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Bürokráciacsökkentés
Kormányzati szándék
- az eljárások egyszerűsödje ek so
ás eljárás
- az eljárások rövidüljenek (felfüggesztés újraszabályozása, ügyintézési
határidők, so
ás eljárás
- hatósági dö téshozatali ké yszer övelése függő hatályú dö tés
A közigazgatási ürokrá ia sökke téssel összefüggőtörvé yek ódosításáról
szóló 2015. évi CLXXXVI. Törvény
108 törvény módosult
A ürokrá ia sökke téssel összefüggő egyes kor á yre deletek
módosításáról szóló 441/2015. (XII.28.) Korm. rendelet
158 kormányrendelet módosult
Miniszteri rendeletek módosítása

A sommás eljárás (Ket. 29. §)
A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha
a) a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok
ide értve az olya adatokat is, a elyek szolgáltatására a kérel ező e
kötelezhető alapjá a tényállás tisztázott,
b) i s elle érdekű ügyfél és
c) az eljárásra irányadó ügyi tézési határidő e éri el a két hó apot, vagy a
hatvan napot.
Ha a feltételek fennállnak, akkor sommás eljárásban 8 napon belül kell
meghozni a döntést.
Ha ilyen esetben a 8 napot elmulasztja a hatóság (de a döntést késedelmesen
meghozza), akkor a Ket. 33/A. § szerinti visszafizetést kell alkalmazni.
Nem kell indokolni a döntést a sommás eljárásban, ha a kérelemnek a hatóság
helyt ad.

Az eljárás felfüggesztése (Ket. 32. §)
Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés
előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül
megalapozottan nem dö thető el.
Az eljárást csak akkor lehet felfüggeszteni, ha törvény így rendelkezik.
Ilye törvé yi re delkezések a következők:
- Bt. 26/A. § (2) bekezdés [készletszámítási jelentés alapján kért bányatelek]
- 1995. évi LIII. (Ktv.) 66. § (5) bekezdés
- 2007. évi CXXIX. törvény (Tft.) 10. § (3) ekezdés [Ter őföld ás élú
hasznosítása, engedély hiánya.]
Az ügyfél kérel ére az eljárás e függeszthető fel.
Ha az eljárás e függeszthető fel, a hatóság az eljárást egszü teti! (befizetett illeték
visszajár, az ig. szolg. díj nem, a 78/2015. NFM rendelet nem tartalmazza az Itv. 80. §-át)
A településrendezési eszközökkel való összhang hiányában, hiába indul meg a
településre dezési eljárás, a á yatelek egállapítási eljárás e függeszthető fel.

Az eljárás felfüggesztése előzetes kör yezetvédel i eljárás

iatt

1995. Évi LIII. törvény (Kvt.) 66. § (1) A környezethasználat - a (2) bekezdésben
meghatározott kivételekkel a) a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - a b) pontban
és az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - a tevékenységre a környezetvédelmi
hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély,
b) az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a
környezetvédelmi hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély,
(5) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz
más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve űködési e gedélyezési
eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó
környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A
környezetvédelmi, illetve környezethasználati engedély megszerzéséig a
környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve
űködési e gedélyezési eljárást fel kell függeszte i.
A kör yezeti hatásvizsgálat köré e tartozik az előzetes vizsgálati eljárás is (a
tevékenység környezetre gyakorolt hatását vizsgálják ebben az eljárásban is!).
A kör yezetvédel i és a kör yezetvédel i űködési e gedély hatályá ak
egszű ése iatti felülvizsgálat e tartozik e e a kör e! [Kvt. . § (1) c) pont!]

A függő hatályú dö tés I. (Ket.

/A. §)

Kérelemre indult eljárásban , 8 napon belül a hatóság ak függő hatályú dö tést
kell hoznia, amelyben rendelkeznie kell a következőkről:
- az eljárás lefolytatásáért fizete dő illeték ek vagy díj ak egfelelő összeget,
ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérel ező ügyfél részére
megfizetni (10.000 Ft-ot sak akkor, ha a kérel ező ek e kell illetéket, vagy
ig. szolg. díjat fizetnie)
- a kérel ező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól (az eljárási
költségek viseléséről szóló dö tés e kell ko kréta re delkez i
- a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.
Kétszeres visszafizetés a hatóság részéről, ha e hoz két hó apo elül dö tést!
Nem kell függő hatályú dö tést hoz i, ha
a) a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül
- érdemben dönt,
- a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
- az eljárást megszünteti,
- az eljárást felfüggeszti vagy függő e tartja, vagy
- nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul;
b) a hatósági eljárás ügyintézési határideje legalább két hónap, vagy hatvan nap.

A függő hatályú dö tés II.
A függő hatályú dö tés for ái
- határozat, ha a kérelmezett jog gyakorlásáról is dönteni kell
- végzés, ha a kérel ezett jog gyakorlásáról e kell dö te i sak a kérel ezővel
kell közölni)
A Bt. 43/B. § (1a) és 44. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyeleti eljárásokban
nem kell a kérelmezett jog gyakorlásáról dönteni.
A függő hatályú dö tés hatályosulása:
- a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem
beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem
döntött és az eljárást nem szüntette meg.
Jogorvoslat: a függő hatályú dö téssel sze e :
- határozat esetén a jogorvoslati határidő a kérele
eérkezését követő két hó ap
leteltét követő aptól i dul ha addig a hatóság e hoz dö tést az eljárás a .
- végzés esetén az általános szabályok szerint (az eljárásban hozott határozat, vagy
eljárást egszü tető végzés közlésétől szá ított
apo elül lehet jogorvoslattal
élni)

Fellebbezési eljárás
A felle ezés e e lehet olya új té yre hivatkoz i, a elyről az ügyfél ek a
dö tés eghozatala előtt tudo ása volt. A felle ezést i dokol i kell.
A felle ezés el írálása sorá vizsgál i kell, hogy a felle ező által hivatkozott új
té yről a felle ező ek volt-e tudomása. Ha volt (pl. az ügy irataiból ez
megállapítható), és a fellebbezését csak erre az új tényre alapítja, akkor a
fellebbezést a Ket. 102. § (3) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el
kell utasítani. A fellebbezést elutasító végzéssel szemben a fellebbezés kizárt a Ket.
100. § 1 ekezdés h po tja alapjá , ezért írósági felülvizsgálat kérhető.
Ha a másodfokú döntés meghozatalához i s elég adat, vagy az elsőfokú dö tés
eghozatalát követőe új té y erül fel, vagy egyé ké t a té yállás tová i
tisztázása szükséges, a ásodfokú dö tést hozó hatóság a kiegészítő izo yítási
Eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.
A másodfokú hatóság csak akkor adhatja vissza új eljárásra az ügyet, ha új ügyfél
bevonására van szükség [Ket. 105. § (3)]. Természetesen súlyos eljárási hiba esetén,
a ely e orvosolható a ásodfokú eljárás a szi té va lehetőség az elsőfokú
döntés megsemmisítésére.[szakhatóságot nem vonták be az eljárásba.]

A Bt. módosítása
Személyhez kapcsolódó engedélyezési eljárások változása.
2016. január 1-től ejele téshez kötött a
- á yaüze i felelős űszaki vezetői
- hites á ya érői
- földta i szakértői
- yo ástartó ere dezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevéke ység.
Az erkölcsi bizonyítványt nem kell benyújtani, a bányafelügyelet szerzi be
ű ügyi yilvá tartó ól .
A bejelentés alapján a bányafelügyelet nem engedélyt ad ki, hanem értesíti a
ejele tőt a yilvá tartás a vételről.
Lé yeges, hogy a ro a tó esteri és ro a tásvezetői e gedélyek aradtak,
továbbra is engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
Ügyi tézési határidők:
- bányatelek megállapítás 60 nap
- kutatási engedély kiadása 20 nap
- egyéb kérelmek 21 nap (CO2 geológiai tárolás 70, bezárás 45 nap)

A BHGT felülvizsgálata
14/2008. GKM rendelet 2. § E rendelet alkalmazásában:
11. jele tős változás: a hulladékkezelő létesít é y szerkezeté ek vagy űködésé ek
olya változása, a ely a á yafelügyelet dö tése alapjá jele tős egatív hatással
lehet az emberi egészségre vagy a környezetre;
4. §
Az üze eltető a á yászatihulladék-gazdálkodási tervet ötévenként
felülvizsgálja. Ha a hulladékkezelő létesít é y üze elésé e vagy az elhelyezett
hulladék i őségé e vagy e yiségé e változás következik e, a változásról a
á yafelügyeletet tájékoztat i kell. Ha a változás jele tős változás ak i ősül, a
á yafelügyelet az üze eltetőt a á yászatihulladék-gazdálkodási terv módosítására
kötelezi. Az üze eltető a ódosított á yászatihulladék-gazdálkodási tervet
jóváhagyásra megküldi a bányafelügyeletnek.
1. Bányavállalkozó a BHGT-t felülvizsgálja, dokumentálja a felülvizsgálatot, és annak
megállapításait.
. Ha hulladék i őségé e vagy e yiségé e változás következik e, a változásról
a bányafelügyeletet tájékoztatja. Egyébként nem kell tájékoztatás!
. A á yafelügyelet dö t, hogy a változás jele tős-e (ha igen módosításra kötelezés).

Mu kavédel i képviselő választás
A választással kapcsolatos szabályok:
. Ha a u káltató ál foglalkoztatottak létszá a a főt eléri, akkor képviselőt kell
választani. A választás lebonyolítása, és a feltételek biztosítása munkáltatói kötelezettség.
2. Ha van önálló telephely, részleg, és ezeken a munkavállalók átlagos létszáma a választást
egelőző félév e tö
i t fő, akkor a telephelye , részleg él is kell képviselőt
választa i, ha a telephely, részleg vezetőjét az Mvt. -56. §-okban meghatározott
munkáltatói munkavédelmi jogosítványok részben vagy egészben megilletik.
3. Ilyen munkáltatói jogosítvány pl.az utasításadási jog, a munkavédelmi oktatások
megtartása.
. A egválaszta dó képviselők szá a igazodik az Mt.
.§
ekezdésé e szereplő
szá okhoz
főig- ;
főig- ;
főig- ,
főig- ;
főig- ,
fő felett-13)
. Az új sza ályok szeri ti u kavédel i képviselő választást,
- ha va választott u kavédel i képviselő, a egválasztott képviselő a dátu á ak
lejártát követőe ,
- ha i s választott u kavédel i képviselő, akkor a törvé y ódosítás hatály a lépését
. . . követő fél éve elül kell egtarta i.
Lényeges, hogy legyen jelölt, mert a jelöltet nem a munkáltató állítja, erre a kizárólag a
munkavállalók jogosultak (szakszervezet, ÜT, üzemi megbízott, munkavállalók többsége)!

Bányavállalkozó kártalanítása I.
Bt. 26/C. § (1) Ha a bányászati munkák végzése során a űvelésre
engedélyezett bányatelek területén a kitermelés befejezése vagy a koncesszió
egszű ése előtt olyan természeti, környezeti, űe léki vagy régészeti érték
válik ismertté, mely más módon nem védhető meg, az érintett hatóság
határozata alapján - melyben rendelkezni kell a bányavállalkozó
kártalanításáról is - a bányafelügyelet a bányatelket hivatalból csökkentheti.
(2) A bányatelek területének az (1) bekezdés alapján hivatalból történt
csökkentése miatt a bányavállalkozót egillető kártalanításra a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A kártalanítási összeget az (1)
bekezdés szerinti érintett hatóság köteles megfizetni - kivéve ha az
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat alkalmával vagy a bányafelügyelet
hatósági eljárásában a természeti, környezeti, űe léki vagy régészeti érték
meglétét, vagy annak korábbi tényadatokra, geológiai adottságokra alapozott
valószí űsíthetőségét a szakkérdés vizsgálata során jelezte - az általa hozott
határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül.

Bányavállalkozó kártalanítása II.
Tényállás: a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban
hozott határozatában (környezetvédelmi űködési engedélyben) a bányatelek egy
részén a bányászati tevékenységet kizárta NATURA 2000 érintettség miatt. A
bányavállalkozó kártalanításáról nem rendelkeztek. Bányavállalkozó kérte a határozat
kiegészítését a kártalanítás tekintetében. A kérelmet elutasították. Másodfok
helyben hagyta az elsőfokú határozatot, bíróság első fokra kiterjedőe hatályon kívül
helyezte, új eljárásra utasított, megállapítva a bányavállalkozói oldalon felmerült kárt.
Kúria megállapításai:
1. A kártalanítás alkalmazásának 2005. február 12. napját követőe van helye (a Bt.
26/C. §-a hatálybalépésének napja).
2. A bányatelek megállapításának időpo tja irreleváns.
3. A bányavállalkozónak jóváhagyott MÜT-tel kell rendelkeznie.
4. A kártalanítás nem a bányatelek kitermelésre engedélyezett részén elrendelt
korlátozás alapján jár, hanem a űvelésre engedélyezett bányatelek területén a
kitermelés befejezése előtt elrendelt korlátozás esetén.

Zárt területek felülvizsgálata
Felülvizsgálati szempontok:
1. Szénhidrogének, ércek (bauxit kivételével), fekete szenek tekintetében a
zártság fenntartása. Lignit esetében a korlátozás lehatárolása (Torony).
. A ély űveléses á yák egy kivételével ezártak. A du i sá yi ko essziós
pályázat sikertele volt. A folya at a lévő á yászati jog szerzési törekvések
nehézsége (környezetvédelmi eljárás, lakossági ellenállás).
3. A barna szenek, bauxit esetében a Vhr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott egy
kutatási lokk agyságú terület teki teté e a zártság feloldása. Lehetővé kell
te i a kise előfordulások kiter elését ter észetese a kutatási üte terv
szigorú meghatározása a területfoglalás kizárása érdekében)
. A á yászati jogszerzést e sak eglévő á yászati joghoz kap solódóa kell
lehetővé te i korá i CH-es sza ály, egy kutatási lokkal törté ő ővítés
lehetősége .
5. A zártság fenti esetek szerinti feloldása ásványvagyon védelmi problémát nem
vetnek fel, ásványvagyon-gazdálkodási ok ól élszerűek.

T/12743 Energetikai tárgyú törvények módosítása ; Bt. 41/A. § kiegészítése
Indokolás: „A Bt. szeri ti sza ályozás kiegészítése a ejele téshez kap solódó sza k io álásra
vo atkozó sza ályokkal.”
„ A á yafelügyelet írsággal sújtja azt
a a hites á ya érőt,
b) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakembert vagy felügyeleti személyt és
a földta i szakértőt,
aki a tevékenységére, továbbá a hites á ya érő teki teté e a á yatérképre is
vonatkozó, az e törvény végrehajtására szolgáló jogszabályokban meghatározott
követelményeket megsértette.
A e yi e a hites á ya érő, a yo ástartó ere dezést vizsgáló szake er vagy
felügyeleti sze ély, vala i t a földta i szakértő a
ekezdés szeri ti követel é yeket,
tová á a á yaüze i felelős űszaki vezető az
ekezdés szeri ti követel é yeket
a) ismételten megszegte, vagy
b) úgy sértette meg, hogy ezzel a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
ekövetkezett súlyos üze zavar és súlyos aleset ejele tésé ek és vizsgálatá ak re djéről
szóló jogszabályban meghatározott súlyos üzemzavart, súlyos balesetet vagy harmadik
személynek kárt okozott
a á yafelügyelet írság kisza ása ellett két évre eltiltja a tevéke ység folytatásától.”
[Bá yavállalkozói felelősség vs. hites á ya érői felelősség; „kis hi ák” súlyos
következményei] A törvény e rendelkezése 2017. január 1-jén lép hatályba!

Köszönöm a figyelmet!
Jó szerencsét!

