
Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 6. szám 27

�Bányabiztonság, bányaegészségügy, bányászati kör-
nyezeti problémák és jogi szabályozásuk az Európai Unió-
ban� címmel rendezett konferenciát az Európai Bizott-
ság TAIEX Irodája, a Magyar Bányászati Hivatal (MBH)
és a Miskolci Egyetem (ME) Mûszaki Földtudományi
Kara. A konferencia költségeit � beleértve a résztvevõk
szállás- és külföldi utazási költségeit is � pályázat alap-
ján a TAIEX Iroda fedezte. A konferencia helyszíne a
miskolctapolcai Park Hotel volt, az összesen 65 regiszt-
rált résztvevõ 15 európai országból érkezett, köztük töb-
ben az uniós csatlakozásra elsõ, ill. többedik körben vá-
ró országokból. A sok nemzetet képviselõk miatt és az
uniós gyakorlat alapján a konferencia nyelve az angol
volt.

A 2005. november 21-23-án megtartott, három na-
pos konferencia gazdag programot bonyolított le:

A nyitó napon Esztó Péter* az MBH elnöke és Dob-
róka Mihály a ME rektorhelyettese mondott megnyitót
(Esztó Péter itt kifejtett, igen tanulságos gondolatait a hír-
adásunk végén teljes terjedelmében közöljük. � Szerkesztõ-
ség)

Paul Anciaux (EU Vállalkozási kormánybiztosság)
az elsõ elõadásban kihangsúlyozta, hogy az EU verseny-
képessége az USA-hoz, Japánhoz és a növekvõ ázsiai
országokhoz képest romlik, amit egyrészt a nem gazda-
ságbarát törvények, másrészt az információ-technika
nem megfelelõ hatékonysága okoznak. Ez a helyzet

nem tartható, az EU fõ célkitûzése, hogy 2010-re a ver-
senyképesség helyreálljon, ezért a gazdaságpolitika az EU
politikájának leglényegesebb eleme. Fontosnak tartot-
ta, hogy az EU az ipari ásványok és az építõipari alapa-
nyagok terén nem importõr (vagy csak csekély mérték-
ben), de szinte ijesztõ, hogy a fémércek terén az import-
függõség 100% vagy ahhoz közeli érték. (Sajnos az ener-
giahordozók esetében is ez a helyzet.) Bemutatta a
nyersanyagok közvetlen összefüggését a feldolgozó
iparágakkal. A versenyképesség helyreállításához, az
EU fenntartható fejlõdéséhez fenntartható bányászat is

szükséges. (Ez a gondolat több elõadásban és a konzultá-
ciókon is ismétlõdött.)Az elõadó a hivatal által rendsze-
resen elvégzett versenyképességi vizsgálatok alapján a
fõ befolyásoló tényezõket is bemutatta. Ezek: hozzáfé-
rés a földhöz, a beruházási szint, a törvényi keretek, a
munkaerõ és annak képzettsége, a kutatás-fejlesztés,
végül a piaci lehetõségek és a globalizáció. A nyers-
anyagtermelõ iparnak � ezen belül a bányászatnak � visz-
sza kell nyernie társadalmi elismertségét, ami csak a
megfelelõ ismertséggel, átláthatósággal érhetõ el.

Kovács Péter a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium osztályvezetõje Bányászat és lakott területek � ha-
tárokon át c. elõadásában Magyarország részvételérõl,
álláspontjáról beszélt a nagy európai bányászati környe-
zeti balesetek (Aznalcóllar, Nagybánya) nyomán meg-
kezdett EU szabályozási folyamatban. A környezõ or-
szágok mindig fontosak, deMagyarországon ez különö-
sen igaz, hiszen vizeink 95%-a szomszéd országból ér-
kezik.

Christian Bührow a Freibergi Egyetem professzora a
környezet- és egészségvédelmi képzés fontosságáról tar-
tott ismertetést. Az egyetemi képzésnek és kutatómun-
kának azonban kapcsolatban kell maradnia a gyakorlat-
tal, az iparral.

Havas Szilágyi Eszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium fõtanácsosa az EU vízminõség-védelmi
irányelveit, a Duna-medence vízügyi állapotfelmérését
ismertette, mely kiterjed mind a felszíni, felszín alatti és
parti vizekre, azok ökológiájára, hasznosítására. Bár a
bányászat jelentõs hatásokat gyakorol a vizekre (víz-
szintváltozás, felszínmódosulás, szennyezések) a legna-
gyobb emberi hatásokat a mezõgazdaság okozza.

Délután a konferencia fõ szervezõje, Földessy János
docens (ME) vezetésével aktív kérdés-felelet konzultá-
ció alakult ki. A délelõtti elõadásokon túli vitaindítónak
Földessy János röviden elemezte Közép-kelet Európa
országainak bányászatát, ill. annak körülményeit. (Jelen
számunk bevezetõ cikke ezt tartalmazza részletesebben. �
Szerkesztõség).

Bányászati EU-konferencia Miskolcon

Paul Anciaux elõadását tartja

* A konferencián követett gyakorlat szerint jelen híradásunkban sem tüntetjük fel a doktori titulusokat.

A konferencia résztvevõi



Az elsõ nap rövidmiskolci városnézés után aMûsza-
ki Földtudományi Kar dékánjának fogadásával zárult,
stílszerû és hangulatos környezetben a Miskolctapolcai
Termál Barlangfürdõ fogadó csarnokában. A résztvevõk
közül számosan éltek a fakultatív fürdési lehetõséggel.

A második napon a hirtelen télire változott idõjárás
ellenére nagyon jól szervezett és látványos üzemlátoga-
tásokon vehettek részt a konferencia vendégei. Az elsõ
helyszínen, Visontán Derekas Barnabás bányászati igaz-
gató mutatta be aMátrai Erõmû Rt. termelõ és környe-
zetvédelmi tevékenységét. Az erõmû adja Magyaror-
szág villamosenergia termelésének közel 20%-át, me-
lyet a paksi atomerõmû után a legolcsóbban állít elõ. A
látogatók megnézhették az impozáns kéntelenítõ be-
rendezést, mely 97%-os hatásfokkal tisztítja az erõmû
füstgázát, és a D-i bányamezõ letakarítási és lignitter-
melési munkáit, de ugyanekkor a hatalmas tájrendezett,
a mezõgazdaságnak visszaadott területeket is.

Gyöngyösorosziban, a 18 éve bezárt bánya tárószájá-
nál (Károly-táró) Kulcsár László a Mecsek-Öko Rt. te-
rületi fõmérnöke mutatta be a kifolyó savas bányavíz
kezelését, a nehézfémionok kiválasztását, az eddig mû-
ködõ és az épülõ víztisztítót, de kiemelte azt is, hogy egy
bányarész elzárásával a víz mennyiségét is csökkenteni
kívánják. A hegyek között, az elfolyó patak mentén ve-
zetõ úton látott erdõ állapota igazolja a tevékenység si-
kerét.

A napot az OMYA Hungária rövid bemutatkozása,
majd egri borkóstoló zárta.

A harmadik nap elsõ elõadásaként Christophe Sykes
(IMA-Europe), a nem-fémes ásványi nyersanyagterme-
lõk európai szövetségének fõtitkára tartott beszámolót
arról amunkáról és szakértõi tevékenységrõl, amellyel a
szövetség a tagvállalatok képviseletében részt vesz Brüsz-
szelben aBányászati Meddõ Kezelési Irányelv vitáján, s az
irányelv végleges kidolgozásában. Elõadásában bemu-
tatta azt a hosszú folyamatot, amelyet a jogszabályi elõ-
készítés a mûszaki alapok kidolgozásától (BAT: legjobb
elérhetõ technológiák dokumentum) kezdõdõen a
2003. évi elsõ javaslat tárgyalásától a 2005. december-
ben várható elfogadásig megtett. Felhívta a figyelmet
arra, hogy kezdeményezésükre került be a törvényjavas-
latba az inert meddõ fogalma, amely esetében semmiféle

engedélyeztetés, ártalmatlanítás, bezárást követõ keze-
lés nem lesz elõírva.

HelmuthWolff, a berlini mûszaki egyetem professzo-
ra ismertette azt a számos európai országot átfogó, há-
rom szakirányban folyó képzést, amely az európai bá-
nyászati iskolák összefogásával a bányamûvelés, az ás-
ványelõkészítés, illetve a geotechnika-környezettechno-
lógia területén jött létre.Miskolc az EGEC � az európai
geotechnikai és környezeti képzésben vesz részt, fogad
és küld hallgatókat. Folyamatban van a kurzusok mes-
terképzésként való akkreditáltatása.

Bérczi István, az EurópaiGeológus Szövetség elnöke
a kontinens ásványvagyon gazdálkodásának stratégiai
kérdéseirõl tartott elõadást. Kitért a jelenleg észlelhetõ
fokozott ásványi nyersanyag és energiahordozó kereslet
okaira, valamint ennek az ásványvagyon gazdálkodás
stratégiájára gyakorolt hatására. Kihangsúlyozta a foko-
zódó felhasználás és a stagnáló kutatások között nyíló
szakadék meglétét, és ennek következményeit a szak-
emberkeresletre, a kialakuló elszívó hatásokra. Rámu-
tatott a szakma elöregedésére, a gyakorlati képzés hiá-
nyára, illetve arra, hogy ennek megfelelõen a képzés
hangsúlyai átrendezésre szorulnak.

Ehhez kapcsolódott Hámor Tamás, a Magyar Geo-
lógiai Szolgálat fõosztályvezetõjének elõadása a ma-
gyarországi ásványvagyon gazdálkodás és a bányászati
meddõ nyilvántartás helyzetérõl. Ismertette a hazánk-
ban hatályos jogi kereteket, és bemutatta azt a bányá-
szati meddõ nyilvántartási adatgyûjteményt, amelynek
kialakítása jelenleg az MGSZ irányítása alatt folyik.

Grégoire Poisson, az Európai Aggregátum-termelõ
Szövetség (UEPG) fõtitkára bemutatta azt a folyama-
tot, amellyel az iparági érdekképviseletek a szakmai,
mûszaki információkat eljuttatják a brüsszeli EU kor-
mányzati és parlamenti szervekhez, képviselõkhöz. Pél-
dákkal illusztrálta, hogy a 19 ország nemzeti szövetsége-
it tömörítõ testület milyenmódon volt képes befolyásol-
ni szakmai kérdésekben a brüsszeli törvényhozókat az
ásványi meddõkezelés, a karcinogén anyagok kezelése,
illetve a talajjal való gazdálkodás keret-irányelveinek ki-
dolgozásában.

Ken Swanson, a svéd székhelyû, Európai Bányászati
Régiók Hálózata koordinátora azokat az elõnyöket
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A kéntelenítõ berendezés és a résztvevõk a Heller-Forgó hûtõtorony belsejében



emelte ki, amelyek a különbözõ országok bányavidéke-
inek információ cseréjében, közös képviseletében, ko-
ordinált programjainak kialakításában rejlenek. Az EU
által az Interreg III C program keretében támogatott
hálózathoz Borsod-Abaúj-Zemplén megye is csatlakoz-
ni kíván, e szándékát a konferencia idején Gyárfás Ildi-
kó, a megyei közgyûlés elnöke jelentette be.

A mecseki uránérctermelés rekultivációjának folya-
matát Németh Gábor, projektvezetõ (Mecsek-Öko Rt.)
mutatta be, mint országunk legnagyobb volumenû, a
bányászathoz kapcsolódó rekultivációs munkáját.

Madarász Tamás (ME) az almásfüzitõi vörösiszap
hányók okozta környezeti kockázat becslését ismertette
egy esettanulmányban, mely arra vonatkozott, hogy a
kiporzás megakadályozására alkalmazott erõmûvi per-
nye fedõréteg növeli, vagy csökkenti-e a lerakóhoz kap-

csolódó egészségügyi kockázatot. Bemutatta, hogy � bár
a pernye önmagában is hordoz szennyezõ komponense-
ket, melyek mennyisége így a lerakóban nõ � a lefedés-
sel az ártalom jelentõsen csökken, így a nettó kockázat
is jól becsülhetõen csökken.

Az eseményt a Miskolci Egyetem EU projektveze-
tõinek részvételével szervezett vitafórum zárta, ahol a
résztvevõk az egyes projekt-konstrukciókra (EU FP5,
FP6, NATO, Interreg, PHARE) vonatkozóan kaphat-
tak részletes és gyakorlati információt.

Név szerint kell kiemelni a Miskolci Egyetem fiatal
szervezõ csapatát: Siposné Molnár Tímea, Madarász Ta-
más, Gombkötõ Imre és Baracza Krisztián igen gondos
munkával segítették sikerre ezt a jelentõs rendezvényt.

FJ-PT
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Megnyitó gondolatok
a Bányabiztonság, bányaegészségügy és a bányászat környezeti problémáinak jogi szabályozása

az Európai Unióban c. konferencián (Miskolc, 2005. november 21-23.)

DR. ESZTÓ PÉTER, okl. olajmérnök, okl. jogász, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke

Tisztelt Konferencia! Mélyen tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Szívbõl köszöntöm a �Bányabiztonság, bányaegész-
ségügy és a bányászat környezeti hatásainak jogi szabá-
lyozása az Európai Unióban� címû nemzetközi konfe-
rencia valamennyi résztvevõjét! Bevezetõ gondolatként
mindannyiunk nevében köszönetet mondok mindazok-
nak, akik szervezõmunkájukkal és anyagi támogatásuk-
kal lehetõvé tették ezt a mindannyiunk számára fontos
rendezvényt.

A most kezdõdõ konferencia fontosságára utalnak
azok az alapvetõ témák, amelyeket a konferencia célki-
tûzései között olvashatunk. Nevezetesen: a bányászattal
kapcsolatos EU közösségi, nemzetközi és nemzeti jogi
szabályozás áttekintése, az ökológiailag fenntartható ás-
ványvagyon-gazdálkodás feltételeinek körvonalazása, a
közös nyersanyag-politika kidolgozásának sürgetõ igé-
nye mind-mind olyan kérdés, amelyek tisztázása nélkül
nem képzelhetõ el bányászat a XXI. században. Pedig:
�Navigare necesse est�, jelen �ferdítésemben�: bányász-
kodni pedig muszáj! Hiszen az ásványi nyersanyagokra
növekvõ szüksége van a fejlett társadalmaknak, igényli
a mezõgazdaság, a közlekedés, a lakásépítés, az ener-
giaszektor, az árvízvédelem. Korunk modern társadal-
maiban minden ember az élete során mintegy 1100 ton-
na ásványi nyersanyagot használ el azáltal, hogy él, lakik,
közlekedik.

Sajnálatos, hogy vannak közöttünk is farizeusok,
akik �vizet prédikálnak, és bort isznak�! Zsigerbõl tilta-
koznak a bányászat ellen, miközben õk lennének a leg-
jobban felháborodva, ha nem lenne lakásuk, dideregné-
nek a sátrukban, nem lennének autópályák, nem lenne
üzemanyag és villamos energia.Meggyõzõdésem, hogy a
jólét, a fenntartható fejlõdés nem képzelhetõ el az EU-ban,

sem a fenntartható bányászat problémáinak megoldása a
szakágazat versenyképességének biztosítása nélkül. Egy
sor tényezõ ugyanis kifejezetten veszélyezteti az ásványi
nyersanyag kitermelõ ágazat lehetõségeit és versenyké-
pességét. A teljesség igénye nélkül kiemelnék néhányat:

A megkutatott lelõhelyek kiaknázásához terület kell,
amelyhez egyre nehezebben jutnak a bányavállalkozók,
mert a jogilag meghatározott prioritások (településfej-
lesztés, infrastruktúra, mezõgazdasági területek védel-
me, Natura 2000 stb.) megelõzik az ab ovo helyhez kö-
tött bányászatot a sorban. E hátrányos helyzeten nem
változtat az a tény, hogy bizonyos esetekben a bányászat
területgazdálkodása sem mondható racionálisnak (sok
apró kavicsbánya egy rakáson; �ezer tó országa�).

� Nem könnyíti a bányászat helyzetét az a kitünte-
tett pozíciója, hogy az egyik legerõteljesebben szabályo-
zott gazdasági ágazat. Mintegy 40 hatályos vagy a közel-
jövõben hatályba lépõ EU norma, irányelv, ajánlás, va-
lamint az EU által is támogatott nemzetközi megállapo-
dás vonatkozik e tevékenységre. Ezek között aggoda-
lommal figyelem a bányászati hulladékokról készülõ di-
rektívát. Remélem, hogy a jogszabályt alkotó, bizonyára
nagy tudású jogtekintélyek közé végre bányászati szak-
ember is betéved, aki megérteti velük, hogy a hasznosít-
ható ásványi nyersanyaggal együtt kibányászott kísérõ
kõzet nem kezelhetõ és nevezhetõ hulladéknak! Az egy-
szerûen csak a kitermelés idõszakában nem hasznosít-
ható, veszélytelen anyag, a meddõ.

� Túlszabályozás terheli a bányászatot a nemzeti és
az önkormányzati szintû jogszabályok területérõl is, itt
elsõsorban a nehézkes és igen lassú engedélyezési sza-
bályokra utalnék. Pl. egy bányatelekben tizenöt évre
elegendõ gazdaságosan kitermelhetõ ásványi nyers-
anyag vár kitermelésre. Erre tekintettel elvégzik a kör-
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nyezeti hatásvizsgálatot, de a bányavállalkozó a környe-
zetvédelmi engedélyt meghatározott idõre, csak öt évre
kapja. Ezek a szabályok feleslegesen korlátozzák a tevé-
kenységet és torzítják a versenyt azokkal az EU tagor-
szágokkal szemben, ahol környezeti hatásvizsgálat
ugyan kötelezõ, de környezetvédelmi engedély nincs!

� Jogstabilitás? A kiszámíthatóság a jövõ tervezésé-
nek az alapja. Az amár-már elharapózó gyakorlat, hogy
fiskális érdekekre hivatkozva ún. �saláta-törvényekkel�
szétzilálják a szakmai ágazati törvényeket, nem válik a
jogalkotóink dicséretére! (például: TAC bevezetése
2005. 02. 12-én; a TAC �kidobása� a várható költségve-
tési törvénnyel 2005. decemberben!)

� Adatokkal igazolható tény, hogy Magyarország,
természeti erõforrások tekintetében a közepesen ellá-
tott országok közé tartozik. Bár a globalizáció eredmé-
nyeként számos ásványi nyersanyagra nincs termelési
kényszerünk, de a hazai ásványi nyersanyagok kutatása,
számbavétele, gazdaságos kitermelése vagy megõrzése vi-
tathatatlanul a nemzetgazdaság hosszú távra értelmezett
meghatározó érdeke. Ezzel szemben az is tény, hogy
nincs Magyarországnak nemzet által elfogadott ásványi

nyersanyag-politikája, amely már napjainkban is érez-
hetõ feszültségeket okoz a gazdaságban. Ennek folyo-
mánya, hogy olykor nem tudja a jobb kéz, mit cselekszik
a bal! Kormányprogram az autópályák építésérõl, az
infrastruktúra fejlesztésérõl, a lakáskorszerûsítésrõl, de
az ezek megvalósításához szükséges ásványi nyersanya-
gok bányászatát ugyanaz a kormány jogszabályokkal
korlátozza (aNatura 2000 terület az ország 22%-a)! De
itt utalhatnék a toronyi lignit lelõhely körül kialakított
ostoba vitára, vagy a CO2 kvótamértékének és szabályo-
zásának hibáira, mert ezek kifejezetten rontják a hazai
bányászat versenypozícióját. Személy szerint ezért is vá-
rom nagy kíváncsisággal Paul Anciaux úrnak az EU tag-
országokra kiterjedõ elõadását a bányászat versenyké-
pességérõl.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hála a rendezõknek,
számos kiváló elõadót mozgósítottak a konferenciára.
Kívánok Önöknek e rangos elõadásokhoz érdemi vitát
és jó tanácskozást, a külföldi vendégeinknek pedig eze-
ken felül: kellemes magyarországi tartózkodást!

Köszönöm figyelmüket! Jó szerencsét!

Helyreigazítások
ABKL Bányászat 2005/5. számának 32-33. oldalán jelent meg a �Megemlékezés Gál Istvánról� c. anyag. Sajnálatos módon

a végérõl lemaradt a szerzõ, dr. Csiszár István neve. Csiszár Istvántól és kedves olvasóinktól ezúton kérünk elnézést.
Ugyancsak az 5. szám 49. oldalán, a gyászjelentések között tévesen közöltük Zátony László okl. bányamérnök halálhírét.

A tévedést egy telefoni értesítés �félrehallása� okozhatta, Zátonyi László okl. kohómérnök tagtársunk (Vaskohászati
Szakosztály), aki szintén 83. életévében volt, hunyt el 2005. július 8-án.

Zátony László okl. bányamérnök jó egészségnek örvend, és õszintén kívánjuk, hogy jó erõben, egészségben még sokszor
köszönthessük születésnapján!

Szerkesztõség

A Központi Bányászati Múzeum Közleménye
Tájékoztató

A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet a 2004. évi tevékenységét az alapító
okiratban meghatározott célok érdekében és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVII. törvény szellemében végezte.

AKuratórium és a Felügyelõ Bizottság által elfogadott közhasznúsági jelentés az alapítvány székhelyén (Sopron, Templom
u. 2.) munkaidõben megtekinthetõ.

Összes közhasznú tevékenység bevétele 75 809 E Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele 8 100 E Ft
Összes bevétel 83 909 E Ft

Közhasznú tevékenység költségei 74 893 E Ft
Vállalkozási tevékenység költségei 7 375 E Ft
Összes költség 82 268 E Ft
Az alapítvány vezetõ tisztségviselõi juttatásban nem részesültek.

Bircher Erzsébet
múzeumigazgató

Köszönetnyilvánítás
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (adószám: 19638634-2-08) köszöni a részére 2004. évben felajánlott 1%

személyi jövedelemadót � összege 223 774 Ft �, melyet közcélú tevékenység végzésére fordítja.

Bircher Erzsébet
múzeumigazgató


