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Mottó: „Amíg ember lesz a földön, addig
bányászkodni is fogunk, legfeljebb a bányák helye és
anyaga változik”

Dr. Zambó János

A magyar szilárdásvány-bányászat szerkezete az
elmúlt egy-másfél évtizedben teljesen átrendezõdött.
2003-ban a mélymûvelésû szilárdásvány-bányászat vo-
lumene a két évtizeddel ezelõttinek már lassan csak
egy számjegyû százalékát éri el.

A külszíni bányászat, amelyen belül a három jelen-
tõs külszíni szénbányán, ill. a Bakonyi Bauxitbánya
Kft. – sajnos szûkülõ – külszíni tevékenységén túl a
kõ- és kavicsbányászat vette át a jövõben is nélkülöz-
hetetlen meghatározó szerepet.

A megváltozott társadalmi-gazdasági környezet-
ben a „változott anyag” bányászainak kell most fenn-
tartani, avagy inkább visszaszerezni a bányászat ko-
rábban elért társadalmi elismerését, megbecsülését,
mindehhez hozzásegíthet tevékenységünk keretfeltéte-
leit szabályozó jogi környezet.

Ehelyütt a jogszabályi keretek csak egyik elemé-
vel, a tevékenység helyével kapcsolatos, a címben
megfogalmazott kérdéssel foglalkozunk.

A bányászat „anyaga” változásával a „hely”-nek is
változnia kellett. Ez meg is történt: a föld mélyében
fekvõ szenek és ércek világából a felszín közeli ener-
giahordozók és a bauxit, valamint az építõipari alap-
anyagok világába, s a mélymûvelésrõl a külszínre tevõ-
dött át a bányászati tevékenység súlypontja.

A külszíni bányászatnak viszont lételeme a „bányá-
szati szempontból mûvelhetõ” földterület, mert
– bányászni csak ott lehet, ill. csak ott érdemes, ahol

hasznosítható, mûrevaló ásványvagyon van,
– a bányászati céllal igénybe vett területek túlnyomó-

részt külterületek, melyek eredetileg mezõ- vagy er-
dõgazdasági mûvelés alatt álltak, ill. állnak,

– a gazdaságosan kitermelhetõ, hasznosítható ásvány-
vagyon elhelyezkedése, és az ásványvagyon feletti
földterület mezõ- vagy erdõgazdasági hasznosítha-
tósági  mutatói (pl. minõségi osztály, AK-érték) kö-
zött általános érvényû párhuzamot vonni nem lehet.

A földtörvényben foglalt terület- és földhasználat-
szerzési korlátozások

A földterület-tulajdonnal kapcsolatos jogszabályi
környezetet a számtalan módosítást megért „Termõ-
földrõl szóló 1994. évi LV. törvény (Földtörvény)” ala-
pozza meg.

Mielõtt áttekintenénk, milyen módon is juthat ma
egy bányavállalkozó – netán bányavállalkozás – a te-
vékenységéhez szükséges földterülethez, a bányavál-
lalkozások között  – a földtörvény szellemét követve –
meg kell különböztetnünk a
– belföldi természetes személyt mint (bánya)vál-

lalkozót, aki a földtörvényben magánszemélyként
szerepel,

– belföldi természetes személy(ek) tulajdonában lévõ,
társasági formában mûködõ (bánya)vállalkozást
(belföldi jogi személy),

– belföldi vállalkozások közös társaságaként mûködõ
(bánya)vállalkozását (belföldi jogi személy),

– bel- és külföldi társaságok belföldi társaságként mû-
ködõ (bánya)vállalkozását (ugyancsak belföldi jogi
személy).

Ezeken kívül persze még számtalan variáció lehet-
séges, de ezek a leggyakrabban elõforduló tulajdono-
si szerkezetek.

A földtörvény szerint:
– „termõföld az a földrészlet, amelyet a település kül-

területén szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ
(gyep), nádas, erdõ, fásított terület mûvelési ágban,
vagy halastóként tartanak nyilván”,

– „... tulajdonszerzésnek tekinti a termõföld tulajdon-
jogának ... bármilyen jogcímen (szerzésmódon) tör-
ténõ megszerzését, kivéve a törvényes örökléssel, az
elbirtoklással, ráépítéssel, kisajátítással és a kárpót-
lási célú árverés során történõ tulajdonszerzést.”

– Belföldi magánszemély termõföldtulajdonát általá-
ban 300 ha nagyságra, ill. 6000 AK-értékre korlátoz-
za.

– Belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más
szervezet termõföldtulajdonjogát – a magyar állam,
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az önkormányzat és a közalapítvány kivételével – nem
szerezheti meg.
– Külföldi természetes vagy jogi személyekre ugyan-

csak az elõzõ ponttal azonos értelmû tilalom vonat-
kozik.

– „A haszonélvezeti jog és a használat jogának szerzõ-
déssel való alapítására a tulajdonszerzést korlátozó
rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

Összegezve az eddig felsoroltakat a bányavállalko-
zás szemszögébõl: Ha a bánya (vagy leendõ bánya) te-
rülete termõföld, annak tulajdonjogát a bányavállalko-
zó kizárólag mint belföldi magánszemély szerezheti meg,
bányavállalkozás nem.

Persze ezt is csak akkor, ha más nem él elõvásár-
lási jogával, mert „termõföld vagy tanya eladása esetén
– ha törvény másképp nem rendelkezik – elõvásárlási jog
illeti meg:
– a haszonbérlõt, ... szervezet-haszonbérlõ esetén an-

nak helyben lakó természetes tagját vagy részvénye-
sét,

– a helyben lakó szomszédot,
– a helyben lakót, ill. ezek közül sorrendben:

– a családi gazdálkodót
– a nyilvántartási számmal rendelkezõ õsterme-

lõt, ill. egyéni gazdát,
– jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli

más szervezet esetén annak helyben lakó ter-
mészetes személy tagját, vagy helyben lakó
részvényesét”

– a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak
szerint a magyar államot.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében, a
16/2002. (II.18.) sz. kormányrendelet szerint, ha a tu-
lajdonos és egy vevõjelölt megállapodtak, a kialkudott
ajánlatot teljes terjedelmében 15 napra ki kell füg-
gesztetni az illetékes önkormányzat hirdetõtáblájára.
Ezen idõ alatt a fent idézett elõvásárlási sorrend sze-
rint a jogosultak – azonos feltételekkel – élhetnek elõ-
vásárlási jogukkal.

Ezek szerint a leendõ bányaterület tulajdonjogá-
nak termõföldként történõ megszerzése bizony nem
problémamentes. Mi a további lehetõség?

A kisajátítás lehetõsége és gyakorlata

A bányatörvény értelmében a bányavállalkozó az
általa megkutatott bányatelekbe vont földterület tu-
lajdon- vagy kezelõi joga megszerzésének kezdemé-
nyezésénél „eredménytelenség esetén a kisajátítást kér-
heti. ...”

Egynéhány példát már hallhattunk a bányavállal-
kozó költségére, de az állam javára lefolytatott sikeres
kisajátításokról. Igazán ez a lehetõség sem oldja meg
a bányászat területigénye kérdését, hiszen a hasznosí-
tási mód változtathatósága még hátravan.

A bányavállalkozónak joga, s ezáltal lehetõsége
van a bányatelekre való hivatkozással a mûvelési mód
változtatásának kezdeményezésére. Az utóbbi tíz év-

ben e területen is komoly – bányászati szemszögbõl
negatív – változásokat tapasztalhattunk.

A korábbi gyakorlattal szemben ma a földhivata-
lok álláspontja nem egységes. Egy nagyobb területet
érintõ ilyen kérelem beterjesztése során a termõföld-
rõl szóló törvényre hivatkozva a bányatelekkel lefe-
dett területnek csak egy részét, esetenként a MÜT-
ben megfogalmazott, tervezett éves igénybevételnek
megfelelõ területrész bányászati célú hasznosítását
engedélyezi – akár évente –, mondván:

„Termõföldet más célú hasznosítással járó beruhá-
zás céljára csak kivételesen ... lehet felhasználni. ... az
igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelõ
legkisebb területre kell korlátozni.”

Nem nagyon hajlanak arra, hogy alkalmazzák azt,
miszerint:

„Ha a termõföldnek más célú hasznosítását enge-
délyezték, a földhasználó köteles a föld engedélyezett
célú felhasználásáig (ideiglenes hasznosítás) kötele-
zettségét teljesíteni.

„A használó – ha e törvény másképpen nem ren-
delkezik, választása szerint – köteles a termõföldet
mûvelési ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani,
vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõ-
írásokat betartani. ...”

Emiatt a gyakorlatban ha netán mégis megszületik
a mûvelési mód változtatását engedélyezõ határozat,
a bányavállalkozónak le kell tarolnia a földterületet,
csak azért, hogy a földhivatal a mûvelési ág változásá-
nak bejegyzését mint tényt módosítani tudja, hiszen a
tulajdonjog változása csak így vezethetõ át.

Földvédelemrõl beszélünk, s ugyanakkor – igaz,
csak átmenetileg – kopár, porzó, gyomosodó és a
gyom terjedését elõsegítõ földfelületet kell kialakíta-
ni csak azért, hogy a jogszabályoknak eleget tegyünk.
Jó ez így?

Egyes gyakorlati példák és praktikák

A bányavállalkozó a bányászati célú hasznosításra
vonatkozó kérvényt csak a tulajdonos jóváhagyásával
nyújthat be, tehát nyilván már korábban meg kell ál-
lapodniuk a földterület adásvételének feltételeirõl.

Ha a földtörvény nem teszi lehetõvé, hogy a tulaj-
donos egyben adja el a tulajdonában lévõ földterület-
ét, csak 5 év leforgása alatt, szakaszonként, valószínû,
hogy csökken az eladó érdeke abban, hogy a bánya-
vállalkozónak „szalámizza” fel a szántóját. Inkább
másnak adja. Ez a „más” lehet bárki, aki jogilag szer-
zõdõképes, s a földterület megszerzett tulajdonjogá-
val – ma nagyon divatos módon spekulációs céllal –
kiválóan sarokba tudja szorítani a bányavállalkozót. 

Amennyiben a bányavállalkozó a joggyakorlatból
adódóan csak szeletenként, idõszakonként újra al-
kudva juthat a tevékenységéhez nélkülözhetetlen
földterülethez (ha egyáltalán hozzájut), gyakorlatilag
nem tud reálisan beruházást tervezni. Nem számíthat
arra, hogy néhány év múlva is olyan áron fogja meg-
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kapni a földterületet, amivel a tevékenysége még gaz-
daságos lehet. Ha földterület-tulajdonjog vagy biztos
használati jog nélkül beruház, komoly üzemet épít,
egyszerûen fogalmazva zsarolhatóvá válik.

Egy kényszerû praktika lehet az, hogy a bányavál-
lalkozás szorult helyzetében akár az egyik tulajdonos,
akár a vállalkozás egyik – általában vezetõ beosztású
– dolgozója (gyakran megbízási szerzõdés alapján)
magánszemélyként szerzi meg a földterület tulajdon-
jogát, majd a területet „bérbe adja” a társaságnak.
Egy ilyen tipikus zsebszerzõdésbõl elõre kigondolha-
tatlan szituációk adódhatnak, ami végsõ soron a bá-
nyászatot sújtja.

Kell ez nekünk? Avagy biztosan jó ez így?
A bányavállalkozó köteles a bányászati tevékeny-

sége megszûntetése után a területet újrahasznosításra
alkalmassá tenni (bányászati rekultiváció) vagy a ter-
mészeti környezetbe illõen kialakítani. 

Ennek megfelelõen az általa igénybe vett földterü-
let újra szántó, erdõ vagy netán üdülõterület, illetve
halastó lesz.

Felmerülhet az a kérdés is, hogy: a bányavállalko-
zó ilyenkor miért nem kapja vissza a helyreállított ter-
mõföld után kifizetett földvédelmi járulék arányos ré-
szét?

A jogalkotás mára a csere-rekultiváció intézmé-
nyét is eltörölte, s ezzel az amúgy is tõkeigényes bá-
nyász szakmától további pénzeket vont el.

A jogalkotó – szép csendben – a Költségvetésrõl
szóló 2000. évi CXXXIII. sz. törvényben módosította a
bányatörvényt, mely szerint a bányászat vonatkozásá-
ban termõföldnek s egyben kivett helynek nyilvánítot-
ta az I.-IV. osztályú földterületeket.

Ezeken a területeken „... bányászati tevékenységet
csak a bányafelügyeletnek az illetékes hatósággal
egyetértésben kiadott engedélyében meghatározott
feltételek mellett szabad folytatni. ...”

Itt a bányászatnak még a védõpillér-kijelölési le-
hetõsége sem maradt meg! A termõföldet védõ pillér
lehetõsége a törvénybõl már kimaradt!

A mezõgazdasági, természetvédelmi és bányászati
területek aránya hazánkban

Vizsgáljuk meg, hogy az ország ásványvagyon-
mérlegében nyilvántartott kitermelhetõ ásványvagyon
hány százaléka válik holt vagyonná. Tisztázni kellene
széles körû makrogazdasági vizsgálatokkal, hogy
– mekkora értéket veszít az ország, ha ásványvagyo-

nát nem termeli ki,
– vagy ha ugyanezen a területen mezõgazdasági ter-

melést folytat.
Az FVM honlapján lévõ „Gazdálkodj okosan az

Európai Unióban” c. kiadvány szerint: 
„az ország területének 2/3-a hasznosítható mezõ-

gazdasági mûveléssel, a mûvelt terület 3/4-e szántó,
...” ez kerek 4,5 millió hektár szántóterületet jelent.

Ugyancsak itt olvashatjuk, hogy

„A szántóföldi növények terület alapú támogatá-
sának ... feltétele, hogy a 19 hektárnál nagyobb terü-
leten gazdálkodók a terület meghatározott %-át (je-
lenleg 10%) ugaroltassák. ...”

Tehát az EU 3,5 millió hektár termõterület mûve-
lését támogatja, ill. az összes támogatás jelentõs része
„nemzeti kiegészítés”, költségvetési pénz. Ezek a te-
rületek a költségvetésnek kiadást jelentenek. Mind-
annyiunk számára jó lenne, ha itt – átmenetileg – bá-
nyászati tevékenység folyhatna, és a költségvetési ki-
adás helyett bevételt, a gazdaságnak pedig alapanya-
got eredményezhetne.

A természet védelme mindannyiunk közös felelõs-
sége. A Magyar Geológiai Szolgálat 2002. éves jelen-
tése szerint:

„A nemzeti parkok, természetvédelmi területek –
ahol bányát nyitni nem, vagy csak különleges feltéte-
lekkel lehet – az 1991. évi 6518 km2-rõl 8573 km2-re
nõttek, vagyis az ország területének 9,22%-át teszik
ki.”

A négy nagy energiahordozó-külfejtés a Mecsek-
alján, ill. a Mátra-Bükkalján összesen 122 km2-t vesz
igénybe, a további nemfémes bányatelkek területe pe-
dig nem éri el az 550 km2-t, tehát azt mondhatjuk,
hogy a bányászat területigénye nem éri el az ország
területének 1%-át, illetve a nemzeti parkok, a termé-
szetvédelmi területek egytizedét.

A bányászati célra igénybe vehetõ területek csak
egy tizedét jelentik a mezõgazdasági mûvelésre nem
támogatott területnek.

Próbáljuk elfogadtatni, hogy – mint Visonta is jól
példázza – a bányászati területeket is lehet – és kell is
– újra természeti, akár mezõgazdasági területté visz-
szaállítani.

Arra kellene törekednünk, hogy lehetõségeink
szerint a közfelfogás, valamint – nem utolsó sorban –
a politika segítségét kérve elérjük, hogy mindenkiben
tudatosodjon az az egyszerû igazság, miszerint a társa-
dalom érdekében a gazdaság részeként mûködõ bányá-
szatnak meghatározott területekre van szüksége, hogy
feladatát elláthassa.

Ennek érdekében a jogi keretfeltételeket kell
alapvetõen megváltoztatni. Próbáljuk meg közösen
elérni, hogy:
– bányatelekkel fedett termõföld-terület mûvelési

ágból való kivonása kapcsán vezessék be az elvi en-
gedély jogintézményét – mint ahogy az elvi engedély
más szakterületeken is létezik,

– ezt az elvi engedélyt jegyezhesse be a földhivatal,
– a bányatelek és az elvi engedély együttes bejegyzése

esetén a bányatelek jogosultja kapjon elsõ helyen
elõvásárlási jogot, és – az ekkor még még termõföld
esetén is – szerezhessen tulajdonjogot,

– a mûvelési ágból való kivonást engedélyezze a föld-
hivatal a bányavállalkozó kérelme szerinti üte-
mezésben, a földvédelmi kötelezettség és – akár –a
mindenkori földvédelmi járulék megfizetése mel-
lett,
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– a termõföldszerzõ „trükkök” kiküszöbölése érde-
kében bevezethetõ olyan korlátozás, hogy a bá-
nyászati jog útján megszerzett földterület-tulaj-
donjog a területet fedõ bányatelek jogosultja vál-
tozása esetén, kizárólag az új jogosult birtokába
mehet át,

– amennyiben a bányatelek-jogot a hatóság úgy
törli, hogy az ásványvagyont a jogosult nem ter-
melte ki, a területet a tulajdonos (volt bányászati
jogosult) köteles a Nemzeti Földalapnak felaján-
lani.

Befejezésül a mottó szellemébõl kiindulva azt
mondhatjuk: a 21. században hazánkban a bányászat
anyaga már megváltozott. Mindannyiunk érdekében
adjunk lehetõséget – megfelelõ jogi feltételek kialakí-
tásával – arra, hogy a bányászat a helyét is megváltoz-
tathassa.

Utóirat

Az elõadás elhangzása, ill. a cikk megjelenése közötti
idõben kihirdették az Alkotmánybíróság 1/2204 (Magyar
Közlöny 2004.II.12.) AB sz. határozatát, mely szerint: " … az
Országgyûlés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tör-
vényben nem teljeskörûen állapította meg a bányatelek te-
rületén fekvõ ingatlanok tulajdonosai tulajdonhoz való jogá-
nak védelmét szolgáló, a tulajdonkorlátozás arányosságát
biztosító garanciális rendelkezéseket." Az Alkotmánybíró-
ság határozatában felhívta az Országgyûlést, hogy a szabá-
lyozásnak 2004. december 15-ig tegyen eleget. 

Csak remélni merjük, hogy a meghozandó szabályozás –
bár bizonyára nem könnyíti meg a bányatelekhez jutást - de
nem teszi azt lehetetlenné, és a társadalom nyersanyaggal
való ellátása érdekében a bányász szakma indokait - köztük
talán a fent kifejtetteket is - figyelembe veszi. Tegyünk meg
érte a magunk részérõl mindent!

Rekord a Spitsbergákon

A norvég Spitsberga szigeten lévõ Svea szénbányában egy év
alatt 5 km 38 m2-es szelvényû vágatot hajtottak ki. Azt tervezik,
hogy minden mutatóból visszaszerzik az európai elsõ helyet és
megelõzik a lengyel Bogdanska szénbányát. A meglévõ frontfejté-
si berendezéseiket egy hasonlóval bõvítik, és vásárolnak még egy
komplett rendszert – Joy maróhengert, láncos vonszolót, pajzsbiz-
tosítást és két gépesített vágatkeresztezõdést.
World Mining Equipment 2003. november

Bogdán Kálmán

A Gleithobel széngyalu kínai rekordja

Kína Liaoning tartományában lévõ Tiefa Xiaonan szénbányá-
ban üzemelõ német DBT gyártmányú PM 4 vezérléssel automati-
zált Gleithobel széngyalu berendezés megdöntött minden eddigi
frontfejtési rekordot – beleértve a maróhengeres frontfejtéseket is.
Egy 994 m-es kifutású, 1,5 m-es átlagos telepvastagságú fejtési
blokkban augusztus 18. és szeptember 15. között az átlagos napi
termelés 5818 t volt. A 26 munkanap alatt a front összesen 151276
tonnát termelt, a napi csúcsteljesítmény pedig 8055 t volt. A fejtés
napi 2×9 órás termelõ és 1×6 órás karbantartó mûszakos telepí-
téssel dolgozott.
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Növekszik a grafit igény

Gordon Sales, a Crystal Graphite Corporation elnöke szerint
az elmult 5-8 évben hatalmasat nõtt a grafit bányászat jelentõsége,
és tovább fog növekedni, annak köszönhetõen, hogy az autóipar

vezetõ óriásai (General Motors, Daimler Chrysler, Honda és a
többiek) fejlesztéseik során nagy lépéseket tettek a hidrogén haj-
tású autók gyártásában. A villamos energiát elõállító, igen tiszta
grafitból készült üzemanyag cellákban egyesül a hidrogén az oxi-
génnel.

A General Motors tervei szerint 2010-ig egymillió hidrogén
hajtású autó fog elkészülni, melyekhez 80.000 t/év nagy tisztaságú
(99 %-os) grafitra van szükség. Ilyen grafitot jelenleg csak Kana-
dában a Black Crystal bányaüzemben termelnek, mert a másik bá-
nyában (Timcal’s Lac des Isles) csak kevésbé tiszta grafitot tudnak
kitermelni, amit mosással, flotálással és hidroklorid kezeléssel
tesznek alkalmassá a fenti igények kielégítésére. Még gyengébb
minõségû a Kínából származó grafit, melyet még vegyi úton is tisz-
títani kell, hogy a grafit vezetõ- és áteresztõ képessége az ún. bio-
polar lemezekhez megfelelõ legyen.

Jelenleg 1 t ilyen tisztaságú grafit ára 2500 USD, míg a hason-
ló, de szintetikus úton elõállított grafit (mely nem olyan szilárd,
rosszabb a vezetõképessége és a porozitása) 3000 USD-ba kerül.

A cikk szerzõje (Bristol Voss) szerint nagy jövõ áll a grafitbányá-
szat elõtt.
World Mining Equipment 2003. december

Bogdán Kálmán

Fronfejtés Kínában

A német Eickhoff cég bejelentette, hogy Kínában, a Shang-
wan bányában egy 4,5 m-es telepvastagságú és 250 m hosszú front-
fejtésben üzembe helyeztek egy SL 500 típusú, 1815 kW teljesít-
ményû, 3,3 kV feszültségû maróhengert, német DBT pajzsokkal.
Ez a bánya korábban kizárólag kamrafejtéssel, maróhengeres fej-
tõgéppel dolgozott.
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Külföldi hírek

HORÁNYI ISTVÁN 1971-ben szerzett bányamérnöki diplomát bányageológus szakon. A Vízkutató és Fúró Vállalat
Gyõrszemerei Üzemvezetõségénél kezdte szakmai pályáját mint fúrómester, körzeti elõadó. 1974-tõl a Mélyépterv
Szombathelyi Osztályán közmûtervezéssel foglalkozott, mint tervezõ, majd vezetõ tervezõ talajmechanika, vízellátás-
csatornázás, és gázellátás szakterületeken. Ny-Dunántúl községi víz- és csatornahálózatai kiépítése ill. földgázra va-
ló átállása a kapcsán komoly feladatokat kapott. 1989-tõl a Bauholding építõipari konszern munkatársa, majd a kon-
szern magyarországi építõanyag-ipari alapanyag-bányászatának felelõs vezetõje. Szakmai gyökereinek megfelelõen
1970-tõl az OMBKE KFV szakosztály tagja.


