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Az 1989-ben kezdõdõ rendszerváltozás következ-
tében a földtani hatóság szervezetileg átalakult. A
Központi Földtani Hivatal (KFH), mint jogalkotó ha-
tóság megszûnt, feladatkörét korlátozottan vette át a
Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ). Az 1993. évi
XLVIII. törvény szerint az ásványvagyon gazdálkodás
hatósági felügyeletét a KFH-tól a Magyar Bányászati
Hivatal örökölte, a Magyar Geológiai Szolgálat az
Országos Ásványvagyon Nyilvántartást vezeti. Az
MGSZ az Ásványvagyon Nyilvántartási Osztályon ke-
resztül szakvéleményezési joggal vesz részt a bányaka-
pitányságok, illetve a Magyar Bányászati Hivatal által
vezetett ásványvagyon gazdálkodást érintõ államigaz-
gatási ügyekben. Ez azt jelenti, hogy az MGSZ által
kiadott szakvélemény a bányahatóság részére a hatá-
rozataik kiadásánál nem kötelezõ érvényû. 

E hatósági jogkörök korlátozása ellenére a 10 éve
átszervezett Magyar Geológiai Szolgálatnál a legfon-
tosabb feladatok tovább élnek. Az Országos Geológi-
ai és Geofizikai Adattár jogszabályi megerõsítéssel
mûködik és teljesíti azt a feladatát, hogy a hazánk te-
rületén történt minden földtani kutatás eredményét
vagy eredménytelenségét bizonyító dokumentumok
egy hozzáférhetõ helyen legyenek tárolva, vagyis a ma
esetleg eredménytelennek minõsített kutatási vizsgá-
latok akár száz év múlva is hozzáférhetõek legyenek.

Hasonló feladatot teljesít az MGSZ Ásványva-
gyon Nyilvántartási Osztálya. 1953 óta évente készül
el a „Magyarország ásványi nyersanyagvagyona” címû
kiadvány. 1989 elõtt, mint titkos anyag, kb. 30-40 pél-
dányban készült. Napjainkban, az igényeknek és az
anyagi lehetõségeknek megfelelõen, 200 példányban
készül, térítésmentesen küldjük el az érdekelt társha-
tóságoknak, minisztériumoknak, egyetemeknek, kül-
földi geológiai szolgálatoknak.

1953 óta a nyilvántartás a mindenkor hozzáférhe-
tõ korszerû, ha nem is a legkorszerûbb módon ké-
szült. Kezdetben kézi feldolgozással, majd viszonylag
hamar, 1972-tõl kísérletképpen, majd fokozatosan
minden nyersanyagra megkezdõdött a számítógépes
feldolgozás. Ezen idõszaktól a bányavállalatok, vállal-
kozók jelentik az új lelõhelyek induló készleteit és a
már meglévõ bányáknál történt változásokat. Az érté-

kelés, számítás központilag történik, napjainkban a
Magyar Geológiai Szolgálat Ásványvagyon Nyilván-
tartási Osztálya – a nemfémes nyersanyagok esetén az
MGSZ Területi Hivatalainak közremûködésével –
végzi a feldolgozást.

Adattárunkból így 1953-tól mind a termelés, mind
a kutatás, de egyéb változási okokra is tudunk hiteles
adatokat szolgáltatni. Ezen cikk terjedelme nem teszi
lehetõvé a gazdag anyag részletes bemutatását, de az
elmúlt 5-10 év mérlegeibõl néhány adatváltozást ön-
kényesen kiválasztva bemutatunk. Az 1. 2. 3. ábrák
grafikusan mutatják be az elmúlt 10 év termelésének
alakulását. Az 1. ábra a szén (fekete- és barnaszén,

Az ismert, nyilvántartott ásványvagyon változása 
Magyarországon az elmúlt 10 évben
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Tíz éve, a Magyar Geológiai Szolgálat megalakulása óta, ez a szervezet végzi a Ma-
gyarországon 1953 óta folyó ásványvagyon nyilvántartást. A szerzõk nemzetközi kite-
kintést is adva bemutatják néhány fontosabb hazai ásványi nyersanyag, nyersanyag-
csoport termelésének és készleteinek alakulását az 1993-2003 közötti idõszakban. Rá-
mutatnak, hogy Magyarország ásványi nyersanyagokban nem szegény ország, egyes
nyersanyagok – a természeti környezet megóvását figyelembe vevõ kiaknázása – az or-
szág fejlõdésében jelentõs szerepet kaphat.

1. ábra

2. ábra
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lignit), a 2. ábra a kõolaj, földgáz és CO2, a 3. ábra pe-
dig a nemfémes nyersanyagok termelését mutatja be
nyersanyag-fõcsoportonként. Látható, hogy az ener-
giahordozók esetében folyamatos csökkenés tapasz-
talható, különösen a barnaszén és kõolaj termelésé-
nek csökkenése miatt, ellenben a nemfémes nyers-
anyagok termelése növekvõ tendenciát mutat, fõleg
az építõanyag-ipari nyersanyagok, ezen belül is a ho-
mok és kavics termelésének növekedése miatt.

A változási okok bemutatása nélkül a kitermelhe-
tõ vagyon elmúlt 10 évben bekövetkezett változásait
mutatja be a fenti nyersanyag csoportokra a 4. 5. 6.
ábra. Azért választottuk a kitermelhetõ vagyont, mert
a földtani vagyon a teljes, mûszakilag hozzá nem fér-
hetõ vagyont is tartalmazza, az ipari vagyon pedig az
adott idõszakban gazdaságosan kitermelhetõ
(mûrevaló) vagyont mutatja be, ami bármilyen gazda-
sági, politikai változás esetén radikálisan módosulhat.
A kitermelhetõ vagyon pedig a mûszakilag ténylege-
sen kitermelhetõ – termelési veszteséggel, hígulással
módosított – ásványvagyon, melynek gazdaságosságát
egy esetleges vállalkozó feladata eldönteni és az eset-
leges bányatelek fektetési, bányanyitási hatósági eljá-
rás során bizonyítani. A kitermelhetõ vagyon tehát az
ásványi nyersanyagvagyonnak azon része, mely a jö-
võben hosszútávon gazdasági és stratégiai jelentõség-
gel bír, nyilvántartása fontos nemzetgazdasági fel-
adat.

A kitermelhetõ vagyon alakulását elsõsorban a
termelés és a kutatás határozta meg, bár egyéb válto-
zási okok is befolyásolták. Szenek esetében a csökke-
nõ tendenciát a lignitvagyon jelentõs növekedését
eredményezõ kutatás szakította meg, így 2000-ben a
kitermelhetõ vagyon jelentõsen megnõtt. Szénhidro-
gének esetében stagnálás, illetve kismértékû vagyon-
csökkenés állapítható meg. Hosszútávon ez ideig a
kutatás vagyonnövekménye nem tudta teljes egészé-
ben fedezni a termelés okozta vagyoncsökkenést.
Nemfémes nyersanyagok esetén az építõanyag-ipari
nyersanyagoknál végzett nagymérvû kutatások követ-
keztében jelentõs ásványvagyon növekedés lépett fel. 

Nemzetközi kapcsolataink révén a külföldi Geoló-
giai Szolgálatoktól rendszeresen kapunk különféle ki-
adványokat, így a mi évkönyvünkhöz hasonlóakat is.
Érdekességképpen a németországi Földtudományok
és Ásványi Nyersanyagok Szövetségi Intézetétõl
(BGR) kapott kiadványok segítségével hazánk szén,
szénhidrogén termelésének és készleteinek nemzet-
közi összehasonlítását mutatják be a 7-10. ábrák. 

Végezetül az alábbiakat kívánjuk leszögezni:
– Hazánk, az elterjesztett nézettel ellentétben, ás-

ványi nyersanyagokban nem szegény ország.
Egyes nemfémes ásványi nyersanyagokban – kü-
lönösen építõanyag-ipari nyersanyagokban – ki-
mondottan gazdagnak tekinthetõ a 8,9 milliárd
tonna kitermelhetõ vagyonnal és a közel 60 mil-
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7. ábra
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Magyarország ismer t nyersanyagvagyonának összefoglaló adatai (2002)  
 

Nyersanyag Termelés 
2002-ben 

Földtani  
vagyon 

2003.I.1. 

Ipari  
vagyon 

2003.I.1. 

Kitermelhetõ 
vagyon 

2003. I. 1. 
 Mt Mt Mt Mt 
Kõolaj  1,05 222,0 22,2 26,4 
Földgáz*  3,13 172,5 67,1 79,2 
Szén-dioxid gáz*  0,10 47,7 32,0 33,9 
Feketekõszén 0,66 1594,4 197,0 1974,5 
Barnakõszén 4,57 3199,6 193,9 2161,7 
Lignit (külfejtéses)  7,57 5820,1 2949,7 4417,6 
Uránérc – 26,7 – 26,8 
Bauxit 0,72 131,4 39,1 85,1 
Ólom-cinkérc – 90,8 – 100,2 
Rézérc – 781,2 0,0 726,5 
Nemesfémércek – 36,6 1,1 36,5 
Mangánérc 0,04 77,1 0,3 37,7 
Ásványbányászati 
nyersanyagok 

3,13 3200,1 1070,8 1070,8 

Cementipari 
nyersanyagok 

6,07 2930,6 1338,0 1338,0 

Építõ- és díszítõkõ 9,79 3827,0 2115,9 2115,9 
Homok és kavics 35,41 5819,1 3472,8 3472,8 
Kerámiaipari 
nyersanyagok 

7,91 1755,2 1000,8 1000,8 

Tõzeg, lápföld, 
lápimész 

0,15 182,8 111,1 111,1 

Magyarország 
összesen 

80,30 29914,9 12611,8 18815,5 

        1000 m3 gáz = 1 tonna 
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lió tonna éves termeléssel. Ugyancsak jelentõs a
726 millió tonna kitermelhetõ rézérc és 100 mil-
lió tonna kitermelhetõ ólom-cinkérc vagyonunk.
Energiahordozók közül a 3,3 milliárd tonna ipa-
ri szénvagyonunk – ezen belül közel 3 milliárd
tonna ipari lignitvagyon nemzetközi összehason-
lításban is jelentõs – hosszútávon biztosíthatja
hazánk energiaellátását. 

– Tudomásul kell venni, hogy az északi szélesség
45°48’– 48°35’ közötti sávjában, ahol hazánk is
fekszik, az év 12 hónapjából 7-8 hónapig fûteni
kell. Ehhez hosszútávon energia szükséges,
melynek kiválasztása nem ezen sorok íróinak
feladata. Az viszont feladatuk, hogy a döntésho-
zókat a szükséges információkkal ellássák, me-
lyet e cikkel és az MGSZ egyéb kiadványaival is
kívánják segíteni.

– A megújuló energiaforrások alkalmazásának
napjainkban sok támogatója van, de az egyes
konkrét megoldásoknak a környezetvédõ, zöld
mozgalmak tagjai közül legalább annyi ellenzõje
is. A vízi erõmûveket általában elutasítják, de so-
kan a szélenergia használatát is ellenzik. Az
egyéb megújuló energiaforrások – mint pl. a
napenergia – igen költségesek, lehet, hogy a be-
ruházás és annak amortizációja, valamint az üze-
meltetési költségek összege nagyobb, mint a ki-
nyerhetõ energia értéke. Napenergia esetén még
a szakaszosság, az energia tárolásának megol-
datlansága is gond. 

– Napjainkban egyes elavult széntüzelésû hõerõ-
mûveket próbálnak fatüzelésre átállítani. A
KSH „Környezetstatisztikai adatok 2001” c. ki-
advány 1.5 Erdõ fejezetében közölt táblázatok
szerint Magyarország erdõterülete 1787 ezer
hektár. 2001-ben 7011 ezer m3 fát termeltek ki,
de az elmúlt 10 évben is hasonló volt az éves fa-
kitermelés. A folyónövedék évente 12000 em3

körüli, tehát az eddigi igényen felül az erdõállo-
mány drasztikus csökkentése nélkül maximum
5000 em3 fa termelhetõ ki energetikai célokra. A
fajtaösszetételt nem vizsgálva, 0,7 t/m3 sûrûséget

és 10000 kJ/kg fûtõértéket feltételezve ez a tûzi-
fa mennyiség 3500 kt, illetve 35 PJ hõmennyiség.
Ezzel ugyan a hazai széntüzelésû hõerõmûvek
tüzelõhõ igényének (110-120 PJ) közel 30%-a
kiváltható lenne, de ez a megoldás hazánk faál-
lományát figyelembe véve csak látszattevékeny-
ségnek tekinthetõ. Hosszútávon energia gondja-
inkra nem fog megoldást jelenteni, viszont hazai
viszonylatban a trópusi õserdõk kiirtásához ha-
sonlítható felelõtlen környezetkárosítást ered-
ményezhet. 

– Szén- és lignitvagyonunk jelentõs része külfejtés-
sel olcsón kitermelhetõ. Az iparágat illetõ kör-
nyezetkárosító váddal szemben nem szokták fi-
gyelembe venni e bányászati tevékenységek
megszûnését követõ rekultivációt, melynek kö-
vetkeztében visszaáll a természetes környezet.
Meg kell tekinteni a Vadnai külfejtést, a Mányi
tavakat, a Dorog-Esztergom kertvárosi Palatinus
tavat vagy akár a Visontai külfejtés rekultivált és
visszaadott területét, ahol horgász-, csónakázó
tavak, üdülõ övezetek jöttek létre. A bányászat
nélkül e területek valószínûleg rossz adottságú,
mezõgazdasági mûvelésre alkalmatlan, kedve-
zõtlen területek maradtak volna. Egy mûködõ
külfejtés valóban természetrombolónak tûnik,
de ma már rendelkezünk olyan jogi, mûszaki le-
hetõségekkel, hogy a hasznosítható ásványi
nyersanyag kinyerését követõen az igénybevett
területet újrahasznosításra, környezeti károsítá-
sok nélkül vissza tudjuk adni.

Mivel a közvélemény a fentiekkel nincs tisztában,
fontos lenne, hogy minden földtanban és bányászat-
ban dolgozó szakember - a természeti környezet meg-
óvását figyelembe véve - küzdjön az ország ásványkin-
cseinek megfelelõ és a lehetõség szerinti minél telje-
sebb kiaknázásáért, segítve a bányászat fontosságá-
nak hangsúlyozását és elismertetését a közvélemény
felé is.
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