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A Johannesburgban 2002 õszén lezajlott világkonferencián és kap-
csolódó rendezvényeken a bányászat, már a hely szelleme miatt is, fon-
tos szerepet kapott. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad a teríték-
re került bányászati és környezeti vonatkozású kérdésekrõl.

Föld Csúcs és bányászat: nem ég és föld ellentéte

A 2002 szeptemberében, Johannesburgban megrendezett környezetvédelmi világkonfe-
rencia mindenütt nagy sajtóvisszhangot kapott. Nem kevés olyan megnyilatkozás látott nap-
világot, amely történelmi jelentõségû eseményként méltatta a konferenciát – de ugyanígy az
azt mélységesen elmarasztaló megnyilatkozások sem hiányoztak. Ami viszont az adott
szemlélõ nézõpontjától függetlenül tény, hogy egyre sürgetõbb a jelenlegi társadalmi és gaz-
dasági rendszer komoly átalakítása. Az emberiség hosszú távú túlélését és gyarapodását
ugyanis csak egy olyan berendezkedés elégítheti ki, ahol a mindenkori fejlõdés nem a jövõ
generációk, a fejlõdõ országok és a természeti környezet kárára történik.

Mivel minden bányászati tevékenység a természeti környezetbe történõ jelentõs mérté-
kû beavatkozással jár együtt, mindenképpen érdemes egy kicsit közelebbrõl is megismer-
kedni a Föld Csúcson hozott idevágó ajánlásokkal és döntésekkel. Nem valószínû, hogy
mindezek a közeljövõben jelentõs hatással lesznek a mindennapi munkára, hosszabb távon
azonban mindenképpen befolyásolni fogják a bányászati tevékenységek tervezését és lebo-
nyolítását – leginkább a tovább szigorodó törvényi szabályozás miatt.

Mindennek a fényében a következõkben egy rövid áttekintést adunk a környezetvédel-
mi világkonferenciák fejlõdésérõl, sorra vesszük a legutóbbi csúcstalálkozó bányászati
szempontból érdekesebb ajánlásait, majd pedig egy rövid körültekintést teszünk a vendég-
látó városban, Johannesburgban.

Egy kis történelem

Az elmúlt három évtized alatt megrendezett környezetvédelmi világkonferenciák nevé-
nek változása jól mutatja az ez idõ alatt történt szemléletváltozást. A történet 1972-ben kez-
dõdött, az emberi környezet védelmérõl Stockholmban megrendezett ENSZ konferenciával.
Ez volt az elsõ olyan jelentõs nemzetközi esemény, mely a környezetvédelem témakörét a
legfelsõbb politikai szintre emelte. Ennek megfelelõen az ezt követõ évtizedben sorra lát-
tak napvilágot az egész világon a különféle törvények, többek közt egyre szigorúbb káros-
anyag-kibocsátási határértékeket elõírva a bányamûvelés számára.

Habár a környezetvédelem iránt mind a mai napig nem csökkent az érdeklõdés, az
1992-es riói Föld Csúcs neve már jelentõs változásokat sugall. A „környezet és fejlõdés” mot-
tót középpontba állító világkonferencián már jóval nagyobb súllyal vannak jelen a fejlõdõ
országok számára fontos társadalmi, gazdasági és politikai kérdések. Ugyancsak itt fordult
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elõ elõször, hogy a politikusok zárt ajtók mögötti tárgyalásai mellett aktív szerepet játszot-
tak a különféle független környezetvédelmi és társadalmi szervezetek.

Föld Csúcs: Johannesburg 2002

Ez a több évtizedes trend legújabb állomásához a johannesburgi Föld Csúcson ért, mely
ezúttal az „ENSZ világkonferencia a fenntartható fejlõdésrõl” nevet kapta. Az elnevezés jól
mutatja, hogy a tanácskozás minden eddiginél szélesebb területet karolt fel, egyformán fi-
gyelembe véve az emberiség számára legégetõbb gazdasági, társadalmi és környezetvédel-
mi kérdéseket. 

A szerzõ személyes helyszíni benyomása alapján ez a sorrend egyébként egyfajta politi-
kai fontossági sorrendnek is tekinthetõ, mégis tagadhatatlan tény egy olyan megközelítés
térhódítása, ahol a környezetvédelem integrálódik az összes többi szektorba. Fontos meg-
említeni, hogy a konferencia teljes idõtartama alatt igen nagy hangsúlyt kaptak a fejlõdõ or-
szágokkal kapcsolatos kérdések, mindenek elõtt a szegénység leküzdése, a globalizáció és a
világméretû egyenlõtlenségek csökkentése. 

A fenntartható fejlõdés a konferencia szerint tehát egy olyan fejlõdési pálya, mely a gaz-
dasági, társadalmi, és környezeti érdekeket egyformán figyelembe veszi és nem a természeti kör-
nyezet, a jövõ generációk vagy a fejlõdõ országok kárára történik.

Érdemes megemlíteni, hogy a johannesburgi Föld Csúcs tulajdonképpen kettõ, egymás-
sal párhuzamosan futó konferenciából állt. A médiában nagy visszhangot keltett „hivatalos”
konferencia az ENSZ szervezésében, magas rangú kormányzati tisztviselõk jelenlétében
zajlott. E mellett azonban a független környezetvédelmi szervezetek is megrendezték a ma-
guk csúcstalálkozóját, a Világ Népeinek Találkozója (Global Peoples’ Forum) néven. Habár
a két konferencia alapvetõen más érdekcsoportokat tömörített, és ennek megfelelõen dina-
mikája is jelentõsen eltért, mindkettõ kínált bányászati szempontból érdekes megállapítá-
sokat. Az ENSZ által szervezett csúcstalálkozó igen változatos, – sokszor homlokegyenest
ellenkezõ – politikai érdekeket próbált összehangolni, míg az „alternatív fórum” vegyes, de
alapvetõen hasonló célokért küzdõ résztvevõkbõl tevõdött össze. Mindkét konferencia egy
hivatalos deklaráció és egy megvalósítási terv elfogadásával zárult.

A Föld Csúcs eseményeit alapvetõen a kormányzatok határozták meg, az elõzõ csúcsta-
lálkozókhoz képest azonban jelentõs változás volt, hogy itt már a vállalatok is jóval aktívabb
szerepet vállaltak. Ez alapvetõen természetesen a kiváló reklámlehetõségek kiaknázását je-
lentette, de a háttérben legalább ekkora figyelmet szenteltek a tárgyalások vállalatokat érin-
tõ pontjaira. Ez nem meglepõ, mivel a résztvevõk egyhangúlag leszögezték, hogy a fenntart-
ható fejlõdés gyakorlatba való átültetése során a vállalati szektornak központi szerepe van.
Mindkét konferencia legfontosabb, nagyvállalatokkal kapcsolatos követelése egyébként az
volt, hogy jelentõsen növelni kell azok társadalmi felelõsségvállalását, és gátat kell szabni a
fejlõdõ országok hátrányos megkülönböztetésének.

Az ENSZ csúcs bányászattal kapcsolatos pontjai

A várakozásokkal szemben a csúcstalálkozó végén elfogadott deklaráció és megvalósí-
tási terv meglepõen kevés figyelmet szentel a nyersanyag kitermelésnek. Habár a fõ hang-
súly egyértelmûen a világkereskedelmen és a fogyasztási javakon van, néhány pont így is em-
lítésre méltó bányászati szempontból. A korábban írtaknak megfelelõen szinte magától ér-
tetõdõ, hogy itt is fõleg a fejlõdõ országokkal kapcsolatos megállapításokról, illetve a bányá-
szat társadalmi hatásairól olvashatunk.
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A „gazdasági és társadalmi fejlõdés természetes nyersanyagbázisának védelme és használa-
ta” címû fejezet legutolsó bekezdése hangsúlyozza a bányászat fontos szerepét, és a fejlett
társadalom nélkülözhetetlen elemeként méltatja azt. A dokumentum nagy hangsúlyt helyez
a bányászati tevékenységek átfogó megközelítésére, ahol a teljes kitermelési folyamat során
egyforma figyelmet kell szentelni a gazdasági, társadalmi, valamint az egészség- és környe-
zetvédelmi feladatokra. A helyi lakosság részvételét lehetõvé kell tenni, a vállalati döntése-
ket a nyilvánosság bevonásával kell meghozni, a döntések hatásaiért pedig teljes körû fele-
lõsséget kell vállalni. A világ kormányzatai végül megegyeztek, hogy a fenntartható bányá-
szati tevékenységek támogatása céljából pénzügyi, technológiai és oktatási programot indí-
tanak a kevésbé fejlett országok támogatására, beleértve a közép és kelet európai országo-
kat is.

Ezen a fejezeten kívül a hivatalos ENSZ dokumentum igen csekély figyelmet szentel a
nyersanyag kitermelésnek. Így például felhívja a figyelmet a fejlõdõ országok „háztáji” bá-
nyáinak támogatására illetve az afrikai bányaipar szerepének növelésére a fenntartható fej-
lõdés érdekében.

Az alternatív fórum bányászattal kapcsolatos pontjai

A világ kormányai által történt megegyezéssel szemben a Világ Népeinek Találkozója ál-
tal elfogadott deklarációban és megvalósítási tervben jóval nagyobb szerepet kapott a bá-
nyászat. További különbség, hogy itt jóval határozottabb, radikálisabb követeléssel találko-
zunk, mint a kompromisszumok hosszú során született kormányzati deklarációban.

Az alternatív tanácskozás résztvevõi fokozottabb (bánya)vállalati felelõsségvállalást kö-
vetelnek jó néhány területen. Így például, véleményét kikérve, a helyi lakosságot minden
olyan lépésrõl tájékoztatni kelljen, amely közvetlenül érintheti õket is. A társadalmi szerve-
zetek jogot követelnek arra, hogy a helyi lakosságnak hozzáférése legyen a kitermelési és
beruházási tervekhez, továbbá vétójoga legyen a közösség számára hátrányos tevékenysé-
gek megakadályozására. Ha a bányakitermelés során károk érik a lakókörnyezetet, az érin-
tett lakosságot teljes körû kártalanításban kell részesíteni. Ha pedig mérlegelni kell a befek-
tetõ és a helyi közösség érdekei közt, mindig ez utóbbiak szerepeljenek nagyobb súllyal a
döntés során. Abban az esetben, ha a nyersanyag kitermelést közösségi vagy magántulaj-
donban levõ földterületen kívánják megvalósítani, a helyi közösségnek minden joga meg
kell legyen ahhoz, hogy szabadon dönthessen a kitermeléshez való hozzájárulás mellett
vagy ellen. Ha pedig megadják a hozzájárulást a kitermeléshez, méltányos osztalékban része-
süljenek a haszonból.

A lakossággal történõ széles körû együttmûködés mellett a tanácskozás résztvevõi állást
foglaltak a munkavállalói jogok és szakszervezetek mellett. Olyan jogszabályokat követelnek,
melyek garantálják a legmagasabb szintû szociális, munkavállalói és környezetvédelmi szab-
ványok betartását. A kutatás és kitermelés engedélyeztetése során pedig a nyilvánosság be-
vonása mellett maximális figyelmet kell szentelni a lakosság érdekeinek. Az engedélyezési
eljárás szerves részeként pedig pénzügyi alapot kell létrehozni a kártalanítás és rekultiváció
finanszírozására. A bányamûvelést támogató összes káros állami támogatást meg kell szün-
tetni.

Az „alternatív csúcs” egyik központi témája volt a fejlett és fejlõdõ országok közti igaz-
ságos kereskedelem. Ennek megfelelõen a cselekvési program olyan világkereskedelmi sza-
bályok megalkotását sürgeti, mely a fejlõdõ országok érdekében felszámolja a fogyasztási
javak és nyersanyagok árában ezen két országcsoport közt jelenleg fennálló, a szegény or-
szágok számára hátrányos árkülönbségeket.
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Végül érdemes megemlíteni, hogy a társadalmi szervezetek azonnali moratóriumot sür-
getnek az azbeszt bányászatára és minden azbeszt tartalmú termékre. Idõvel az összes ilyen
terméket ki kell vonni a forgalomból és minden ilyen bányászati tevékenységet be kell szün-
tetni.

Helyszíni benyomások a bányák városából, Johannesburgból

A Dél-Afrikai Köztársaság vezetõ szerepet tölt be az afrikai kontinens gazdasági életé-
ben, világszinten pedig méltán nevezhetõ bányászati nagyhatalomnak. Mind a mai napig a
nyersanyag kitermelés az ország egyik vezetõ gazdasági ágazata, mely jelentõs mértékben
járul hozzá a bruttó hazai termékhez. Ebbõl a szempontból keresve sem lehetett volna jobb
helyszínt találni a csúcstalálkozó számára. Johannesburg városa egyenesen a létét köszön-
heti a bányászatnak. Ezt szinte le sem tagadhatná, hiszen a városban utazva (az ország nagy
részéhez hasonlóan) szinte nincs olyan pont, ahonnan körültekintve ne találnánk valahol
egy aknatornyot vagy meddõhányót. Még Johannesburg viszonylag sûrûn beépített lakóne-
gyedeiben is gyakran felbukkannak a huszadik század elsõ felébõl származó aranybánya
meddõhányók, melyeket napjainkban újra átmosnak. Így például az AngloGold vállalat Er-
go nevû újrafeldolgozó üzemét mintegy negyven kilométeres körzetbõl látják el meddõvel,
mely évi 1,5 millió tonna kapacitással aranyat, uránt és ként állít elõ. A 2001-es év során
egyébként az AngloGold cég 105 tonna aranyat termelt Dél-Afrikában.

A szerzõ korábban említett személyes benyomásaival összhangban az afrikai bányavál-
lalatok számára is a szociális kérdések jelentik a legnagyobb kihívást. Ez egyáltalán nem
meglepõ, ha csak az AIDS járvány drámai méretére gondolunk: a fent említett vállalat pél-
dául az alkalmazottak mintegy 30%-át becsüli vírushordozónak. A járvány természetesen
nem csak a vállalatok számára jelent igen nagy gondot (gondoljuk csak bele, hogy az AIDS
éppen a munkaképes korú lakosságot tizedeli leginkább), hanem az egész ország számára:
a lakosság egyre inkább fogy, amit még a számtalan szegény család igen magas születési rá-
tája sem tud ellensúlyozni.

Ciános ércfeldolgozás

Az elõbb említettük a régi aranybányák meddõhányóinak újrafeldolgozását. A nagybá-
nyai termelés technológiája sem különbözik sokban. A dél-afrikai aranykitermelés és med-
dõfeldolgozás során széleskörûen alkalmaznak ciános kioldást, így az idõk során jelentõs ta-
pasztalat gyûlt fel ezen a téren. Sajnos ciánnal kapcsolatos ipari balesetek itt is elõfordultak,
a 90-es évek második felében azonban jelentõs lépéseket tettek a ciános technológia jelen-
tette munkavédelmi és környezetvédelmi veszélyek csökkentésére. Ennek érdekében új tör-
vényeket és egy sor vállalaton belüli óvintézkedést hoztak, új egyetemi képzési programo-
kat indítottak és támogatták a kapcsolódó kutatás-fejlesztést. A dél-afrikai környezetvédel-
mi törvény már 1989-ben napvilágot látott, mégis az 1994-es politikai változások után, a 90-
es évek második felében jelent meg a legtöbb idevágó törvény és jogszabály. Ezek a nem-
zetközi gyakorlatnak megfelelõen többek közt elõírják a környezetvédelmi hatástanulmány
készítését, fokozott vállalati felelõsségvállalást és a legkorszerûbb technológiák alkalmazá-
sát.

Ezzel párhuzamosan a vállalatok is fokozatosan szigorították a ciánkezelésre vonatkozó
belsõ munkavédelmi elõírásaikat, illetve az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEP)
keretében nemzetközi szinten is nekiláttak egy önkéntes ciánkezelési kódex kidolgozásá-
nak. Számos erõfeszítést tettek továbbá annak érdekében, hogy megakadályozzák a cián
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környezetbe való kijutását, kellõképpen felkészítsék a dolgozókat a veszélyes anyaggal való
munkára, illetve megszervezzék a sürgõsségi kárelhárítást.

Mindehhez természetesen elengedhetetlen a megfelelõ szakmai tudás és a megfelelõ
szakembergárda, így az elmúlt öt-hat év során számos egyetem indított környezetvédelmi
oktatási és tanácsadói programot. Korábban minderre csak a tengerentúlon volt lehetõség,
ma már viszont nem ritka a vállalatok és oktatási intézmények közti oktatási és kutatási
együttmûködés sem. Így például a Potchefstrom Egyetem „személyre szabott” képzési
programot állít össze önkormányzatok és vállalatok dolgozói számára.

(A Közép- és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ,
www.rec.org/REC/Introduction/Johannesburg/, ill. a Föld Csúcs honlapjain www.johannes-
burgsummit.org. további információk találhatók)

HEVES GÁBOR 1996-ban fejezte be tanulmányait a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen,
környezetgazdálkodási agrármérnök diplomával. Ezt követõen  egyéves posztgraduális kép-
zésen vett részt a budapesti Közép Európai Egyetem Környezettudományi és –politikai tan-
székén. Azóta a Közép- és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ munkatár-
sa, ahol környezetvédelmi információs hálózatokkal kapcsolatos programokat szervez. Aktí-
van részt vesz a hazai és a környezõ országok környezetvédelmi munkájában, melyet számos
publikáció illetve nemzetközi konferencián elhangzott elõadás fémjelez. Tagja az Omentin
(Ércbányászati és Környezeti Technológiák Információs Hálózata) munkacsoportjának.

Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan 
a globalizáció világában

A Magyar Tudományos Akadémia Társada-
lomkutató Központ kiadásában 2002 decembe-
rében jelent meg Csikós-Nagy Béla a Közgazda-
ságtan a globalizáció világában címû kétkötetes
könyve, melynek elõszavát Gazdálkodás, gazda-
ságtudomány és életcélok címmel Glatz Ferenc,
az MTA r. tagja írta.

Az I. kötet a Klasszikus közgazdaságtannal, a
II. kötet a gazdasági globalizációval foglalkozik.

A 691 oldalas könyv ára 2500 forint, az igé-
nyes nyomdai munka a Dabas Jegyzet Kft. dol-
gozóinak munkáját dícséri.

Dr. Horn János

Gábor Dénes: Inventing the future

A közelmúltban jelent meg Gábor Dénes
(1900-1979) Nobel-díjas fizikus, a holográfia fel-
találója 1963-ban megjelent híres könyvének, az

Inventing the future-nek magyar fordítása. A
könyvet a „NOVOFER Alapítvány a Mûszaki
Szellemi Alkotásért” adta ki.

A kortörténeti dokumentumnak számító mû
a szerzõ negyven évvel ezelõtt megfogalmazott
gondolatait tartalmazza a megjósolhatatlan, de
feltalálható jövõrõl. A szerzõ ezt úgy fogalmazta
meg, hogy„a racionális gondolkodás, bármilyen
elektronikus számítógéppel kombináljuk is, nem
tudja elõre jelezni a jövõt. Mindössze annyit te-
het, hogy feltérképezi a valószínûségi területet,
úgy ahogy jelenleg tûnik, és amely holnap már
más lesz, ha a lehetséges állapotok végtelen so-
kaságából egy bekövetkezik.” A könyv 11 feje-
zetben csodálatosan fogalmazza meg azokat a
legfontosabb várakozásokat, melyek azóta való-
ban bekövetkeztek.

Sajnos a díszes kivitelû könyv kereskedelmi
forgalomba nem került, az a megyei és a városi
könyvtárakban, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban, az MTA Könyvtárban, az Országos Szé-
chenyi Könyvtárban, az Országgyûlési Könyvtár-
ban és az egyetemi könyvtárakban olvasható.

Dr. Horn János

Külföldi hírek


