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Lehetséges egy olyan megoldás is, hogy egy gaz-
dasági társaság egy tagja vagy tagjai megvásárolják az
érintett felszíni ingatlant, majd a mûvelési ágváltozás
földhivatali engedélyezése után a területet apportként
beviszik a gazdasági társaság vagyonába, mivel ebben az
esetben a föld már nem minõsül termõföldnek.

Teljesen érthetetlen, hogy a jogszabályalkotók miért
kényszerítik a bányavállalkozókat ilyen abszolút feles-
leges kerülõutakra annak érdekében, hogy az állam
tulajdonát képezõ hasznos ásványi nyersanyagokat a
nemzetgazdaság részére kitermelhessék.

A külszíni területek bányászati célokra történõ
igénybevételével kapcsolatosanmeg kell még említeni a
következõt is.

Tegyük fel, hogy egy külszíni terület helyi forgalmi
értéke ~300 ezer Ft hektáronként. Amennyiben
ismertté válik, hogy a területet bányászati célokra akar-
ják igénybe venni, abban a pillanatban az eladási ár akár
4-5 millió Ft-ra is felszökhet, mert a tulajdonosok az
állam tulajdonát képezõ ásványvagyon értékét is fi-
gyelembe akarják venni.

Mit tehet ebben az esetben a bányavállalkozó?
Mindenekelõtt megpróbál megállapodni az ingatlan

tulajdonosával, mivel egyrészt a kisajátítási eljárás to-
vább növelné az amúgy is indokolatlanul hosszadalmas,
nehézkes engedélyezési eljárás idejét, másrészt a bá-
nyavállalkozónak továbbra is a területen kell tevékeny-
ségét folytatni, és nem szerencsés maga körül ellenszen-
vet gerjesztenie.

A problémák eredetét a magam részérõl abban
látom, hogy:

1. A bányatörvény nem mondja ki egyértelmûen, hogy
az ásványvagyon kitermelése közérdek. Tudomásul
kellene végre venni, hogy bányászat nélkül nincs
környezetépítés, útépítés, lakásprogram, hogy
csak néhány területet említsek. (Egyik kollégánk
számításokat végzett és megállapította, hogy pl.
egy lakás 80-85%-a bányászati termék.)

2. Nincs ásványvagyon-gazdálkodási jogszabály. A
rendszerváltozást követõen sorozatban jelentek
meg az egyes környezeti elemek védelmével kap-
csolatos törvények, kormányrendeletek, mint pl:

� az 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,

� az 1994. évi LV. törvény a termõföldrõl,
� az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
� az 1995. évi LIII. törvény a környezet védel-

mének általános szabályairól,
� az 1996. évi LIV. törvény az erdõrõl és az erdõk

védelmérõl,
� az 1996. évi LIII. törvény a természet védel-

mérõl.
Mint látható, ebben a sorrendben ugyan a bányatör-

vény volt az elsõ, de ameddig a többi törvénnyel kapcso-
latosan sorozatban jelentek meg a különbözõ kormány-
rendeletek, addig a bányatörvényben két miniszter
részére adott felhatalmazás ellenére, a mai napig sem
jelent meg az ásványvagyon-gazdálkodási jogszabály.

Az idõ múlásával ennek a jogszabálynak megje-
lenésemind nehezebbé válik, mivel annak beillesztése a
sok jogszabály közé egyre nehezebb lesz, illetve azok
egy részének módosítása nélkül valószínûleg már nem
is lehetséges.

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló
kormányrendeletek a gazdasági miniszter részére elõír-
ják, hogy a gazdasági miniszter ellátja és a környezet-
védelmi miniszter közremûködésével irányítja az
ásványvagyon-gazdálkodási tevékenységet. Ez a feladat
és hatáskör jogszabály hiányában a gyakorlatban sem-
mit sem jelent.

A természet védelmérõl szóló törvény ugyan
említést tesz az ásványvagyon védelmérõl, amelyet
azonban a bányászati engedélyezés folyamatában ki-
adásra kerülõ szakhatósági állásfoglalások nem
tükröznek vissza, hacsak nem úgy kell értelmezni azt,
hogy az ásványvagyont akkor védjük a legjobban, ha azt
nem termeljük ki.

Az OMBKE Bányászati Szakosztálya arculatfor-
málásával kapcsolatosan az utóbbi idõbenmár többször
megfogalmazásra került, hogy a figyelmet a mélymû-
velésû bányászat területérõl a ma már lényeges túlsúly-
ban lévõ külszíni bányászat felé kellene fordítani.

Ezt én azzal szeretném kiegészíteni, hogy � tekintet-
tel az elõzõekre is � az egyesület ma a bányászatot elsõ-
sorban azzal tudná segíteni, ha megfelelõ és állandó
kapcsolatot tudna kialakítani a jogszabályok alkotóival
a jogszabályok elõkészítésének idõszakában.

Hozzászólás

a �Hogyan lehet ma bányászatra alkalmas földterülethez jutni
Magyarországon?� c. cikkhez

RÓZSAVÁRI FERENC okl. bányamérnök, okl. bányagazdasági mérnök (Bányamérnök BT. Budapest)

A BKL Bányászat 2004. évi 1. számában megjelent cikk a külszíni bányászati tevékenység egyik fontos,
érzékeny elemének, a külszíni területek külfejtések céljára történõ igénybevételének lehetõségeit mutatja be,
több alternatíva ismertetésével, amelyeket egy további lehetõséggel szeretnék kiegészíteni.
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Gondolok itt különösen:
� a Magyar Bányászati Hivatalra,
� a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra,
� a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra,
� a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumra,
� a Földmûvelési- és Vidékfejlesztési Miniszté-
riumra.

Az Egyesület vezetõségének el kellene érnie, hogy
nevét az elõzõekben felsorolt szervezetek ismerjék,
jegyezzék és tudatában legyenek annak, hogy az itt fel-
halmozott szakmai ismeretekre nyugodtan támaszkod-
hatnak az egyes, bányászatot is érintõ jogszabályok elõ-
készítésének folyamatában.

Ezzel lényegesen csökkenteni lehetne a bányászatot
hátrányosan megkülönböztetõ, szakmailag teljesen
megalapozatlan jogszabályok számát.

Példaként szeretném megemlíteni a környezeti
hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendele-
tet, amely a környezeti hatásvizsgálatok különbözõ fo-
kozatainak � elõzetes, részletes � elkészítését a jogi
határkéntmegjelenõ bányatelekhatár nagyságához köti,
mintha az szennyezné a levegõt. Vagyis, ha egy 60 ha-os
bányatelken kitermelnek évi 50 m3 ásványi nyersanya-
got, akkor az jobban szennyezi a környezetet, mintha
egy 20 ha-os területen kitermelnek évi 100 ezer m3-t.

Ugyanezenmeggondolás alapján tulajdonképpen az
ingatlanhatárok � a szántó területek � is szennyezik a
környezetet, mivel az ott dolgozómunkagépek � trakto-
rok, aratógépek, nyerges vontatók stb. � is zajt bocsáta-
nak ki, gyakran nem is kis légszennyezés � porképzõdés
� mellett.

Az eredeti cikk írója is említést tesz a költségvetés-
rõl szóló 2000. évi CXXXIII. számú törvényrõl, amely a

bányászati érdekek egyoldalú kizárásával, minden
elõzetes egyeztetés nélkül módosította a bányatörvényt,
az 1-4. minõségi osztályba sorolt földek kivett hellyé
való nyilvánításával.

A javaslatot tevõ országgyûlési képviselõ valószínû-
leg nem vizsgálta, hogy javaslata, és így a törvény ezen
része is, egy az 1880-as évek második felében készített
felmérés eredményén alapszik. Ugyanis az ebben az
idõszakban megállapított és ma is meglévõ, érvé-
nyesnek tekintett minõségi osztályok valószínûleg az
ország jelentõs részén � Mátra, Börzsöny � talán még
ma is mérvadóak lehetnek, de ugyanakkor nagyon sok
területen a tényleges helyzet már egészen más.

Az elmúlt több mint 100 év alatt egyrészt sokat vál-
tozott a mezõgazdasági kultúra, másrészt ma is találunk
sok olyan területet, amelyek parlagon hevernek.
Továbbá olyan esettel is lehet találkozni, hogy a földhi-
vatali nyilvántartás szerint egy adott területen erdõ van,
mellyel szemben jó esetben ott néhány bokrot lehet
találni. Ebben az esetben a közremûködõ szakhatósá-
gok a tényleges helyzettõl teljesen függetlenül, úgy
adják meg szakhatósági állásfoglalásaikat, mintha ott
valóban erdõ lenne.

Több esetben elõfordulhat tehát, hogy olyan helyen
kerül megtiltásra a bányászati tevékenység a kivett
helyre való hivatkozással, ahol az ebbõl a szempontból
teljesen indokolatlan lenne.

Befejezésül szeretném még egyszer hangsúlyozni,
hogy az Egyesület ma a bányászatot elsõsorban azzal
tudná segíteni, ha szakmai értékeit a jogszabály-
alkotókkal el tudná ismertetni, ha a jogszabályalkotók
elõtt ismert lenne, hogy a bányászatot érintõ kérdések-
ben adott állásfoglalása megalapozott és mérvadó.

Ülést tartott az MTA bányászati tudományos bizottsága

A 2004. június 3-án Miskolcon tartott ülést dr. Somosvári
Zsolt egyetemi tanár, a bizottság társelnöke nyitotta meg, és
köszöntötte az MTA 2004. májusi közgyûlésén megválasztott
új akadémikusokat, név szerint dr. Pápay Józsefet, a MOL Rt.
elnöki tanácsadóját, egyetemi tanárt, akit az MTA rendes
tagjának és dr. Lakatos Istvánt, az ME Alkalmazott Kémiai
Kutatóintézet igazgatóját, egyetemi tanárt, akit az MTA le-
velezõ tagjának választottak meg.

Ezt követõen a bizottság társelnöke, dr. Lakatos István
adott részletes tájékoztatást az MTA 2004. május 3-4-ei ren-
des közgyûlésérõl és az ott hozott döntésekrõl, majd dr. Tóth
Jánosnak, az MEAlkalmazott Kémiai Kutatóintézet tudomá-
nyos osztályvezetõjének a �Fluidumcsere folyamatok porózus

közegben� címûMTAdoktori disszertációjának az Akadémia
szabályzata szerinti bemutatására került sor. (Osztály habitus
vizsgálat.) A bizottság titkos szavazással � amelyen a X.
Földtudományok Osztálya három akadémikusa is részt vett �
a disszertációt egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Az egyebek napirendi pont keretében dr. Bõhm József, a
Miskolci EgyetemMûszaki Földtudományi Karának dékánja
a �bolognai folyamatról� adott tájékoztatást, majd a bizottság
elfogadta, hogy 2004 második félévében egy energetikával
foglalkozó szakmai konferenciára kerüljön sor, amelyet az
MTA bányászati tudományos bizottsága, a miskolci akadé-
miai bizottság és a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudo-
mányi Kara közösen kíván megszervezni.

Dr. Horn János
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