ásványi nyersanyagokat. Jelentősége a jelenlegi ipari
forradalom, a vegyipar, a műanyagipar robbanásszerű fej- •
lőd'ése idején is óriási.
Az állam szempontjából soha nem volt közömbös, ho^y a bánvák kinek a tulajdonában vannak, ki és milyen feltételekkel
jogosult bányászkodni, mi történik - elsősorban a tulajdonjog szempontjából nézve - a kitermelt ásványi nyersanyagokkal.
Évszázadokon keresztül a törvények és egyéb jogszabályok
egész sora fogblkozott a bányászatnak a maga idejében font ős kérdéseivel, jogi viszonyaival.
Az 1573-ban kihirdetett un. Miksa-féle bányarendtartás ,...,-;
az első olyan szabályozás, a'iely hazánkban a bányászat jogi
viszonyait egységes keretbe foglalta.
... ._,. ,.,.: =
E szabályozás - mint ismeretes - közel 300 éven kérész- .
túl fennállt.
A kapitalizmus kialakulásával elengedhetetlenné vált a
bányászati viszonyok újraszabályozása. Az 1854. évben kiadott Altalános Bányatörvény, melyet az abszolutizmus idején császári nyiltparanccsal léptettek életbe, a polgári
átalakulást, a g&'pit alista fejlődést volt hiv 'tva elősegiteni. -
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E törvény a maga idejében - hiányosságai ellenére is összességében haladó volt.
Hazánk felszabadulását követően politikai, gazdasági és társadalmi viszonyainkban alapvető válto-zások következtek be.
Dolgozó népünk kezébe vette sorsának irányitását. E folyamatnak a bányászatot érintő fontosabb állomásai:
- a szénbányászat állami kezelésbevétele 1945-ben,
- a szénbányászat államosítása 1946-ban,
- a bauxitbányászat államosítása 1948-ban,
- a többi bánya államosítása az ipari vállalatok államositásakor 1948-ban. illetve 1949-ben,
.•••*•
A már kialakult új helyzetet rögzítette 1949-ben az
Alkotmány. Kimondta, hogy a föld méhének*,kincsei és a bányák - az egész nép vagyonaként - az állam tulajdonát képezik.
Mindezekkel párhuzamosan formálódtak a bányászati ipar
igazgatásának új keretei. Az 50-es évek közepére - az új
viszonyok figyelembevételével - elhatárolódtak egymástól az
ipart irányitó minisztériumok, valamint a bányahatóság és a
földtani hatóság feladatai és hatáskörei, létrejöttek önálló
jogi személyekként a bánvavállalatok.
Egészen természetes, hogy a kialakuló szocialista állam
nem tudott mit kezdeni az 1854-ben kiadott Általános Bányatörvénnyel. 1950. óta többször történt is kisarlet egy új
bányatörvény megalkotására, érezve annak szükségességét.
Annak ellenére, hogy az igény meg volt, az új bányatörvény
kodifikációs munkálatainak az előfeltételei csak az 1956-os
ellenforradalom után nyiltak meg.
A NIM' és az OBF vezetői felismertek, hogy a bányászati
jogszabályok kodifikációja nem h ilasztható, felismerték,
hogy ez a munka beleillik a legfőbb párt- és állami vezetésnek a törvényesség fejlesztésé/el kapcsolatos azon célkitűzéseibe, hogy az alapvető gazdasági, társadalmi viszonyok magasszinti jogszabályokban legyenek magfogalmazva.
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Ki kell emelnem, hogy Czottner Sándor elvtárs, akkori
j
nehézipari miniszter és Blaha B la elvtárs, a BDS^ akkori
főtitkára, teljes sokoldalú támogatása mellett indult meg
és folyt az a munka. I\fem Ibiiét feladatom, hogy a kodifikációs munkára itt részleteiben kitérjek. ITern mulaszthatom
azon an el, hogy - mint a törvényszerkesztő főbizottság
vezetője, ne emlékezzem rnegf
Dr Gál Tivadar elvtársról, a Minisztertanács Titkárásga
vezetőjéről, Simon Antal elvtársról, a BDSZ főtitkáráról,
dr Farkas Károly elvtársról, a MT Titkársága jogi osztálya
nyugdija3 vezetőjéről, dr Mónus L jós elvtársról, a MT
Titkárság jogi osztályának jelenlegi vezetőjéről, Zavadzky
Jenő elvtársról, a WIM Igazgatási Főosztály vezetőjéről,
dr Gellért György elvtársról, a Legfelsőbb Biróság elnökhelyetteséről, dr Pfömmer József elvtársról, az 0?H vezető
jogtanácsosáról, dr Benárd Aurél elvtársról, az Igazöágügy.minisztérium jogtanácsosáróls dr Temesváry László elvtársról, aztíVTVljogtanácsosáról,, ^r. Jn ér Kálmán elvtársról,
az OBF akkori elnökhelyetteséről és dr ^iss László elvtársról, az Otíí1 nyugdíjas főmérnökéről, a szerkesztőbizottság
titkáráról, akik e munkában igen aktívan és merem állítani,
hogy szivvel-lélekkel v^ttok részi;..
Itt rögtön hozzá kell tennem, ho&y a törvény előkészítésében a bányamérnökök, jogászok, vállaliti, kutatóintézeti
és minisztériumi szakemberek hosszú sora működött közre, "
méghozzá nem idegenként, h^nem sajátjának érezvén az ügyet.
Külön meg kell emlékezni a társadalmi szervezetektol, igy
pld. az OMBXE által nyújtott igen értékes támogatásról,
A. bánvatorvény előkészítési munkája a törvényelőkészítő
munka szempontjából is újszerű és tö'/b vonatkozásban úttörő
jellegű volt, éppen az előkészítés de;nokratiz.nusas széles
társadalmi megvitatása és birálata által0 A Főbizottság
rendszeres, az ország összes bányászatára és bányavidékére
kiterjedő bányajárásai segítettek a törvényalkotókat abban,
hogy ez a törvény nem az íróasztal mellett, de inkább a
bínvaban készült, a ^Ipszava egykori tudósítása szerint.
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A törvanyelőkásíitési munka során felhasználtuk mindenekelőtt a szocialista országok bányatörvényeit és bányászati vonatkozású fontosabb döntéseit. Itt elsősorban a Szovjetunió, Lengyelország, Csehszlovákia és az M3K bányászati jogalkotásaira utalok.
A felszabadulás utáni első ipari törvény 1960-ra készült
el, amelyet az Országgyűlés 1960. december 1-én elfogadott,
törvénybe iktatott.
Nem lehet feladatom egy megnyitó keretei között - a törvényértékelés. Alig lehet azonban kétséges, hó i,y a bányatörvény az idők próbáját kiállotta. Lehet, hogy egyes rendelkezéseit ma másként fogalmaznák meg. Valószinü, hogy némely kérdésben nem lenne ennyire részletező, más kérdést
viszont pontosabban szabályoznánk. Azonban a törvényben megfogalmazott alapelvek, mint pl. az ásványi nyersanyagok vádelmének, gazdaságos és biztonságos kitermelésének elve, a
tájrendezés és rekultivációs kötelezettség kimondásának elve, változatlanul ma is érvényesek, időtállónak bizonyultak.
A törvény alapjaiban ma is ''rv^nyesnek t-irthat óan fogal'mázta meg a bányaigazgatás alapvető szerveit, azok feladatait, igy a minisztériumok, a bányahatóság, a földtani hatóság, a bányavállalatok és bányaüzemek feladatait, funkcióit, A törvény pozitívuma, hogy végrehajtására széleskörű felhatalmazást adott a minisztériumok, a bányahatóság,
a földtani hatóság részére, amelyek az adott felhatalmazással éltek is.
.Tisztelt Elvtársak!
A bányatörvény^5 éves. Az elet a törvény életrevalóságát
igazolta. Ügy vélem, hogy az OM3IQC jó szolgálatot tett a
magyar bányászatnak, amikor a bányatörvény elfogadására
emlékezve, az évforduló alkalmából e tanácskozást megrendezte*
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2./ Üdvözlés
Dr Konda József kandidátus, a Magyar Állami Földtani
Intézet igazgatója*
A Magyar Állami Föleit i.d. Intézet nevében köszöntöm a Bányatörvény 15. évfordulójára összahivott ünnepi ülést.
Intézetünk a magyar Bányászat nagy rendezvényein való
részvételt, a rendezvényekkel kapcsolatos esetenkénti házigazdái tisztet a múltban, ma és a jövőben is megtisztelő kötelességének tartja. Intézetünket mint a hazai földtani kutatás legnagyobb szellemi koncentrációját, az ország* nyersanyagigényeit kielégítő bányászat igényei hivták életre. A
bányászathoz tehát, a közös sors, közös gondok és közös örömök és testvéri munkakapcsolatok fűzik,
A bányászati rendezvényeknek házigazdája lenni, egyben azt
a lehetőséget is jelenti számunkra, hogy életközeiben. .maradunk, efeő kézből ismerhetjük meg a bányászat feladatainkra
is kiható kérdéseinek alakulását.
E gondolatok jegyében kívánok az ünnepi ülés alkalmából is,
a bányászat és a nyersanyagkutatás jogi képviselőinek, a bány .szat és a nyersanyagkutatás iparági, vállalati irányitóinak, szakembereinek, a bányászati termelés megvalósít óinak
eredményes munkát,
3 . / A bányaigazgatás helye a magyar államigazgatásban
Dr Mónus Lajos kandidátus, a Minisztertanács Titkársága
jogi osztályának vezetőjeTisztelt ünnepi Ülés !
A Bányatörvény megalkotásának 15 éves véfordulója alkalmából azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a bányaigazgatásról beszéljek.
A bányaigazgatás szerves része a magyar államigazgatásnak,
igy elöljáróban, vázlatosan néhány szót kell ejtenünk az államigazgatásról általában.

Közismert megfogalmazás szerint ^z államigazgatás az allarn
szervező tevékenysége, vagy más oldalról közelítve az állam
igazgatási tevékenységé. Ez azt jelenti, hogy az állam? mint
egységes közösség, mindenkori feladatait az államigazgatás
szervezetevei és működésével valósítja meg. Ez a funkció
sokfele szempontból vizsgálható és elemezhető attól függően, hogy mely oldalról közelítünk a problémához, Politikai
sikon kétségtelen abból indulhatunk ki, - ahogy legutóbb a
XI* pártkongresszus is megfogalmazta -, hogy a szocializmus
építésének az állam a fő eszköze. Ebből következik, hogy az
államigazgatás5 mint az állam rendelkező- végrehajtó szervezete, működésével alapvető politikai funkciót is betölt *
Aláhúznám az államigazgatási tevékenyég végrehajtó - rendelkező jellegét, ami azt jelenti, hogy magasabb állami szervek akaratának a megvalósítója, bár ezzel a megállapítással nem kívánom tagadni az államigazgatás viszonylagos Önállóságát és ebből folyó belső fejlődési lehetőségejt. S ha
továbbmenőleg figyelembe vesszük, hogy az állami feladatok
súlypontja ma mindenekelőtt a gazdasági szervező funkció
irányába helyeződik, akkor u yancsak kiemeltük az államigazgatás szerepének jelentőségét0
A szocialista államigazgatás - sok más alapvető különbsége mellett - alAar,. is l-iJlönbL'7lk a t">kés allarn igazgatásától, hogy tevékenységi köre dsszohasoj.1] itharatlunal
szélesebb annál. Ez éppen abból a gazdasági szervező funkcióból ered, amel/ az állam egész működését átfogva, többek között biztosítja a társadalmi termelés folyamatoss-ágát a tervezéstől, a hatósági ténykedésen 'keresztül a termelő folyamatos irányításáig, Mindegek ellátására inegTélelő
szervezeteket kell létrehozni é~s megfelelő eszközöket kell
biztosítani működésük hatékonyságához. Ezek az eszközök lehetnek döntési, utasitás-adási jogosultságok, hatósági jogkörök, jogszabályi rendelkezések, ellenőrzési hatáskörök,
stb. Minez ösrzességében a szocialista államigazgatás
szervezetét és működését rendkívül bonyolulttá, néha már
szinte áttekinthetetlenné teszi0
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Ebből erednek a'-bürokráciára ut^ló megjegyzések, a jogi
tulszabályozottság hangoztatása, az érthetetlénségig bonyolult szövegezésű jogszabályok, stb. E megjegyzéseknek
nyilván valami igazság magja van. Azonban ha arra gondolunk,
hogy egész világunk, és igy gazdálkodásunk is egyre bonyolultabbá válik, a'rkor talán megkockáztatható az a kijelentés, hogy bonyolult társadalmi viszonyokat általában bonyolult módon lehet szabályozni, igazgatni,
A szocialista államigazgatás helyzetének vizsgálatánál
azt is figyelembe kell vennünk, hogy a szocialista államban a társadalmi viszonyok változása rendkívül gyoís, s ez
ugyancsak megköveteli az igaagat isi tevakenysé'g állandó alakítását, fejlesztését. Ezen túlmenően, miután államigazgátasunk egész gazdálkodásunkat átfogja, igy annak minden reádülését nyomon kell, hogy kisérje. IIvon "rezdülések" mostanában igen csak jelentkeznek és ez folyamatosan szükségessé
teszi a gazdasági folyam-irt ők szervezését, irányítását végző.,.
államigazgatás aktív tevékenységét^ mert amit a magángazdálkodás rendjében a magánigazgatás végez, azt a közösségi gazdálkodásban az államigazgatásnak kell el-vég^zni. -Igy- tehát
azt a kérdést, hogy bonyolultak- e igazgatási viszonyaink' ;"
vagy sem, sok- e a jogszabály vagy kevés, nehéz eldönteni.
Mindenesetre érdemes felidézni• "V . azt a meglehetősen régi
példálódzást, mely sz rin az 'állam olyan, mint a mesebeli
midás király, amihez hozzányúl, az mind joggá válik, ••!•:•
Márpedig, ahogy érzékeljük, sókfé-l.e-dologhoz kell az államnak és igy az államigazgatásnak hozzányúlni.
Az előadottak tükrében v zsgálva bányai ga-z gát ásunk helyzetét, ügy gondolom, általában itt is elmondhatjuk, hogy
"bonyolult gazdasági folyamatos igazgatásáról van szó, s találhatunk még olyan jellegzetességeket is, amelyek más területeken, nem jelentkeznek. A bányaigazgatás-''alapvető' feladatát talán ügy lehetne meghatározni, ho^y a népgazdaság nyersanyagszükségleteinek a leh tőségek szerinti kielégítését biztosit ja olyan adottságok mellett, melyet vég.il is hazánk
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geológiai viszonyai, a tudományos-technikai fejlődés és nem
utolsó sorban a "biztonságos termelés igénye határoznak meg.
E sommás meghatározásnak úgyszólván minden szava külön magyarázkodást igényelne, mert hiszen térben és időben változó tényezőkre történik utalás, ami alatt azt értem, hogy ami
nem volt lehetséges vagy gazdaságos 10-20 évvel ezelőtt, az
ma már talán lehetségessé és gazdaságossá válik* Ugyancsak
érzékelhető e fogalmi kisérletbol* hogy ellentétes érdekű te~
vékenyésgről van szó, elsősorban adottságaink megitelese," a
biztonöag igánve és a termelés szervezése között* Ilyen változó és egjrre bonyolultabb körülmények között csak megfelelően tagolt igazgatási szervezet tudja a feladatokat hatékonyan ellátni. Valamikor régen a normál igazgatási szervezet
még boldogulni tudott a feladatokkal és kielágitő megoldás
volt a "bányamester", aki még el tudta látni a speciálisan
jelentkező feladatokat. Azonban már maga ín a tő^és gazdálkodási rendben is létre kellett hozni az önállósult bányahatóságot. A szocialista állam visz_ont már_a__bányahatóság
mellett az önállósult földtani,„hjii^ájgojí_éjs__^_ia többi ágazgathoz hasonlóan - a nyersanyagtermelés és gazdálkodás szervezett
igazgatási rendszerét is~inegteremtétte7 .--•-.
"' '
A banyaigazgatás mai funkciószerú igaz^ata'si szervezetét
és működését tehát - a képviselt érdekeknek megfelelően három részre tagoltán szemlélhetjük, ahol is a termelés szervezése, mint fő igazg'tási tevékenység mellett jelentkezik
egyik oldalon a földtani igazgatás, a földtani hatósági funkció, a másik oldalon pedig a kalsszikus "b^^ai^z^táBi.' -tQ^
véjceny se g , abáriy aha tós igi_Jlunko i ó . Korántsem ilyen egyszerű
a séma, ha figyelembe vesszük, hogy maga a termelési igazgatás s&m egysiku, hiszen az ágazgati és a felügyeleti
ció e gyrész^t egybeolvad, .másrészt szétválik. Ugyanakkor közbeik t jvtó d i k az általános igazgatási szervezet - elsősorban
a tanácsi igazgatás - amely jól .körülhatárolt bányaigazgatasi
feladatokat szintén ellát. Ugyanakkor akar a földtani""" hat ó s ági ,
ak^r^ábinyahatósági feladatokat vizsgáljuk, rájuk elsősorban
az jellemző, hogy a változó körülmények jelentősen befolyásolják ellátandó feladataikat, melyek kihatása szervezeti és
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működési vonatkozásban egyaran érzékelhető,
Jellemző tendenciaként utalhatunk még arra is, hogy a
modern és intenzív "bányaművelési technológia egyre nagyobb
mértékben befolyásolja más termelési á^azgatok - elsősorban
a mezőgazdaság - tevékenvségét, amelyek egyrészt egészen új
megoldási módokat kivannak a bányaigazgatástól, másrészt egyre érzékelhetőbben és sürgetőbben kapcsolnak be más érintkező igazgatási ágazatokat a bányaigazgatisba. Példának talán a szegedi olajtermelést, a mátraaljai külfejtést, a dunántúli bauütteímelést hozhatnánk fel, ahol is a fokozódó
termelés, az újszerű tecnnológia alkalmazása folytán a tanácsi igazgatás mellett a mezőgazdasági, a város- és községfejlesztési j a vizügyi igazgatás hatékony közreműködése is
jellemző és nélkülözhetetlen.
Mindezek arra Utalnak, hogy fokozódó együttm ü-eödasrö van
szükség és nemcsak a bányaigazgatas egyes sza-cágaz ^atai közó'tt, hanem azon kívül más iiépgázdaság>i ágazgatok igazgatásával is.
A jogi szabályozottság szempontjából ügy gondolom a jelenlegi helyzet kielégitő, mivel elsősorban a Bányatörvény, de"
más jogszabályok is helyesen szabályozzák az- egyes bányaigazgatási területek feladatait. A Bányatörvény jelentősége ebben a vonatkozásban kiemelkedő, amit mutat az a körülmény, hogy immár 15 év telt el megalkotása óta és nem merült
fel módositásának igénye. A Bányatörvény lényegében a fentiekben vásolt módon szabályozza a bányaigazgatás tagozódását,
tevékenységét és funkcióit. Az elmúlt 15 év bebizonyította,
hogy a bányaigazgatas hármas tagozódása: a földtani hatósági,
a termelés igazgatási és bányahatósági tagozódás bevált és
helyes volt a Bt. azon megoldása is, mely szerint e szervek
és tevékenységük felügyeletet az államigazgatás központi szervére: a Minisztertanácsra bizta.
Meg kell azonban jegyezni, éppen az igazgatás vonatkozásában, hogy a Bt. egyes igazgatási fogalmak-ügyében nem
tudott következetes megoldást adni.
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Mentségül csak az hozható fel, hot.y még ma sem tudunk ezekre egyértelmű választ adni. Egyébként ez is egy adalék ahhoz a megállapításhoz, melyben az államigazgatás bonyolultságáról szóltam: saját anyanyelvünk nem tudott ezekre a viszonylatokra megfaLelő jogi fogalmakat kialakítani. Miről is
van szó ? Pl. a Bt. 8. §./!/ bek. - de másutt- is - arról rendelkezik, hogy a bányahatóság a bányavállalatok felett jszakfelügye^eti hatósági jogkört gyakorol. Az a megfogalmazás
máz* akkor sem volt egyértelmű, ma már azonban teljesen .-elfogadhatatlan, már t.i, a jogi terminológia szempontjából.
Az új hatályos jogszabály gyűjtemény szerint a törvenvben^r.
szerepT.o__g_zajcfelü^yelet a hatósdgi^felügyej^etet jelenti* Es»
már talán pontosabb szóhasználat, bár ez sem egyértelmű, mert,
pl. ilyen feladatot más szervek is gyakorolnak a bányavállalatok fele, nemcsak a bányahatóság. Utalhatnánk i$t még az
ágazgati és felügyeleti irányítás problémájára, amit a Bt*
ugyancsak nem szabályozott', hiszen akkor meg" az" ágazgati írányitás fogalma ki sem alakult. '-"~':
í-iindezek a megjegyzések nem arra irányulnak, hogy csökkentsék a Bányatörvény érdemét Vagy jelentősegét, csupán azt
kivántam érzékeltetni, hogy gyorsan változó világunk ebben.a
vonatkozásbáli is érezteti hatását. A Bányatörvénnyel kapcsolatban nekem is az a voleményemj amit ühnepi ülésünk meghívója bevezető szövegében tartalmaz azzal a megjegyzéssel, hogy
szerintem nemcsak az ország első szocialista ipari törvénye f
hanem első szocialista államigazgatási ágazgati törvényünk.
Ami többet jelent abban a vonatkozásban, ho^y nem egy ágazgat,
hanem az államigazgatási ágazgatok összességének élére helyezi. Ennek jelent >séget az tudja érzékelni, aki az államigazgatási jog fejlesztésének szenteli munkásságát. Ugyanis az
államigazgatási jog, éppen azért, .aort úgyszólván egész népgazdasagunkat átfogja, szabályozás szempontjából rendkivül
bonyolult f ela latot jelent. Csak példának- emlitem, hogy más
jogágak területén e^v-egy törvény tartalmazza a szabályokat.
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családjogban a Csjt., stb. Ugyanakkor az
törvények^ tucat j ára van _s^okaá.g; épp^n^azigj.zgatagi viszonyok
bonyolultsága miatt, így születtek meg az un. "ágaz_gj,ti kó-~
dexek" , .raej.yak_s_orába,na Bt. volt az: elsőjás^jnin^t^ ilyen, példamutató. Ezt azért is szeretnem kihangsúlyozni, és éppen ebből az alkalomból, m^rt kodifikációs szempontból az államigazgatási jog torülete az, ai.ol a legtöbb probléma aiódik.
Mindazok az elvek és kialakult nézetek, amelyek a többi jogr
ág kodifikálása szempontjából egyértelműek, bizon os átértékelésre szorulnak az államigazgatási jog kodif ikációja szempontjából. S mivel lényegeben a korszerű államigazgatási jogalkotás időszakát csak 1957-tól számithatjuk - s ahogy emiitettem fcbben a sorozatban az anyagi jog vonatkozásában éppen a
Bt. volt az első, akkor érzékelni lehet a Bt. ©ziranyu jelentőí?ésé*ét is. A Bt. szerkesztése során kellett kialakítani
azokat a kodifikációs elveket, melyek mintájául" szolgáltak a
kásóbbi államigazgatási á^az^ati törvényeknek. Csak példánvak
emlitem, ho^y a Bt-nek a felszini ingatlantulajdon korláto_,asával kapcsolatos rendelkezései úgyszólván valamennyi későobi
águzgati törvénybe megfelelően adaptálva felvételre kerültek.
Egy más jellegű példa: a Bt. szerkesztése során tudatosodott
és a későbbi törvények szerkesztésénél gyakorlattá is vált,
hogy egv jogszabály kidolgozása legalább innyira a szakemberek dolga, mint a jogászoké. Ilyen példákat még többet lehetne idézni. A Bányatörvény jelentőségét az sem csökkenti,
hogy ma kissé eltávolodtunk azoktól a kodifikációs alapelvektol, melyeket a bányatörvény szerkesztése kapcsán figyelembe vettünk. Itt nincs idő erre a problémára bővebben kitérni,
csupán arra utalnék, ho0y ez a kérdés az un. "keret-jogszabály" problémával függ össze, mely azt jelenti, ho^y "keret"
jellegű legyen- e egy törvény, tehát csak általános szabáIvokat tartalmazzon- e, vagy pedig kazuisztikus, azaz részletekbe menően tartalmazzon szabályokat. Nyilvánvaló a helyes megoldás a két véglet között található, s ebből a szempontból a Bt. mintáját adja a jó megoldásnak,
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Mai magasszintü jogszabályaink inkább a túlzottan "kereT ~
jelleg módszerét követik, mely nem véletlenül alakult ki,
hanem e mögött e^y ne"ió-s államjogi -probléma, az un* "hatás.köri" probléma rejtőzik,, Ennek lényege az, hogy mely íllami
szerv ..legyen jogosult a szabály megalkotására. U_yanis - mondja ez az- álláspont - ha minden szabályt törvény tartalmazna,
ezzel elvonásra ksrülne más szervek- szabályozási hatásköre.
Mint emiitettem a Bt-ben a szabályozási arányok jók, bar
a későbbi gyakorlat nem egészen ezt az utat követte.
Visszatérve a bányai^az-gatás és a Bányatörvény viszonyara,
joggal megállapíthatjuk, hogy a bányaigazjr^tás tagozódását,
feladatkörét és felügyeleti rendjét a törvény megfelelően
szabályozta. Bár a törvény születése idejében ezek'az igaz-..r
gatási viszonyok már kialakultam, a szabllyozás jelentősége
••*abban van, hó y hosszabb távra rögzítette azokat az alapve• - - . ' • -'":0 -"."
tő szabályokat, m.l^ek az érdekelt "szervek tevékenységének
alapját képezik ma is*
A Bányatörvény jelentősegét emelik ki azok a lehetőségek,
amelyek a bányaigazgatás további fejlődése szempontjából szá.mitásba jöhetnek. Ugyanis egy törvény időtállóságát és így
jelentőségét, nigymértékben biztosítsák azok a törvénybői
eredő adottságok, amelyek módö"t;í,-nyujt-5."nak a viszonylag
gyorsan változó társadalmi viszoíiyök magukba olvasztására,
tehát alkalmasak arra, ho,y az új \risaoij.ylátukra is kielé- .
gitő szabályozást-adjanak, azaz nem gátoljak az igazgatást
abban, ho0y a változó viszonyoknak megfelelő feladatokat is
jogszerűen elláthasson. Ügy értékelhetjük, ho0y a Bányatorv^ny lehetővé teszi a bán ^aigázgatás fejiőde's'ét és az "új
feladatok megfelelően szabályo'zott ellátását, Bofejezésül
éppen ezekre a fejlődési lehetőségekre kivánok váiatosan utalni, melyek - ha pontosak akarunk -lenni - talán már nem" is lehetőségek, hanem folyam itban lévő, megvalósuló célkitűzések.
Három, erőt ölj-e s én hitó tényezőt lőhetne kiemelni, mint amelyek döntő hatást gyakorolhatnak a bánya'igázgatás fejlődéseire:
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a,, alt-alános célkitűzések, melyeket politikai célkitűzéseknek is nevezhetünk;
"b., a külső és "belső Oazdasági tényezők hatásaj
c*, az igazgatás belső fejlődési tendenciája.
Az általános célkitűzések vizsgalatánál mindenekelőtt
a XI. kongresszus határozataiból kell kiindulnunk« A kongresszus határozata a társadalmi viszonyok továbbfejlesztése és a gazdasági épitőmunka feladatai tárgykörben számos
olyan magasszintü célkitűzést tartalmaz, amely egész állami
életünk továbbfejlesztése szempontjából meghatározó, tizekből a bányaigazgatás továbbfejlesztése tekintetűben is le
kell vonni a megfelelő következtetoseket és .,el <eI1 használni gyakorlati tevékenységünkben,
A határodat megállapítja, hogy az igazgatási munka az
utób'bi években fejlődött. Egyértelműéi} elhatárolódtak a
feladatok és hatáskörök a minisztériumok, a főhatóságok, a
központi és htflyi szerveik kBaot-fe,. A fokozódó kövőtelményok
aiatt T, központi irányítást hatékonyabbá kell tonni és erősi'teni kell a központi és helyi államigazgatási szervek
összehangolt irányító munkáját, fokozni kell az állami és
társadalmi ellenőrzést.
Külön szól a határozat a szocialista leniokrácia növeléséről, mint társadalmi rendszerünk kiteljesedésének e yik
leg.Tőbb feltételéről, hogy az allatai munka különböző területein a dolgozók nagyobb "köre veg'/en r^szt i'ontos állami
döntések előkészítésében, meghozatalában és megvalósításában. E gondolatkörben elsősorban az üzemi demokrácia továbbfejlesztése kerül előtérbe, mivel jelenlegi hatékonysága
nem felel meg a követelményeknek, A határozat konkrétan megfogalmazza az államigazgatás ezzel kapcsolttos egy_k fontos feladatát: "az üzemi demokrácia érvényesüléséhez olyan
belső irányítási, elszámolási és információs rendszer kialakítása szükséges, arn?lv a dolgozók szamára pontosabb áttekintést nyújt a termelés egészéről , , ."
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A határozat kálón derüli ^ szocialista törvényesség
"fontos agát, mint amelyet a hatóságoknak, ^azdasági sz^rveknek, állampolgároknak minden körülmények között meg
kell tartani.
A határozat vázolja a minket, különösen is érintő nyersanyagproblémákat, a belső erőforrások fokozottabb felhasználására való törekvést, a tervszerűség, a takarékosság, hatékonyabb gazdílkodás követelményét. Külön kiemelést kap
a szocialista országok közös tevékenysége a nyersanyagok
együttes kitermelésében, közös gazdasági szervezetek, vállalatok létesítésében,,
Ezekben csoportosíthatók váz'l'atösan'azok az altalános
célkitűzések, mel 'ék mint politikai célok is jelentkeznekc
Utaltam a bevezetőben arra, hó ,y az államigazgatás - és igy
a bányaigazgatás - politikai funkciót is betölt, s igy e célki tü-zések megvalósítása a szorosan vett i^azgata^i feladaton
túlmenően, egy magasabb szintű politikai feladat megvalósítását is szolgálja.
•J-

v

Rátérve a külső és belső gizdasági tén/ezok hatásának
vizsgálatára, ügy gondolom, elég ha utalunk azokra a ténvezőkre, amelyek"~fcozismertek .előtt mk, hiszen ev,ész népgazdasígunk ered'ién ^es funkcionálását befolyásolják. Ezek elsősorban az energiahordozókkal, s ezen belül a szénhidrogén- és
szénbányászat jövőbeni perspektíváira vonatkozóan kerülnek
előtérbe, de egyéb ásványi kincseink vonatkozásában is fel"mer'ülnek, A világgazdasági f olvam itok hatására egyre nagyobb
erőfasziteseket kell tennünk hazánk természeti kincseinek--.-..feltárására és kiaknázásra, Ezért a népgazdaság az eddigieknél jelentősebb erőforrásokat biztosit kutatásra, illetve a megkutatott ásványi kincs kiaknázására.
-r
Mindebből következik, hó jj a banyai g-az gát són belül a-földtani
igazgatás feladatai növekednek és e megnövekedett fela latok
eredményes ellátása komoly erőfesz!'est igén/el.
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tásának tevekenv üge kapcsán is, hiszen a súlypontod eltolódhatnak és ez az igazgatás szervezeti és működési köret egyaránt érintheti. Mindez végső soron kihat a "bán-ahatósági működésre, mert egyrészt a súlypont- eltolódás komoly szervezeti
átcsoportosítást igényelhet, másrészt a technikai adottságok
adta új feltételek és körülmények újszerű megoldását igénylik a biztonsági követelmények kialakításának, ellenőrzésének. A. bányahatóság vonatkozásában még utalni lehet azokra a
nem kifejezetten bányászati teendőkre, amelyek éppen a szénhidrogén-felhasználás elterjedése folytán keletkeznek. Pl. a
települések gázellátásával kapcsolatos biztonsági követelmények
érvényesítése, mely ügy a településeken kivül, mint azokon belül igen sok problémát felvet, de ugyancsak új feladatot jelent
a müveléssel felhagyott banyák felügyelete, a tárókkal való
gazdálkodás, stb.
Az igazgatás belső fejlődési tendenciája szorosan kapcsolódik az előzőekben mondottakhoz, hozzátéve a modern igazgatásszervezést elméleti kutatások alkalmazható eredményeit, az ügyvitelgépesités lehetőségeit, a saaköiai továbbképzést és egészében a tudomán/os-technikai fejlődést.
Természetszerűleg ezek a célkitűzések egymástól nem választhatók el és nemcsak napjainkra, hosszabb távra is megszabják
munkánkat. Állandóan ható tényezőknek ';ell azokat tekintenünk
és fontos feladatunk, hogy e célkitűzések megvalósításán
• adottságainkhoz mérten - folyamatosan és rendszeresen munkálkodjunk.
Tisztelt Ünnepi Ülés ! A Bányatörvény 15 éves évfordulóján tekintettük át a bányaigazf-atás híl/zet^t. Ez az áttekintés általános jellegű volt, de talán meggyőzően bizonyította,
hogy a Bányatörvény fő szabályai ma is élnek és megszabják
tevékenységünk keretet. Visszatekintve az elmúlt 15 évre,
bátorkodom azt gondolni, ho.^y talán mi is, akik itt vagyunk
és kisebb-nagyobb mérték én részt vettünk e törvény kialakításában, elmondhatjuk azt, amit annak idején Solon mondott az
athéni alkotmány kidolgozása után.
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Ugyanis mikor megkérdezték tőle s nos Solon, vajon a legjobb
tíirvonyeket adtad- e az athéni népnek? Solon ezt válaszolta:
a legjobbakat, amit hajlandók voltak elfogadni,

4./ A bányahatóság feladatai
Menyhártja László, az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség
elnöke
Tisatelt Elvtársak !
15 éves a bányatörvény, amely a bányahatóság feladatainak
hatályos sza ályozását is tartalmazza. A bányahatóság feladatairól azonban nem lehet ügy szólni, ho^y ne tekintsünk
vis?za 1345-ig.
A felszabadulást követő években bekövatiezett politikai,"
gazdasági és társadalmi változások meghatározó jelentőségűek voltak a bányászatra is: állami kezelésbe vétel után
1946-ban sor került a szenbán/ászát, 1948-ban a bauxitbányászat államositájára, majd 1949-ben az Alkotmány kimondta, hogy a. föld méhének kincsei az állam tulajdonát képezik,.
A felszabadulás után a bányahatóság aktivan részt vett a
bányászati termelés megindításában, fontos szerepe volt az
államosítások végrehajtásában. Hamarosan kitűnt azonban,
hogy a kialakuló új szociálist i viszonyok nem, illetve csak
részben igenyeltek azoknak a feladatoknak az ellátását,
amelveket korábban a bányahatóság végzett.
Átmenetileg az is kérdésessé vált, hogy a szocialista viszonyok között van- e szükség bányahatóságra? Voltak, akik
ügy érveltek, ho_y a^szociaJLLsta J;_ársada_lpm esT áll anTTcov ötéi ménjTit___é_s___elvárásait_ a szocialista vállalatok természetszerűleg teljesjLtjLkj, nincs tehát szükség külön hatásági szervekre*
yÁLY^Y.alóv^Jsrált, hó y a_szofeleslegessé^ hanem^kif^e j e_ze t ten igényli a bányahatóság működését.
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Az 50-es évek közopéir rtír körvonalazódott az u,j szocia- . .
lista bányahatóság h^l^e az államigazait is rendszerében,'
valamint feladatköre. A 41/1955. /VII.21./ M.T. az. rendelei mindezt magasszintü jogszabályi keretbe foglalta,
A bányatörvény elfogadásának 15. évfordulója alkalmából
egybegyiilve, az említett minisztertanácsi rendeletről is
meg kell emlékezni, mert az a bányahatóságot illetően
mintegy előkészítője volt a bányatörvénynek. E minisztertanácsi rendelet lényegében már megfogalmazta a bányahatóság.,.- .
mai feladatait, hatáskörét. U:.;yanis e rendelet alapján
dolgoztak ki a bányahatóság első részletes működési szabály*-'
zatát. Olyan bányahatósági utasítások kerültök kiadásra, mint
az ÁRBSZ /18245/1955,/t továbbá a banyábatarok megállapításáról /837/1957./, a banvaszellőztetj ,rJl /2953/1959/, valamint a gépek, berendezések engedélyezéséről szóló OBF. uta-.
sitások.
Az 1960. december 1-én elfogadott Bányatörvény a bányahatóságot a következő fej^adat^)k_ megoldására'hozta létre:
a e , őrködés
." '
- a dolgozók életére, testi épségere és .egészség—
védelmére,
_ ,-.
- a biztonságos üzemvitelre^
b., felügyelet
- az ásványi nyersanyagkészlet és bánya>vágyons
valaiint,
- a felszín megóvására vonatkozó rendelcezések meg-"
tartása felett*
.; - ...
E feladatok teljesitesahez a bányahatóság számára a szukse_3 es_jip gi eszközöket, hatásköröket eleosorban a Bányát őr vény, valamint annak végrehajt ás ára kiadott 9/1961» /HI.3.Q./
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A köánapi szóhasználat a jogi eszközöket, -a. hatásköröket is
általában feladatnak tartja. Gyakorta elhangzik: " a bányahatóság feladata a bányák ellenőrzése", vagy " a bányahatóság
feladatkörébe tartozik a gépek és berendezések engedélyezése",
vagy "a bányahatóság fontos feladata a baleset- és üzemzavarvizsgálat", stb. Tapasztalható, hogy némelykor még a bányahatósági dolgozók is összekeverik a bányahatósági feladatokat a hatáskörökkel.
Anélkül, hogy részleteiben kitérnék rá' megenlitem, hogy
mindenképpen indokolt különbséget tenni a feladat és annak
végrehAjtásához szukáéges eszközök, eszközjellegű tevékeny-^'
ségek között. Nemcsak elméleti megfontolások szólnak emel-""
let, hanem nagyon is gyakorlatiak. A .cél és az eszköz összekeverés.e__jyisyani^_Jcö^^y_ejt^a hatósági munka eltorzulásához, elbürokratizálódásához vezethet.
A feladatok teljesítése minenekelőtt azt a követelményt
támasztja a bányahatósággal szemben, ho^y munkája során gyakorolja hatásköreit, éljen azokkal az eszközökkel, amelyeket
számára magasszintü jogszabályok biztosítanak.
Ügy tűnik, hogy a bányahatóság .3. Bányatörvény hatályba lépése után lényegében folytatta azt a munkát, amelyet egyébként már évek óta végzett. ü)z, ha részlegesen is, kétségtelenül igaz. A Bányatörvény hatályba léptetése azon'.an a
bányahatósági munka_^zuksé^szerú^e^Loáését^Ís_jiaQa_ után
vonta, A törvény a bányászat alapelveinek meghatározásával,
a bányászati tevékenységgel szemben támasztott követelmények
rendszerbe foglalásával, a bányászati igazgatás szervei
hatásköreinek pontosításával egyaránt bázisul szolgált a
bányahatósági munka magasabb szintre emeléséhez, egyben
szélesebb lehetőséget teremtett a bányahatóság számár is,
hogy hatékonyabban járuljon hozzá a bánvászati viszonyok
fejlesztéséhez.
.t.'
Az ünnepi ülés keretében nincs mód számba venni a bányahatóság valamennyi hatáskörét. Néhányról azonban, igy a
szabályzatalkotási munkáról-, a bányahatósági ellenőrzésről,
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a műszaki izemi tervek, valamint üzemi létesítmények, gépek
és berendezések engedélyezéseiről, a bales.etvizsg Álatokról,
röviden szólnom kell.
Az OBF igen figyelemre mJltó utasit isokat adott ki már a
Bányatörvény hat ily"ba lépése előtt. A Bányatörvény azzal,
hogy az OBF elnökének felhatalmazást adott a hatáskörébe
tartozó* ügyekben általános érvényű szabályzatok kiadására, a
bányahatóság szabályzatalkotási munkáját magasabb szintre
emelte.
Az elmúlt 15 év alatt az OBF 95 utasítást és szabályzatot
adott ki a módosításokkal, második kiadásokkal együtt. A számszerűség önmagában is érzékelteti e munka térj üdéimét, e hatáskör gyakorlására fordított energiát.
Az államigazgatási munka egyszerűsítése, vilamint a bányahatósági munka elmélyültebbé tétele iránti igény és nem utolsósorban a bányászatán bekövetkezett fejlődés némely utasítás,
illetőleg szabályzat átdolgozását és újbóli kiadásit is szükségessé t.ett.e. Ilyenek voltak pl.- a bányatelkekről, a balesetvizsgálatokról, a munkavédelmi oktatásról szóló szabályzatok, valaaiiht több ÁBE3Z fejezet.
Talán az egyik legjellemzőbb vonása a szab ílyzT.t ál kot ásnak
éppen az, ho,-Jty a bányahatóság nagy erőfeszítéseket tett és
tesz annak érdekében, hó y szabályzatait a bin^szítban és
az államigazgatás terén bekövetkezett, vagy folyamatban lévő
fejlődéshez, változásokhoz igazítsa, illetőleg olyan szabályozást valósítson meg, amely a fejlődést elősegíti„
A szabályzatalkotáson belül - érthet5en - a biztonsági
szabályzatalkotást kisérte és kiséri a legnagyobb figyelem*
Gyakran vitatott kérdések, hogy
- -'mit és milyen részletességgel kell szabályozni a szabályzatokban,
- menn/ire legyen előremutató, illetőleg i.o,_;yan kell szabályozni alihoz, ho ö y-az ne le yen ^itja a műszaki alkotóerők kibontakozásának,
- mennyiben áttekinthetők, közérthetők a. szabályzatok,stb«
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Nem könnyen rendezhető problémák ezek.
Az 1951-ben kiadott ÁBBESZ korszerűsítése 1960. előtt meg- ,
kezdődött, 1964. után új lendaletet vett. Ez idő óta kb.
40 biztonsági szabályzat került ki-^ísra. E számban benne
vannak a közlönyökben közzétett módosítások, második kia-* ,.
dások is. Ezek között, hatását tekintve, mint legjelentősebbeket említem meg a 3200 és 3300-as utasítást a villamosenergia földalatti használatáról, az ÁBBSZ Bányamüvelés,
Tűzveszély, Aknaszállitás, Járás- és szállítás, Mélyfúrás, ... .,
fejezetétit, valamint az~ÁRBSZ-t.
Ami a ;plenleg folyó munkákat illeti: befejezés előtt áll••'<••
az 1951-ben kiadott ÁBBoiSZ teljes átdolgozása. Folyamatban
van a kőolaj- és földgázbányászat biztonsági szabályzatai--,- -••
nak újra kiadása.
.
;.;.
A műszaki fejlődés és. a bányászati viszonyok változása a'
szabályzatok állandó karbantartását igényli. Az OBP. az elkövetkező 5 évre előirányozta a szabályzati munka korszerűsítését, demokratizálásának bővítését.
A bányahatóság egyik leghatékonyabb jogi eszköze az ellenőrzés. Az ellenőrzésnek a Bányatörvény is kiemelt fontosságot
tulajdonit. A banyahatósági munkában való helyét az jellemzi,
hogy pl. 1974-ben a kerületi bányamüszaki felügyelőségnek az
összmunkaidő 33,4 %-át, összesen kb. 12000 műszakot fordítottak ellenőrzésre és ennek során több mint 30000 intézkedést, rendelkezést adtak ki.
Az ellenőrzések arányszima az elmúlt 10 év alatt némileg
csökkent. Összefügg ez a fizikai és műszaki dolgozók szakképzettségének és fegyelmének növekedésével is. A bányászat
műszaki fajlesztése által felvett követelmények miatt jelentősen módosult, az ellenőrzés módszere is. Tervszerűbbé,
felkészültebbekké és a tényleges biztonsági helyzethez jobban
igazodóvá válnak az ellenőrzések. Az általános bányamüszaki
szemlék mellett pedig mindinkább előtérbe kerülnek a célvizsgálatok. Pontos feladatunk, ho^y a jövőben növeljük ellenőrzéseink hatékonyságát.
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A műszaki üzemi tervhez kapcsolódik - véleményem szerint a Bányatörvény egyik legjelentősebb intézkedése, A gondosan, szakszerűen Összeállított műszaki üzemi terv nemcsak
"biztonsági, hanem a termelési,-a termelésszervezési és irányítási munka alapját is képezi. Alapvető vállalati érdek
fűződik ahhoz, hogy jó műszaki üzemi tervek ksszüljenek.
Ennek ellenére azt kell tapasztalnunk, hogy e tervek sok
helyen formálisak és nem alkalmasak a törvényben a 23. §-ban
meghatározott célok elérésének biztositására.
Az OBP több izben, legutóbb 1974-ban nyomatékosan felhívta
a kerületi bányamüszaki felügyelőségek figyelmét, hogy fordítsanak nagy gondot a tervek engedélyezésére és később azok
végrehajtására. A műszaki üzemi terv engedélyezését a bányahatóság munkája fontos, nagy gondot igénylő részének tekinti.
Alapvetően nagyon elmélyült és talán a legkörültekintőbb, legkomplexebb munkát igényli a binyamüszakí felügyelőségektől,
mert a főbányaveszélyek elleni védekezés^ a megelőzés fon-r
tos eszköze a helyes, átgondolt műszaki üzemi terv.
A Bt. 26. §-a ügy rendelkezik, hogy a bányahatóság egyes
bányászati létesít nények, gépek és berendezések építését és
üzembentartását engedélyhez kötheti. Ennek alapján a bányahatóság széleskörű engedélyezési tevékenysé get folytat.
E rendelkezés gyakorlati végrehajtásában az elmúlt 15
év alatt két irányban is alapvető változások történtek.
Az egyik: az 1035/1967. /XI.19./ Korm. számú határozat pontosan meghatározza, hogy milyen létesítmények építéséhez és
használatbavételéhez kell bányhatósági engedély. Tisztázódott,
hogy e létesítmények engedélyezése tekintetében a bányahatóság építési hatósági jogkörben jár el, engedélyezési eljárása a tanácsi építésügyi h tóságok engedélyezési eljárásához
igazodott.
Mindez elsősorban az engedélyezési munka alaposságának,
szakszerűségének növelésében támasztott igényeket.
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Az engedálvezas évek óta a kőolaj- és földgazbán/ászatban,
valamint a városi gázellátás terén éppen a jelentős fejlődés miatt ad sok munkát a bányahatóságnak.
A másik irányú változást az jellemzi, hogy a gépek és bér!.:
rendezések engedélyezési köre az elmúlt 15 év alatt szűkült,
A korábbi.évek teüeskörü gépenged^lyezését már az- 1200/1966.
sz. OBP utasitás megszüntette és az engedélyezést csak a legfontosabb géptípusokra tartotta fenn,
A hatósági beavatkozás csökkentését az tette lehetőv,é>.- .-..;
hogy javult a bányászat rendelkezésére bocsátott gépek minősége, műszaki színvonala, továbbá^ ho^y az üzemek gépész
és villamos szakemberekkel 7T.ló ellátottságában az 50-es
évekhez viszonyítva gyökeres változás.következett be...A
teljesség kedvéért megemliten, hogy az utóbbi években a ...
kőolaj- és földgázbanyászat, valamint a városi gázellátás
gépeit, berendezéseit illetően az engedélyezési kör némileg.-,,
bővült.
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A szocialista integráció bővülésével, a.gépekre vonatkozó
nemzetközi követelményrendszer kialakulásával, a gépek
tipizálásával szükségsz rüen új megvilágításba kerül a bányahatósági gepena,edélve3és,s.zerepe3 funkciója és nem utolsósorban terjedelme is. .
'..-..
A banyahatóság tevékenysége alapjaiban a súlyos balesetek,
üzemzavarok, a külszin károsodásának megleőzését szolgálja. Bármennyire is furcsán hat, lényegében prevenciós szempontok határozzák meg' a baleset'- e"s üzemaavarvizsgálati tevjkenyaéget is.
• ,-

.-"•".!_.

.

*

Az elmúlt 15 év alatt a binyhatóság balesetvizsgálati
tevékenységének kőre szűkült. Mint ismeretes, 1968-ig a bányahatóság minden három napon túl gyógyuló balesetet kivizsgált. Ez a 60-as évek elején évente 16-18000 balesetvizsgálatot jelentett.
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A 3 .-.apón túl gyógyuló balesetek vizsgálatinak vállalati
hatáskörbe való átadása helyes lépesnek bizonyult. Egyúttal lehetővé vált az is, hogy a súlyos balesetek és üzemzavarok ügyében a bányahátóság alaposabb, körültekintőbb
viz gálátokat folytasson*
Az OBP az elmúlt másfél évtizedben nagy figyelemmel kisérte a bányászatban bekövetkezett változásokat, fejlődést.
Elemezte azokat többek között a Bányahatóság! hatáskör gyakorlásának terjedelme szempontjából, abból a szempontból,
hogy van- e lehetősig a hatósági beavatkozások ösökkentesére .
anélkül, ho0y ez hátrányosan befolyásolná a főfeladatok, az
alapvető célok megvalósulását, i0y olso'sorban ?, bányabiztonság ügyét.
Ilyen vizsgálatok alapján került sor - ma már elmondhatjuk, hogy hátrányos következmények nélkül - a balesetvizsgj.latok
jeíeft44.g--j?é^;iá3iak__vállal ^ti hatáskörbe való átadására, a technológiai előirásokbányahatósági engedélyezésének szűkítésére,
egyes létesítmények és-nyomástartó berendezések hasznalati
engedélyezésénekjvállalati hatáskörbe utalására. Ilyen megfontolások alapján kezdeményezte az OBP 1968-ban a Bt.Vhr.
egyes bányahatósági hatáskört megállapító rendelkezéseinek módosítását.
Ez a munka egyébként egybevág azokkal a központi, irányelvekkel, melyek szerint az indokolatlan hatósági beavatkozásokat
meg kell szüntetni, illetve, hajaz £^£7_£$o_j9_él,£5 megvalósítása más eszközökkel, pl. nem jogi eszközökkel is elérhető,
a hatósági eszközöket mellőzni kell.
Az OBF a jövőben is fontos célkitűzésnek tekinti, ho^y munkájában az adminisztratív, a jogi eszközök csak a ténylegesen
szükséges mértekben kerüljenek alkalmazásra.
Az QBP-nek az MSZMP XI. kongresszusa határozatai végrehaj-tására, az V. ötéves terv időszakára készített munkaprogramja több öl van vizsgálat elvégzését irányozza elő, amel-rek a
célkitűzés realizálásához alapul szolgai atnak.

146 Tisztelt Elvtársak !.Az előzőkben részletezett bányákatósági feladatok az elmúlt 15 év alatt nem változtak.- A. dolgok természetéből fakad
azonban, hoj;y -i feladatok teljesítése térben és időben eltérő, a bányászat jellegének függvényében is változó követelményeket támaszt a bányahatósággal szemben.
A követelménvek azonban nemcsak bányászati ágazgátönként,
hanem ugyanazon ágazaton belül, időben is változnak.
Az OBP nagy figyelmet forditott a bányászat miszaki fejlesztésére, az egyes bányászati tevoi-cen -ségek fejlesztésére
vagy visszafejlesztésére azért, hogy a bányahatóság szerveit
alkalmassá tegye arra, hogy feladatait a megváltozott körülmények között is elláthassa. •-. .;,; •-.;- -•;
, . .... . .
A .szervezetnek 'a feladatok ellátására alkalmassá tételét
szolgálták az OBiVnek az elmúlt 15 év ^a'latt tett olyan intézkedései,, mint :
-? ' .:;r ;
;c >.-. . -clí:.
- a szolnoki KBF létrehozása T.Z alföldi-'.k6'olaj-, és föld-*
gázbányászati tevékenység bővülése miatt; ••
- a már korábban megszervezett felügyelőségek létszámának
növelése és a létszám szakmai összetételének megváltoztatása;
« -•;. •-: ...; .:
. ' - egyes teriletek átcsatolása, illetve...egyes tevékenységek
átadása, a másik felügyelőség számára;
- egyes felügyelőségek létszámának csökkentése, mint
ahogy az a dorogi KBF-nél .történt, az ottani bányászat
visszafejlesztése miatt.
••••: • . . . .
Ugyanakkor, amikor a bányahatóság feladatai az elmúlt 15
év alatt nem változtak, felügyeleti jogköre, azaz jogkörének
tárgyi hatálya bővült.
A bányahatóság fel igyeleti jogkörét kiterjesztette:
r a 31/1968. /XI. 10. / Kora. sz, rendelet a földalatti
tárolókra;
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- a 14/1969. /III. 28. / Korm. sz. rendelet a nem ásványi
nyersanyagok kitermelésére irányuló, bányászati technológiával végzett földalatti tevékenységre;
- az 19&9. évi VII. törvény a PB-töltőtelepekre és a városi gázellátó vezetékekre;
- a 19/1973./VII. 18. / l.T. sz. rendelet az ipari robbantóanyagokkal és robbantási tevékenységekkel kapcsolatos
egyes feladatok ellátására.
A bányászat belső strukturális változásai és műszaki fejlesztése, a felügyeleti jogkör bővülése, valamint az államigazgatási szervek munkája színvonalának emelése iránti igény parancsolóan irta elő aa OB ' számára a bányahatóság személyi állományának bo'vitését, szakmai összetételének javitásátt
Ügy hiszem, nem lesz érdektelen, ha ezzel kapcsolatban néhány számadattal jellemzem az OBF ezirányu munkáját.
Az új bányahatóság magszervezésekor az QBF-en 5, olyan
felügyelőségeken, mint a miskolci va_y a pécsi, 2-2 műszaki
beosztású dolgozó volt.
1960-ra a bínvah^itóság műszaki létszáma már elérte a 99
főt. Ez az állomány az utóbbi 15 év alatt 35 %-kal növekedett.
Eaen belül a bányamérnökök száma 25-ről 46-ra, a gépészmérnökök száma 3-ról 21-re, az olajmérnökök száma 1-ről T-re emelkedett. A bányahatóságnál 1960-ban nem dolgozott villamosmérnök, ma 9 van, nem volt vegyészmérnök ma 8 van.
Változott a mérnök-technikusi arány; 1960-ban a műszaki
dolgozók 30- %-a yolt mérnök, ma 65 %• 15 évvel ezelőtt a
műszaki beosztású dol-gozók 17 %-ának nem volt technikusi képzetts^ge, ma technikusnál alacsonyabb képzettségű műszaki
dolgozó nincs a hatóság állományában.
Nem lenne teljes a kép, ha nem emliteném meg, ho0y a mérnökök 21 %-ának a bányahatóságnál szerzett második mérnöki
diplomája vin és jelenleg is 8 fő folytat tanulmányokat a
második mérnöki oklevél megszerzéséért.
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A bányahatóság! munka személyi feltételeinek további javitása - a népgazdaságban folyó ilyen irányú munkával összhangban - napirenden van.
Feladataink jobb és magasabb szinten történő ellátása
igényli a bányahatóság dolgozói szakképesítésűnek állandó növelését, szakmai ismereteinek korszerű szinten való tartását,
bóvitését. Emellett, mivel a bányahatóság államigazgatási
szerv, elengedhetetlen a személyi állomány továbbképzése a
szükséges államigazgatási ismeretek megszerzésére.
Tisztelt Elvtársak !
Egy ái-lamigazgatási szervezet munkáját, igy a bányahatóság
munkáját is sokféleképpen lehet vizsgálni, marni* Lehet jel- .
•
-•
•-' - .i.
lenézni az elintézett ügyiratok és a kiadott határozatok számával, az azok ellen benyújtott megalapozott fellebbezésekkel,
vagy éppenséggel az eljárások során felelősségre vont személyek számával, stby.Ügy vélem azonban, hogv elsősorban arra kell választ adni,
hogy a szerv ellátta- e feladatat, megfelelt- e azoknak az . .. .,
elvárásoknak, amelyeket a törvény vele szemben támasztott. . - «
Azaz: van-e előrehaladás a bánviszatban az élet- és testi
épség védeime, a zavarmentes munka tarén, érvényesül- e meg- «
felelően a-z állami akarat az ásványi nyersanyagkészletek védelmére és a felszin megóvására.
Fentieket rendkívül nehéz számokkal közvetlenül kifejezni.
Hajajaánvahatóság felaj^baiközött súlyozni l hét, az élet és
testi épség védelmével
efeő helyre kell
A JbiztQiisági
is utal,

^^

A biztonsági helyzet változását - ha nem is teljes pontossággal - de jól túkrö-,ik a'baleseti mutatók és az üzemzavarok
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1960-bT,n a bányászatban 19.000 h írom mpon túl f.yó&yuló
baleset történt, 1974-ben 9900. A h.il.iloa balesetek száma az 1960, évi 95-tel szemben 42 volt. A csökkenés martoké tehát mint e. ^ 50 $<5-os. Valamivel kedvezőbb a helyzet a
legnagyobb bányászati ip írásban, a szénbányászatban, ahol
pl. az 1960. üvi 75 halllos balesettel szemben 1974-ben 23
halálos baleset történt.
A súlyos üzemzavarok közül legnagyobb számmal a bonyatüzek
szerepelnek. 1960-ban 250, 1974-ben mindössze 31 banyatüz
volt. Az egyéb üzemzavarok szarna, ha nem is il^en mértékben,
de szinten jelentőben csökkent az elmúlt 15 év alatt.
Távol áll tűién, ho^y azt állítsam, e tiszteletreméltó
eredmények kizárólag a bányahatóság munkájának köszönhetők,
Számszerűen ki nem mutatható sértőkben közrehatott;
a bányászatban végrehajtott műszaki fejlesztés, a vállalati
és üzemi felügyeleti, az irányító munka javulása, a Lolgozók
szakképzettségének, fegyelmének növekedése, h. mrmkavtídelm.l oktatás és propaganda tevékenység és nem utolsósorban az a társadalmi ráhatás, a/nel •* a szakszervezetek részéről történt.
Ugyanakkor azonban azt hiszem, nem követek el nagy hibát,
ha megállapitorn, hó 7 az ere&nűnvek el^résoben a bányahatóság szerepe is igen jelentős.
l'isztelt Elvtársak !
A bányahatóság feladatairól beszelve meg kell emlékezni
az OBF-nek a bányászatot irányító minisztjriumokkal, főhatóságokkal és a szakszervezeti szervekkel való kapcsolatáról*
E kapcsolat alapja az volt, hogy a bányahatóság a binyászathoz.tartozónak vallotta és vallja ma is magát. Ez a tény meghatározó jelentűségü. jüppen ezért az OBF és különösen a IÍIM
kapcsolata nem egyszerűen munkakapcsolat*
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Az OBF a maga eszközeivel - termeszeteken anélkül, hogy
feladata volna az alapvető gondolatait - támogatta az ipar
fejlesz'eset, u0y -„napkor a "bányahatósága feladatok megoldása mellett a ÜFIM is határozottan kiállt,,
Kölcsönös elvtársi együttműködés alakult ki a banyahatóság és a BDSZ között. A bányahatóság számára nagy segítséget jelentett munkájában az, ho0y társadalmi oázisként
maga mögött tudta a .szakszervezeteket.
Tisztelt Elvtársak !
A bányahatősáj$_f_eladatai az elkövetkező evekben nem változnak. Sőt, azt lehet mondani, hó ^y növekednek az el/árasok
a bányabiztonság fokozása, az ásványi nyersanyagok védeÜmeT"
valamint a ktils -in védelme terén, jüppen ezért munkánkat jobban, hatékonyabban kell végeznünk, összhangban az IvíSZMP. XI,
kongresszusa határozataival.
Az MSZMP. XI, kongresszusa - mint ismeretes - meghatározta az V, ötéves terv alapvető politikai, gazdasági Cülkitúzéseit. A kitűzött c^lok elérése, realizálása előreláthatóan
fokozott munkát igényel mind a ^azdasági szervektől, mind a
hatóságoktól.
Reálisan szimitanunk kell arra, ho^y a b ruhiaasi keretek
szűkös volta, a gépbeszerzési nehézségek és nem utolsósorban létszámgondok riiatt a b-nvibiztonsaf, növelése, a kűlszin
védelmének fejlesztése nem 1-jsz könnyű feladat. Parancsoló
követelmény a^bányah a t ó s ág_sz ámára, hó gy saját eszközeivel
segitse elő a vállalatok előtt álló gazdasági feladatok maradéktalan töTJesittosát, íz a hagyományos eszközök alkalmazása mellett a bányahatósági munka jellegében is bizonyos
változásokat kell eredményezzen, különösen a beruházások
kivitelezési időtartamának csökkentése, a szocialista gépimport elősegítése, az üzemi műnk i- és technológiai fegyelem
megszilárdítása terén.
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Az OBF a pártkongresszus h\t Áros „tából adódó bányahatóság!
teendőkre az V. ötéves tervidr'sz ikban munkaprogramot állított öspze. A munk.ipro~r.im vé^re'iajt .sa er.yes fontos gazdasági célkitűzések végrehajt is ma : elősegítése mellett a bányahatóság szervezetinek korszerűsítését, a binyahatósági
munka továbbfejlesztésit is olőriinvozza.

A magyar bányahatóság mindent meg fo<^ termi, hogy az elkö
vétkező idob.en is telj-.sitse feladatait. U^y hiszem,_Jiqr;y a
szervűzet összetétele, eddigi ^nünkája^ dolgozóinak politikai öntudata és majatartása erre Jzellő garanciát _ nyújt .
Brr e kötelez minket _a^törv./ny „elűirás^ain^ túlmenően a. Part
iránti hüségj banycísz társainkéit való -felelősség.
*-*•*
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Köszönöm figyelmüket.
5 . / A„Mn^,ák -jjajz,da sJ.gl .ílelJX^e leié,
Dr Halász Tibor kandidátus, nehézipari miniszterhelyettes
Előadta; Seregi János, a Magyar Szénbányászati Tröszt
vezérigazgatója
Tisztelt Ünnepi Ülés I
Bányászati Szakosztályinak és a BánTi,jogi
Munkabizottságnak felkérésre örömmel vállaltam, ho0y a Bányatörvény elfogadásának 15 » évfordulóján előadást tartsak a banyák
gazdasági felügyeletéről. A téma szorosan kapcsolódik feladatkörömhöz, a minisztérium tevékenységéhez. A Bányatörvény és a
végrehajtási rendelet paragrafusaiban foglalt előírások kell,
hogy érvtínvesiil jenek minden intézkedésünknél, a bányászat fejlesztését meghatározó közép- és hosszutavu tervek kialakításánál. I^y biztosítja a törvény, hot^y a bányászat b. tölt se
népgazdasági rendeltetését, a bánjrászok biztonságosabban,
könnyebben, korszerűbb módon végezhessék fontos, iílegbBcsült
munka jukat»
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A tizenöt éves bínyatörvény olo, folyamatosan lakalmazott
jogszabály,, Ha néni is forgatjuk lapjait na^on- i, rendelkezései beépültek gondolkodásunkba, munkánk szerves részeivé valtak. A törvény időállóságát jelzi, hogy -i ^azda ágirányitás
reformja után is, lényeges móiositás nélkül érvényesül.
Szerkesztői figyelemmel voltak arra is, hó .y szervezeti változások a törvenjr lényegét ne érintsék. Ezért nern szerepel
benne a Nehézipari Minisztérium, a szénbányászati, az alumínium, i kőolaj- és gizipari trösztök - illetve e középr
irán ritó szervek akkori elődeienk - megnevezése; a törvény
felügyeleti szervről, bányavállalatról és bányaüzemről beszél*
Az előadás összeállításnál meg kellett,küzdeni a bőség zavarával. Szakemberképzés, műszaki tervezés, bányatérképezés,
biztonságtechnika, üzemzavar- elhárítás, újrahasznosítás, műszaki fejlesztés, a bányászok erkölcsi - anyagi megbecsülése
mind olyan fontos szakterület, amelyen a törvény, a bányászati iránvitás és gyakorlat találkozik, tehát számos eredményről,
problémáról és feladatról lehetne szólni. Az ünnepi ülés jellege és napirendje azonban válogatásra késztet, ezért célszerű kiemelni néhány, a felügyieti szerv szemszögéből különösen
időszerű témát,
A bányák telepítéséről igy szól a végrehajtási rendelet:
"A bányateleoitési /korszerűsítési, bővítési / tervnek a biztonsági követelmények mellett biztosítania
kell az ásvínyl nyersanyagoknak korszerű bányászati
módszerekkel és eszközökkel, a technika adott fejlettségi fokán történő" lehető legteljesebb, a népgazdaság
számára gazdaságos kitermelését, továbbá a védett létesítmények és erdeiek megóvását. -'
A jogszabály megjelenése óta eltelt másfel évtized bányászati
telepítéseiből kiemelendő a Szeged- környéki kőolajmező megkutatása és termelésbeállitasa, a Thorez lignitkülfejtés megépítése és az a fejlesztés, anelynek eredményeként 1960 óta bauzitternielésunk több mint kétszeresére nőtt.
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Nem lehet az előadás feladata az említett na^y telepitépek
műszaki- gazdasági adatainak felsorolása, értékelése. Az
ülés rcísztvevji, a hazai és külföldi szakkörök ismerik és
elismerik amit bányászatunk - a szocialista integráció segítségével - Algydn, Visontán, Nváradon alkotott, ás teljesültnek mondhatjuk az előbbi jogszabályi idézet- előírását,
hogy telepitéseinknJl korszerű bányászati módszereket és eszközöket kell alkalmazni.
Ez a pozitív megállapítás nemcsak a visszapillantásra érvényes, hanem a jövőben Is irányt mutat és kötelez. Itt a jövő
nem körvonalazatlan távlatot jelent. Minden jelenlévő ismeri
és-helyesli a XI. Pártkongresszus állásfoglalását, amely kimondja, hogy fokozott gondot kell fordítani a hazai természeti források jobb, gazdaságosabb kiaknázására. A szénhidrogénés a bauxitbányászat eddigi erőteljes fejlesztésének folytatása mellett ez az iparpolitikai iránymutatás szénvagyonunk
nagyobb igénybevételét teszi a bányászat feladatává.
A bányatörvénynek megfelelően járunk el, ha új telepítésre alkalmas nagy széneloforudlásaink feltárását, leművelését, a
megvalósítható legkorszerűbb módon, a jövő banyájának megfelelően tervezünk. Az ünnepi ülés résztvevői előtt ismeretes,
hogy elsősorban a Komárom megyei eocén széntelepek és a külfejtésre alkalmas bükkábrányi lignitelőfordulás kiaknázásáról van szó. Már a tervezés mai szakaszában is, Európa legmodernebb szénbányáinak helyszíni tanulmányozásával, az."
eocén fejlesztésének szovjet, Bükkábránynak WDiC-beli szakemberekkel való konzultálásával azt készítjük elő, hogy a
szocialista integráció segít^ségevel a magyar szénbányászok^
aknamélyitők, bányagépészek szaktudásával leghatékonyabbankerülhessen az emiitett telepeken meglévő hatalmas nemzeti
érték - elsősorban villamosenergia formájában - a népgazdaság vérkeringésébe.
Bár a törvény külön fejezetben tartalmazza, de a bányatelepitések korszerűségének elméhez is kapcsolódik a műszaki
fejlesztés területe. Idézzük az 51. §• első két bekezdését.
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" /!/ A bányász a t bán a termelékenység növelése, a munka
megkönnyítése, a nehéz és az egészségre ártalmas fizikai. munka fokozatos megszüntetése érdekélten 'törekedni
kell - a gazdaságos ág szem előtt tartásával - a legfejlettebb technika feltételeinek megvalósítására és
alkalmazására.
/2/ A műszaki fejlesztést a szervezett tudományos kutató munka eredményeinek és a nemzetközi táp is z t ál- a-t oknak
gyakorlati alkalmazásival is elő kell segiteni ".
. -rétes, ho^y a bányászati iparágak műszaki színvonala
az utóbbi másfél évtizedben miként fejlődött. Csak példaként
egyetlen részterületet ragadjunk ki, a fáradságos, egészséges telj esi tményrontó>: kézi l ipátolás kiszorítását a 'szilárd
ásványok bányászatából. A gépi. rakodás mutatója 1960-ról
1974-ra a szénbányászatban 17-rpl 69 %-ra, a bauxitbán^ászatban 26-ról gyakorlatilag 100 %-ra növekedett, Á műszaki fejlesztés természetesen olyan folyamat, amelyben nincs megállás.
Nemcsak az új telepítésű, bányákban, hanem á 'meglevő üzemekben is alkalmaznunk kell minda.zokat az elérhető gépeket, módszereket , amelyek a termelést biztonságosabbá, könnyebbé, gazdaságosabbá teszik.
Alig két hete, nov3mber 20-án vitatta meg az OMPB "A szilárd ásványi nyersanyagok bányászatának noncepcionális kérdései az ötödik ötéves tervben" cirnü -koncepciót ervesetet,
amelynek kidolgozásában és megvalósításában.. közvetlenül,
vagy közvetve ünnepi ülésünk valamennyi résztvevője érdekelt. A kibővített elnökségi ülés egyetértett a kitűzött
középtávú műszaki fejlesztési célokkal.
Is.né t csak példaként eralithsto, hogy eszerint. 1980-ra a
szénbányászat gépi felrakási mutatója eléri a 75 %-ot, elsősorban a szovjet és lengyel bányagc?pgyártá.s berendezéseire
alapozva. De a kor technikai szinvonalához igazodó műszaki
fejlesztési programot irányzott elő valamennyi bányászati
iparág az ötödik ötéves^ tervben.
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Áttérve a bányatörvény és a minisztérium ásványv^ yonvédelini tevékenységének kapcsolatára, ezt a következőkben
lehet röviden jellemezni.
A Bányatörvény az ásványi nyersanyagot u^y deffinialga,
mint a földkéreg azon alkotó rés ,eit, amelyek "bányászati
művelettel való kitermelése és hasznosítása a népgazdaság
számára szükséges. A kitermelési móddal szemben a "legbiztonságosabb" mellett még egy követelményt állit: ^oll, hó j
az a leggazdaságosabb legyen.

A törvény és a végrej ajtási rendelőt nem irta ülő., hogy
mii ren módon kell meghatározni " a szaksaddá " óa a loggazdaságosabb " kategóriákat, azonban ogy pillanatig sem kétséges, ho..y össztársadalmi, nép azdasági szintű szúksé..ességről és gazdaságosságról van szó.
Változó gazdaságirányítási és elszámolási rendszerünkből következően egy bányatermék terialái ára annak tényleges értékétpl mind pozitiv, mind negatív iranybin jelentősen eltérhet és bán "aúzemá őnkölt&éig'e tisztajövedelmi tényezőket is tartalmaz. A bányaüzem! gazdi sági ^ut tok - bár
alkalmas eszközei a gazdasági irányitásnak, - nem adhatnak
alapot a törvényből kövi:tsező ásván nra^yon izdálkodási feladatok vegruha tásához, Szüksé * volt ol^an értékelési módszer kialakításáns amelv az ásványi nyersanyagok népgazda-sági értekét és kitermelésük népgazdasági ráfordításait; pontosan definiálja és számszer-len meghatározhat jva t^szi0 Ez
a költséghatár és a reálkoltseg, hányadosuk pedig a mürevalósági mutató.r.A.lapos előkészítő munka, után 1969- én kerilt ciid isra -íz
ásványyagyongazd ilkodás és ásvanyva^yonvédelem rendjéről
szóló alapvető utasitás, majd 1970 január 1-i állapot szerint első Ízben végeztek el az ország ásványi nyersanyagvagyonánac egységes módszertan alapján törtéro minősitesét
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Minthogy a gazdasági környezet változása Ja itassál van a
hazai nyersanyagvagyon megítélésére is, e minősítést időnkánt, általában 5 évenként meg kell ismételni. Az ujraminősitosi munka jelenleg folyamatban van.
A mürevalósági minősítés gyakorlati hasznos alapokat, teremtett az ország ásványi nyersanyagbázisának megismerésére
irányuló földtani kutatómunka t e rvsz e rj.se gének növelésére,
a bányatelepitésekkel kapcsolatos kérdések megítéldsere, a
működő bánya izemekben történő ásványvagyonvisgzahagyás, illetve termelösi veszteségek elbírálására.
A Bányatörvén1/ az össztársadalmi érdeket nemcsak a bányászaton belül, hanem a bányászat által elkerülhetetlenül
érintett gazdasági ágazgatokra kiterjedően érvényesíti.
A törvény előírja, ho^y törekedni kell a bányakárok megelőzésére és elhárítására, és amennyiben ez nem lehetéseges,
a bányászati tevékenység folytán másnak okozott kárt meg kell
téríteni. -Szocialista társadalmunkban azonban a kárt okozó
bányászat és a kárt viselő gazdasági ágazatok már nem szembenálló ellenérdekű felek,, hanem egymás tevékenvségét és fejlődését aktivan segítő partnerek.
A bányatelepitesnél említésre került két már termelő nagy
bányászati létesítmény, a visontai lignitkülfejtés és az
algyői kőolajmező. Mindkét nagyberuházáshoz olyan nagytérjedelmü kár kapcsolódott, amely kivételes kártalanítást indokolt és szükségessé tette, hogy a nehézipari miniszter a kisajátítási jogszabályokkal összehangolt kártalanítási javaslatot terjesszen az illetékes minisztertanácsi szervhez.
Mind a visontai, mind az algyői kivételes kártalanítás már
a beruházás befejezése előtt eredményesen rendeződött. A Bányatörvény előrelátásának köszönhető, ho;iy nem végnélküli
viták, bíróság előtti pereskedések mérgezik meg a kárral
sújtott mezőgazdasági üzemek és a beruházó bányavállalatok
közti viszonyt, hanem a minisztérium kezdeményezésére az érintett tárcák és tanácsi szervek megállapodása előzte meg a
kormányszintű döntést.
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A kormányszintű döntős ve gr.:,]..!, t und ó és a kivételes
kártalanításoknál bírói üt nem vehető igénybe,
A visontai és algyői kárrendezés iskolapéld íj -i lehet a
bürokráciamentes, az ágazatuk érdekeit kölcsönösen elismerő, az érdekelt rnezőV/^zdasigi • és az ipari üzemek között
összhangot, jó termelő kedvet teremtő tárcaszintű intézkedéseknek.
Ez a kivételes kártalanítás többet nyújt, mint egyőzerűén pénzösszeg folyósítása. Azt jelenti, hogy az ipari nagylétesítmények által okozott, kétségkívül jelentős, nagy terjedelmű mezőgazdasági károk ellenére a károsultak olyan fejlesztésben részesülnek, amelynek eredményeképpen jövedelmi
színvonaluk nem romolhat. I jy telepitettek Visontán - ezen
a hagyományos borvidéken - a kiöregedett szőlők helyett nagyüzemi müvelésre alkalmas szőlőterületeket a termelőszövetkezetek, Algyőn pedig a károsult TSz-ek műszaki fejlődést biztosító gépesítést, a nagyváros ellátásahoz szükséges termékek
bővítését, a helyi szalámigyár bázisául szolgáló új iparszi'erü
állattenyésztő telepet létesítettek.
Minezek a kölcsönösen eredményes megoldások hasznosíthatók
lesznek a tervezett bükkábrányi külfejtés megépítésénél is.
Az eddigi egyeztetések alapján teljes az egyetértés a Borsod
megyei társadalmi és tanácsi szervek és az érdekelt tárcák
között a tennivalók tekinteteben.
Azonban nemcsak nagyberuházások kivételes kártalanítási
problémáit kell rendezni, a bánvakár a folyamatos "'jányászkodás kisérő jelensége» Ezret a minisztérium következetesen
figyelemmel kíséri, hó ,y a Bányatörvény szerinti rendes kártalanítások kérdéseiben mii/én határozatokat hoznak az illetékes tanicsok, és ezt követően, a vitás kérdésekben hogyan,
alakul a bíróságok gyakorlata. Ezzel akarunk gondoskodni a
kártalanítási szrbílyok érvényesüléséről és esetleges hibíknál felhívjuk a jogalkalmazó szervek figyelmét.,
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Egyesületünk is hozzájárult a témakör fejlesztéséhez azzal, hogy 1973-ban Veszprémben a "bányakárokkal foglalkozó
konferenciát rendezett.
Me Átélésünk szerint a bányakárok rendezésével kapcsolatos jogszabályok általánosságban beviltak. Megfelelően
szolgálják a szocialista érdekstruktúra többrétű tagozódását, nevezetesen az egyéni, a vállalati és társadalmi
érdeket*
Alkalmasak arra, ho^y ezek között az érdekek közt az élet
folyamán felmerülő ellentmondásokat a közérdek elsődleges
szem előtt tartásával, de a jogos magánérdek megfelelő kielégítése után magoldják. Ennek megfelelően nincs szükség
a bányakárokkal és főleg a bányakártálnnitásókkal kapcsolatos jogi szabályozás alapvető reformj.ára vagy rendszerének
megváltoz-atására.
Szocialista jogunk egésze természetesen lépést kell, hogy
tartson az általános fejlődéssel. Ennek megfelelően a bányakárokkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek is meg
kell felelniök az élet által felvetett kérdéseknek.
Csak példaként emlitve: • a bányavállalat a lebontásra ke rülő régi családi ház helvett korszerű új lakást biztosit
a károsultnak, problémaként merült fel az értékkülönbözet
viselésének kérdése. Néhány ilyen részletkérdés - a bányatörvény változatlansága mellett is - rendezést igényel.
Nem lehet binyakárról, kárrendezésről Beszélni a környezetvédelem említése nélkil. A törvóny elfogadásakor az
a szakterület még távolról sem állt annyira a közéi&Sxlődés
előterében, -mint ma. Mégis, a törvény elrendelte, hogy a
megrongilt területet a bányavállalat köteles ujranasznositás céljára alkalmas állapotba hozni. Elmondhajtuk, ho^y
Bányatörvény eziránvu rendelkezései a jelenlegi, fokozódó
környezetvédelmi követelmények mellett is betöltik szerepüket .
. •; . " '-

A törvény által adott lehetősegek alapján a bányászat
olyan jelentős kérdéseket tudott megnyugtató módon rendezni, mint pl. a városok, jelentősebb műtárgyak aláfejtésének kérdése / Tatabánya, Pécs, Padrag, stb. /, ahol
rendszeres munkával sikerült olyen épitészeti megoldásokat kialakítani, amelyekkel lehetővé vált a veszélyeztetett területeken lévő péülstek megerősítése, ezzel a kár
megelőzése, illetve csökkenése.
Folyamatosan tájrendezésre kerülnek a regi külfejtések
hányói és bányaudvarai. Az agrártudományok alkalmazásával
megalapozott rekultivációs eredmények más országok külfejtési . szakembereinek elismerését is kivivták.
A bányászati tevékenységgel összefüggő víztelenítési,
vizelvonási kérdések rendezése szabályozott módon történik,
Elmondhatjuk ezt a szénhidorgánbányászatban keletkező károk
rendezéséről is«
Mindezekhez igen jó karetet adott a Bányatörvényben biztosított költségvetési fedezet.
Tisztelt Ünnepi Ülés !
A küszöbön álló Ötödik ötéves tervben és hosszabb távlatban is nagy célok állnak a bányászat előtt. A szénhidrogén- és a bauxitbányászat erőteljes f e ilesztesének folytatása, a szénbányászatunk történetében példátlan naéretü
eocén- program végrehajtása, a nagymélységü rézercbányiszat megvalósítása a ma és a jövő bányászainak fontos és
nehéz feladata.
Méltán elismert a hagyományos bányász helytállás, az kötelez mindnyájunkat most, amikor isidét előtérbe került hazánk ásvánTVHgyonának fokozott hasznosítása.
Munkánk an, mind eddig, a jövőben is irányt mutat, a
helyes üt követéseben megerősít a szocialista bányászat
alapvető jogszabálya, a tözenötéves múltú, ma és a jövőben is érvényesülő Bányatörvény. -.
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l./ H o z z á s z ó l á s
Goda Búikló.; műszaki igazgátóhelyettes^líátraaljai
Szénbányák.
Igen Tiszte, t értekezlet !

A bányászatról szóló 1960. évi III. törvény elfogadásának 15. évfordulója alkalmából " A bányaigazgatás főbb
problémái" cimü témihoz kivánok hozzászólni.
Az 1960. évi törvény megjelenése kiemelkedő eseménynek
számitott - megfelelő jogalkalmazásai nagymértekben érvényesültek, jól szolgálták a szocialista gazdálkodást, a termelésirányítást, vállalati önállóságot, a bányaüzemek jogainak, kötelességéinek a bányászattal összefüggő kérdéseit.
Főbb célkitü éseioen, jogilag a szocialista társadalom alaptörvényeire támaszkodva, a bányászatnak hosszú időre törvényes alap-jait határozta meg.
1960-ra kialakult az a népgazdasági környezet, amelyben
lehetöv^ vált az új jogi szabályozás feltételeinek biztositásával a Bányatörvény kiadása, amelyik az~ elmélet és gyakorlat igényeit' kielégi tv©-, napjainkban is haladóan szolgálja a bányászatot mint iparágat.
Az élet, a technikai feji* "'Jí.-A' üteme, önmagából adódóan
hozta magával a változásokat - a változásból eredő követelményeket kellett kielégíteni - és azt megfelelő helyen rendszerbe foglalni.
Ismert előttünk, hogy az államosítást követő fejlesztési
időszakban egyre fokozódóan kerilt előtérbe a bányászat.
A törv ny megjelenése előtti 15 évben / 1945-1960 / a
bányászatban is megmutatkozott - érezni lehetett annak hiányát, hogy a regi 1854. évi osztrák általános bányatörvény
nem képes - a szocialista szemlélet fejlődésében gyorsan
növekvő, a gépesítéssel is merjrősödött bányászat szinvonalat emelni.
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Az 1960-ban megjelent, ma is érvényben ]évó új "bányatörvény megteremtette, a törvénylen l-f ^kioltó a bányászat
bányajo-át - az államigazgatási - birós'igi vonalakon a
bányászattal összefüggő kardoséit«
Ez a 15 év nem na^y idő, de ahhoz elegendő, és a bányaiparon belül jelentős, mert fejlődésében, tekintélyében
emelte az iparágon belüli mindinká b fontos létét*
Amikor tehát számot vetünk- visszatekintünk a jubiláló
törvény 15 évére - egyértelmű lehet az a megállapítás szocialista országunk, bányásztársadalmának életszínvonalában növekvő bányászati tevékenységünkben, eredményeinkre
' döntő hatást gyakorolt a törvény, az előbbieknek biztositéka lett, U0y érzem bizakodóan mondhatjuk ezt a jövőben is
- ez a törvény jól szolgálja a növekvő bányiszat perspektíváját. A hatályos bányatörvény a gazdasági- társadalmi átalakulás111^ legjobb bizonyítéka. A sajátos jogi szabályokat összegezi - a gazdasági- termelési folyamatokkal összhangban.
Az 1960. évi III. törvény és a 9/1961. /III.30./ sz. Korm.
rendelet megszületésének egyik alapvető változtatást hozó
okozata - a bányászat helyzetének fokozatos tendenciájából
adódott. Egyszerűen, a régi nem felel meg a szocialista gazdálkodás eredményes további fejlesztésének.
Nyugodtan állíthatjuk- a jogalkotók jól, alaposan, megfontoltan - előző 15 év tapasztalataiból merítve - alkották
mog ezt a törvényt.
Az elmúlt 15 év nem hosszú idő- azonban a bányászaton belül
jelentős fejlődés, struktúraátalakulás következett be,
A Népszabadság 1975. aug.'.sztus 13-án közölte a nehéziparban a termelési szerkezet változását. A szénbányászatban sikerült végrehajtani a termelésszerkezet megváltoztatását.,
amely jelentősen növelte a gazdaságosságot. AZ iparág tér*
melési szerkezetének megváltoztatására irányuló törekvések
több irányban hatottak.
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Fejlődött a na y törmeléken sé^cel< kedvez^, körülmények
között üzemeltethető külszíni bányászat. A külfejtéséé s^óntsrme és 1970-ben mindössze csak 15 %-át tette ki, 1974-ben
pedig már csaknem a negyedrésze lett az országos széntermelésnek.
A bányajog igen jelentős, e0yéb területen is alkalmazott
jogszabályokban ad eligazítást, eljárás jogi kérdésekben,
az államigazgatási jogkör" e tartozó ügyek rendezésében.
Mégis vitára ad okot: a jogalkalmazás nem azonos értelmezése miatt " a bányászat által felhagyott t erűiét ék''.újrahasznosítás céljára alkalmas állapotba hozása " területén.
A bányavállalat tevékenységi körének meghatározásába lehet - e, kell- e a külfejtésnél végzett technikai- biológiai
rekultivációt sorolni, va^y azt inkább " más á .azgatba'tartozónak kell tekinteni ".
Különösen az utóbbi, a biológiai rekultiváció nem kizárólag bánvászati tevékenység. Bizonyos vonatkozásban még a vele
folytatott kísérletek kimeríthetik a bányászattal kapcsolatos
összefüggést, de a kísérleti időszak lezárása után, vitás az
ágazatba sorolhatósága.
Tévesen értelmezik az államigazgatási hatóságok az újrahasznosításra alkalmas állapotba hozást, mert az eredményes
rekultiválást tekintik ennek az állapotnak0
Éppen ezért látjuk szükségesnek erre a körülményre ráirányítani a tisztelt Értekezlet figyelmét.
Természetesen bányatörvényünk jogalkotói őzt a tevékenységet a törvény megalkotásában konkretizálni kétségkívül
nem tudták.Az 1960-as évek előtt ez a gondolat még születőben sem
lehetett, mert nagyobb külfejtases bányászati tevékenységgel a bányászat nem foglalkozott. A Kisebb külfejtések,
ennek szükségességét és a tágabb értelembe vett intézkedéseket nem indokolták.
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Az indokolatlanság miatt T3 intenKiv kutatás gondolata
sem vetődött fel, Y>o -,y milyen legyen a mezőgazdasági területek hasanositasának módja, mi legyen a legjobb megoldás.
Ecséden 1957-től 1968-ig nár működött középnagyságú külrfejtés mk, tehát szükségszerűen rekultiváció gondolata is
konkérabban felszínre került.
A visontai Bányaüzem - Eőerümo beruházási programja,
Bg határozatom, döntések utaltak a rakultiváció leghatékonyabb módozatainak kikísérletezésére, a kártalanításokban
pedig a rekultiv-ílt területek termelésbe vonásával, a csereterületkénti vi.e zaadást 1977-re jelöltek meg.
1970-ben a Thorez Bányaüzemnél létrehoztuk a nagyüzemi
szintű kísérleti telepünket. Először a Külső hányon alaki-' ;
tottuk ki tájrendezéssel a nagyüzemi müvelésre alkalmas területeket és kezdtük el a termelesi tevékenységet.
A témában a fogalmak is tisztázandók:
A rekultiválási tevékeny égnek két összetevője van:
l./ Technikai rekultiváció / báj rendezés /
2./ Biológiai rekultiváció / a növénytermesztés
feltételeinek biztosítása /
A technikai tekultiváció a Bt. 45. §. /!/ bekezdésben
előirt kötelezettség, auelynek fokozatosan kell eleget tenni, a bányaterületeket olyan állapotba kell hozni, hó_y az
újrahasznosítás céljának megfeleljen.
A tevékenység másik része a további végrehajtás, a biológiai rekultiváció nem rnás, mint a nem termő, a bányászat
által felhagyott, tájrendezett területeken a megfelelő talajkémiai, tál aj szerkezeti mikroorganikus állapotokat létrehozni. Megteremteni a különböző növényi kultúrák termelésének
lehetőségét, majd a területen a -folyamatos mezőgazdasági
termelést m ginditani.
A Thorez Bánya izemnél a kiséjrleti telepen kidolgozott eljárásokkal a kitűzött célt sikeresen hajtottuk végre.
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A biológiai - rekultivációval bebizonyosodott, iiogy a külön
humusz tárolás, humuszborit ás / visszahordással / szü^ségtelen.
Ez utóbbira vonatkozólag rendelkezéseink olyan jogi meghatározásokat tartalmaznka, hogy a humuszt, külön kell tárolni, és visfízaliordással kell a humusztárolást elvégezni.
Szükségesenk tartanánk az ered ények ismerete után az eddigi
szemleleten változtatni, a figyelmet erre felhívni.
Nern túlzás, de az általunk reicultivált területeken gyakorlatilag mindenféle növények termelhetek, esetenként terme stlagaink magasabbak a környező termelőszövetkezetek termésátlagainál .
Vizsgálatainkat, ere menyeinket külső tudouányos szervek
végzik, ellenőrzik.
Ezek közül egy néhány:
/Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Agrokémiai Kutató
Intézet Budapest,
Kertészeti Egyetem, Kertészeti- és Agronómiai Főiskola
Kara, Gyöngyö s,
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő. /

A KGST Szénbányászati Állandó Bizottság 2. sz. Tudományos
Műszaki Tanácsában külön téma a rekultiváció.
Eredményeink több információ cserével, kétoldalú kapcsolatok, együttműködések megteremtésével ismertté váltak.
Az ismertatés után ügy jellemezhetem, hogy a szabályszerű
bányászati tevékenység felhagyása- után vis zamaradó rekultivált külső hányon / belső hányon / belterjes, tervszerű
nagyüzemi mezőg-azdasági termelést-alakítottunk ki, és fogunk
a jövőben is4 Ez a gyors rekultiváció egvarányt szolgálja az
ipari, bányászati mezőgazdasági, népzga&asági érdekeket, a
környezetvédelemre is tekintettel.
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Rekultivációs eredménjB:.iijív ellentétben az eddigi magállapitásokkal, 4-5 évre ö^u&itették le a terileteknek
termelésbe való visszaadát.át.
Felmerül a kérdés, mivel a "bányátorvén"- ezt a területet
nem érinti, a feladat hovatartozása.
Nem kis erőfeszítéseket teszünk, már tettünk is annak
érdekében, ho-,y a rekultivált területek müvelésbe való
visszaadására jellemző aranykorona értak megállapítása meg1
történjék. Ma ez az egyetlen módja a cserekártalanitá - pénzügyi lebonyolításának.
Az utóbbi időben olyan tendencia került előtérbe, hogy'
nem lehet az ilyen területeknek az átadási időszakban, csak
átmeneti aranykorona értéket adni, 4-5 év elmultával lehet
ezt - újból megállapítva - véglegessé tenni.
Minezek után a bizonytalanság zavaró, és a hatóságok részéről felszínen van.
Hiányzik a dönté-, az intézkedés, kinek, mikor kell az
átadást teljesíteni.
Ezen körülmények aggasztóak, különösen ha figyelembe veszszük azt, hogy ez a tevékenység népgazdasági érdekből történt és a mezőgazdaságnak hasznos támogatását jelenti.
Ha csak annvit sikerül elérni, hogy a jelenlévő bányászati szakemb rek, i ítézmények képviselőinek figyelmét ráirányíthattam e témára, már az is eredmény.
Segítséget kérünk, várunk, törvényesíteni a gyakorlatot,
meghatározna, a célt, a további végrehajtás érdekében. A bán^ászatot még hosszú ideig fogja kísérni ez a kérdés.
A Bt. Vhr. 78. §.-a szerint az újrahasznosítás különböző
szervek feladata. Elvonatkozt-itandó ettől a rekultiváció,
amely nem az újrahasznosítás céljára való alkalmassá tételt
jelenti, hanem ÜÜTIOX többet.
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Bányászati tevékenységnek oiinősiti a jogszabály a tájrendezést / Vhr. 77. §. /3/ bek. / Az újrahasznosításra alkalmassá tétellel kapcsolatos intézkedés és a végrehajtás ellenőrzése bankhatósági feladat. Kérdés, hogy az újrahasznosításra alkalmassá tétel határát hol és hogyan kell elválasztani
a gyacorlatbsn is kialakult biológiai rekultivációtól és ennek ellenőrzési feladatát ki látja el?
A bányatörvény csak a mélymüveiéses bányák vonatkozásában hoz jogi meghatározást, hogy a bányák telepítésénél /Bt„
21. §,, Vhr. 37. §. / 4 / bekezdése / a termőtalaj, védelmére fokozott gondot kell fordítani, 3z vonatkozhat a mélymúveléses bányákra, de a fokozott védelem a külfejtéseknél is
elkerülhetetlen, mivel a felszín teljes megváltoztatásával
jár a bányászati tevékenység;
Bányatelek ügyek
Az utóbbi időben mindinkább érvényesül, hogy meg kell teremteni a bányateleknek a bányászathoz fűződő jobb kapcsolatát, A bányászat az egész népgazdaság érdekeit szolgálja, nem
önmagáért folytatjuk, tefc.it ott, és akkorj mélymüveléssel,
vagy külfejtéssel szükséges vegrehajtani?ahogy arra a népgazdaságinak igénye van.
A bányaszitra jogosult termelő bányavállalatnak /Bt. 20. §,/
kérelmére a bányahatóság állapítja meg a bányatelket. Itt hatékonyabb' intézkedés lenno célravezető, központi irányítási
rendszerrel. A bányatelek ügyekben az államigazgatási eljárások a legkritikusabbak, vontatottak és lassúak,
Bányakárok
Ennek felmerülésénél a szakfelügyeleti jogkörben eljáró
hatóság / Kerületi Bányamüszaki Felügyelőség / messzebb menő
támogatására lenne szüksége a bányavállalatoknak. Védelmet
nyújtani a mindinkább több és több, felszínen lévő jo^os
vagy jogtalan bányakárigénrek elbírálásában*
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Az államigazgatási hatóságok kényelmi szempontból, vagy
a törvény nem ismeréséből érdemi határozatokkal a bányakárt
esetenként megállapítják. Szükregesnok látnánk rendeletileg
is szabályozni, ho^y a bányahatóság véleményezése nélkül
ilyen határozatok'liózatalára ne derüljön sor.
A bányakár ügyekben elsőfokon eíjáró államigazgatási hatóság minden esetben köteles legyen a bányahatóságot szakértőként bevonni.
További élőterjesztésünk is ehhez kapcsolódik. Meg kellene szüntetni a bányakár ügyekben inditott vagy indítható eljárások illetékmentességét ügy az államigazgatási, mint a
birósági eljárásokban.
Szabályozni kellene azokat az eseteket, amikor országos
jelentőségű beruházásoknál a Minisztertanács az eljárási módot az általános szabályoktól eltérően állapithatja meg, vagyis amikor a biróság hatásköréből ezeket az ügyeket kivonta
egy külön bizottság elé való utalással. / Különleges eljárási
móddal végrehajtott kisajátítások./
Mivel a külfejtéses bányászat általában az egyedi nagyberuházás kapcsolódó része, ebből eredően az itt jelentkező és előforduló bányakárok és ebben is a többletigények elbiráláea az előbbi eljárással kerülne rendezésre,
A megszüntetett lakások pótlási kötelezettsége
A külfejtéses bánírászkodás szsbilyszerü bányászati tevékenysége miatt sok esetben lakásszanálásokat kell végrehajtani, az 1965. évi 15. tvr. végrehajtásara megjelent 13/1965.
Korro, sz. rendelet figyelembevételével.
Az államigazgatási hatóságok R.90.§.-a alapján a bányavállalatnál a lakáspótlási kötelezettség teljesítését szorgalmazzak,
és határozatilag is elrendelik.
A lakáspótlási kötelezettség kétszeres terhet jelent a népgazdaságnak, nem utolsó sorban kihat a bányavállalat pénzügyi gazdálkodására is.
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Környezétvedelem
Az ipari termelésben az új technológiai eljárások oevezetésére került sor, a nagyarányú fejlődési tencencia megköveteli a környezetvédelmet, amit elsősorban a szocialista országok ismertek fel és támogatják - köztük uazánk is.

Említésre méltó jelenség a termőtalaj rohamos csökkenése,
rc
különösen a bányászati tevéken ~ég következtében. Arra kell
irányítani minden figyelmet, hogy ezek a jelenségek,a kör•nye.zeti rombolások, az emberi élet feltételeit ne fenvegessék.
A rombolás lassítható, meg is állítható, egyes esetekben az
eredeti állapot is visszaállítható megfelelő jogi szabályozásokkal, rendelkezésekkel, Sbben rejlik a társadalom felelőssége.
•;
A meglévő jogszabalr± rendelkezések mellett a bányatörvény
is kiegészítésre, módosításra szqrulna a környezetvedelem
tekintetében. '•
A magyar bányajog alapvető tényezője a bányászat biztonsága, amit a szocialista bányászat állandóan fokoz is, mert
megvalósítja azokat a módszereket, amelyek a legfőbb érteket
jelentő ember életének, testi épségének, egészségének védelmét szolgálják, igy a környezeti .kih:itasok elleni védelem sem
hagyható'figyelmen kivül«
Az elmondottakat igy öerzagezhotném;
eredmények, igények és lehetőségek.
A bányatörvény 15 éve eredményes volt, aait mar magunk
mögött hagytunk, Minden túlzás nélkül mondhatjuk el, ho„ y.megfelelően sikerült a bányászat ,„ annak egésze részére a gyakorlattal párosuló törvényt megalkotni, sikerült az iparág törvényes alapjait ugv meghatározni, hogy az követelményeiben kielégíti a
fejlődő bányászatot*
'i:
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A távlatban megfogalmazott koncepciók meghatározzák a
bányászat jövőjét. A gazdaságosság megköveteli szükségszerűen az új technológiát, a munkafolyam.itok gépesítését, az
automatizálást, a technikai haladást.
Az eltelt 15 év alatt a követelményeket - ugv érezzük teljesítettük, tudásunkat ennek szolgálatába kell állitani
továbbképzéssel, új ismeretek bővítésével, mert a korszerűbb
bányászattal csak így tudjuk a lépést tartani,
A bányászati technológiák gyors fejlődése, a végbemenő
nagyarányú műszaki fejlesztések, a komplex gépesítések, automatizálások, önmagukban is a fejlődés folyamatában támasztott
igénvek szocialista társadalmunkban. Mindezek megkövetelik
tőlünk, az egész bányászattól, a növekvő ismeretszerzés fejlesztését, a modern bányászat előtt álló feladatok végrehajtásában, célkitűzéseiben és megvalósításában'.
S gondolatok után köszönetet mondok a meghallgatásért, az
értekezletnek pedig sikerekben eredményes munkát kívánok.
2

«/ H p 2 z á s j o_l á s

Dr Kiss László, aranydiplomás bá'njaíi^rnök, Országos
Bányamüszaki Főfelügyelőség
Tisztelt Elnökség t Tisztelt Ünnapi Ülés í
A"magyar bányászoknak ezen a különlegesen magas szintű
szép ünnepségén, megtisztelő felkérésre, Favrán István elvtársnak, az új magyar bányahatóság érdemes, első vezetőjének értékes meyi./itó -zavaihoz Csatlakozva és Menyhárt h
László elvtársiak, az u;i bányahatóság méltó ttid<J_, jelenlegi
kiváló elnökének átfogó, rendkívül értékes gondolataihoz kapcsolódva, a bányaigazgatásnak, és különösen a/bányahatóság-?
nak 30 éves fejlődéséről - u^y is, mint a fej'-lődés cselekvő
reezes tanuja - és a bányahatóságnak a bányatörvényből fakadó néhány időszerű problémájáról kívánok szólni.
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Az első, magyar és szocialista bán ratörvén , a bányászatról
szóló 1960, évi IIIí törvény 1975. december 1-i 15 éves jubileuma szorosan kapcsolódik a magyar bányászatnak az 1945. évi
felszabadulásunkat köv:tő, nevezetes jubileumi eredményeihez.
Számunkra ezek közül is a legfontosabbak: a szénbányák
l2200/1945./XII.6./ ME. számú kormányrendelettel történt állami kezelésbevételének 30 é/és jubileuma, a - többek között r
a bányásznapról, a hőségjutálómról, a bányász kitüntetésekről,
a binyász diszegyenruháról szóló, 1950. november 22-i Párt- és
Kormányhatározat 25 éves jubil'euma és az önálló főbányaiiatóságnak, az Országos Bánvamüszaki Főfelügyelőségnek, az 1025/1955.
/II. 20. / Korm. számú határozattal történt megalakításának
20 éves jubileuma.

I.

A bányaigazgatás fejlődése a felszabadulástól
az első magyar,, szocialista bányatörvény megalkotásáig
A bányatörvény és a bányaigazgatás 1960-1975. évi, 15 éves
időszaka csak a megelőző, a felszabadulásunktól 1960-ig terjedő, ugyancsak 15 éves, a bányatörényt előkészitő és megalapozótevékenységének vizsgálatával értékelhető kellő alapossággal,
A magyar bányászat - az újjászületését is jelentő 1945. évi
felszabadulásunk óta - a tudományos - technikai forradalom által kijelölt utón, na ,y utat tett meg a szocialista bányászat
kialakítása felé. Ezen az utón, az első nehéz években a régi
bányahatóság haladó szellemű dolgozói a közel 100 éves, keletkezésekor alapjában liberális 1854. évi osztrák bányatörvény
halidó szellemű végrehajtásával segit-atték megalapozni az új,
magyar, szocialista bányászatot. A bányah tóság ezen alapozó
munkáját a magyar szénbányászat 1945-1949. évi történetéről
szóló Dokumentumok cimü vaskos, ragyogó kötet egyes részleteiben alaposan, a magyar bányahatóság 100 éves fejlődéséről
szóló 1970. évi tanulmány pedig időrendben, összevontan és
oknyomozóan ismerteti: /1-2./
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A magyar "bányászattal szinto egyidős bányahatósági szervezet 1945. évi felszabadulásunk alkalmavil az Ipirügyi Minisztériumnak, a bányászat gazdájának egyetlen, az ország
összes bányászatára kiterjedő nitaskörü, műszaki felügyeleti
és irányitó szerve volt. Ezt a szervezetet az új, demokratikus, majd szocialista államrend jelentős, új feladatokkal
bizta meg és ennek megfelelően jelentős, új, eszmei tartalommal is töltötte meg.
A bányahatóságnak a felszabadulás után, új bányatörvényünk
hatálybalépéséig is, első és fő kötelessége volt "őrködni a
bánvatörvény által a bányavállalkozókra ruházott kötelezettségek teljesítése felett, s mindazon esetekben fellépni, amelyekben a bányamüvelés fenntartása vagy annak a köz.t eleinte t ekhezi viszonyai különös intézkedéseket kivannak", amint ezt az
akkor hatályos 1854. évi osztrák bányatörvény 221. §-a megszabta.
A felszabadulás után különös jelentőséget nyert a magyar
nép tulajdonába került szénbányászat / 1946. évi XIII. tv./,
bauxitbányászat / 1948. évi ZTII. tv. /, s aa egyéb bányászat
és ipari üzemek / 1948. évi '.£111. tv./ működése feletti őrködés. Mindenek előtt létfontosságú lett az ipar kenyerét jelentő
szén bányászatának a megindítása, s a széntermelés biztonságos
és - lehetőság szerint - gazdaságos müvelése.
A bányahatóságnak kellett gondoskodnia ekkor az állami kezelésbevétel, az államosítások jogszabályainak előkészítéséről és főképpen a jogszabályok gyors és helyes végrehajtásáról,
De ezen, önm gában is jelentős feladatok mellett, a bányahatóságnak kellett gondoskodni a bányák bányaia, robbantó és
egyéb üzemi anyag, ruha, élelem és forgótőke ellátásáról, a
termelt szén elosztásáról, a szénárak megállapításáról és nem
utolsó sorban, de mindenek előtt a szénosata hőseinek biztonságáról és egészségvédelméről /3-8 /
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A bányahatóság dolgozója / Dr Kiss László /, mint az
Ipari íermelési Tanács tagja, s a Szánbányászati Termelési
Bizottság országos elnöke szervezte a helyi tor>neiesi bizottságokat és az Országos Munkabérmegállapitó Bizottság
bányász szakértője-ként intézte a bányász oérviszályokat,
végezte a szén-, érc-, kőolaj-, és földgázbányászat, valamint a vaskohászat teljes termelési, létszám, munkahatály,
munkabér, stb. statisztikai adatszolgáltatását. /9-10/
A bányahatóság vezette a bányász kollektív szerződések
tárgyalásait, és végezte változatlanul alaposan és teljes
részletessé gél a bányászati és kohászati statisztikai adatszolgáltatást,. - kiadta a munkafegyelem megerősítését szolgáló rendeletet / 4000/1950. /VI.4./ UIM. sz., /.a szinte
évszázados mulasztást pótló ÁBBSZ-t_, az Altalános Bányászati 'Biztonság ,?s Egészségvédő Szabályzatot / 625-625 / 1951o
/VIII. 2. /BEM. számú utasítás. / Mdig csak a budapesti bányakapitányságnak volt ilren szabályzata, 1949-ig a bányahatóság látta el a kohászat diósgyőri és ózdi naj;yolv isztok,
kohók szakfelügyeletét. A bányarendészéti tevékenyégnek
jelentős állomása volt az 1952/1953. évi, egy éves bínyarendészeti káderképző iskola, amely a bányahatósági, bányarendészeti ellenőrzést végző, új szervezetü, vájár körzeti bányaműszaki ellenőrök, a későbbi felügyelők bány-technikusi szintű oktatását és továbbképzését végezte - kitűnő eredménnyel
/ll. /
Az új, szocialista bányahatóság hőskorának, első másfél
évtizedes t-ev-íkenység'ének jelentősebb kodifikációs állomásai
voltak, a már emiitett ÁBB.ÍSZ után a kőbányászati biztonsági
szabályzat, a kőolaj és földgázt ínyász át biztonsági szabályzata / 470-874/1953./ NIP.É.15-/Kr.i~ JÜM sz./,majd az egész
népgazdaságra kiterjedő hat lyu, a Belügyminisztériummal
egyetértésben kiadott ARBSZ, Altalános Robbantási Biztonsági
Szabályzat /18245/1955./XII. 31. /OBP. sz. /. A banyamüszaki
felügyelőségek ellenőrzési tevékenységének irányelvei
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/7292/1954./XH.10, /NIM.sz, / után ró, :törvjnt az üzemi
balesetek bejelentésének, nyilvántartásának, vizsgalatának, a balesetelhárit só oldi-iit ísnak, a fegyelmi bírságolásnak, a bányaszállitásnakj a villamosság alkalmazásának;
a bányaszellőztetésnek, a bányatelek / bányahatár / megállapításának és nyilvántartásának új szabályozása.
A felszabadulás után bekövetkezett mélyreható, társadalmi
és gazdasági változások nyomán a bányák állami tulajdona,
a terv azdálkodás, a földtani kutatás új feladatai, a munkás:-'védelem fokozott követelményei, a bányahatósági szervezet új,,
független jogállása feltétlen ú. szükségessé tették a bányászatnak, mint népgazdaságunk e^.yik legfontosabb ágazatának-••
új, átfogó jogszabályi rendezését. A közben nevében is megujhódott bányahatóságra, a 41/1955. /VIIe 21,/ Korm. sz. rendelettel önálló, független, közvetlenül a Minisztertanácsnak.-.
alárendelt Országos Bányamdszaki Főfelügyelőségre /OBí1/ hárult
a nagy feladat, ho.y a Nehézipari Minisztérium segítségével
az új, első magyar és szocialista bányatörvényt megalkossa*
/12-22/
A pontos munkaterv és az alapos alkotó munka eredményeként,
a Szovjetunió 1927. évi törvénye, az 1953. évi lengyel, az
1957. évi csehszlovák szocialista bányatörvények beható helyszini tanulmányozása, az 1954. és 1956„ évi osztrák, francia
és angol bányatörvények haladó rendelkezéseinek fi&yelembe
vételével, 15 évvel ezelőtt, 1960. december 1-én a Magyar
Országgyűlés törvénybe iktatta a bányászatról szóló 1960, évi
III. törvényt, a. törvény nem csak a sorban első és szocialista bányatörvényünk lett, de egyben példaképül szolgait későbbi hazai, ipari törvényeinknek, s a külföldi h?]adó szocialista bányatörvényeknek, például az első 1969« évi német denokratikus bányatörvénynek 724-24./
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II.
A bányaikazgat ás f e_j lödé se bányatörvényünk
1960-1975. évi másfél _év_tizede_
alatt
Bányatörvényünknek a bányászat biztonságára és gazdaságosságára vonatkozó fő- és alapkövetelményeinek, s a szocialista törvényességnek a megvalósításáról elsősorban a banyahatóságnak kell gondoskodnia. A bányahatóságnak mint országos
főhatóságu szervnek olyan erős és ütőképes szervezetté kellett alakulnia, hor.y a bányászat veszélyessége, az ásványvagyonvédelem népgazdasági jelentősége miatt megkövetelhető szigorú szabályoknak, valamnt a bányászati dolgozók
élete, testi épsége és egészsége vádelmét szolgáló szabályzatok rendelkezéséinek mindenkor s aminden körülmények között
érvényt tudjon szerezni - függetlenül a gazdálkodó szervek
rövidebb távlatú termelési és gazdaságossági feladataitól*
Ugyanekkor azonban a bányahatóság - ellenőrző, szakfelü.gyeleti hatáskörében - segiti is a bányák jóváhagyott tervének
teljesítését, biztonságos és gazdaságos működését./25-2? /
Kodifikálási tevékenységünk egyik azon helyes szerkesztasi alapvelve, hogy csak az időtálló, legalább is évtizedekre szóló rendelkezések kertiték a törvénybe, lehetővé
tette, hogy a törvény rendelkezései ma is változatlanul érvényesek, így például az új gazdaságirányítási rend szigorú, új követelményei is csak a 9/1961. /111,30,/Korm.sz,
rendelet egyes rendelkezéseinek módosítását /14/1968«/III,
28./ Korm.sz. rendelet / tettek szükségessé.
A bányahatóság a bányatörvény alapján az 1975. évvel záruló másfél évtized alatt, főképpen a bínyászat döntő többségét irányító nehézipari niniszterrel s az érdekelt inas
miniszterekkel, fohatóságu szervek vezetőivel, valamint a
Szakszervezetek Országos Tanácsával együttműködve - figyelemmel a bányászat különleges veszélyességére s az
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ásványvagyon védelem fokozódó , elentőségére - megfelelő
számú és értékű jogszabályokkal, főképpen szabályzatokkal,
és hasznos gyakorlattal gondoskodott a biztonságos és gazdaságos bányászat megvalósításáról / 28-29. •'
A bányahatóság a tudományos - technikai forradalom követelményeihez igazodó, műszaki, felügyeleti tevékenysége mellett
x
ellátja a bányavagyon és a bányászat által veszelveztett
felszini, közületi és állampolgári"érdekek hathatós védelmét.
A bányahatóság rendkívül sokrétű és dinamikus tevékenységét
szemlélteti a bányatörvény megjelenése óta, az 1975. évvel be*
zárólag, általa, illetőleg együttműködésével kiadott alábbi
jogszabályok, főképpen szabályzatok.
1361. A .bányaüzemek műszaki üzemi tervének kidolgozása és
jóváhagyásának rendbe. Egyes bányakárok megtérítésének rendsztre. A külfejtéses művelésű bányák általános biztonsági és
egészségvédő szabályzata. A szövetkezetek által végezhető
ásványi nyersanyag kitermelése. A bányászatot terhelő tájrendezés.
1962* A bányatelkek megállapítása és nyilvántartása. A
mélységi vizek felszinre hozatalának bányahatósági szakfelügyelete. Az üzemi balesetek bejelentése és nyilvántartása.
A vezető és ellenőrző munkakört betöltő bányavállalat! / bán'yaüzemi / és más dolgozóknak a biztonsági szabályzatok ismeretéből történő vizsgáztatása. A védő- és határpillérek kijelölése. Az új Altalános Robbantási Biztonsági Szabályzat
kiadása.
1963«, A bányamérő szolgálat ügyrendje.. A, szövetkezeti és
földtulajdonosi, ásványi nyersanyag kitermelés. A mélységi
viaek felszinre hozatala.
1964. 4z ÁBBSZ Térképek c. II,, Vizbetöré veszély c. XIII.,
Bányaművelés c. III., és Bányaszellőztetes c. VIII. Fejezetének kiadása.
1.9.65_»_ Az ÁRBSZ egyes fejezeteinek módosítása.
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1966« A vízvédelmi gáatak méretezésének, kivitelezéseinekv
:
és ellenőrzésének egységes irányelvei, A bányahatóság! épité-' '..
si engedélyezés. E^yes gépek és készülékek használatának bányahatóaági engedélyezése. Az ÁBEG / Altalános Balesetelháritó Ovórendszabály / alkalmazásával kapcsolatfs kérdések rendezése. Az ÁBBSZ Mélyfúrás c. XVII, Fejezetének kiadása.
1967« A kerületi bányamüszaki felügyelőségek szervezeti szabályzata és ügyrendje. A bányászati üzemi balesetek bejelentése, nyilvántartása és vállalati vizsgálata. Az üzemi balesetek
bányahatósági vizsgálata. A sujtólég- va^y robbanásbiztos villamos gyártmányok biztonsági ellenőrzése.
1968. Az; ipari robbanóanyagok,műszaki követelményeinek megállapítása, a gyártási engedélyezés, a vállalati minősítő és
a bányahatóság! ellenőrző vizsgálat. A bányahatóság hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás.
. 1969* A .kerületi bányamüszaki felügyelőségek illetékességi
területének, megállapítása,-Az ÁBBSZ Bányavilági t ás'-c. IX., Bányamentés c. XV, és Vízbetörés-veszély-c. XIII. Fejezetének kiadása.
1970. A bányahatósági létesítési- és használatbavételi engedél^ezési eljárás. Az ipari robbanóanyagra^árak műszaki -T/r-Vctelményei. A GMB3Z/ Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat /
Földgáz- és Kőolajbányászat c* II., és a Gáz-, kőolaj-, és
kőolajtermék szállító vezetékek c. V. Fejezetének kiadása.
Az ÁBBSZ Bányaművelés c. - uj IlT.-j. Villamos energia földalatti
használata c. VII. és Szállítás c. IV. Fejezetének kiadása,
1971. A súlyos üzemzavarok és súlyos balesetek bejelentése
és bányahatósági vizsgálata.
1972. A bányászatban foglalkoztatottak munkavédelmi oktatása
és vizsgáztatása. Az ÁBBSZ Gázkitörésveszely c. XII., Aknaszállítás c. V., és Sugárveszély c. XVI. Fejezetének kiadása.
1973» A bányatelkek megállapítása és nyilvántartása. A robbantóanyagok gyártásának és forgalombahozatalának engedélyezése.
A robbantási tevékenység. A hydrodinamikus kapcsolók binyabeli
alkalmazása.
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1974> Az ÁBBSZ Szénporrobbanásveszély c. XI., Bányaszellőztetes c. új VIIIi, Bányatüzveszély c. X., Külszíni bányászat c, XVIII., Vizbetörésveszély c, új XIII. Fejezetének
kiadása. A bányatüzek elleni védekezés fokozására végrehajtandó intézkedések.
19T5* A propán-bután töltStelepek biztonsági szabályzata.
BM-TOP-OBF állásfoglalás a bányák föld alatti részeinek tűzvédelmi szempontból való minősítése. A bányahitósági eljárások dijai.
III,

A bányai fja z gát ásnak a bányatörvényből fakadó
néhány időszerű feladata
A bányahatóságnak - a bányatörvényben reáruházott feladatkörében - népgazdaság időszerű feladataihoz kapcsolódva, a bányatörvény 57. §-a szerint őrködnie és a szükséghez képest intézkednei - kell s
a./ a .bányászati dolgozók élete, testi épsége, egészségvédelme,
b,/ a bányászat biztonságos üzemvitele', s
c./ az ásványi nyersanyagkészlet és bányavagyon, valamint
a felszín megóvása
érdekében.
Eszerint a bányahatóságnak a bányatörvényből eredő időszerű feladatai - a bányahatósági szervezeti problémákkal
kiegészítve - a következőképpen csoportosíthatók, illetve
tárgyalhatok.
a

• / Balé s etjdhjári táis^ - munka v_ed.e lem

Az évek óta alig változó hivatalos statisztikai adatok szerint 100000 dolgozó közül évente : az állami iparban 20, az
építőiparban s a szállításnál 30,a bányászatban pedig ugyanakkor 40 dolgozó szenved halálos balesetet.Igaz ugyanakkor az
egymillió tonna széntermelésre eső halálos áldozatok száma
5-ről. l-re csökkent. / 30-33 /
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Eszerint tehát ipari dolgozóink 0,2 faoos halálos üzemi
"baleseti arányszámával szemben, a bányászoknak évente 0,4
$o-e szenved halálos üzemi balesetet. Ugyanakkor a bányaüzemi balesetek 76 $6-a gondatlanságnak, figyelmetlenségnek
és más emberi - lélekteni - balesetokozóknak tulajdonitható.
Ez a két, rendkivül szembetűnő, évek óta alig változó adat
indokolja, s egyben meg is mutatja, hogy milyen téren van
időszerű feladata a bányahatóságnak, valamint - a banyahatóság
kezdeményezésével - a bányászatért felelős ágazgati gazdálkodó
szervnek és szakszervezetnek a bányatörvény világszínvonalú >
elismert biztonsági rendelkezéséinek megvalósítása érdekében.
l./ A rendkivül súlyos 0,2 foó-es halálos baleseti és 76
%-QB lélekteni balesetokozói aránrszámra utalva legelső, időszerű balesetelhárítási -munkavédelmi feladat a munkavédelmi
oktatásról és vizsgáz t vtá°ró*l szóló 1/1972.. ATIM.É.ll./ OBP. sz.
szabálvzat kiegészítése és továbbfejlesztése. Gondoskodni kell
a szabályzat 5. §-ában ismertetésre előirt, jellemző és tanulságos balesetek leírásának gyüjetinényes, központi kiadásáról
s a jellemző és tanulságos balesetek állandó, rendszeres, legalább évenkénti, központi ismertetéséről. Erre jó példát és
útbaigazítást adnak a bányahatóságnak, korábbi, már a felszabadulást megelőző 1925-1927. évi rendelkezései, az 1934. évi
232 oldalas, "kis"káté s a felszabadulás utáni 1950. évi
356 oldalas balesetelhárítási "kis" káté 734-38./
Balesetleirásaival figyelemreméltó példaképül szolgálhat ' • •
továbbá a szovjet Heific-Kummel banyabiztonsági könyv, valamint a kelet- és nyugatnémet, egyformán 16-16 oldalas bányabiztonsági, havi folyóirat, a csehszlovák bányahatóság negyedéves baleseti híradója, s a francia és az angol bányahatóság
évenkénti baleseti ismertetője /39-4/1 /
2./ Az emberi - lélektani - balesetokozók 76 %-os részesedési aránya indokolja a bányahatóság időszerű, munkavédelmi kezdeményezését az á^azgati miniszteri és szakszervezeti szerveknél, ho^y a munki- és egészségvédelmi propagandának a
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bányatörvény rendelkezései szerint tórtonő me ^újításával,
a plakátok, filmek, fali újságok, feliratok, vetélkedők, kiállítások, üzemi lapok, stb„ adta lehetőségek feltétlenül jobban, minél teljesebben ki legyenek aknázva /30„/
3«/ Az élenjáró szolét, valamint a német demokratikus példa szerint és a hazai tapasztalatokon / 1959. évi szűcsi bá~
nyatüz 31 áldozata / okulva, a bányamentő szolgálat központosítva és bányahatósági vezetés alatt fejtheti ki legeredményesebben a szolgálattól elvárható eredményes tevékenységet.
A bányahatóság jelentős munka- és egészségvédelmi feladatainak megfelelő ellátása orvos- egészségügyi dolgozói';, fóbányahatósági alkalmazását is indokulja, / 4í?~46./
4./ Jelentős bányaművelési, ásványvagyonvédelmi, tervezői
és bányamentő szempontok indokolják a jól bevált, keletnemet,
szocialista példa nyomán , közeljövőbeni feladatként, a gazdálkodó szervektől független, önálló, országos bánvamérő szolg/lat. bankhatósági irányítás és vezetés alatt álló megszervezését. / 47./
Mindezekre a járásiatokra felhatalmazást adnak, sőt köteleznek a bányatörvény és végrehajtási rendelete a Bt. 28.,
31,., 32., 33., 34., és 39., illetőleg a Bt.Vhr. 50., 56.,
57., 60., és 101. §-a.
k* / Bán /amüve l és -___bizt pns _agt e chnika.
A felszabadulás utáni első másfél évtizedben a legendás
széncsatában biztonságos termeléssel értük el az elet megindulásához szükséges több termelést, a második másfél évtizedben széntermelésünk az 1960. évi bányatörvényünk alapján
.gazdaságos is lett. Az 1975= után következő években a biztonság már létfeltétele is lesz a termelésnek. A jövőben a
bányamunkát csak a biztonságos munkafeltételek legnagyobb
színvonalával tehetjük vonzóvá, sót egy iltalán elfogadhatóvá*
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l./ A jövő bányászatában az emberi munkaerőt, lehetőleg
lóerővel s a gépesítéshez kapcsolódó modern, új technológiával kell pótolni. A feltetleiiül szükséges, minimális munkaerőigény csak a biztonság emelésével csökkenthető, mert az
új, fokozott biztonságtechnika egyúttal munkaerő megtakarítást jelent. Ezért időszerű bányaművelési - biztonságtechnikai feladatként jelentkezik tehát a Bt, 21., 25., 32., és
főképpen a 35. §-nak a biztonságos bányászatra vonatkozó világszinvonalu rendelkezései alapján, az a követelmény, hogy
a biztonságtechnikai, tudományos kutatás egy erre hivatott
magasszintü szervezetben történjék, fíz a , gazdálkodó szervektől független, fohatóságu szerv, mint a Fémet Demokratikus
Köztársaságban és a Szovjetunióban, csak a bányahatóság lehet.
Ennek a bányahatósági szervnek kell elvégezni a jövő bányászatához okvetlenül szükséges új gépek- és technológiák bevezetéséhez, a kockázat számításhoz megkívánt vizsgálódásokat, az
előfordult és előfordulható üzemzavarok és balesetek vizsgálatát, az eredményes balesetelhárítási oktatásokra szolgáló, oknyomozó baleseticirásokat.
Ez a bányahatósági szerv foglalkozhat a biztonságtechnikai
tudománvos ku ,atás keretében a müszaíi üzemi tervek új, magasabb szintű, főleg környezetvédelmi kővstélményeivel, a bánvát fenyegető elemi veszélyek megelőzésével, az üzemzavar
elhárítási tervek kidolgozásával és a folyamatos bányaveszély
fogalmak, a tiltó, figyelmezető táblák, feliratok szabványosításával
/ 48-56 /
2./ Időszerű bányaművelési - bányabiztonsági feladat az új,
korszerű, vizszintsüllyesztéses technológiával emelt, dunántúli karsztvíznek bányavízzé nyilvánitasa. A bányavállalat a
Bt, 26. §-a alapján nem csak hogy kiemelheti a bányamüvelést
akadályozó vizet, de a Bt. 35* és a Bt.Vhr. 90. §-a alapján
köteles a magelőző, tervszerű vizmentesitésrdl gondoskodni.
Ezért módosítandó a 3/1970. V.tí.7./ OVF-OBF sz. együttes állásfoglalás, amely az igy emelt viz emeléséhez vízjogi engedély megszerzését teszi kötelezővé / 57-58 '
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3./ Ugyanebben a problémakörben még ogy icoszerü kérdés
merült fel az alföldi szénhidorgén bányászatban. Itt a bányatelkekben a vizbesajtoláshoz, az új technológia szerint telepitett viznyerő kutakhoz vízjogi engedély beszerzését ir j-.T, elő
r
a vízügyi hatóság. Az il en, termelési célból, a termelő rétegbe történő vizbesajtoláshoz termelt vízzel a Bt.Vhr. 90. §-a
szerint a bányavállalat rendelkezik - vízjogi engedély nélkül. A vízjogi engedélyezési, eljárás ilyen esetben tehát
károsan és törvénytelenül akadályozza, illetve késlelteti a
szénhidrogén termelést / 59-60. /
c./ Ásványvagyongazdálkodás - környezetvédelem
l./ Az ásványvagyongazdálkodásnak és egyben a környezetvédelemnek, a Bt. 42-45. §-ának a gyakorlatban jó, bevált
rendelkezéseivel szabályozott problémakörébe tartozik a bányászat által okozható károk megelőzése, az okozott bányakárok
megtérítése, s a példás, új, jogi intézményként bevezetett
tájrendezés költségviselésének új szabályozása. Az 1973. évi
országos bányakár konferencián elhangzott, indokolt és elfogadott javaslat szerint a bányavállalatokat érdekeltté kell
tenni a megelőzés és kártalanítás költségviselésében, ilyen
érdekeltség esetén a költségek csökkenthetők. A javaslat szerint a bányatermék árából képzett bányakár alapból kellene
fedezni ezeket a költségekét, s a szénhidrogén bányászatban
felmerült, jo^os igények szerint módosítandó a 108/1969.
/P.K.18./ PM-OT-NIM sz. együttes utasítás a bányakárok és
egyéb költségek megtérítéséről,. / 61-72- /
2./ VízvagyönvedeImi problémát kopez a mel/aegi vizek felszínre hozatalával kapcsolatban, a Bt. 62. §-a rendelkezésével
ellentétes Bt.Vhr,111. §-a utolsó mondatának -"a szakfelügyelet nem terjed ki a kutak üzemeltetésére." - a törlése és ennek megfelelően az 1600/1962. AíIM.J.21./ OBF-O^H. sz. utasítás módosítása a mélvs3gi vizek felszínre hozatalának btnyahatósági szakfelügyeletéről.
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Ezt indokolja a Bt. 62. §-ának azon rendelkezése, hogy a
bányahatóság szakfelügyelete a kutak üzembentartási biztonságára és szakszerűségére is kiterjed. Kétségtelen tény,
hogy a bányahatóság szakfelügyeleti hatáskörében a mélységi
vizek védelmét a kutak mélyítésénél és üzemeltetésénél egyformán szolgálhatja / 59-60 /
d./ Bányahat oksági szervezeti problémák^
l./ A bányahatóság! tevékenység új és fokozott balesetelhárítási - munkavédelmi, bányaművelési - biztonságtechnikai és ásványvigyongazdálkodási - környezetvédelmi feladatainak maradéktalan, pontos teljesítése csakis az érdekelt
bányászati- ágazf ati gazdálkodó és szakszervezeti szervek
szabályozott, rendszeres együttműködésével, az érintett,
szervek pontos, közösségi munkájával érhető el.
Esi a kollektiv együttműködést biztositja a Bt.Vhr. 103. §áb^n megvalósítandó Országos Bányahatósági Tanács. A Tanács
az 1912-1913. évi első "szaktanácscozmány" dokumentumában
közölt sikeres módszerrel, az 1962. évi tervezet szerint
állandóan ébren tartb.at.1a az időszerű biztonsági és egász-égvédelmi problémákat, a bányahatóság uyugdij-is vezetőinek
rendszeres, s & problémák legjobb szakértőinek esetenkénti
bevonásával, az egész bán-ászát legmagasabb tudományosbiztonságtechnikai fóruma lehet.
A Tanács legmagasabb szinten foglalkozhat a &8tásköri kérdésekkel, a vitás jogszabály magyarázatokkal, a bányahatósági szaktisztviselők rendszeres, szakmai továbbképzésével,
külföldi tanulmányaival s minden, az OB51 elnöke által előterjesztett kérdéssel . / 73-74. /
2./ A fokozott és magasabb sainvonalu, bányahatásági
tevékenységnek egyik, fontos feltétele az érdekelt hatóságok, bányahatóság! és bányászati szervek, dolgozók és más
érdekelt, külső szervek., rendszeres kapcsolatát biztositó,
negyedévi vagy havi, idősaakos binyahatósági értesítő, folyóirat, lap.
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Bbben az értesítőben i szabálya'tok, utasítások és más jogszabályok, közlemények mellett a balesetelhárítási oktatásra
szolgáló, időszaki, oknyomozó balesetleirások is megjelenhetnek. Erre módot nyújt - a külön, felsőbb engedély mellett a Bt* Vhr. 60v §.-a és a 101. §. 37. pontja, figyelemmel az
1005/1968, /II.9./ Korm. sz. határozatra.
3./ A megnövekedett feladatokhoz a hatékony munka elismeréséhez javasolható az OBI? elnöke erkölcsi kitüntetési és anyagi elismerési jogkörének megfelelő kiszélesítése az eddig
és általában szokásos, érvényes szabályokon kivül* Ezzel is
biztosítható, hogy a bányahatósági szervezet - teljes joggal - a bányászatban dolgozók különlsgos megbecsülést érdemlő szervezetévé váljék.
A különleges, erkölcsi elismerés mellett az OBP, illetőleg
a KBP-ek szaktisztviselői részére a felszabadulás előtt biztosított 50, illetve 30 %-os bérpótlékkal lahetne a bányahatósági szervezetet a legjobb elméleti és gyaicorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek szerVezetéve fejleszteni.
A fejlesztés a Bt. 58. §-ához kapcsolódva, a Bt. Vhr. 104.
§-ának módosításával valósitható meg. / 75-77 /
0 a s_ z e..f o g l a l ó

a bányatöryénvből_^faKadó__időszerü feladatokról
®£. problémákról
a

*/ Bányamüvelés - biztonságtechnika
l./ Az oktatás javítása.
2./ Propaganda fokozása. / plakát, film újság /
3./ A bányamentő szolgalat hatósági szervezete.
4./ A bányamérő szolgálat hatósági ellátása.

b*/ Bájoyamüvelés - biztonságtechnika
l./ A biztonságtechnikai tudományos kutatás hatósági ellátása,
2./ A vízszintsüllyesztéssel emelt víz bányavízzé
nyilvánítása.
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3./ A CH, "bányászatban termelt víz bányavízzé
nyilvánítása.

Cé/ Ásvanyva gyonga z d álkoáás_ j- jcö rny e z e t ve de l em
l./ Bányakáralap létesítése, és a megtérítés új

szabályozása,
2./ A mélységi vizek terhelésének szakfelügyelete.
'd./ Bányahatósági s z e ryezeti pr obiemák
í

l./ Országos "Bányahatósági Tanács.
2./ Bányahatóság! Értesitő.
' •
3./ A bányahatósági szaktisztviselők erkölcsi és
anyagi megbecsülése,,
Az 1976. évvel kezdődő.ötéves-tervünkben, a szocialista
bányászatunkra váró, jelentős biztonsági és gazdaságossági
célkitűzések megvalósításában, nagy munka vár az új tipusu,
nevében és szellemében megujhodott bányahatóságra.
A gazdasági vezetésnek és a bányahatóságnak - az ágazg^ti
szakszervezet bevonásával - a tudományos - technikai forradalom követelmén/eit kielégítve, kell megtervezni és megvalósítani a reá váró Balesetelhárítási- munkavédelmi, bányaművelési- biztonságtechnikai, ásvinyvagyongazdílkodási- környezetvédelmi és bányahatósági szervezeti feladatokat. A munkahoz
a vázolt gondolatok és a bőséges /1-77 / szakirodalmi forrásanyag kivan segítséget adni.
. ."• ..?
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!_ r o d a l ;' m
,//!/ Dokurnuntumok i magyar szénbányászat történetéből

/1'945-1919./ Kos-uth KÖn^vki idő 1975.
/2/ Dr Kiss László: A magyar bányán T. t ós ás száz éves- fejIjdése. Bán/íszat 1969. ovi 11. szám,,
/3/ Dr Kiss László: Szénbányászatunk a több, jobb és olcsóbb szé-n ütjín. Magyar Ipar 1947. augusztus 1.
/4/ Dr iíiss László s Ujabb feltárásokkal rövidesen napi
ezer vagonnal emelj ük széntermelésünket.
Magyar Ipar 1947. novomber 15.
/5/ Dr Kiss László: Széntermelésünk minőségi f ejlesztés%e„
Magyar Technika 1947. évi 12, szám0
/6/ Dr Kiss László: Színbányászatunk 1947. évi termelési
mérlege. Magyar Ipar 1948, március 25<.
V-i\
/?/ Dr íviss László: A bányák biztonságának emelése: a termelés fokozásának alapfeltétele, Liagyar Ipar, 1948*
évi 9. szám.
/8/ Dr Kiss László: Balesetelhárítási tevékenység a szén-.
bányászatban. Mérnöktovábbképző Intézet /előadás /
1948. április 27.
/9/ Bátori D. - Dr Áiss L.. - Nagy Á. : A teljositrnénybérrendszer kidolgozásának mó iszertana a bányászatban.
/ Bányászati teljesítménybérezés / Dr Jakab Bálint
kiadása 1948,
/10/ Dr Kiss László: A szén-, érc-, kőolaj- és földgázbányászat, valamint a vaskohászat teljes termelési.,
felhasználási, létszám, műszak, iiunkahatály, munkabér, stb. statisztikai adatszolgáltatása. Közgazdasági
Értesítő 1947-1948,
/ll/ Dr Kiss László: Bánya jogi kompendium, / Neh^zi^ j,rx
Műszaki Egyetem Bányamérnök! Kar / 1959.
/12/ Dr Kiss László: Az 1954. évi banyatörvény módosításáról
és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat.Bányászati
Lapok 1948. 6,
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/13/ Dr Kiss László: Az új magyar "banyatörvény tervezet.

Bányászati Lapok, 1960. évi 9. sz.
/14/ Dr Kiss László; Az első magyar bányatörvény ország-:'•••• ,
gyűlési tárgyalása. Bányászati Lapok 1961. évi*3.sz.
/15/ Benárd A. - Kiss L. : The ne--W hungarian mining act.
/ Az új magyar bányatörvény / Hungarian Law Review
1961. 2*
/!$/ Kiss L.: Das neue ungerische Berggesetz / Az új magyar
bányatörvény / Freiberger Forsehungshefte A 232.
Berlin 1961.
/17/ Dr Farkas Karoly: Új szocialista jogalkotás. Állam és
Igazgatás 1961.
/18/ Dr Kiss László; Bányajog. Tankönyvkiadó / Nehézipari
Műszaki EJgyetern Bányamérnöki Kar /. 1961. és 1963.
/19/ Dr Kiss László: A szocialista bányajog.
Bányászati Lapok 1963. évi 8. szám.
/20/ Dr Kiss László; Néhány fejezet a magyar bányajogról.
Bán3rászati Lapok 1964. évi 5-7. szám.
/21/ Dr Tárkány Szűcs Ernő - Dr Radnay Józsefi
Magyar Bányajog. Tankönyvkiadó 1964.
/22/ Dr Kiss László; Bányajog. Tankönyvkiadó / Művelődésügyi Minisztérium / 1966
/23/ Dr Mónus Lajos: A magyar bányatörvény nemzetközi sikerei. Magyar Jog 1961. ./24/ Dr Kiss László: A Kimet Demokratikus Köztársaság
első bányatörvénye. Bányászat 1972. évi 6. szám.
II./25/ Dr Kiss László: A biztonsági követelmények érvényesítése a bányák műszaki üzemi tervében./Tanulságos, többes - tömeges - t íz,víz,gáz és omlás
okozta balesetek ismertetése/. Bányászati Lapok
1966. évi 1. szám.
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/26/ Kreffly Gábor: A biny Isz it 1968.' évi biztonsági helyzatének értékelése. B ínyászat-1969« évi 5C" szám„
/27/ jr Kiss László: Bányabiztonság és felelősség.
Bányászat 1971. évi 8. szám.
/28/ Dr Kiss László: Bányatörvényünk az új gizdasági rend
szolgálatában. Bányászat 1970. ^v± 3. szám.
/29/ Dr Tárkány Szűcs Ernő: -1 Dr Kiss László - Dr Radnay J,
Magyar Bányajog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
.Budapest-* Í970.
III.a/30/ Központi Sstisztikai Hivatal: Bejelentett üzemi balesetek 1972. Statisztikai Kiadó. V. 1973.
/31/ Timár Miklós: A bányászat e reszté gügyének néhány kórdése. B/Iunkavé delem 1965. évi 1-3. szám.
/32/ Menyhárth László és társai: A bányaúzemi balesetek
műszaki és emberi bizonytalansági tényezői. Nehézipari Minisztérium 1970.
/33/ Lugosi Gvörgy: A lélektani ismeretek fontossága a biztonságtechnikai munkában. Bányászat 1972. évi 11, sz.
/34/ Aliquandsr - Bán - Tasson'd.: Magyar bányajog 1931.
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T. /642-6Ő2. oldal /
/35/ A.Ö» és G?.E.: Bánya- és kohóbal e s'e'tek elháritása.
A btevász és kohász biztonságának 'íc.i'- kátéja.
- A pénzügyminiszter és a Magyar Bánya- és i^ohóvállalatok Egyesületének kiadása. 1934. / 232. old.
50000 példány /
/36/ Bányabalesetek elháritása, a bányász biztonságának
kis kátéja. A Nehézipari Minisztérium Bányareridéázeti Osztályának kiadása. 1950. /356 oldal /
/37/ Dr Trethon Ferenc? Az energiastruktura átalakításának
és az iparág műszaki fejlesztésének hatása a szénbányászatban dolgozók helyzetére. Bányászat 1975.övi7.sz»/
/38/ Szüts Huba - Kondrik 1/iihály: A balesetek értékelésének időszer: kérdései. Bányászat 1975. 7.
/39/ Heifio-Kummel: Bányabiztonság / Moszkva /
Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó V. 1952.
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/40/ Sicherheit im Bergban, VEB Veriág Technik, Berlin
Havi folyóirat / NDK/ 16, oldal.
/41/ Grubensicherheit Düsseldorf / NSZK / Havi bán.^-'abiztonsági folyóirat ,16 oldal
/42/ "Safety First" Min e s Departement,/ Biső a biztonság,
Bányászati Szakosztály / London.
/43/ Accidents mortals ét graves / Halálos és súlyos balesetek / Minister de. l' Industrie,/ Iparügyi Miniszter /Direction des Mines, Paris. Évenkénti baleseti
statisztika, balesetjeirásokkal.
. /44/ Csuha András - Nagy Pél: A statisztikai munka szerepe a bányászat biztonsági helyzetének javításában.
/Bányászat 1974. évi 2. szám.
/45/ Dr Kiss László: Szénbányászatunk mentésügyi szervezete
Mérnök Továbbképző Intézet / előadás / 1949. április
29.
/46/ lá.Gtfrgi: Új bányamentő sí és gázvédelmi szabályzat
az NDK-ban, Neue Sergbautechnik, 1971. febr.p.109-112,
/47/ Dr Máté Béla: A bányászat biztonsága, a bányahatósági
feladatok és a bányamérés kapcsolata.
Bányászat 1374. évi 1. szám.
III.b /48/ Dr Bocsánczy János: A jövesztes -gépesítésének kérdései. Bányászat 1974• évi 2. szám.
/49/ Stoll Lóránt: A gépesitett biztosítások szerkezeti
és alkalmazási kérdései. Bányászat 1974. évi 2. sz.
/50/ Forgács László: Gépesitett fejtések, biztonságtechnikai kérdései. Bányászat 1974. évi 2. szám.
/51/ H.Sturm: A bányabiztonsági tudc^nyos kutató intézet
feladatai, Neue Bergbautechnik, 1971. febr. p.113-115.
/52/ G.pust: Az új egységes bányabiztonsági szabályzat
céljai és feladatai, Neue Bergbautechnik. 1971.febr,
• p. 115-118.
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/53/ Man-power saving with cnereased safety / Munkaerő
megtakarítás fokozott biztonsággal. / Colliery Guar
dián 1974. Sept.
/54/ Kreffly Gábor: A magyar bányászat biztonságtechnikai
helyzete és problémáii Bányászat 1971. évi 11, szám
/55/ Dr Mohy Rea$d: Zajárialom és az ellene való védekezés.
Bányászat 1972. évi 5. szám
/56/ Pécsi Ottó - Szabó Lajos: Javaslat újszerű biztonsági
táblák alkalmazására. Bányászat 1972. évi 6. szám,
• /57/ Dr Halász Tibor - Szabó Imre : A visontai Ihorez külfejtés víztelenítésének hatása a környező településekre. Bányászat 1974. évi 4. szám,
/58/ Becker Ferenc: Az eocán bán/ászát vízvédelmének kérdései a széntermelés perspektívájával összefüggésben.
Bán«• \szat 1974. évi 1. szám.
/59/ Dr Kiss László: Országos Bán^nviz Konferencia
Magyar Jog 1974. évi 12. szám.
/60/ Dr Kiss László: Országos Bányavíz Konferencia
Kőolaj- és Földgáz 1975. évi 2, szám.
III.e./6l/ Dr Kiss László: A bányakárok mai problémái. 1973.
OMBK3- MTJSZ kiadás.
/62/ Dr i\iss László: A bányakárok megelőzése és megtérítése, figyelemnél a szocialista és a tőkés bányajogi
rendelkezésekre. Bányászat 1974. évi 8. szám.
/63/ Dr Kiss László: A szénhidrogén bányászat sajátos bányászati problémái a bírósági gyakorlat és a szakhatósági határozatok tükrében. Kőolaj és Földgáz
1973. évi 6. szám.
/64/ Dr Somosvári Zsolt: A bánryakárok és álbányakárok megítélése. Bányászat 1974. évi 1. szám.
/65/ Járrmi Drvin: Országos Bányakár Konferencia Bányászat
1975. évi 3. szám.
/66/ Farkas B.-Tasnádi F. - Klemencsics J. - Staudinger J.:
A kőzetmozgással és bányakárral kapcsolatos kutatások.
/Bán/íszat 1973. 3. szám.

- 19o
/67/ Dr Radnay József : Bányakártalanítás épületkárok
eseten. Bányászati Lapok 1966« évi 9* szám
/68/ Dr Tímár László: Joghézagok és értelmezosi kérdések
a bányakártalanítás! eljárásbari. Jogtudományi Közlöny 1969- 7-8. sz.
/69/ Lantos János; Bányakárok megtérítése. Magyar Jog
1963. 10. szám.
/70/ Dr Kiss László: Az ásványvagyönvédelem mai problémái. 1974. OMBKJ-MTESZ kiadvány.
/71/ Dr Kiss László: Az ásványvagyonvédelem jogi kérdései
a s zó'nhidro génbányászat bán. Kőolaj- és Földgáz 1974.
évi 4. szám.
/72/ Dr Tímár László: Dr Kiss László: Az ásványvagyon
védelem mai és jogi kérdései. Magyar Jog 1975. 7»s-z.
./73/ ^r Trethon Ferenc: Bányavállalatok irán/itása és
állami kapcsolatai. Bányászat 1974. ^vi 8. sz.
/74/ Dr Kovács iiihály: Á bányahatóság é.s a bányavállalatok
kapcsolatainak néhány kérdése. Bányászat 1974. 8. sz.
/75/ A bányahatósági tisztviselők második országos szaktanácskozásának jegyzőkönyve. Budapest, 1913. június 16-18. Külön lenyomat a Banyáitól.
-. - . H
/!&/ Javaslatok Havrán István elnök elvtárshoz az OBF
munkájának megjavítására, a 2649/1962. sz. utasításra
1962. szeptember 27. Kézirat.
V77/ Javaslat, irínvelvek a IBF hivatalvezetők és helyetteseik tevékenységének értekeléséhez.
Kézirat: 1966. február 4.
- ." -.
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Tar tál om m u t a tő

I. A bányaigazgatás fejlődése a felszabadulástól
az első, magyar, szocialista Bányatörvény megalkotásáigII. A bányai ga^gat ás fejlődése bányatörvényünk 1960:' 1975. évi másfél évtizede alatt.
III. A bányaigazgatásnak a bányatörvényből fakadd
néhány időszerű feladata-,
a./ Baleset elhárítás - munkavédelem
/ l - 4/
b./ Bányaművelés biztonságtechnika
/. l - 3 /
.
,
;
c./ Ásványvagyongazdálkodás - környezetvédelem

•. . - • - • / i - 2 /

...:..'

d./ Bányahatósági szervezeti problémák
•/ l - 3 /
'
, ..

Összefoglald
Irodalom
I. /1/-/24/
II. /25A/29/
III.a.,/30A/47/
C.,/6l/r/72/
d.,/73/-/77/
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3 • / H e z z aszalás
Klemendsics István, főosztályvezető / Magyar Szénbányászati Tröszt /

Tisztelt Konferencia !

•'

A Bányatörvényről és az ahhdfe kapcsolódó rendeletekről,
utasításokról, szabályzatokról - a gazdálkodó szerv szemszögébő}. nézve - általában el lehet mondani, hogy azok jól
szolgálták és szolgálják a banyák igazgatását. Előmozdítottak és előmoaditjak az állami és gazdasági szervek hatásos
és biztonságos működését a bányászat terén, megalapozzák a
bányászattal kapcsolatba kerülő állampolgárok biztonságérzetét.
Megállapíthatjuk, hogy az 1960 december 1-en elfogadott
és kihirdetett bányatörvény végrehajtása során, soha sem bi\

.

aonyult merevnek, korszerűtlennek, hÍ3zen( az államigazgatási
szervek és a hatóságok alkalmazkodtak a folyamatosan változó
körűiménvekhez, elve 3. hatáskörükbe utalt területék* tervékenrsegek szabályozása módosításának, korszerűsítésének lehetőségével, így elmondhatjuk, hogy •-.i törvény elősegítette
T, bányászat koncentrációs, műszaki fejlesztési törekvéseit,
a nehéz bányamunka könnyítésében és a biztonsági helyzs-tL.<f:0.r--.v
lyamatos javításában elért eredményeit.
\. -_' ..."••_
Vannak azonban olyan területek, ahol az élet- tovább lépést
kivan, ami természetes. Természetes, hiszen a bányairányitásban bekövetkezett változások, a szocialista gondolkodásmód
erősödése, a hatékonyság fokozására irányuló szakadatlan törekvés és sok más hatás ezt törvényszerűvé teszi.
Hozzászólásomban két ilyen területet kívánok kiemelni,
még pedig a bányakárokkal, a tájrendezéssel és az újrahasznosítással, valamint az ásványvagyon gazdálkodással, felhagyással összefüggésben.
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A Bt. 42. §.-a előírja: "A b.myisz iti tevékenység során-- törekedni kell a kutatás és "bányaművelés által 'okozott karok megelőzésére és' elhárítására"'. Azt, hogy e rendelkezés
végrehajtása érdekében mit tettünk, milyen eredményeket értünk el, nem kell részleteznem. Kutat isi eredmények, publikációk sora tanúskodik az ilyen irányú, nemzetközi vonat- •-•;.
kozáeban is kiemelkedő munkákról. Tanúskodnak azonban erről
azok a tervszerűen megerősített és a banyamüvelés útin is
használható létesítmények, objektumok, valamint a gondos
*
elemzés alapján feleslegesnek minősülő védekezés elmaradásából származó megtakarítások is, amelyek a kutatási eredmények alapján realizálódhattak.
Ugyanakkor sok vitát előzött meg, kellemetlen jogi eljárást küszöbölt ki a Bt. a bányászatnak a bányakárok megtérítésére, tájrendezési kötelezettségére vonatkozó előírásai. A bányászat ezirányu kötelezettségeinek maradéktalan
teljesítését segítette a NIM- ÖT - PM intézkedése, amely a
bányakár ás tájrendezési költségek jelentősebb részét függetlenítette a bányavállalatok, üz&mek gazdasági eredményeitől, címzetten bocsájtva azt a kárt okozó és az elhárításra illetékes gazdálkodó egység rendelkezésére.
Ügy ítélem meg, hogy ezek az intézkedések helyesen szolgálták a környezetvédelemre, az állampolgárok"és különböző
intézmények jogainak védelmére vonatkozó társadalmi érdekeket.
Felvetődik a kérdés, hogy milyen továbbfejlesztés szükséges a vizsgált területen. Az él-.tben mindig Ujabb és ujabb
problémák merülnek fel, amelyeknek megoldásához a banya•fcö.rvérty Rendelkezéseinek megfelelő értelmezése, ennek szellemében kiadott utasítások, határozatok, állásfoglalások
szükségesek. Az elmúlt időszakban már több problémát si-:-- .
került - sokszor hosszantartó és alapos munkával ---:" ilyen
módon megoldani. Példaként megemlíthető a 108/1969* NIM ÖT - PM. együttes utasítása az épületek előzetes megerősítésével kapcsolatosan.
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Ugy-mcsak előrelépés történt az épület megerősítésekre;
vonatkozó türési kötelezettség torén is, írni nagymértékben járul hozzá ahhoz, hogy - a törvény szellemének megfelelően - a megerősítés nélkül bekövetkező károkat elhá^
ritani, illetve minimálisra lőhessen csökkenteni. A témával foglalkozó műszaki és jogi szakemberek jelenleg is vizsgálják, vitatják a f elmer-l t problémák megoldásának általános, az egész bányászatra vonatkozó célszerű lehetőségét«
Ezek közül ma is élő témaként kezelhetjak a kártalanítási
eljárások meggyorsítását, az értekcsökkenés kielégítő és
igazságos értelmezését, az értékkülönbözet megtérítésének
azt a módját, ami elősegítheti a kismértékű, elavult és
már meg nem erősíthető épületek kártalanítását, illetve pótlását. Éppen ezek a létesítmények okozzák a legna yobb gondot a pillérben lekötött szénvagyonok felszabadítása során*
Előrelépés volna szükséges a táj rendezett területek kérdéseben is azoknál a gazdálkodó szerveknél, amelyeknek fontos .társadalmi feladata az újrahasznosítás. Elsősorban azokra a t,áj
rendezett mező- és erdőgazdasági '„ területek
haszna--"-• "
T "f
latba vételére vonatkozik ez a megállapítás, amelyeket fokozatosan lehetne termelésbe vonni, vagy a további termőképesség javítására a területek átvevői hatékonyabb módszerekét
tudnának foganatosítani.
*
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Mivel a .tájrendezett területek termőképessége - különcé
aen az első időszakban - nem mindig teljes értékű, egyes esetekben pedig a teljeskörü gopi müvelésnek vannak korlátai,
a hasznosításra illetékes szervek elzárkóznak a területek átvételétől, illetve elodázzák azt", arni rendszerint a már táj-.rendezett területek ismételt megrongálódásához vezet /rézsűmegcsúszás, termőréteglemosódis, stb. / Ez a helyzet abból
adódik, hogy az átvevő szervek érdekelt ge nincs megoldva.
Célszerű lenne a témát részletesen megvizsgálni és olyan
szabályozást kiadni, az érdekelté--get biztosítani, ami
elősegítheti a már tájrendezett területek mielőbb ujrahisz-.
nositását.
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A felvetett problémák olyanok, ho,_y nem teszik szükségessé a bányatörvény megváltoztatásátr Feltétlenül szükség,
van azonban arra, hogy a témával foglalkozó szakemberek
összegyüjtsék és kicserél jók tapasztalataikat, vizsgálják
és széleskörben megvitassak a problémák célr vezető megoldási lehetőségeit és ér? e vonatkozóan az illetékes szervek
részére javaslatot dolgozzanak ki. Több alkalommal élt
hasznos kezdeményezéssel e téron az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányamérői Munkabizottsága és
Jogi Munkabizottsága, a NIM Igazgatási Főosztálya., s munkájukhoz jelentős segitséget nyújtott a Mecseki Szónbányák közreműködése, ahol tavaly a NIM Igazgatási Főosztálya által /ezetett, bányakárokkal kapcsolatos országos munkaértekezletet
is megrendezték. A megkezdett munkához hathatós segitséget
és támogatást tud nyújtani az 1974. évben alapitott Magyar
Szénbányászati Tröszt is. Erre vonatkozó segítőkészségét a
Tröszt már kinyilvánította és 3"munkába bekapcsolódott.
A másik terület, amit a hozzászólásomban érinteni kívánok, az ásványvagyon- gazdálkodással kapcsolatos.
A Bt. Végrehajtása kapcsán célszerűen, a népgazdasági érdékekkel összhangban rendeződtek az ásványvagyong izdálkodás;
a kutatás, müvelés és felhagyás kérdései is.
A mürevalósági minősítési módszer és az ehhez kapcsolódó
gazdálkodási szabályok kialakítása, valamint a gazdálkodót
egységek évenkénti elszámoltatásának rendszere lehetőséget
teremtett a termelő egysegek ásványvagyon- gazdálkodásának
széleskörű minisztériumi és hatósági befolyásolására, ellenőrzésére.
Közel 10 év elteltével elmondhatjuk, hó. y az ásványvagyongazdálkodás ilyen szabályozása, ellenőrzése kiállta a gyakorlat próbáját, alkalmas arra, hogy továbbra is alapját képezze ásványvagyon- gazdálkodásunknak. Alkalmas arra is, hogy
szükség szerint, a világpiaci kulyzet alakulásának prognózisát is figyelembevevő értékeljük, illetve átértékeljük
ásványvagyónunkat és gazdálkodásunkat ennek megfelelően alakítsuk, korrigáljuk.
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Az ásványvagyon- gazdálkodási föladatok ellátásában,
ellenőrzésében eddig sokrétű;, nagy feladatokat vállalt
a minisztérium, a KPH és OÁB. Egyértelműen állítható, hogy
ebben az időszakban a feladatok ilyen vállalása, ellátása
szükséges, indokolt is volt, már csak azért is, hogy a gyakorlatban felmerült problémák a célkitűzésekkel összhangban kerüljenek megoldásra, illetve azokat megfelelően lehessen figyelembe venni a szabályozás továbbfejlesztésénél.
Ez a 10 év azonban - ügy vélem - -elegendő volt ahhoz,
hogy a gazdálkodó egységek megtanuljanak a népgaz-dasági szempontokat elsősorban figyelembevevő gondolkodni, ,dönteni=r.; .Ilyen körülmények között - amit a szénbányászát vonatkozásában megerősit a Magyar Szénbányászati Tröszt megalakulása - indokoltnak látszik a vállalatok'at ^trösztöket-- szélesebb körben felruházni az ásványvagyon- gazdálkodási feladatok Önállóbb ellátásával, gyakorlásával * Ez vonatkozik
az egyes ásványvagyon részek tényleges helyzetnek megfelelő
átminősitésére,. az ásványv igyon felhagyási jog"korlátainak
bővitésére.
A felügyeleti szerv és az országos föl-dtani hatóság, a
vállalatok, trösztök éves elszámoltatása során - de évközben
is - ellenőrizhetik az ásványvagyon- gazdálkodást,a bányahatóság viszont a műszaki üzemi'tervek engedélyezésével és-"'-'
folyamatos ellenőrzésein kereszt „l befolyásolhatja a hatékony ásványvagyon- gazdálkodás megvalósulását.
A vállalati, tröszti hatáskör kiterjesztése ma már e területen is indokolt, szükségszeri követJcozmönye a vállalatok,
trösztök gazdasági önállóságának. Ezt annak ismeretében lehet kijelenteni, hogy az ásványvagyon védelem a mai világgazdasági helyzetben kiemelkedő jelentőségű. Ennek kapcsán
alapvető feladatunkat képezi, hogy meglévő bányáinkban törekedjünk a művelési és termelési veszteségek csökkentésére.
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De nem szabad túl merevnek lennünk, a korszerű technika
alkalmazását lehetetlenné tevő ásványvagyon részek felhagyásánál, annál is inkább, mivel a csupán hagyományos technológiával kitermelhető ásványvagyon a munkaerő-ellátás mai,
de méginkább várható nehéz helyzetében fokozatos nehézségeket* áldozatvállalást, visszalépést jelent -a.-szénbányászat
számáráé
Az- ásványvagyon említett szempontok szerinti megítélésére
leginkább ott van lehetőség, ahol az adott prooléma felvetődik, tehát a gazdálkodó egységeknél. A döntési jog ma - •.
kisebb mennyiségű ásványvagyon felhagyásától eltekintve - a
minisztériumnál van. A villalatok kezdeményezéssel, elő-"
terjesztéssel élhetnek, amelyek általában jóváhagyásra is
kerülnek. A minisztérium és a földtani hatóság ilyen irányú
terhelése csökkenthető lenne, ha ezekben az esetekben a döntési jogot a gazdasági irányítás részére kibővítenénk,
Végül nem feladatom, hogy "A bányaigazgatás 15 éve"
címen megrendezett ünnepi ülés munkáját értékeljem, ennek
ellenére szabadjon megjegyeznem, hogy mindaz ami itt előadásokban, hozzászólásokban elhangzott, hasznos volt, egyértelműen bizonvitotta és igazolta a törekvések, célkitűzések helyességét, időtállóságát, egyben irányt mutatott
jövő feladataink megoldásához is.
4./ H o z z á s z ó l á s
Dr Szentpétery Ernő, osztályvezető / Borsodi Szénbányák /
Mélyen Tisztelt Ünnepi Ülés !
Évezredes történelmünkben, gazdasági tevékenységünkben
mindig volt bányászat, és ezzel a-tevékenységgel szinte azonos időben volt bányajog is. Egységes, a bányászatról szóló
magyar törvény, azonban csak 15 éve van.

198
Megállapíthatjuk, hogy a most jubiláló 1960. évi Hív"
törvény - hogy a szakmánkból vett hasonlattal öljek nem homokkőből vagy grafitból va^y zsirkőbó'l, hanem gyémántból, gránitból vagy ehhez hasonlóból készülte Ez most
nem szójáték részemről, hanem annak képletes magyarázata,
hogy a nemes anyag csiszolható. A csiszolás nemesiti, 'értékesíti a csiszolásra alkalmas anyagot, mig ugyanez a homokkőre nem vonatkozik.
Az elhangzott előadások, az azokhoz való hozzászólás
engem, a gyakorló, a közvetlen termelést irányító bányászt
arra késztet, hogy olyan értelemben vessek fel itt néhány
problémát, amely e f;ej[lödéiben lévő törvény továbbfejlesztéséhez, a nemes anyag csiszolásához gondolatokat ad.
Ha csak pillanatra villantjuk fel azt áf jövőt, amely fele"
alépítményünk - a szocializmus építése, rmjd a kommunizmus
elérése - halad, a jognak, mint felépítményi résznek a fejlődését is számba kell vegyük. Számolnunk kell ezért természetesen a bányajogunk fejlődésével, válto.zásával is...(
Ebben a fejlődésben különböző teóriák és" te'öl"e~tikusok szerint mindenfajta államigazgatási tevékenység végső fokon egy
szerv kezébe kerül, mert ez jelenti a legkevesebb ügyintézési
nehézséget, ez tudja kiküszöbölni a bürokratikus formát.
.. Jelenleg Bányatörvényünkben egy-egy ügy rendezésében,
intézésében több hatáság van érdekeltté téve, és az ügyintéaésben kötelezettséggel terhelve-; Több helyen van ket'tősség ! A bányászatnak van szakhatósága._Meg^van a helye a
magyar államigazgatási rendben. Kézenfekvőnek látszik az,
hogy bizonyos ügyek intézésében döntő szerepe ennek a hatóságnak legyen. Ez az ünnepi ülés nem alkalmas arra, hogy itt
minden részlettel foglalkozzunk, de felvetésünk indokaként
egy példát mégis érdemesnek tartok elmondania
A bányatörvény szabályozza a bányakár megállapítását, valamint az ezzel kapcsolatos kártalanítási kérdéseke-t. így ez a
kérdés rendben is volna. Mi a.zonban a gyakorlat ?
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Ha valakinek volt, vagy való bányakára van, és igényé*
vei kapcsolatban a bányavállalatnál mogfelelő kielégitest
nem kapott, az illetékes bányahatóságot keresi fel beadványával, va^y esetleg szóban adja elő panaszát. A bányahatóság hatáskör és illetékességvizsgálat után az ügyet a
tanácsok igazgatási osztályára teszi át. Még eddig sincs
hiba. Ezután jelentkezik azonban a kettősség. Minden érdemi
munkába, vagyis helyszini szemlébe, .szakértői vélemény adásba, a jog kérdés vizsgálatában döntő szerepe a bányahatóságnak megmarad. A határozatot azonban a tanácsi szervek adják
ki. Ebből az eljárási kérdésből - beláthatjuk - hogy nem
lehet kizárni a szakhatóságot. A tanácsi szervek munkája
azonban kiküszöbölhető. A bányahatóság is az 1957. évi IV,
törvényben előirt eljárási szabályok szerint dolgozik, akkor miért nem lenne járható az a gyakorlat, hogy a bányakártalanitási ügyet kozárólag a bányahatóság intézze, és
miért ne lehetne a bánjahatósági határozatot a biróságnál
megtámadni, ha ezzel valamelyik fél nem ért egyet ?
Ügy gondolom, meg van a lehetősége annak, hogy a Minisztertanács irányitása alá rendelt független bányahatóság mint,
államigazgatási szerv, ezt a gyakorlatot folytassa. A bányahatóságnak meg van a szakmai felkészültsége, hivatali apparátusa és a hozzáértése.
A másik gondolat, amely a bányatörvény továbbfejlesztését
szolgálná, a következő:
a törvény első pragrafusa a legbiztonságosabb és leggazdaságosabb elvet húzza alá. A törvény keráli a részletkérdések taglalását. A gyakorlat azonban igényli, hogy az egyes hatóságok
és ezek között is elsősorban a bányahatóság gyakorlata számára konkrét, részletes szabályozás szülessen. Ugyanis hiába
Írja a törvény, hogy a legbiztonságosabb és leggazdaságosabb
kitermelési elvet kell követni, a hatósági Oyakorlatokban
csak' a Iegbizton£3áj|^aj5b^
uralkodik,
A "leggazdaságosabb kritérium összhangja ritkán van meg
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Vannak erre példák* Jelentős kiadást okozó szabályzatok
készülnek, amelyeknek végrehajtása soksaor nem anyagi, hanem_népgazdasági problémákat jelöntő beszerzési akadályokba ütközik. Előfordul olyan eset is, ho^y a felelős műszaki
vezetők óvatosságból szükségtelen szigorral készitenek olyan
szabályozást, amelyet a hatóság hagy jóvá. A hatóság viszont
arra az álláspontra helyezkedik, hogy ha a vállalat vagy az
üzemvezetőség igy terjesztette elő, miért mondja ki a hatóság azt, hogy kevesebbel is megelégszik. Szükségesnek
látszik, hogy a biztonsági körülmények megtartása mellett '
a gazdasági kérdések vonatkozásában aktív szerepet vállaljanak e.'yes államigazgatási'-szervek*- El'-'léhé't^v'áTni "azt,
hogy 3, gazdaságosabbá módszerek alkalmazására a hatóságok
is tegyenek megállapításokat, ja-yaálaVokat'^
'•-••' '••• •• •.-.', j'-v- .
.' " -r"'
A harmadik gondolatként a banyatőrvény, olyan irányú revízióját kell felvetnünk, amelyben a hatáskör és illetékes. seg kérdésének a rendezését tartjuk megvizsgilandónak. .... v.Például a törvény kizárólagos illetékességét, állapítja-•
meg az OBF-nek bizonyos ügyekben, eszel szemben- a gyakor- ••-:'
latban azt találjuk, hogy az itt megfogalmazott feladatok-' - közül már van olyan, amelyet nem közvetlen a fő.bányahatóság
intéz. Hein az a hiba, hogy ez igy van, de ez azt mutatja,
hogy az ügyek intézésének kérdése hatáskör és illetékesség
vonatkozásában módosításra szorul,.A szénbányászat vonatkozásában belépett a szervezeti egységbe a Magyar Szénbányászati Tröszt. Az MSZT. bányajogi jogalanyisága is rendezendő feladat.
Ügy érzem, egy kérdést meg fel kell vetnem, amely éppen a bányahatóság szervezeti felápitesere vonatkozik,
A magyar államigazgatásban az ü^.yek intézésónéi a két
lépcsős rendszer a törvényes. A bányahatóság esetében, figyelemmel a körzeti bányamüszaki felügyelőkre, akik végeredményben a bányaüzemeknél székelnek, valójában e^y harmadik
lépcsőt képviselnek.
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Véleményünk, hogy itt is kétlépcsős rendszer valósuljon meg, a körzeti "bányaműszaki felügyelő hatásági";téyé-*
kenysegét; mőllőzhtítőjaek látjuk. Az igy felszabaduló értékes szakembereköt más hatósági feladatok ellátására leket-'
igénybe venni.
:..-.;?•
Javaslatom szeretném alátámasztani azzal, hogy az elmúlt néhány esztendőben olyan kormány- és miniszteri rendeletek születtek, -amelyek a vállalatokat kötelezik a biztonsági apparátus létrehozására, mellnek, ha nem is hatósági
joggal, de.a feladatokban hasonló elvekkel kell dolgozni,
mint a körzeti bányamüsZaki felügyelőknek. Ezzel foglalkozik a34/1967. Ali.24-./ Kőim. lendeléféc-a 6/196?, /X»6»/,
SZOT; szab. #-valamint-ennek'végiehajtáfeájca kéezUlt 2/19$9.
/III.22./ ez. HÍM. ez, íend.
Ez a rendelet a dolgozók egészségének és testi épségének védelméből szól és szabályozza a vállalatok, illetve
üzemek biztonságtechnikai szervezetét.
Ha valaki most azt mondaná, hogy a hozzászólásomban
többet-foglalkoztam bányahatósági gyakorlattal, mint pl.
a tröszti, minisztériumi vagy földtani hatóság ügyintézésével, kérem ezt:'ne értsék félre. A'gyakorló bányász partnere és döntően jó partnere a bányahatóság, igy természetes,
hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk'többet*
A felvetett gondolatok helyessége vitatható, de erre a •••••
vitába szükség van, ez viszi előbbre az ügyet. A hozzászólás,
a gondolatfelvetés, a kritika, amely elhangzott, nem kivánja mindenben a teljes egyetértést,
Bányajogunk féltésének, fejlesztésének, tökéletesítésének szándékát kérem viszont, hogy egyértelműen fogadja el
a Tieatelt Ünnepi Ülés.
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5./ K e z á s z ó l á s

Dr Zboray György, jogtanácsos / Központi Földtani Hivatal /
;.-.
!Fisztelt Ünnepi Ülés l
Felszabadulásunkkal szinte egyidoben, amikor az ország
újjáépítésének nehéz harca folyt, amikor a demokratikus
életforma alapjait rakta le az ország, hívta életre államunk a földtani kutatás központilag irányító-, az ásványi
nyersanyagkészleteket felmérő, számbavevo és nyilvántartó
földtani szervezetét,
•->. * •<- •.-.' •'•*•'.
\ »' ~ . . . •
' . • • : • -J •• -J •'-.-.
Az első országos ^jzsin^ünek nevezhető ásványvagyonfelmérés, illetve nyilvántartás 1953-ból való, az eísó összefoglaló földtani jelentés és készletszámitás pedig, amely
a komlói Kossuth akna kutatási eredményérőX:-ad :saámot, ..- ,;.u
1954-ben készült, lényegében ^zzel a tevékenységgel kéz- .,.dődött a földtani kutatás területén a hatósági munka, amely a népgazdaság elvárásai következtében évről - évre sokoldalubbá,r bonyolultabbá, vált. 20 évvel ezelőtt, 1955-ben'
kelt rendeletével kormányzatunk az Országos Földtani Főigazgatóság keretein belül létesítette az OÁB-t és nevezte ki
az Országos Ásványvagyon Bizottság tagjait, ruházta fel a
készletszámitások jóváhagyási jogával, az ásványvagyonmérlegkoszitás kötelezettségével.
A Központi Földtani Eivatál.földtani hatósági jogkörét,
a földtani kutatás államjogi igazgatási helyzetét végül is
alapvetően a Bányatörvény és annak végrehajtási utasítása
rendezte, határozta meg működését a bányászat "teljes folyamatában, összhangban a bányaigazgatás felügyeleti, hatósági
szerveivel.
A Bt. alapján került sor az 1013/1964./V.4./ Korm. sz,
határozat kiadására> amely taxatíve rögzítette a KFH hatáskörét, szervezetét és működését.
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Feladatkörét a Minisztertari&es a mürevalósági feltételek / a kondíciók / jov.ihagyasa.nak jogával 1964-ben tovább
bővítette. Ezz-el a döntősével beleszólási jogot biztosított a kutató- és termelő vállalatok ásványvagyongazdálkodási tevékenységébe. Megteremtette annak előfeltételét,
hogy létrejöhessen az "Ásványvagyongazdálkodás és Ásványvédelem Rendjéről szóló "tárcaközi" utasítás, s ezzel megindulhasson legfontosabb ásványi nyersanyagféleségeink gasdaságossági alapon történő megismerése, mürevalósági minősítése. Ezen alapvető rendelkezésekben foglalt teendőknek
a gyakorlatban történő megvalósítását az érdekelt hatóságokkal, /OBI1, OVH./, tárcákkal egyetértésben a KPIV számos utasításban, módszertani előírásban szabályozta.
A kutatásoknak az ország földtani megismerését kell szolgálniok. A fő cél megvalósítására a Bányatörvény fontos
előírásokat tartalmaz. Meghagyja, hogy a kutatásokat az
országos földtani kutatási terv alapján kell végezni, "továbbá a kutatások tervezésénél és végrehajtásánál valamenynyi fellelhető ásványi nyersanyag vizsgálatára, a tudományos
és gyakorlati kérdések együttes megoldására kell törekedni.
E szabályokból négy alapvolv következik: a koncentráltság, a komplexitás, a tervszeriisé-g és a fokozottság.
A tapasztalatok valóban azt mutatják, hogv a személyi és
az anyagi erők ésszerű koncentrálása szükséges a kutatásoknáca legrövidebb időn belül történő megvalósítására. Az a
szempont, hogy a kutatásokat i rangsorolt fő nyersanyag
mellett minden nyersanyagra és azok minden irrxnyu felhasználhatóságára kiterjesszük, végsősorban nagyon sok új ááványi nversanyag felfedezéséhez vezetett már bennünket. A tervszerűséget azáltal sikerült biztositanunk, hogy a népgazdasági tervben jelentkező igényekkel összhangban igyekeztünk
összeállítani az országos földtani kutatási terv fő jellemzőit és odahatottunk, hogy a konkrét kutatási tervek
jóváhagyása is erre alapozva történjék.
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A tervszer .se g és a komplex módszer alkalmazása még
olyan nehéa területen is eredménnyel járt, mint pl. a ritkafémek kutatása. A kutatás fokozatosságán pedig azt értjük, ho^y az ásványi nyersanyagokat és azok jellemzőit maghatározott fokozatok, fázisok szerint igyekezünk megismerni ás bányatelepitéshez már csak akkor járulunk hozzá, ha
a kutatást valamennyi fokozatra nézve megnyugtatóan befejezték. ..
Az emiitett módszertani követelmények a Központi Földtani Hivatalt arra késztették, ho;,y az egységes gyakorlat .
kialakítása érdekében számtalan irányelvet, illetve utasitást adjon ki.
A teljesség igénye nélkül, a földtani hatóság jogai és
kötelezettségei röviden az alábbiakban vázolhatok.
Hatásköre kiterjed:
l./ a földtani kutatás előkészítésére, a tudományosan megalapozott ásványvagyon" rognózisoks ásványvagyonkátászterek alapelveinek kimunkálására, elbírálására,
2./ a földtani kutatás alapelveinek, irányainak, arányainak, hatékonyságának, teljességének, fokozatosságának,
komplex voltának megtartására, a kutatási ráfordítások
optimális voltának kialakítására, a megfelelő választék
- időbeni - biztosítására,
3./ a preventív ásványvT,gyonvédelem elősegítésére gazdaságossági megfontolások alapján, épitési tilalmak, korlátozások életbeléptetésének kezdeményezésével; Ennek
keretébe tartozik vonalas létesítmények várostelepülési
és iparfejlesztési programok ásványvagyon oldalról történő véleményezése,
4./ a földtani kutatás eredményeinek értékelésére,
5./ az országos ásványvagyon nyilvántartás állandó bővítésére, korszerűsítésere, a vállalatok éves ásványvagyon-
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gazdálkodási tevek^nyse/éntk elemzésére, a kormányzati,
az államigazgatási szarvek Rendszeres informálására,
$./ a nyilvántartott / a müveit, a kutatott és a feltételezett / ásványvagyon népgazdasági szintű éjrtákének
/múrevalóságának/ nfegállapítáaára,
7./ A "bánya tervezéséhez és telepítéséhez, a beruhizás
megvalósíthatóságának eldöntéséhez szüks-éges ásványvagyon arányok kialakítására, a megkutatcrttság mértékenek igazolására,,
8./ 2 termelés folyamatában a veszteségek, higulások optimális mértékének megállapítására, ill. az ásványvagyon•'-/
gazdálkodás szempontjából a helyes normatívák kialakítására,
\
$,/ a termelés során és a bányaművelés megszüntetésekor az
ásványvagyon felhagyások, visszaminősítések véleményezésére, illetve elbírálására,
10./ a bezárt, illetve a- kimerült bányák ásv-áhyvagyonának
elszámolására, az ásványvagyonnak az országos nyilvántartásból való törlésére.
A Központi Földtani Hivatal a kormányzat -által reáruházott,
fent vázolt alapvető hatósági feladatainak ellátásához az
ásványvagyongazdálkodásban és ásványvagyonvédelemben érdekelt államigazgatási szarvektől komoly segítséget kap, számos esetben a feladatok megoldása Együttes munka eredménye,
Az ásványos anyagok földtani kutatása és termelése teljes
folyamatában reáháruló hatósági ügyek ellátásában fokozottan
j
kivan támaszkodni a MFI keretében létrehozott Területi FöldtaniSzolgálatokra. A földtani szolgálatok a KFH. által /korlátozott mértekben / átruházott hatáskörben helyi földtani hatósági szerepkört is betöltenek. Tevékenységük ebben a minőségükben egyelőre - illetékességi területükre kiterjedően - a
mezőgazdasági termelő'szövetkezeteknek, állami gazdaságoknak,
tanácsi vállalatoknak az állami bányászatot kiegészítő, segéd-
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üzemi jelleggel folytatott b. nyászati, ásvónygazdálkodási
tevékenységének segítésére,, az állami érdekekkel való"
Összehangolására, illetve figyelemmel kisérésére terjed ki.
Ezekben kivanjám vázlatos áttekintést adni a KFH. hatósági tevékenységéről.
A közeljövő egyik új., fontos hatósági feladati lesz a
környezetvédelem és az asványvagyonvédelem összhangjának
megreremtése. Ezen a téren foglalkozni kell többek között
- az ásványos anyagigénybevetel környezetszennyező hatásával / viz-, lavegő-, földfölszin-szennyezés /.
A Bt-ben és a végrehajtására vonatkozó rendeletekben
rögzitett központi akarat, ho&y hogyan kerül végrehajtásra
az ásványvigyongazdálkoáás vonatkozásában, főleg a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél, azt az alábbiak szerint
illusztrálom.
Azért választottam ezt a példát, mert az egyre nagyobb
lakásépítkezés! program végrehajtása során 1968. óta egyre
több szövetkezet nyitott épit.őanyagbányát - gyakran engedély,
kellő technika - és a Bt,, illetve a vonatkozó jogszabályok
figyelembevétele nélkül.
A KPH irányítása alatt a MAPI keretében 1970 óta működő
Területi Földtani Szolgálatok átruházott hatósági jogkörben elsősorban a segéd izemi jelleggel működő bányaüzemeket
ellenőrzik.
1970 óta a Területi Földtani Szolgálatok - erejükhöz mérten - fokozatosan veszik számba a szövetkezeti bányákat
ügy, hogy már 1972-ben az OÁB 48 termelőszövetkezeti bányaterület összefoglaló földtani jelentését tárgyalta le.
Ennek ellenére ebben az egyre jelentősebb szaktorban
- a fenti vonatkozásban - még sok a hiányosság.
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így a Déldunantuli Területi Földtani Szolgálat f ó'geológusa
ez évi nyilatkozata szerint az építőipar számára egyre fontosabb alapanyagnak, a folyamkavicsnak termelését 50 $-ig
s
végzik gazdaságosan. Baran /a megyében 6 olyan kavicsbánya
van TSz müvelégében, ahol -a hozzá nem értés miatt sok anyag
kárbavész. Sokszor előfordul az is, hdgy nem végeztetnek
kellő kutatást és nem tudnak arról* hogy 100 méteren belül
is számottevő kaviósré$egeik vannak.
Visszatérve az OAB és a Területi Földtani Szolgálatok
együttműködésére - a fenti példa nyomán sematikusan - a mérlegmedhanizmus tükrében a helyzet a következő.
Az OÁB Titkársága - az épitőipari mérleg elkészítését megelőzően - bázisszámokkal / előző évi adatok / kitöltött adatlapokat küld ki a Területi Földtani Szolgálatokhoz. A Szolgálatok ezeket az úgynevezett "iidúló bázisadatokat" egyeztetik, majd az üzemeltetőnél is ellenőrzik. Ezt követően az
adatlapokra az üzemeltetők a tárgyévi adatokat tüntetik fel,
mint a termelt mennyiséget, a veszteséget, illetve az évközi
változásokat, stb. Ezután az eljárás visszafelé történik ügy,
hogy az utóbbi adatokat a Területi Földtani Szolgalatok a
helyszínen ellenőrzik, majd az OÁB Titkárságához megküldik,
ahol az adatok superrevideálasa után az országos ásványvagyonmérlegbe való bedolgozásuk történik meg.
Hogy mindkét szervnél ugyanazon adatok területen történő
ellenőrzése mennyire fontos, arra egy rövid gyakorlati pélo
da: egy TSz bányaüzem 300 em termelést tüntetett fel. Az
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a leművelés csupán 5ÖGm2 volt. Ez a tanácsi szakigazgatási szerv adónyil- .
vantartáfából derült ki. Azért adott az üzem hamis adatot,- ,
inert az 5 méteren aluli készletet nem akarta kitermelni. ',
Ehhez ugyenis már nem volt megfelelő gépe és annak beszerzését nem t irtotta rentábilisnak. Ez az eset is a közvetlen
ásványvagyonvédelem egy esete.
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A továbbiakban a Terű éti Földtani Szolgálatok és a
helyi szervek kapcsolatán- k néhány gyakorlati vonatkozásáról szólva, abból kell kiindulni, hogy a Szolgálatok
hatáskörébe csak a segédüzemi jelleggel működő helyi igények kielégítésire szolgáló bányák tartoznak. Ezek készleteinek kutatásári vonatkozó javaslatot az OÁB és a termelő
üzemek a közvetlen felügyeleti tanácsi szerveivel egyeztetik,
A Területi Földtani Szolgálatok a kis volumenű - 25 em-^
készletü és helyi érdeket szolgáló ;10ezer tonna termelés vagy a szabványban előírtakat el nem érés esetén saját-hatáskörben hagyja jóvá a kutatást. .
.-.'HAz OÁB, a tanácsi szervek és a Területi Földtani Szolgálatok részérc)! a kutat isi javaslatok jóváha0yása előtt kerül
sor min lázon szempontok közvetlen érvényesitésére, amelye,ket
a" jogszabályok' előírnak és a népgazdasági vagy a helyi érdekek motiválnak.
Itt ki kell térni a KBF-ek és a Területi Földtani Szolgálatok szerves és jó együttműködésére. Főleg a bányatelek
megállapításoknál, valamint az ipari beruházásoknál a íft-ben
előirtaknak szereznek érvényt. Mindkét szerv'ugyanis a' szakmai előirásai szempontjából ellenőrzi és "'vizsgál ja a létesítmények, engedélyek lehetőségeinek feltételeit.
Ez a kettős szűrő kell, hogy 'biztosítsa az ásványvagyon védelmét.
Az elmondottakból látható, hogy a Szolgálatok és a helyi
igazgatási szervek, valamint az üzem-eltetők között igen gyá^
kori a kapcsolat. Ebben a vonatkozásban nem érvényesülnek
főleg a TSZ-eknél, illetve a helyi szerveknél a Bt.:;és a Bt,
Vhr. alapján kiadott utasitások. Ezért mielőbb szükséges egy
magasabb szintű szabályozás, gondolom a Bt„vagy a Bt.Vhr.
módositásával, amely egyértelműen rögziti a Területi Földtani Szolgálatok hatósági jogkörét és ebben a vonatkozásban
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rendezi a tanácsi szervekkel, valamint a TSz-okkel / helyi
üzemeltetőkkel / való viszonyít, továbbá azok feladatait.
Tisztelt Ünnepi ülés !
A földtani kutatás jelenlegi szervezete alkalmasnak mutatkozik a jövőben is a földtani hatóságtól elvárt feladatok megoldására. A Központi Földtani Hivatal folyamatosan végzi tevékenységét az ország földtani megismerése érdekében,
Jövibeli feladatai az új ötéves terv
szanak: tovább folytatjuk tehát fóleg a
anyagok, mint a szénhidrogének, szenek,
és ás építőanyagok kutatását, a kutatás
és hatékonyságának növelésését.

követelményein alapkiemelt ásványi nyersbauxit, a ritkafémek
intenzivebbé tételét

Végül elércezettenk látjuk az időt ahhosi, hogy a földtani
kutatásra vonatkozó jogi anyag gyűjteményes közreadásával
erősítsük a kutató munkában résztvevő vezetők és beosztottak
tevékenységét, emeljük a vezetés szinvonalat. 1955 óta a földtani hatóság 'számtalan utasítást adott ki, amelyekben a fogalmak,a meghatározások változatosak és az elgondolások is különbözőek. Ez természetes is, hiszen húsz év' alatt nagyot
fejlődött az állami és a tudományos élet, aá irányítás i'endszare,.és módszere. Ezért az utasítások felülvizsgálata folyamatban vanj az elavult rendelkezéseket hatálytalanítani
fogjuk és a földtani kutatásra vonatkozó valamennyi jogszabálival együtt gyájteniányösen közreadjuk á, földtani kutatásban résztvevőit tíjekoztatására. Ez egyúttal a kutató szervek
gyakorlatának az egyésgesitését is szolgálja.
Megítélésünk szerint a Bányatörvénynek a földtani kutatásra vonatkozó rendelkezései beváltak, ezek az elkövetkezendő időben is elősegítik az ország földtani megismeréséhez
szükséges munkákat.
j-.-
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Kreffly Gábor OBF elnökhelyettes, a Bányászati Szakosztály elnöke.
Tisztelt Ünnepi Ülés ! Kedves Elvtársnők? Elvtársak !
Engedjék meg, hogy a zárszó jogán először ünnepi ülésünk
kezdeményezőjéről, szervezőjéről és rendezőjéről, az OMBKE
Bányászati Szakosztályán belül tevékenykedő Bányajogi Munkabizottságról, annak tevékenységéről emlékezzem meg.
A 70-es évek elején 9 bányajog koiszeiü művelésére alakult
és azóta aktivan tevé-ke-nykedő munkabizottság sok, jóldikerült rendezvény előkészitést,re. lebonyolítására emlékezhet ",
vissza. Ezek közül az 1970. évi 'salgótarjáti ünnepi .ülés, 1971.
Dr Hansjoachim Schönherr /WM/ és Dr Emanuel Mraz /CSR/
vendégelőadód előadásar
a német demokratikus, illetve a
csehszlovák bányajog j.wjlődés^rőlj az 1972. évi balatonalmádi
veszprémi bányakár ankét, az 1973. évi miskolci asványvagyon-védelmi és az 1974..uvi dorogi bányavízjogi és bányavíz hasznosítási konferencia a legemlékezetesebbek".
Egy-egy konferencia, ünnepi ülés valódi eredményé-t az.o.n...
lehet lemérni, hogy mondanivalója mennyire volt maradandó,
milyen mórtékben térnek vissza tcziseire, de főleg azon,-...hogy
a résztvevőket milyen új ismeretekhez juttatja,.-mennyire segíti okét munkájukban. Mai ünnepi ülé'sűnk. ilyen-•ért4kelé.sére
nem vállalkozhatom, annyit azonban szeré-nytelenség nélkül is
megállapíthatunk, hogy az alkalomhoz mél"*tó, az eredményeket
és feladatokat helyesen összegező rengos ünnepi ülés rosztvevÓi lehettünk. És ezért köszönet illeti a Bányajogi Munkabizottságot, az ülésen közreműködő Nehézipari Minisztériumot,
a Központi Földtani Hivatalt, az Országos Bányamüszaki Főfelügyelőséget és házigazdinkat a Magyar "Állami Földtani Intezetet,
F
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Ügy Ítélem meg, hogy nem It-het feladatom a mai ünnepi
ülésen elhangzott előadásokban és hozzászólásokban érintett minden kérdés részleted értékelése és elemzése, már
az idő hiánya miatt sem.
Havrán István elvtárs bevezető előadásában halloutuk,
hogy az Általános Osztrák Bányatörvényt 1854-ben adták ki,
ás az több mint 100 éven át volt hatályban, mig végül is
fölváltotta azt a jelenleg is hatályos Bányatörvény, amely
még ma is konstruktívan szabályozza a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények között a bányászati tevékenységet.
A Bányatörvény elfogadásának 15. évfordulója kapcsán ügy gondolom meg kell emlékezni a hazánkban végbemenő ipari forradalomról is, mert ennek tükrében plasztikusabb képet kapunk
az 1960. évi III. törvényben megfogalmazottakról. A felszabadulás óta a magyar bányászatban is i0en gyorsütemü fejlődés következeit be, amelynek követése -mind a műszaki, mind
az egyéb területen dolgozóktól megkövetélif hogy folyamatosan gyarapítsák azokat az ismereteket, amelyek a munka végzésénél mind magasabb fokon jelentkeznek. UQT érzem egyet
kell értenünk abban, hogy n^hez feladatot jelent a jogalkotók számára minden iiőben, i^y 15 évvel ezelőtt is a kodifikációs munka akkor, amikor egy dinamikus társadalmi és gazdasági fejlődés közepette kell jogi szabályozást végezni, az
időtállóság szem előtt tartása mellett. Ho^y ezen együttes
igények figyelembevétele, illetve megfogalmazása a Bányatörvény előkészítő munkájában résztvevőknek sikerült, igazolja,
ho^y a törvény módosításával kapcsolatban ezidáig intézkedést
nem kellett tenni. A jövőben azonban bizonyosan szükség lesz
- erre az előadások és különösen a hozzászólások utaltak a bányatörvény végrehajtási utasításának módosítására, értelmezésére, de különösen a bányahatósági szabályzatok folyamatos korszerűsítésére. Indokoltnak tartom külön megemlíteni,
hogy a Bán~,rat örvényben i^en előrelátóan sikerült szabályozni
az ipart irányító minisztériumok, a bányahatóság, és a földtani hatóság feladatait és hatásköreit, mert bár azok élesen
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elhatárolódnak egymástól, mégis L rységet alkotnak.
A feladatok és a hatáskörök magfe^elő jogi szabályozása
tette lehetővé, - többek között - hogy ezen, egymás mellé

rendelt szervek között folyamatos jó munkakapcsolat jött
létre.
A kodifikáció sikerének tudható be az alapos előkészítő
munka, amelyet 15 évvel ezelőtt végeztek a népgazdaság különböző területein dolgozó szakemberek. Szinte mar közhelynek tűnik az a megállapítás, hogy a Bányatörvény kiállta az
élet próbáját, örömmel kell megállapítanom, hogy a Bányatörvény szerkesztésében résztvevők nagy számban jelentek meg a
mai ünnepi ülésen, akik köziíl már egyesek nyugálloraányuak,
de továbbra is igen aktivan dolgoznak - a népes bányászcsalád tagjaiként -a szocialista magyar társadalom mielőbbi felépitésén.
Minden megalkotott és kihirdetett jogszabály sorsa előbb
vagy utóbb az, hogy jogtörténeti anyaggá válik. Amikor a jogtörténettel foglalkozó szakemberek valamikor később esetleg
bonckés alá veszik az 1960. évben megalkotott, a felszabadulás
utáni első ipari törvényt és a korra jellemző társadalmi, gazdasági környezetben vizsgálják, ügy gondolom, hogy megalkotott
véleményük pozitiv lesz.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm még egyszer ünnepi ülésünk előadóit, rendezőit, és hozzászólóit. Eredményes munkát,
ehhez jó egészséget, jó szerencsét kivánok.
Az ünnepi ülésünket bezárom .
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Ö s s 2 e f o g l ja_ I^j5
A két napra tervezett, de az érintett főhatóságok vezetőinek évvégi súlyos elfoglaltsága miatt ery napra sűrített
ünnepi ülés magas szintű, rendkívül értokes előadásai a
bányaigazgatás 15 évéről - méltó keretül szolgáltak a bányatörvény 15 éves jubileumához;. Az előadók és hozzászólók
mérlegre tettek és hitelesen dokumentálták a bányatörvény
15 éves gyakorlatát s megmutatták - mint errj leghivatottabbak - a további fejlődés útját...
Di> Mónus La,1cs kandidátus, a MT Titkársága Jogi Osztályának vezetője az ünnepi ülés első szakmai előadásában átfogóan ismertette a szocializmus építése, s a politikai irányítás
miatt komplikált, de erősen fejlődős államigazgatásunk általános és különleges szocialista feladatait, s ezek közölt a
bányaigazgatás különleges célkitűzéseit. Megállapított,' hogy
az állam elsődleges termelési igazgatási teendői mellett a
bányatörvény kitűnő rendelkezései teljessé tettek a kalsszikus bányahatóságnak önálló főhatósággá alakulását és a Bt.a
korszerű ásványvagyongazdálkodást irányító önálló főhatósággá
tette a köznonti földtani hatóságot.
Bár vannak mg€ problémák a bányatörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásában, de-a bányatörvény - véleménye szerint kiváló alkotásnak bizonyult, fő szabályai ma is elevenen élnek, s megszabják a bányászati tevékenység keretet és a bányaigazgatás fejlődésének fő irányát.
•,....
Menyhárlfa uászló, az OBF elnöke a bányahatóság feladatairól
sztJló átfogó, nagy előadásában a szocialista magyar bányahatóság 15 éves "őrködési" szakfelügyeleti, szabályalkotó tevékenységét ismertette. Elmondotta, hogy munkájuk a bányatörvény
megszabta, határozott utón és módon főképpen a műszaki fejlesztés, a tudományos- technikai forradalom által szükségessé
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vált berendelések, technológiák, müs ;aki üzemi tervek vizsgálatára és ellenőrzésére, a balesetek és üzemzavarok vizsgálatára terjed ki, szem előtt tartva mindenkor a bányászat
biztonságát és gaziaságosságát.
A jövőt illetően bejelentette, hogy az OB3? a XI. Pártkongresszus határozatai szellemében a közel jövő fő feladataként bankbiztonság további emelését és a környezet, a bányakülszin fokozott védelmét tűzték napirendre.
Seregi János, a MSZT vezérigazgatója, a hivatalosan távol
lévő Dr Halász Tibor HÍM miniszterhelyettes megállapításaként
előadta, ho^y a Nehézipari Minisztérium értékelése: .szerint a
bányatörvény olyan slevenenáLő, állandóan és folyamatosan ha- ••
tó* jogszabály, amely eddigi 15 évi határideje alatt az új nagy1'bányászati feladatoknak mint a Gyöngyös-\Tisontai nagy külfejtésnek, a Szeged-Algyő-i szénhidrogénbányászatna./?:, a dunántúli
uá- nagy bauxitbányászatnak, nehéz telepítési és művelési problémáit főképpen a bányakárok rendezését, -a műszálra fejlesztést,
a tervszerű ásványi \ nyersanyaggazdálkodást kiválóan megoldotta.
A bányatörvény - velemén/e szerint - kiválóan szolgálta a
tudományos - technikai forradalom, a gépesítés, központosítás
biztonsági követelménveit, továbbá- többek: között - az ásványvagyon gazdálkodás új, korszerű környezetvédelmi és egyéb össztársadalmi érdekű feladatait. A bányászat új. erőteljes fejlesztéséhez is szilárd alapot ad a 15 éves banyát'-'.-vény. A törvény
végrehajtási rendelkezéseinek módosításaira; fejlesztésére szükség van a bányakártalanítás és a tájrendezés problémakörében,..... .
ezt a KIM állandóan napirenden tartja.
Goda Miklós, a Mátraaljai Szénbányák műszaki igazgatóhelyettese hozzászólásában a bányatörvényt olyan kiemelkedő jogszabálynak minősítette, amely jól szolgálta és szolgálja a szocialista bányászatot, .a bányászat töretlen fejlődését.
A törvény új koncepciókra ösztönző, s arra irányt mutató rendelkezései nyomán a külfe.ltéses szénbányászat 1960. évi 15 %-
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ős részesedése rövid idő alatt 25 %-ra emelkedett.
Előadásában a technikai-biológiai rekultiváció különleges,
értékes, példamutató és a KGST részére is irányadóul elfogadott tevékenységét majd a re'cultivált területek késedelmes
átvétele miatti bizonytalansággal járó problémákat ismertette,
s kérte ezek jogszabályi rendezését.
Geda Miklós a továbbiakban javaslatodat tett a bányatelkek,
megállapításának meggyorsítására, bányakárok megállapításánál
a bányahatás gnak a bírói eljárást megelőző kizárólagos szakszérü közreműködésére, az illetékmentesség megszüntetésére, a
megszüntetett lakások pótlására és főképpen a környezetvédelem
új követelményei vonatkozásában.
Dr» Kiss László aranydiplomás bányamérnök, az OBP ny.főmérnöke hozzászólásában a bányaigazgatásí munka fejlődéséről és a
bányahatóságnak a bányátörvénvből fakadó időszerű feladatairól
szólt. A bányahatóság - előadása szerint - a felszabadulásunktól a bányatörvény megalkotásáig széleskörű, a bányászatnak
minden termelesi, elllátási, szervezési, igazgatási, biztonsági, és gazdaságossági tevékenységére kiterjedő működésével
jól megalapozta az első, magyar és szocialista bányatörvényt.
Az újszerűén, a dolgozók közreműködésével megalkotott, itthon és külföldön is példakép il szolgáló, ma is elevenen élő bányatörvényünkből folyóan a következő időszerű problémákat látjaj
l,/ Munkavédelmi- balesetelhárítási téren az oktatás és a propaganda megjavítandó.
2./ Bányaművelési-biztonságtechnikai vonalon a bauxit- és a
szénhidrogénbányászatban emelt viz bányavízzé nyilvánítása,
a biztonságtechnikai kutatásnak, továbbá a bányamentő és
• hányamérő szolgálatnak bányahatóság! vezetés alá helyezése.
3./ Bányahatósági - szervezeti problémakörben az országos Bányahatósági Tanács megalakítása, Bányahatósági Értesítő
indítása, az OBF elnöke ér-.col esi - kitüntetési - és anyagi
elismerési jogkörének bővítése, •
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KIernencsic3 István, A Magyar Szénbányászati Tröszt főosztályvezetője hozzászólásában*előadta, hogy a bányatörvény a gazdálkodó szer/ek szemszagébői nézve - jól szolgálta és
szolgálja a bányák igazgatását.
A teljes elismerés mellett - két területen - a végrehajtás terén,bizonyos továbblépés is szükséges és pedig a bányák xrokkal, a tájrendezéssel és az újrahasznosítással, valamint az;ásv-myvagyon gazdálkodással és az ásványvagyonielhagyással kapcsolatban. Az OMMe, Bányaraérő és Bánya jogi Munkabizottságai az érdekelt szervekkel már eddig is igen értékes
tapasztalatcserével segitette-^ezeknek a problémáknak a megoldását. Ezt folytatni kell. Az ásványvagypngazdálkodásnál :
a minisztérium és a földtani hatóság ilyen irányú leterhelése csökkenthető. Az ünnepi ülés munkája helyes irányt mutat
a jövő féladatainak sikeres megoldásához.
Dr Szemtpétery Erno_>_ a Borsodi Szénbányák osztályvestőjé,
a .lÍ8hézipari-;Müszati E yetem rnásodállásu adjunktusa'.hozzászólásában a bányatörvényt olyan nemes anyagból, gránitból '•'"--•
készült alkotásnak minősítette, amely c,sis-zolásra alkalmas "'..i: ";
és arra érdemes is. Csiszolási javasía/tai a következők.:-:': -; •'- .
l./ A bányakár panaszok ügyében elsőfokon a bányahatóság
döntsön.
- -.'"*"
2./ A. bányatörvény 1. §-ában megszabott biztonságos és gazdaságos tevékenységre a bányahatóság kapjon.közelebbi
útmutatást.
3./ Az OBF hatásköre, illetékessége a gyakorlatnak megfe- • .lelően szabályozandó.
4./ A bányahatóság körzeti bán/amüszaki felü0^elői hatósági
szervezete vállalati - bányaüzemi biztonsági szervezetté
minősítendő át. Az előadó mint gyakorló bányász a bá-- .
nyahatóságot döntően jó partnerének tekinti, ezért a.
bányatörvénnyel kapcsolatban a bányahitósagi problémákat látja elsődlegesnek.
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Dr Zboray György jogtanácsos, a KFíi osztályvezetője", hozzászólásaién ismertette a földtani hatóság tevékenységét,
különös figyelemmel az 1955-ben önálló főhatósággá szervezett hivatal addigi munkájáraés új feladataira. A bányatörvény
alapján alakult ki az ásványva ,'yongazdálkodási és ásványvagyon védelem rendje, s a négy alapelv: a koncentráltság, a
komplexitás, a tervszerűség, és a fokozatosság, A KFH
fokozattan támaszkodik a i/í/iFI köretében létrehozott, s jólbevált Területi Földtani Szolgálatok szervezetére. Az elő-,,.
adó a földtani hatóság jogait és kötelességeit 10 pontban összefoglalva találóan és tömören összegezte.
A közeljövőben fontos, új hatósági feladatának látja a környezetvédelem és az ásványvagyonvédelem összhangjának megteremtését. Ezen a téren i^en sok gondot okoz - mondotta - a segédüzemű kő-, kavics és homokbányászat működésének ellenőrzése.
Ehhez jogszabályi rendelkezésre van szükség, a Területi Földtani Szolga]-ratókra támaszkodva. Blxérkezett az ideje a bányatörvény jól bevált rendelkezéseiből kiindulva a földtani kutatásra, s az ásványvagyongazdálkodá^ra vonatkozó ,]0gszabály0i£
összegyűjtésének és felülviz gálatának.
Kreffly Gábor, OBF elnökhelyettes, az ünnepi ülés elnöksége részéről a zárszó jogán elsősorban köszönettel emlékezett
meg az OMBIC3 Bányászati Szakosztályán belül működő Bánya jogi
Munkabizottság hasznos tevékenységéről. Az 1970. évtől kezdve
évenként rendezett, 1-2 napos országos ankétok jól szolgálták
a bányajogi propagandát, a bányatörvény fejlesztését.
Ebben a fejlesztési munkában nem csekély elismerésre méltó
része volt a NIM-nek, a KFH-nak, az OBF-nek, a saz^erdekelt
főhatóságoknak, amelyek között értékes, folyamatos munkakapcsolat jött létre.
A hazánkban is végbemenő iP^ri forradalom, s a dinamikus társadalmi és gazdasági fejlődés nehéz, de értékes kodifiJ-cációs
munkája nyomán a bányatörvényt öl^an időtallóan sikerűit megalkotni, ho^y 15 év alatt nem kellett /lódositani.
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Ezt mutatja az ünnepi ülés résztvevőinek határozott, nyílt
demonstrációja, a kivétel néMcüli, elismarő nyilatköz .tok,
az erre leghivatottabb vezetők és szakértők részéről., Ezé:
•<
a nyilatkozatok egyben utat is mutatnak, ho0y a jövőben az
ünnepi ülés előadásai és hozzászólásai alapján történjék a
törvény korszerűsítése, állapította meg Kreffly Bábor elnöki zárószavaiban.
Végezetül még örömmel állapította meg, hó y első szocialista ipari törvényünk kiváló sikeres alkotóit is naf.„y számban üdvözölhettük ünnepi ülésünkön, amely a törvény megalkotását a jogtörténeti távlatból is szép sikerként értékelheti.
Az ünnepi ülés résztvevői a termékeny vitával fűszerezett
tízórai szünetben és főképpen az ülés bezárása után a i^FI
kiváló szakvezető geológusa Dr, Szenté Jánosné Szabó Orsolya
élvezetes magyarázata alapján maradandó élményként, megismerhették a MÁFI hírneves "mente ét malleo" létrehozott.kőzet- és
ásványkiállitását,

