
Okirat száma: KVFO/58862/2019-ITM 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

1.1.2. rövidített neve: MBFSZ 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Mining and Geological Survey of Hungary 

1.2.2. német nyelven: Berg und Geologischer Dienst von Ungarn 

1.2.3. francia nyelven: Service Minier et Géologique de la Hongrie 

1.2.4. orosz nyelven: Государственная служба по горному делу и геологии Венгрии 

1.2.5. spanyol nyelven: Servicio Minero y Geológico de Hungría 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  1074 Budapest, Hársfa utca 40. 

2  8600 Siófok, Liszt Ferenc utca 4. 

3  1143 Budapest, Stefánia út 14. 

4  7691 Pécs - Somogy, Búzakalász utca 2. 

5  5000 Szolnok, Nagysándor József utca 30. 

6  
2840 Oroszlány, Szépvizér, külterület, 0185 
hrsz. 

7  3151 Rákóczibánya, Tőkési út 21. 

8  3349 Nagyvisnyó, külterület, 0341/1 hrsz. 

9  1147 Budapest, Lőcsei út 59. 

10  1145 Budapest, Tallér utca 1/B. 

11  1145 Budapest, Torontál utca 32. 

12  1118 Budapest, Homonna utca 9. 

13  8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 91. 
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14  8237 Tihany, Cserhegy utca 1. 

15  2000 Szentendre – Papsziget 4468. hrsz. 

16  5000 Szolnok, Krúdy Gyula utca 16. 

17  9700 Szombathely, 4916/1 hrsz. 

18  2500 Esztergom, zártkert, 12187 hrsz. 

19  5540 Szarvas, külterület, 01268/2 hrsz. 

20 
Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai 
Obszervatórium 

1025 Budapest, Mátyáshegyi út, 4762-2 
kataszteri számú Pálvölgyi-Mátyáshegyi-
barlangrendszer 

21  7626 Pécs, Őrmezei út 54. 

22  3151 Rákóczibánya, Tőkési út 1. 

23  3151 Rákóczibánya, Tőkési út 3. 

24  1045 Budapest, Rózsa utca 21. IX/36. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1961. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a bányászatról szóló 1960. évi III. 
törvény. 

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet. 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Kormány 

2.4.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1054 Budapest, Hold utca 17. 

2 Magyar Geológiai Szolgálat 1143 Budapest, Stefánia út 14. 

3 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 1143 Budapest, Stefánia út 14. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

3.1.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet által 
meghatározott bányafelügyeleti, állami földtani és klímapolitikai feladatok. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841313 Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv alaptevékenységként a 
bányászat és a földtan - jogszabályokban meghatározott - állami szakigazgatási feladatait 
látja el. 

 
4.3.1. Bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekkel 

összefüggésben, hatáskörében: 
4.3.1.1 hatósági eljárást folytat le, 
4.3.1.2. szakhatóságként működik közre. 

 
4.3.2. Állami bányászati, földtani és klímapolitikával összefüggő feladatellátás keretében: 

4.3.2.1. földtani erőforrásokkal történő gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet 
végez, 

4.3.2.2. földtani közeg igénybevételével kapcsolatos tevékenységet végez, 
4.3.2.3. közreműködik az országhatárral osztott felszín alatti víztest kijelölési 

eljárásban, 
4.3.2.4. központi vízföldtani adattárat üzemeltet, 
4.3.2.5. országos kútkatasztert és hévízkút katasztert vezet és vízföldtani naplót állít 

ki, 
4.3.2.6. működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat, 
4.3.2.7. működteti a mélyfúrási magminta-gyűjteményt, 
4.3.2.8. kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai 

szervezetekkel, 
4.3.2.9. közreműködik a Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértői Bizottság 

munkájában. 
 

4.3.3. Állami földtani, geofizikai, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási 
feladatellátás keretében: 

4.3.3.1. földtani erőforrásokkal történő gazdálkodást és azok hasznosítását 
megalapozó tevékenységet végez, 

4.3.3.2. földtani közeg igénybevételével kapcsolatos kutatási tevékenységet végez, 
4.3.3.3. földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó kutatásokat végez, 
4.3.3.4. földtani veszélyforrások kutatásával kapcsolatos tevékenységet végez, 
4.3.3.5. nemzetközi jogból következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel, valamint 

a felszín alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átültetéséhez, ezek 
végrehajtásához kutatási feladatokat végez és azokban részt vesz, 

4.3.3.6. részt vesz az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatok ellátásában, 
kutatásokban és elemzéseket, stratégiákat, vizsgálatokat készít,  

4.3.3.7. ellátja a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésével és 
fejlesztésével kapcsolatos kutatási feladatokat. 

 
4.3.4. Egyéb feladatellátás keretében: 

4.3.4.1. közreműködik jogszabályok, szabályzatok előkészítésében, 
véleményezésében, 

4.3.4.2. koncessziós pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat lát el, 
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4.3.4.3. adatkezelő, információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző, -szolgáltató tevékenységet 
valamint adatszolgáltatással, jelentéstétellel összefüggő feladatokat végez,  

4.3.4.4. részt vesz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság munkájában, 
4.3.4.5. szakmai információs rendszereket működtet, 
4.3.4.6. szakmai képzéseket, értekezleteket szervez, 
4.3.4.7. szakmúzeumot, szakkönyvtárat tart fenn. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

2 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

3 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

4 014010 Általános K+F politika 

5 014020 Biotechnológiai alapkutatás 

6 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

7 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

8 041210 Munkaügy igazgatása 

9 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 

10 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása 

11 043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 

12 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása 

13 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 

14 044110 
Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat 
igazgatása és támogatása 

15 044310 Építésügy igazgatása 

16 045510  Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása 

17 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

18 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

19 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

20 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

21 062010 Településfejlesztés igazgatása 

22 063010 Vízügy igazgatása 

23 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

24 082044 Könyvtári szolgáltatások 

25 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

26 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

27 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

28 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozásból eredő 
kiadások mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási 
előirányzatának 25 %-át. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv elnökét a 
bányászati ügyekért felelős miniszter a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 246. § (1) bekezdése szerint nevezi ki és menti fel, illetve gyakorolja a vele 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
kormányzati szolgálati 
jogviszony 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

2 munkaviszony 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
278-279. §-aiban foglalt eltérésekkel 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  MAGYAR BÁNYÁSZATI  ÉS FÖLDTANI
SZOLGÁLAT 2019. augusztus 29. napján kelt, 2019. szeptember 05. napjától alkalmazandó KVFO/58862-
1/2019-ITM okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 05.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.09.05 15:43:42


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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