1. Szervezeti, személyzeti adatok
LAPOK
Adat megnevezése
A Szolgálat által alapított lapok neve
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Évi
Jelentése
Geologica Hungarica series Geologica
Geologica Hungarica series Palaeontologica
A Szolgálat által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és
elérhetősége
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
cím: 1145 Budapest Columbus utca 17–23
A Szolgálat által alapított lapok
főszerkesztőjének neve
Felelős szerkesztő Zelei Gábor elnök
Műszaki szerkesztő: dr. Piros Olga

A HATÓSÁGI ÜGYEK ÉS AZOK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS
ADATOK
Adat megnevezése
A közigazgatási hatósági ügyekben a
hatáskörrel rendelkező, szerv, szervezeti
egység neve, illetékességi területe;

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat,
Bányászati és Gázipari Főosztály, országos
illetékesség
A közigazgatási hatósági ügyekben az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok felsorolása;
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=1&sid=0&hkl=106&lng=1;
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=1&sid=0&hkl=34&lng=1;
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=1&sid=0&hkl=56&lng=1; linken
érhetők el,
továbbá a bányatérképek feltöltése:
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=9&sid=0&lng=1; linken érhető el

A közigazgatási hatósági ügyekben az
eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak összege;
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=1&sid=0&hkl=97&lng=1 ; 78/2015.
(XII. 30.) NFM rendelet linken érhető el
A közigazgatási hatósági ügyekben az
alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás;
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény,
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=8598
9.256023; linken érhető el
Ügyintézés/Engedélyezési eljárások:
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=1&sid=0&hkl=107&lng=1
A közigazgatási hatósági ügyekben az
eljárást megindító irat benyújtására
szolgáló postacím (postafiók szerinti cím,
ha van), ügyfélfogadási cím és
nyitvatartási idő;
1145 Budapest, Columbus utca 17-23.;
Postafiók: 1590 Budapest, Pf. 95;
E-mail: info@mbfsz.gov.hu
Weblap: mbfh.hu
Ügyfélfogadás Kedd – Szerda – Csütörtök
9.00 – 12.00 között
A közigazgatási hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája;
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msi
d=1&sid=0&hkl=126&lng=1; linken érhető el
A közigazgatási hatósági ügyekben
igénybe vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás.
bányaművelési térképek feltöltése:
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?m
sid=9&sid=0&lng=1; linken érhető el

A SZOLGÁLAT NYILVÁNTARTÁSAI
Adat megnevezése
A Szolgálat által az alaptevékenysége
ellátásához használt saját fenntartású
központi adatbázisok, illetve nyilvántartások
jegyzéke
1. bányászati területek (Bater) nyilvántartása
2. geotermikus energiavagyon,
3. geotermikus védőidomra vonatkozó adatok,
4. kinyert geotermikus energia mennyisége,
5. hasznosított
geotermikus
energia
mennyisége,
6. geotermikus energia kinyerő létesítmények,
7. bányaüzemi felelős műszaki vezetői,

8.
9.
10.
11.
12.

nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői,
hites bányamérői,
földtani szakértői;
kutatási területre és a bányatelekre,
használaton
kívüli
bányászati
célú
mélyfúrásokra,
13. robbantómesterekre és a robbantásvezetőkre
vonatkozó nyilvántartások vezetése;
14. bányászati hulladékok kezeléséről szóló
miniszteri rendelet szerinti bezárt
bányászati hulladékkezelő létesítmények
nyilvántartása,
15. ásványvagyon-nyilvántartás, földtani
veszélyforrások nyilvántartása.
A Szolgálat által - alaptevékenysége keretében
- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közigazgatási határozatok bányászati jogra
vonatkozó adatai.
A 15. pont tekintetében a kezdeti ásványvagyon
minőségi és mennyiségi adatai, a vagyon éves
változására vonatkozó adatok, a korábban
azonosított földtani veszélyforrások adatai, az új
vagy újonnan megismert földtani veszélyforrások
adatai.
A Szolgálat által - alaptevékenysége keretében
- gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja
A nem minősített adatok megismerhetők
kérelemre, illetve bizonyos
adatok megtalálhatók a honlapon
Az adatkérést az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és a vonatkozó elnöki utasítás
szerint teljesíti az MBFSZ.
A Szolgálat által - alaptevékenysége keretében
- gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei
A vonatkozó elnöki utasítás szerint.

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje
A közérdekű adatigénylés általános rendje alapján
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Az adattartalom szerint illetékes szervezeti egység.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. tel: 3731 843 fax: 3731
840 e-mail: info@mbfsz.gov.hu
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek
nincs

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél
nincs

NYILVÁNOS KIADVÁNYOK
Adat megnevezése
A Szolgálat nyilvános kiadványainak
címei
1. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
alkalmi kiadványai,
2. Magyarország Földtani Térképei (különböző
méretarányban)
3. Magyarország Földtani Térképeinek
Térképmagyarázói
A Szolgálat nyilvános kiadványainak
témájának leírása
Földtan geofizika és határtudományok
A Szolgálat nyilvános kiadványaihoz való
hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés
mértéke vagy az ingyenesség ténye
Honlapról letölthető.

KONCESSZIÓK
Adat megnevezése
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok az alábbiak szerint:
9/A. § (4) A nyilvános pályázatok elbírálásáról
készített emlékeztetőben foglaltak közérdekű
adatnak minősülnek. Az ilyen emlékeztetőt bárki
megtekintheti, arról – a költségek megfizetése
mellett – másolatot kérhet.
19. § (2) A koncessziós szerződés azon tartalmi
elemei, amelyek a nyilvános koncessziós pályázat
kiírásának részét képezték, közérdekű adatnak
minősülnek.

