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Bányatörvény hatálya alá tartozik: 

 
 a) az ásványi nyersanyagok bányászata; 

b) a kitermelés szüneteltetése és a kitermelést követő tájrendezés; 

c) meddőhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése; 

d) a megszűnt föld alatti bányák nyitvamaradó térségeinek fenntartása, 

hasznosítása és felhagyása; 

…. 

j) a bányászati hulladék kezelése; 

… 

n) a felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és 

berendezése 

 

 
 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

 



 

 

Egyéb jogszabályok, amik a bányászati 

tevékenységet szabályozzák, „korlátozzák, tiltják”: 

 
 •a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 

2003. évi CXXVIII. törvény 

•a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

•a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

•a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

•a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

•az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

•az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

•a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

•a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 

•a kisajátításról szóló 2007. CXXIII. törv 

 

 

 
 Egyéb jogszabályok 

 



 

 

Selmecbánya városi és bányajogi kódexe 

 
 

Kódex két fő részből áll: 

•Városi magánjog közjogi és büntetőjogi 

szabályozása 

•Bányajogi rendelkezések 

Később az un. alsó-magyarországi 

bányavárosok közös jogává vált. 

XVI. században szélesebb körben 

alkalmazott bányajogi előírások függeléke. 

1801-ben a körmöci előírásokkal együtt 

országos érvényű bányajogi előírássá 

nyilvánítják. 

 

 
 Bányajog a XIII. században 



Bányatörvény által szabályozott bányabezárási 

tevékenység 

 
Bányatörvény által szabályozott tevékenységek, melyek célja, 

hogy a bányászati igénybevételt követően ha a terület 

használhatósága megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, 

biztosítsa fokozatosan a helyreállítást, és ezzel a területet 

újrahasznosításra alkalmas állapotba hozását vagy a 

természeti környezetbe illően kialakítását: 

• a bányatelek fektetés (újrahasznosítási cél meghatározása); 

• a bányabezárás; 

• a kitermelést követő tájrendezés; 

• meddőhányók hasznosítása és megszüntetése; 

• a biztosíték, pénzügyi fedezet a bányakárok megtérítésére, valamint a 

tájrendezési kötelezettség teljesítésére. 

 

 

 
 Környezet- és természetvédelmi követelmények érvényesülése 

 



Bányatörvény által szabályozott bányabezárási 

tevékenység 

 
A kitermelés befejezésekor a bányabezárásra 
kidolgozott műszaki üzemi terv elbírálása során 
vizsgálni kell a megszűnt bánya föld alatti 
térségeinek és egyéb közcélra hasznosítható 
létesítményeinek más célú hasznosítási lehetőségét 
is. Ennek során figyelemmel kell lenni a 
meddőhányó(k) hasznosítására és megszüntetésére. 

A hasznosításra nem kerülő föld alatti bányatérséget 
olyan állapotban szabad felhagyni, hogy az sem a 
környezetre, sem a felszínre veszélyt ne jelentsen. 

 

 

 
 Bányabezárás 



Bányatörvény által szabályozott tájrendezési 

tevékenység 

 
A bányavállalkozó (vagy a földtani kutatásra jogosult) köteles azt a külszíni 

területet, amelynek használhatósága a bányászati (vagy földtani 

kutatási ) tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen 

korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet 

újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti 

környezetbe illően kialakítani. 

A bányafelügyelet a tájrendezéshez szükséges feladatokról a 

műszaki üzemi terv, jóváhagyási eljárása során dönt. 

 

 
 Tájrendezés 



Bányatörvény által szabályozott biztosíték adási 

kötelezettség 

 
A bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő 
kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére a 
miniszter a koncessziós szerződésben, a 
bányafelügyelet az engedélyben a bányavállalkozó 
ajánlata figyelembevételével biztosítási szerződés 
megkötését vagy biztosíték adását írja elő.  
E pénzügyi fedezetnek ki kell terjednie a bányakárok 
megtérítésére, valamint a tájrendezési kötelezettség 
teljesítésére - ideértve a hulladékkezelő 
létesítmények környezeti kárait és rehabilitációs 
munkálatait - is. 

 

 
 Biztosítékadás 



Bányabezárást, tájrendezést meghatározó fő 

tényezők 

 
Bányaművelés módja: 

•mélyművelés 

•külfejtés 

Ásványi nyersanyag 
•mészkőbányák – geológiai tanösvények 

•kavicsbányák – pihenő, horgász tavak 

•homokbányák – rétek, legelők, pihenő, horgász tavak 

Helyi adottságok 

 

 

 

 

 
 Meghatározó tényezők 



Márkushegyi bánya bezárási munkái 5 ütemben 

 

 
 Mélyműveléses bánya bezárása 

Bányabezárási tevékenység 5 üteme a 2014 végén megállított fejtés kiszerelését és 

lezárását követően: 

I. ütem: a földalatti térségek környezetvédelmi tényfeltárása, akkreditát 

kőzetminta-vétellel és laborvizsgálattal, szükség esetén a bányatérségek 

kármentesítése. 

II. ütem: a föld alatt bányatérségekben található hasznosítható anyagok és gépek, 

berendezések, majd az acél biztosító szerkezeteket (TH-t) visszanyerése 

értékesítés céljából. 

III. ütem: a felszínre nyíló főfeltáró bányatérségek tömedékelése és lezárása. 

IV ütem: a felszíni létesítmények, telephelyek bontása, vagy a továbbhasznosításra 

való átalakítása és a bányászati hulladékkezelő létesítmények rekultivációja. 

V ütem: a bányabezárási tevékenység felszíni mozgás és talajvíz monitoring 

rendszerének a kialakítása és üzemeltetése. 



 
 Márkushegyi bánya meddőhányó tájrendezése 



 
 Márkushegyi bánya - bányászati építmények bontása 



Tájrendezés főbb munkái külfejtésekben: 

 
 Külfejtéses bánya tájrendezése 

Műszaki tájrendezés: 
•A haszonanyag kitermeléséhez szüksége humusz és meddő 
letakarítása, ideiglenes deponálása,  
•A maradó, új rézsűk biztonságos kialakítása, 
•Bányaudvar rendezése, 
•Visszahumuszolás, termőréteg elhelyezése a végleges 
formában kiépített területeken, 
•Az új bányató partjának biztonságos kialakítása, 
•A vízvezetés megoldása. 

Biológiai tájrendezés: 
•A területek fűvesítése, 
•Őshonos fák, cserjék telepítése, 
•Vizi növények telepítése a bányató kiépített területein. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Henrik hegyi meddőhányó: 

 
 Csolnok - Henrik hegy 



 
 Rehling Konrád lejtősakna 

Rehling Konrád lejtősakna helyreállítása: 



 
 XI. lejtősakna 

XI. lejtősakna helyreállítása, 
meddőhányó rendezése: 



 
 

Köszönöm  A figyelmüket! 

Jó szerencsét! 


