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Közép- és kelet-európai országok

Hazánk földrajzi, gazdasági és politikai jellemzõi
alapján számos különbözõ országcsoport részének te-
kinthetõ. A mellékelt térkép (1. ábra) egyértelmûen
mutatja az országcsoport ütközõzóna jellegét a korábbi
EU tagországok, illetve az EU-n kívül maradó, de szin-
tén jelentõs politikai súlyú európai országok között. A
KKE országokat nem lehet földrajzi határokkal jelle-
mezni. Az OECD és az EU terminológiája szerint a
KKE országok körébe tartozik Albánia, Bosznia-Her-
cegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtor-
szág, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia,
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Jugosz-
lávia (Szerbia-Montenegró) (OECD, 2004). Egy koráb-
bi amerikai kutatási projekt (University of Minnesota,
1998) csak 5 országot sorolt a KKE országok csoportjá-
ba (Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia,
Szlovákia), valószínûleg az akkor függetlenedett balkáni
országok bizonytalan helyzete miatt. Más minõsítések
szerint Németország, Görögország és Törökország is
ebbe a csoportba tartozna. A gazdasági szempontból
ide sorolt országok sokszínûsége, úgy politikai, mint et-
nikai és kulturális téren egyaránt szembeötlõ. Ez a sok-
féleség jellemzi a bányászatukat, ásványvagyon-gazdál-
kodásukat is.

Bányászati örökség

Európa ókori és középkori bányászatának gyökereit
ebben a régióban kereshetjük. Az alábbiakban szereplõ
bányászati helyszíneket tetszõlegesen választottuk ki a
több mint 3000 történelmileg jelentõs bányászati hely-
szín közül. A Római Birodalom keleti provinciái ara-
nyat szállítottak (pl. Alburnus Maior, Rosia Montana,
Románia). Erdélyben, Lengyelországban és Ausztriá-
ban már az ókortól elsõdleges jövedelemforrás volt a
sóbányászat (Wieliczka, Lengyelország; Parajd, Romá-
nia). A Nyugati-Kárpátok és a Cseh Középhegység vol-
tak a fõ ezüstlelõhelyek a középkori Európában, ezek a
területek adták a Kolumbusz kora elõtti termelés 80%-
át (Selmec /Schemnitz, Banska Stiavnica/, Szlovákia,
KutnaHora, Pribram �Csehország). AXIV. századtól a

mai cseh-német határon elhelyezkedõ Erzgebirge volt a
kontinens egyik fõ fém nyersanyagforrása, majd az
1950-es évektõl nagyon jelentõs uránlelõhelye. Szilézia
hagyományos szénbányászati és vaskohászati központ
volt a XIX. században, és a XX. század második felére
pedig Európa fõ réz-, ólom-, cinktermelõje lett (Lubin,
Olkusz � Lengyelország). Szerbiában (Majdanpek) és
Macedóniában (Kratovo, Zletovo) [WWW-7] már jóval
a Római Birodalom kora elõtt jelentõs aranybányászat
folyt, idõszámításunk elõtt 7000 évre visszatekintõ lele-

tekkel. Görögország egyes bányáit (Skourios, Laurion)
a kontinens ércbányászata kiindulópontjának tartják.

A régió bányászata összességét tekintve csökkent az
elmúlt száz évben, de ma is jelentõs termelõ központo-
kat találhatunk itt. Az 1. táblázatban és a 2. ábrán látha-
tó módon soroltam fel néhány történelmi példát:

Bányászat és környezetvédelem � érdekek és konfliktusok
régiónkban
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(Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar, Földtan-Teleptani Tanszék, Miskolc)

1. ábra: A KKE országok

A tanulmány egy nagyon rövid és valamelyest szubjektív képet kíván nyújtani egy országcsoport, a közép-
és kelet-európai (KKE) országok bányászati iparának helyzetérõl. Példákat sorakoztatok fel a különbözõ
nemzeti stratégiákra. A példák köre egyáltalán nem teljes, és nem is rangsorolt. A KKE országok bányászatá-
nak komoly gazdasági és szociális jelentõsége van Európában. E jelentõs szerep mellett ezen országok bá-
nyászati iparága ma is magán viseli az elmúlt évtizedek környezetvédelmi hibáinak és mulasztásainak követ-
kezményeit, s szenved a mulasztások kiváltotta társadalmi ellenérzésektõl. A régióban az iparág jövõjét te-
kintve többféle kimenet is lehetségesnek látszik, figyelembe véve a nyersanyagok iránt egyre növekvõ keresle-
tet, de úgyszintén a jelentõs érdekérvényesítési erõvel bíró, és környezetvédelmi lobogó alatt mûködõ csopor-
tok által felvetett és napirenden tartott környezetvédelmi aggályokat is.
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A bányászat regionális jelentõsége napjainkban

A friss statisztikai adatok szerint a régió jelentõs sze-
repet játszik a kontinens bányászatában, de világméret-
ben nincs számottevõ súlya. A 2. táblázatban csak az érc-
bányászat adatai szerepelnek, habár az energiahordo-
zók és nem fémes nyersanyagok bányászata is jelentõs
az országcsoportban. A táblázatban az országokat az
Európai Unióhoz való kapcsolataik alapján csoportosí-
tottuk (EU15 � EU25 � társult országok és nem társult
országok). A szovjet utódállamok nem szerepelnek a
statisztikában.

Az EU15 csoportból Görögország jelentõs bauxit-,
és nikkeltermelõ ország. AzEU25-ök között Lengyelor-
szágé a vezetõ szerep, ez az ország ma az Európai Unió
legjelentõsebb bányászattal rendelkezõ országa, világvi-
szonylatban is jelentõs a réz-, cink- és ezüsttermelése. A
tagjelölt országok � Románia és Bulgária, valamint Tö-
rökország � szintén kiemelkedõ szerepet játszanak a
kontinens ércbányászatában. Ezekben az országokban
az új nyersanyagkutatási eredmények és bányászati fej-
lesztések jelentõsen hozzájárulhatnak a kontinens
össztermeléséhez. Végül azok az országok, amelyek
középtávon várhatóan kívül maradnak az Európai
Unión, szintén igen jelentõs hatással vannak a konti-
nens bányászati teljesítményére.
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Régió Ország Ásványi nyersanyag
1 Cseh-Szász Érchegység Csehország, Németország U, Co, Ni, Au, Ag, W
2 Felsõ-Szilézia Lengyelország, Csehország Feketeszén, Cu, Ag, Pb, Zn
3 Selmeci-hg Körmöci hg Szlovákia Pb, Zn, Au, Ag
4 Vihorlát-Gutin Szlovákia, Ukrajna, Románia Pb, Zn, Au, Ag
5 Bakony Magyarország bauxit
6 Mecsek Magyarország U, feketeszén
7 Zsil-völgy Románia feketeszén
8 Bánát-Szrednogorje Románia, Szerbia Cu, Au, Mo, Fe
9 Dinaridák Horvátország, Bosznia-Hercegovina bauxit
10 Balkan Bulgária Cu, Mo, Au, Pb, Zn
11 Bulquize Albánia Cr
12 Vardar-Chalkidiki Szerbia, Macedónia, Görögország Cu, Au, Pb, Zn

Ország Fe* Mn Cr* Ni** Bauxit Cu Pb Zn Au** Ag**
Görögország 21 2492 39 16 79
Magyarország 11 666
Lengyelország 458 57 152 1237
Szlovákia 326
Bulgária 373 12 69 31 31 24
Románia 296 12 21 18 23 1 18
Törökország 3432 229 1 75 5
Albánia 98
BIH 583
Macedónia 6 3
Jugoszlávia 540 25 0
Európa %-a 16,0 NA 37,3 91,7 96,1 88,3 51,3 23,3 23,4 66,0
A világ %-a 0,4 0,3 2,2 2,2 2,9 4,8 5,2 2,4 0,3 7,5

Néhány jelentõs bányavidék a KKE országokban 1. táblázat

Ércbányászat a KKE országokban, 2002-ben (ezer tonnában, kivéve *ezer tonna fém, **tonna fém) 2. táblázat

Forrás: World Metal Statistics, February 2004

2. ábra: A KKE országok fontosabb bányavidékei



Bányászati környezetvédelmi szabályozás

A bányászat különös szerepet kapott az EU acquis
communautaire-jében, jogi szabályozásában. Az ásvá-
nyi nyersanyag kitermelõ iparágak vagy nem szerepel-
nek a fõbb környezetvédelmi direktívákban, vagy bizo-
nyos értelmezési szabadságot élveznek. Napjainkban a
bányászat szigorúbb szabályozása érdekében egyre na-
gyobb nyomás éri a brüsszeli törvényhozókat más ér-
dekcsoportok részérõl (városi ingatlanfejlesztõk, föld-
mûvelõk és természetvédõk). Az elmúlt évtized bányá-
szathoz kapcsolódó környezeti balesetei Európában
(Aznalcollar, Spanyolország, Baia Mare, Románia) is
felgyorsították ezt a folyamatot. Az egyre növekvõ figye-
lem az EU szabályozásában is nyomon követhetõ lett: a
várhatóan 2005 decemberében elfogadásra kerülõ Bá-
nyászati Hulladék Kezelési Irányelvet a bányászat és
nyersanyagfeldolgozás káros hatásait figyelembe véve
dolgozták ki. Egy nagyobb lélegzetvételû felmérés fog-
lalkozott a KKE országok bányászati-környezetvédelmi
szabályozásával (Hámor, 2002), melynek eredményeit
az alábbiakban összegezhetjük:

� A bányászat jogi szabályozási kerete jól megalapo-
zott a legtöbb országban. A legújabb törvények hatállyal
vannak a bányászati kitermelésre, a feldolgozásra, a bá-
nyák bezárását követõ ellenõrzésre, mindazonáltal na-
gyon változó, hogymi tartozik ezen törvényekhatálya alá.

� Minden országban jogdíjat kell fizetni az ásványi
nyersanyagok kitermelése után. Egyes esetekben ezeket
az összegeket felhagyott bányák bezárására és helyreál-
lításra fordítják.

� Egyes országokban nincs külön jogszabály a felha-
gyott, nem mûvelt bányákra, azaz sok esetben nincs
pénzügyi garancia a bánya kezelõjének csõdje esetére.

� A környezetvédelmi felelõsségi szankciók közé
tartozik a tevékenység felfüggesztése, környezetvédelmi
bírság fizetése, illetve pénzbeli kártérítés fizetése.

� A legtöbb országban megkövetelik a pénzbeli kör-
nyezeti felelõsségvállalást, illetve felelõsségbiztosítás
megkötését.

� A legtöbb országban a bányászat megkezdése elõtt
kötelezõ elõzetes környezeti hatástanulmány elvégzése,
ennek benyújtása nem vonja automatikusan maga után
elfogadását is.

� A bányák bezárására vonatkozó szabályok megle-
hetõsen általánosak, és a területek rekultivációjára kor-
látozódnak, a kármentesítésre, utógondozásra és ellen-
õrzésre nem terjednek ki.

� Az ipari balesetekre és biztonságra vonatkozó ál-
talános törvények csak nagyon ritkán terjednek ki a bá-
nyászati tevékenységekre is.

� A föld alatti munkahelyekre vonatkozó biztonsági
elõírások igen jól, a külszíni bányabiztonsági szabályok
kevésbé kidolgozottak.

� A természetvédelmi törvények szigorúak és jól kö-
rülhatároltak, habár ezek végrehajtása változó. Az ásvá-
nyi anyagok kutatása és kitermelése meghatározott kö-
rülmények között, a legalapvetõbb környezetvédelmi
elõírások szerint lehetséges.

� A hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozás-
ban általában nem egyértelmû a bányászati hulladék
meghatározása.

� Az ipari vízhasználat, ideértve a bányászati víz-
használatot is, kevéssé szabályozott.

Hazánk a bányászati területen jól szervezett hatósági
hálózattal és törvényi, illetve szabályrendszerrel rendel-
kezik. A konkurens földhasználati formák között fon-
tossága alapján az állami tulajdonú ásványvagyonnal va-
ló gazdálkodási jelleg ellenére a bányászatot az utolsók
közé rangsorolták, az engedélyeztetési eljárásban kivett
helynek minõsülõ területek földhasználata alapján.

Bányászat és környezetvédelem � pozitív és negatív
regionális tendenciák

Az 1990-es évek mélyreható politikai változásai a
KKE országokban éles váltást hoztak a bányászati ipar-
ág stratégiai és politikai helyzetében is. A változásoknak
eltérõ és hosszú távú hatásai vannak.

Gazdaság

� A volt szocialista országokban a legjelentõsebb és
szinte mindenütt észlelhetõ tendencia a pénzügyi állami
támogatások drasztikus csökkentése, illetve megszünte-
tése. Több országban a támogatások csak nemrég szûn-
tek meg részlegesen vagy teljesen (Lengyelország, Ro-
mánia). A rendszerváltás együtt járt sok esetben a bá-
nyászat komoly válságával (Magyarország, Szlovákia).

�A privatizáció során a túlnyomórészt külföldi tõke-
befektetések több országban fokozatosan az állami tu-
lajdon helyébe léptek (nyersanyagkutatás � kitermelés �
feldolgozás, pl. Magyarország, Szlovákia). Más orszá-
gokban a privatizáció korlátozott volt, s a kutatási jo-
gokra illetve mûködõ termelõhelyek kisebbségi tulajdo-
ni hányadára terjedt ki (pl. Románia, Csehország). Is-
mét más országokban a bányavállalatok fõként állami
tulajdonban maradtak (Lengyelország) [WWW-8].

� A piacnyitásnak nagyon eltérõ hatásai voltak. Bi-
zonyos, korábban stratégiai szerepû ásványi nyersanya-
gok elértéktelenedtek (például az uránium � volt NDK,
Csehország, Szlovénia, Románia, Magyarország). Más
ásványi nyersanyagok a jobb kereskedelmi és szállítási
körülményeknek, valamint a tõkebefektetéseknek kö-
szönhetõen újra felértékelõdtek (arany � Románia,
Szlovákia és Magyarország, nemfémes nyersanyagok �
Magyarország).

� A teljes iparszerkezet átalakulása (a hagyományos
nehézipar visszaesése, új termelõüzemek, energiaellá-
tók telepítése stb.), a szigorodó környezetvédelmi, szen-
nyezõdés-kibocsátási követelmények idõszakosan a ha-
gyományos fosszilis fûtõanyagok iránti kereslet csökke-
nését eredményezték.

� Ezek a folyamatok a privatizációs utat követõ or-
szágokban arra vezettek, hogy a bányászatba fektetett
tõke elértéktelenedett, sõt negatívvá változott, komoly
veszteséget okozva a bányászati, valamint a ráépülõ fel-
dolgozóiparban dolgozó cégeknek (ércdúsítók, kohók,
erõmûvek stb.). Az állami támogatások megvonását és
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a piacszerkezet átalakulását masszív bányabezárások
követték. A fennmaradó egységekben állandósuló vál-
sággazdálkodás a tartalékok, készletek feléléséhez, a
felújítások elmaradásához, összességében az addigi sú-
lyos környezeti hatások fennmaradásához vezettek,
krónikussá téve a volt bányászati területek szociális
gondjait.

Technológia

� A politikai változások fordulópontján a KKE or-
szágok volt szocialista blokkjának bányászati és ércfel-
dolgozó iparágai eltérõ technológiai fejlettségi szinten
álltak ugyan, de elmaradásuk a környezetbarát techno-
lógiák alkalmazása terén egyöntetûen jelentõs volt. Pa-
radox módon a legfejlettebbnek tekintett országok
(NDK, Csehország, Lengyelország) bányászata, kohá-
szata, energiaipara okozta Európa legnagyobb méretû
környezetszennyezéseit (a sziléziai � szászországi terü-
leten kialakult FeketeHáromszög, az Európán végighú-
zódó savas esõ zóna forrásterülete).

� Sok bánya- és feldolgozó üzem által a követett kör-
nyezetvédelmi stratégia a technológiai korszerûsítés,
környezeti ártalmatlanítás helyett a hatóságok által ki-
szabott bírságok és büntetések elfogadása és befizetése
volt. Egy ilyen tipikus esetet a romániai Rosia Poieni
esetében elvégzett független környezeti audit eredmé-
nyei mutatnak be, amelyek minden téren (savas bánya-
víz, olajszennyezések, hányóstabilitás, gát-stabilitás) sú-
lyos, azonnali intézkedést igénylõ állapotot tártak fel
(Cadden et al 2005). Hasonlóan súlyos környezetterhe-
lést tártak fel macedóniai felmérések is (Lojane bánya,
Trajkovski, 2005).

� Történtek erõfeszítések új, modern berendezések
és technológiák üzembe állítására, de ezek az elavult inf-
rastrukturális környezetben és a csak lassan javuló em-
beri felkészültség és lelkiismeretesség miatt egyes gyen-
ge pontokon ellenõrizhetetlen kockázatot képeztek
(Baia Mare korszerû CIP üzeme korszerûtlen zagyszál-
lító és tározó rendszerrel összekapcsolva a 2000. évi ba-
leset elõtt � Bud et al 2004).

Szociális kérdések

� A bányászat megszûnése a hagyományos bányá-
szati területeken maradandó munkanélküliséget ered-
ményezett és döntõen segélyektõl függõ volt bányászati
térségeket hagyott maga után (Kelet-Szlovákia, Rozs-
nyó, Korompa térsége � színesérc, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye � szén, vasérc, Nagybánya és környéke
� színesérc, nemesfémérc).

� A társadalomban felhalmozódó, részben jogos,
részben ismerethiányból fakadó környezeti aggodalmak
a bányászat korábbi társadalmi rangját megsemmisítet-
ték. Ezzel a gazdaságosnak ítélt új befektetések útját is
nehezítették vagy lehetetlenné tették. (Csehország,
Mokrsko, Kasperske Hory � arany, Magyarország, Szár
� bauxit, Torony � lignit, Görögország, Olympias, ólom-
cink-arany).

� A korábbi bányászati idõszakból megörökölt kör-
nyezetvédelmi felelõsség kérdését az új szabályozások

sok esetben nyitva hagyták, ami sokszor visszariasztotta
a lehetséges befektetõket a meglévõ bányák megvásár-
lásától és az elavult termelõegységek fejlesztésétõl (Ma-
gyarország, Ajka � szén).

� A tömegkommunikáció általános technikai, ipari
analfabétizmusa még élesebben jelentkezik bányászati
kérdésekben, ahol egyrészt igen nagy számok (millió,
milliárd tonnák, köbméterek, pénzmennyiségek), más-
részt igen kis mennyiségek, százalékok szerepelnek, és a
megfelelõ összehasonlítás, értelmezés, okfejtés megha-
ladja az átlagos újságírói képességeket.

Kudarcok és sikerek

A KKE országokban nyilvánosságra került bányá-
szati vonatkozású környezetvédelmi problémáknak
hosszú a listája. Ezek közül egyes problémák akut ter-
mészetûek, mások krónikusak. Ugyancsak jelentõs, és
alig ismert a történelmi múltban gyökerezõ latens, dif-
fúz szennyezõdések természete és jellege. Az akut, bale-
set jellegû környezeti ártalmak hatása is kettõs � a bale-
setek részben környezeti károkat okoztak, részben kiin-
dulópontjaivá váltak új környezeti szabályozási törekvé-
seknek is. A környezeti ártalmak csökkentésének köve-
telõ igénye számottevõ technológiai fejlõdést is eredmé-
nyezett a meddõanyag elhelyezés, ártalmatlanítás, víz-
és levegõminõség-védelem területén. A termelõket arra
kényszerítette, hogy jobb ellenõrzési rendszereket fej-
lesszenek ki, míg a társadalmi szervezetek a balesetekre
való felkészülés, veszélyelhárítás módszereit tökéletesí-
tették (UNEP 2004).

Mindazonáltal az intézkedések csak lassan, késlel-
tetve éreztetik hatásukat és jelentõs költséget jelente-
nek, legtöbbször állami beavatkozás formájában, és ne-
hezen illetve alig kerülnek át a köztudatba, formálják át
a közvéleményt.

A Fekete Háromszög

Talán méltán említhetjük a korábbi környezetvédel-
mi irányítási hibák és az azóta történt nagymértékû ja-
vulás �állatorvosi lovaként� elhíresült FeketeHáromszög
esetét. A háromszög egy hagyományos iparterület,
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3. ábra: A Fekete Háromszög � a �80-as években a savas
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amely felöleli az Erzgebirge és Szilézia területeit a volt
NDK-ban, a határos cseh és lengyel területeket, és ahol
összetetten érvényesült a nehézipar, a szén- és ércbá-
nyászat, valamint a kohászat környezeti hatása. 1980-
ban lengyel statisztikák szerint a háromszög lengyel
része (amely Lengyelország területének 2%-át teszi ki)
volt felelõs a teljes országos NOx és SO2 kibocsátás
25%-áért, és még magasabb százalékban a szén-dioxid
kibocsátásért [WWW-1]. Az érintett három ország
összehangolt intézkedései nyomán 1988 és 2002 között
[WWW-2] a levegõminõség szignifikánsan javult, 50%-
kal csökkent a kén-dioxid és nitrogén-oxid kibocsátás,
és 30%-kal a szén-dioxid kibocsátás. Az erõfeszítések
ellenére Lengyelországnak felmentést kellett kérnie az
EU levegõszennyezési szabályozásának hatálya alól,
2010-2017 között záruló határidõkre a levegõszennye-
zés határérték alá csökkentéséig.

A nagybányai ciánszennyezés

ABaiaMare-i ciánszennyezés a legnagyobb publici-
tást kapott környezeti baleset volt a KKE országokban
[WWW-5]. A baleset következtében 2000. január 30-án
cián- és nehézfém-szennyezés került a Szamos, majd a
Tisza-folyókba, és pár nap leforgása alatt a folyómenti
három országban jelentõs vízszennyezés és halpusztulás
jelentkezett. Az eset okait azóta számos szervezet igye-
kezett feltárni. Az eddigi megállapítások szerint techno-
lógiai hibák, a technológiai fegyelem elhanyagolása, il-
letve extrém idõjárási tényezõk együttesen vezettek a
baleset kialakulásához. 2004-re az üzemi technológiába
számos aktív és passzív védelmi elemet építettek be. Az
eset egyúttal pozitív változásokat indított el az iparág-
ban és az EU szabályozásban egyaránt. Megindult a
bányászati hulladékok kezelési módszereinek részletes
áttekintése, ipari szabványok kialakítása a cián alkal-
mazására [WWW-3], és a bányászati meddõ elhelyezés
és ártalmatlanítás európai szabályozásának kialakítása
[WWW-4]. A baleset egyúttal igen jelentõs kárt okozott
a bányászati szakmának világszerte, s az aranyércbányá-
szattal és -feldolgozással kapcsolatos társadalmi bizal-
matlanság hatásaként napjainkban nagyon sok nehéz-
séggel jár az új hasonló bányászati projektek engedélye-
zése például a romániai Verespatakon [WWW-6, Rosia
Montana].

Ovacik, Törökország � manõverezés a környezeti
veszélyek zátonyvilágában

Az Ovacik aranybányát a törökországi Izmir
közelében 1988-ban nyitották meg. A helyi lakosok és
civil szervezetek növekvõ környezeti aggodalmai és
ellenállása hatására 1997-ben felfüggesztették mûködé-
sét. Komoly környezetbiztonsági fejlesztéseket követõ-
en 2001-ben a hatóságok egy év próbaüzemet engedé-
lyeztek, amelyet követõen 2002 óta sikeres teljes körû
üzem követett. A bánya jó példája volt a körültekintõ és
átfogóan kialakított bányászati-környezetvédelmi
menedzsmentnek, és a legjobb elérhetõ technológiákat
leíró BAT dokumentum Európa egyik referencia üze-
meként említi � különösen az alacsony CN kibocsátási

értékei, valamint hatékony környezetvédelmi jelzõrend-
szere miatt [WWW-9]. Újabb tiltakozások hatására a
török legfelsõbb bíróság határozatának értelmében a
bánya mûködését végül 2004. augusztusi hatállyal ismét
felfüggesztették [WWW-10].

Konfliktushelyzetbe került bányászati projektektõl
Magyarország sem mentes. Csupán a közelmúlt két je-
lentõs sajtóvisszhangot kapott esetét szeretném meg-
említeni. Az egyik a nadapi aranyérckutatás (2004) kö-
rül kialakult azonnali ellenállás, melynek nyomán amár
kiadott kutatási engedélyt az illetékes bányakapitányság
formai indokok alapján visszavonta, annak dacára, hogy
a földtani kutatás kezdetétõl egy bányanyitás fényévnyi
távolságban van. A másik a toronyi lignit terület (2004)
kutatási engedélyének megtámadása és hasonló indo-
kokkal való törlése. Az elõbbi esetre több indokot és
mentséget lehet találni, mint az utóbbira, ami a Mátra-
alja-Bükkalja után legjelentõsebb lignittartalék terüle-
tünk jövõbeli felhasználása elé tesz már a földtani ku-
tatás szakaszában akadályokat hatósági segédlettel. Az
a véleményem, hogy a mintegy 2000 milliárd forint insi-
tu értékû toronyi lignitvagyon nemzetgazdasági jelentõ-
sége nagyobb annál, mintsem megyei szintû hivatalno-
kok hozhatnának róla megfellebbezhetetlen döntése-
ket.

A jövõ feladatai � nemzetközi együttmûködés
szükségessége

Napjainkban drámai változások játszódnak le a világ
fosszilis energiahordozó és egyéb ásványi nyersanyag pi-
acain. Tíz év alatt az energiahordozók ára USD-ben
mintegy három-ötszörösére nõtt, a fémek ára két-há-
romszoros növekedést mutat. A tendenciát a közgazdá-
szok egybehangzóan tartósnak ítélik. Oka döntõen a je-
lenlegi illetve jövõbeli ázsiai nagyhatalmak rohamos
iparosodása, technikai fejlõdése, és a fejlett (OECD)
országok fogyasztásának korlátozatlan növekedése.
2004 újra egy fordulópontot jelentett, amikor is minden
közép- és hosszú távú elõrejelzés megdõlt. A drasztikus
áremelkedések nyomán bebizonyosodott, hogy a globa-
lizáció és a nem várt politikai folyamatok jelentõsen
megváltoztathatják a nyersanyagok iránti keresletet �
ezáltal megváltoztatva a bányászat jövõbeni feladatait
és lehetõségeit is. Küszöbön áll egy olyan idõszak, ami-
kor esetleg ismét hazai nyersanyagforrásainkhoz kell
nyúlnunk az import hozzáférhetetlensége miatt (akár
ár, akár egyéb stratégiai okok miatt). Erre az idõszakra
való felkészülés idõt és pénzt igényel, és egyúttal olyan
ásványvagyon gazdálkodási politikát, amely az állam
tulajdonosi szerepét az ásványkincsek esetében
érvényesíti, a velük való gazdálkodást pedig mentesíti a
rövid politikai ciklusváltások káros hatásaitól.

Számos feladat áll elõttünk, ezek rövid listája talál-
ható az alábbiakban:

� IPPC (integrált szennyezés megelõzési és szabá-
lyozási) elvek és BAT (legjobb elérhetõ módszerek) be-
vezetése és végrehajtása.

� A történelem során bekövetkezett szennyezések
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meghatározása és helyzetértékelés, amely a jövõbeni
fejlesztések alapkövéül szolgálhat.

� A nyersanyagforrásokkal kapcsolatos témák elvá-
lasztása a napi politikától.

� Az etikai színvonalat növelni kell mind a mûszaki,
mind a vállalati, valamint szabályozási menedzsment
szintjén � ideértve a határon átnyúló kérdéseket is.

� A növekvõ nyersanyag- és energiakereslethez új
befektetéseknek kell társulniuk, amelyek eleget tesznek
a környezetvédelmi elõírásoknak.

� Létre kell hozni olyan pénzügyi eszközöket, ame-
lyek lehetõvé teszik az ásványi nyersanyagvagyonból
származó jövedelem szétosztását a különbözõ érdek-
csoportok között, valamint ezzel egyidejûleg vissza is
juttatnak bizonyos összeget a nagyobb kártalanítási pro-
jektek megvalósítására.

� A szociális partnerek bizalmának kiépítése és
megõrzése.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása nem köny-
nyû, és nem is történik egyik napról a másikra. Európa
nemhanyagolhatja el aKKEországok bányászati poten-
ciálját. Termelési szintjük növelése, az európai piac ke-
resleténekmegfelelõminõségi termékek elõállítása és az
európai szabványokhoz való közelítés megvalósítása
olyan kihívás, amely csak együttes erõvel valósítható
meg. Ez szükségessé teszi a nemzeti és nemzetközi sze-
replõk aktív részvételét, fiatal, elkötelezett, hazai mér-
nökök és földtani kutatók képzését és alkalmazását, a
szabályozás és végrehajtás javítását, és végül sokkal ha-
tékonyabb tömegkommunikációt és információáram-
lást. Az említett témákban folyamatos konzultáció és
együttmûködés szükséges az EU15 és a KKE országok
között, ugyanis az oktatás, a kutatás és az ipari tevé-
kenységek terén ez alapfeltétele a jövõbeni fejlõdésnek.
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