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1993. évi 

XLVIII. 

törvény a 

bányászatról 

 

203/1998. 

Korm. rendelet 

(Vhr.) 

A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1) 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 
44. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik [...] 
          p) a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok 

megkutatottsági szintjének növeléséhez és az 
adatok yilvá tartásához fűződő álla i érdek 
érvényesítése 

203/1998. Korm. rendelet (Vhr.) 
30/C. § (1) A bányafelügyelet a földtani közeg és az ásványi 

nyersanyagok megkutatottsága, a földtani 
veszélyek felmérése, és a földtani közeg 
hasznosítása területén gyakorolt hatáskörében 
eljárva […] 

             b) gyűjti, kezeli és szolgáltatja az e tevékenységek 
során keletkezett földtani adatokat. 
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203/1998. 

Korm. rendelet 

(Vhr.) 

 

MBFH elnöki 

utasítások 

A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (2) 

203/1998. Korm. rendelet (Vhr.) 
10/A. § (5) A á yafelügyelet kezelésé e  lévő közérdekű 

földtani adatokra vonatkozóan a betekintés és 
a kiadás módját […] az elnök határozza meg […] 

 

 

1/15/2007. sz. MBFH elnöki utasítás  
 az adattári doku e tu ok kezeléséről  
 

3/2012. sz. MBFH elnöki utasítás  
 a magminta-gyűjte é y kezeléséről 
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Bányatörvény 

módosítása 

2015.01.11-től 
 

Adattárról szóló 

elnöki utasítás 

kiegészítése  

2016.06.27-től 

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2015-2016 

A bányatörvény módosítása 2015. 01. 11-től: 
25. § (3) Üzleti titokként kell kezelni 
          a) a bányavállalkozó által a kutatás során szolgáltatott 

adatokat a kutatási jog egszű éséig, de legkéső  
a bányatelek megállapítására irányuló kérelem 
jogerős el írálásáig, 

          b) a bányatelken belül a bányavállalkozó által 
szolgáltatott földtani adatokat a bányászati jog 

egszű éséig, de legkésőbb az adatszolgáltatási 
kötelezettség időpo tjától szá ított háro  évig 

 

Adattárról szóló elnöki utasítás módosítása 2016.06.27-től 
A kapott adatokat az igé ylő sak az Adattárral kötött 

megállapodás után adhatja tovább harmadik 
személynek.  
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AZ ADATTÁR ÁLLOMÁNYAI 

Papír (+ mikrofilm)        4 200 fm 

- Jelentések     175 800 db 

- Fúrásdokumentációk   193 200 db 

Digitális adatok 

- Geofizikai mérési adatok      10-15 TB 

- Újabban: jelentések, fúrásdokumentációk    1-2 TB 

Kőzet i ták 

- Magminták      8 000 fúrás = 550 000 fm 

- Dokumentációs minták          n x 10 000 db 
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ADATTÁRI NYILVÁNTARTÁSOK 

 Jelentéstári nyilvántartás 
 Fúrások nyilvántartása 

 Szeizmikus mérések nyilvántartása 

 Bányászati területek nyilvántartása 

 Stb. 
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AZ ADATTÁR ELHELYEZKEDÉSE 

 

Osztott elhelyezkedés 

 Dokumentumok 

 MBFH (2 telephely): 241 000 db 

 5 Kormányhivatal:       98 000 db 

 30 adatkezelő ég:     56 000 db 

 Magminták 

 MBFH (4 telephely): 400 000 fm 

 6 adatkezelő ég:     150 000 fm 
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AZ ADATTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSA 

1959 1982 1989 1994 2002 2009 2015   
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Hungarian 

Office for 

Mining  

and Geology 

AZ ADATTÁR FORGALMA 
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Az Adattár 

állományában 

lévő minden 
nyilvános adat 

elérhető az 
Adatszobában 

A) ADATS)OBÁBAN ELÉRHETŐ ADATOK 

 Földtani-geofizikai jelentések 

 Fúrási dokumentációk 

 Feldolgozott 2D és 3D szeizmikus adatok 

 Terepi 2D és 3D szeizmikus adatok 

 Egyéb geofizikai adatok (gravimetriai, mágneses stb.) 
 Nyilvántartási adatbázisok 

 A kiírt koncessziós területek legfontosabb adataira 
vo atkozó átteki tő térképek, listák, jegyzékek 

 ... továbbá az Adattár állo á yába  lévő i de  
nyilvános adat 
 a korlátozott hozzáférésű adatok is egis erhetők, 

amennyiben az adatgazda erre engedélyt ad. 
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2013 

2. kör 

2014 

3. kör 

2015 

4. kör 

2016 

Cég 9 6 5 6 

Alkalom 28 15 35 56 

Fő „e ber ap”  44 38 78 194 

Megjegyzés: A koncessziós területek adatait 

a beteki tők az Adatszobán kívül, az Adattár 

olvasótermében is tanulmányozták 

AZ ADATSZOBA FORGALMA 
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TAPASZTALATOK 

 Az Adattárban kezelt adatok és információk 
felhasználása hatékonyan segítette a koncessziós 
pályázati folyamatot. Ez a tudásbázis 
nélkülözhetetlen mind az állami szervek részére a 
pályázatok előkészítésé e , i d a pályázók 
részére a felkészülésben.  

 Az érzékenységi vizsgálatok eredményeinek 
ismeretében a vállalkozók folyamatosan 
felkészülnek a pályázati kiírásokra. Ez az Adattár 
egyenletesebb terhelését biztosítja.  

 Az utóbbi években szinte kizárólag elektronikus 
for á a  elérhető adatokra va  igé y , ezért az ez 
irányú fejlesztést fel kell gyorsítani. 
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FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

 A hagyományos (papíralapú) dokumentumok 
digitalizálásának felgyorsítása. 

 A di a ikusa  övekvő digitális állo á y tárolásához 
szükséges kapacitás növelése, az eszközpark (szerverek, 
szkennerek, mikrofilmolvasók, olvasótermi számítógépek, 
szoftverek st .) folya atos korszerűsítése. 

 A kötelező adatszolgáltatás kereté e  az adattár szá ára 
átadott földtani adatokra vonatkozó előírások és ajá lások 

ódosítása, a digitális adatszolgáltatás elsőbbségé ek 
biztosítása, késő  általá ossá tétele.  

 Az i ter etes adatforgalo  lehetőségé ek kiszélesítése:  
 a hagyományos és térinformatikai nyilvántartási 

adatbázisok elérése;  
 hozzáférés iztosítása o il eszközökről;  
 teljes szövegű keresési lehetőség iztosítása;  
 a digitális adatok közvetle  feltöltési lehetőségé ek 

kidolgozása. 



 JÓ SZERENCSÉT! 

H-1145 Budapest, Columbus utca 17-23.  
www.mbfh.hu 

 hivatal@mbfh.hu 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


