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Indoklás

Midõn a bányászat és általában a hazai természeti
erõforrások ügyét felvetjük, azt nem csupán azért tesz-
szük, mert tapasztaljuk, hogy az elmúlt évtizedekben a
természeti kincseink kiaknázásának tendenciózus csök-
kenésével egyre nõ országunk nyersanyag- és energia-
hordozó behozatalra utaltsága és fizetési mérlegét az
import költségek súlyosan és évente ismétlõdõen terhe-
lik, hanem azért, mert e roppant teher csökkentése ér-
dekében ritkán veszik számításba saját termelési lehetõ-
ségeinket. Elterjedt az a téves és káros szemlélet, hogy
természeti erõforrásokban szegény ország vagyunk, bá-
nyászatunk gazdaságtalan, az import növekedése elke-
rülhetetlen. Az ilyen általánosítás nem vizsgálja, hogy a
gazdasági versenyben kihez képest vagyunk nyersanya-
gokban szegények, és ráadásul demoralizál, mert elhite-
ti a közvéleménnyel, hogy erõforrásaink nem elegendõk
a megélhetéshez és �támogatásra� szorulunk.

Kötelességünknek tartjuk az ügyet általánosságban
a legmagasabb közjogi méltóságok elé tárni, mert tud-
juk, hogy a közvélemény milyen tévesen informált a bá-
nyászatról és milyen téves nézetbõl kiindulva ítéli meg
eredményeit. A céltudatosan terjesztett téves közgazda-
sági feltételezések, tetszetõs ígéretek nyomán feledésbe
merül, hogy a megélhetéshez az élelmiszereket, a lakó-
helyek építéséhez az építõanyagokat, az anyagi termelé-
si folyamatokhoz a nyersanyagokat (munkatárgyakat)
az erdeink, mezõink, ásványvagyonunk, vizeinkmûvelé-
sével kell és tudjuk elõteremteni.

Természeti erõforrásaink a jövõ építéséhez megfele-
lõek. A gyakorlat igazolja, hogy a mûvelésük tudomá-
nya és eszközei fejleszthetõk, helyes gazdaságpolitikával
természeti erõforrásaink kiaknázásának mindenkori
fejlõdése és az alkalmazott nyersanyag-kitermelõ és fel-
használó mûszaki-tudományos színvonal, valamint a
környezet ésszerû védelme közötti összhang megteremt-
hetõ. Miért nem tudatosul mégsem a közvéleményben,
hogy az általunk felhasznált kõolajat, földgázt, villamos
energiát, teljes energiafelhasználásunk immár 80%-át
mások termelik meg, az import költsége évente több

milliárd dollár, amelynek finanszírozását egyre nehe-
zebb megoldani? Azért nem, mert a célzatos tájékozta-
tás következtében a saját erõforrásaink kiaknázására
irányuló törekvéseket a közvélemény ellenszenve kíséri.
Az energetikával foglakozómédia azt hangoztatja, hogy
�mindenre van energiánk�, hogy a hazai bányászat és
energetika káros a környezetre, de elhallgatja, hogy a
felhasznált villamos energia közel 30%-át hazai ásvány-
vagyonból a szén-, és lignittüzelésû erõmûveink környe-
zetkímélõ módon és az importnál jóval olcsóbban ter-
melik. A tények ellenére a villamos erõmûvek építési
változatai között nem részesül elõnyben a biztonságos,
árkockázatok nélküli, importot kiváltó, hazai tüzelõ-
anyagra telepíthetõ, környezetbarát lignittüzelésû erõ-
mû. Feledésbe merült, hogy miénk Közép-Kelet
Európa egyik legjelentõsebb komplex ércelõfordulása,
amely lehetõvé tenné a nagy múltú ércbányászatunk és
színesfémiparunk hozzájárulását a nemzetgazdaság
eredményeihez. Nem szól a kõ- és kavicsbányászatunk
jelentõségérõl és az iránta mutatkozó külföldi érdeklõ-
désrõl és arról sem, hogy a lakossági földgázárak emelé-
sét fékezõ ártámogatás forrása a hazai bányászatból el-
vont bányajáradék. Nagyon is elterjedt az a helytelen
nézet, hogy a bányászat a legkevésbé jövedelmezõ ága-
zat, hadd bajlódjanak vele mások.

A fenntartható fejlõdésre való egyoldalú hivatkozás
kompromisszum helyett ütközteti egymással a társadalom
nyersanyag- és energiaigényei kielégítésének felelõssé-
gét, az erõforrások igénybevételének szociális, etnikai,
politikai, jogi, kormányzati és környezeti követelmény-
rendszerével. A nyersanyagtermelés és felhasználás
környezeti hatásainak a civilizációt veszélyeztetõ ténye-
zõkhöz sorolása és a tiszta környezethez való joggal
történõ ütköztetése logikai dilemma, hiszen a fenntart-
ható fejlõdés célja a jövõ generációk érdekében nem túl-
lépni az erõforrások korlátját és az ökológiai rendszerek
teherbíró képességét. Ezt a kompromisszumot fogal-
mazta meg a Burtland Bizottság, amikor a német közép-
kori erdõgazdálkodás mintájára kimondta, hogy �Az
emberiségnek megvan a képessége ahhoz, hogy a fejlõ-
dést tartóssá tegye: garantálja, hogy a jelen szükségleteit
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kielégíti a jövendõ generációk lehetõségeinek és saját
szükségletei kielégítésének veszélyeztetése nélkül�. Ha-
sonlóan kompromisszum a Riói csúcsértekezleten
elfogadottAgenda 21 címû dokumentum, amely szerint
�a fejlõdésre való jogot úgy kell érvényesíteni, hogy a
mai és jövõ generációk fejlõdéssel és környezettel kap-
csolatos igényei egyaránt kielégüljenek� és ��a kör-
nyezetvédelem a fejlõdési folyamat szerves részét képe-
zi, attól elkülönítve nem vehetõ figyelembe�. Nem le-
het, hogy eme szempontok a hazai energiapolitikában
tartósan torzuljanak.

Generációs méltánytalanság lenne hazánkat, már
csupán adottságainál fogva is, a jövõt veszélyeztetõ, az
erõforrások korlátját és az ökológiai rendszerek teher-
bíró képességét próbára tevõ országok közé sorolni.
Nálunk inkább az a kérdés, hogy befektetünk-e a jelen-
legi jövedelembõl a jövõbe, valamint milyenmódon ha-
sonlítunk össze és mérlegelünk? Tekervényes logikára
utal a jövõ generációk életminõségére összpontosítani a
jelenlegi helyzet mérlegelése nélkül, mert nem csupán
azt a szerepet kell tekintetbe venni, amelyet az adottsá-
gok felhasználása és annak környezeti következményei
a jövõ generációk jólétének bizonytalanságában okoz-
nak, hanem a jelenlegi felhasználásnak a mai szegény-
ség csökkentésében betöltött szerepét is. A bányászat
akkor tud ebben segíteni, ha a lokális bányászat gazda-
sági hasznának meghatározó része a régió közösségé-
nek haszna maradhat. Ez lenne améltányos, de nem ez
történik.

Például, a világviszonylatban is jelentõs Recski érc-
vagyon esetében az eddigi ráfordításokról való lemon-
dás költségénél nagyobb kár a bányatermékek elvárha-
tó exportbevételének, jelenlegi árakon évi 300-400 mil-
lió dollárra tehetõ, elmaradó haszna, amelybõl a helyi
lakosság is részesedhetne. Nyilvánvaló, hogy ekkor más
lenne a bányászat politikai támogatottsága, mint akkor,
ha csak a bányászattal járó kellemetlenségekben része-
sül. A nemzetgazdasági haszon ennél messze jelentõ-
sebb lehetne, hanem az ércet vagy a fémeket adnánk el,
hanem a belõlük gyártott generátorokat, transzformá-
torokat, motorokat és egyebeket.

A bányászatot azonban nem csupán a közvetlen jö-
vedelme és munkahelyteremtõ képessége miatt kell
fenntartanunk, hanem azért is, mert nagy a termékei-
nek a rájuk települõ feldolgozóipari vertikum szintjein
megsokszorozódó jövedelmezõsége és tartós mozgásteret
nyújt a nemzetgazdaság fejlesztésének. A szenzibilis
árú fémek, energiahordozók és fejlesztési lehetõségek
megítéléséhez azonban nélkülözhetetlen a tapasztalt
mérnöki tudás, amely nem pótolható divatos hipotézi-
sekkel. Az ásványi nyersanyagok kitermelése és felhasz-
nálása évezredes ismereteket halmozott fel, mûvelõi-
nek ezért szakmai kötelessége felhívni a figyelmet a ja-
vak elõállításának ésszerûségére és felelõssége, hogy az
ország vezetését reálisan tájékoztassa a természeti erõ-
forrásainkra alapozható fejlõdés lehetõségeirõl.

Látni kell, hogy az Európai Unióban is a korábbiak-
nál nagyobb szükség lesz az importnál gazdaságosabb
saját erõforrásaink igénybevételére. Hazánkban � és a

hozzánk hasonlóan nyersanyagimportõr közép-európai
országokban �, ahol a gazdaság szerkezetének megvál-
toztatása elkerülhetetlen és ehhez a konkrét termelési
alapok tekintetében nem rendelkeznek forradalmian új
technológiákkal, a saját erõforrások hasznosításával
kapcsolatosan kialakult felfogás revideálása aktuális.

A világ bányászati termelése folyamatosan növekszik,
földrajzimegoszlása azonban hazánk és Európa rovásá-
ra változik. A nyersanyagok birtoklása a 90-es évek rö-
vid, átmeneti idõszakától eltekintve a geopolitika kö-
zéppontjában van, az import belsõ és külsõ feltételei
megváltoztak. A politikai környezet és a nemzetközi
kooperáció átalakulásával növekvõ bányatermék- és
szállítási árak elviselhetetlen terhet rónak amagyar gaz-
daságra, döntõen terhelik a külkereskedelmi és a folyó
fizetési mérleget, az államot adósságba hajszolják. A
nemzetközi tendenciák mégsem érvényesülnek a ma-
gyar bányászat és energetika közgazdasági szabályozá-
sában, a politika a feldolgozóipari tevékenységet általá-
nosítóan a kitermelõ tevékenységeknél gazdaságosabb-
nak hirdetõ közgazdasági hipotézisére támaszkodik. A
kitermelõ és a feldolgozóipar hibás és mesterkélt szem-
beállítása miatt a kitermelõipar lepusztult, alulérté-
kelõdött színesfémiparunk, szénbányászatunk, szénhid-
rogén termelésünk jelentõsége, amit elõsegít az, hogy a
közgazdászok kerülik a nyersanyagvagyon reális meg-
ítélését segítõ megoldások, például a valós árak, a tény-
leges különbözeti járadék meghatározását és alkalma-
zását.

A politika korábban, az 1980-as években elismerte,
hogy hazai ásványi nyersanyagkincsünk jelentõs hánya-
dának kitermelése gazdaságilag elõnyösebb, mint a
nyersanyag behozatal, de nem vállalkozott a valós ér-
tékviszonyok megteremtésére, a jelenlegi viszont az ás-
ványi nyersanyagok létét is megkérdõjelezi. A magyar
gazdaságimechanizmus és az erõforrás értékelés súlyos
hibája, hogy az ásványi nyersanyagok és az energia árát
nem a tõketerheket, infrastrukturális ráfordításokat,
szállítási költségeket tartalmazó marginális költségek
alapján, hanem a szociális, árstabilitási és egyéb politi-
kai okokra hivatkozva hatóságilag, azoknál lényegesen
alacsonyabban határozza meg. A hazai kitermelõ ágaza-
tokat ráadásul bányajáradékkal sújtja, amit gazdasági
hatékonyságuk mérésekor �elfelejt� figyelembe venni,
mint ahogy �megfeledkezik� arról is, hogy a kitermelés
megszûnésével nem lesz bányajáradék sem.

A hazai nyersanyagtermelés és az import összeveté-
sekor elkerüli a figyelmet, hogy a nagy távolságú szállí-
tási infrastruktúrának a felhasználás növelése az érde-
ke, miközben a felhasználóknál a szállítási költség meg
nem térülõ ráfordítás. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az
olcsó import nyersanyagbázisra, alacsony szállítási dí-
jakra alapozott feldolgozóipari termelésünk az infra-
struktúra költségeinek fajlagos növekedésével, a piaci
nyersanyagárak érvényesülésével tönkrement.

A szállítási kapacitásokkal összhangban beérkezõ,
de a lecsökkent és egyenetlen lakossági és ipari fogyasz-
tás miatt a szükségesnél nagyobb szénhidrogén import
kötelezõ fogadása, az idõszakos feleslegnek a villamos-
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energia-termelésben, állami támogatással, gázturbinák
és gázmotorok mûködtetésével történõ felhasználása, a
korábbi évekhez hasonlóan kiszorítja a gazdaságosabb
hazai alaperõmûvek termelését, tovább rombolja a
gazdaság szerkezetét.

A gazdasági szerkezet torzulása elkerülhetõ. A ger-
jesztett import � gyakran a megvásárolt nyersanyag árá-
nak felét meghaladó � hatalmas fuvarköltségének meg-
takarításával, a nyersanyag és földrajzi adottságokat
hasznosító bányászattal és alapanyagiparral kiszámítha-
tóan mûködõ, mértéktartó, a hazai piachoz és a gazda-
sági régiónkhoz jól illeszkedõ feldolgozóipar fejleszthe-
tõ. Ehhez az uralkodó szemlélettel szemben el kell fo-
gadni, hogy a feldolgozóipar fejlesztésének, gazdaságos
mûködésénekmegalapozója, és nem gátlója a kitermelõ
és alapanyaggyártó ágazatok optimális fejlesztése, vala-
mint azt, hogy a fejlesztést hosszú távon nagy mennyisé-
gû importra alapozni helytelen és kockázatos, mert a je-
lenlegi elõfordulások kimerülésével az exportõrök rosz-
szabb geológiai és földrajzi adottságú, ebbõl következõ-
en drágább lelõhelyek mûvelésére kényszerülnek és a
piac diverzifikálódásával a nyersanyagkereslet nõni fog.

A nyersanyagtermelés és -felhasználás súlypontja
Keletre és Amerikába tolódik, az Európai Unió orszá-
gainak technológiai elõnye csökken, gazdasági szerke-
zete folyamatosan öregszik. Kína, India növekedése
nagymértékben saját bányászatára alapozott, de jelen-
tõs a nyersanyagpiaci keresletük is. A növekvõ nyers-
anyagigények kielégítéséhez szükséges lenne a bányá-
szat elõbbre tekintõ fejlesztése, amit a jelenlegi közgaz-
dasági szemlélet nem támogat, ezért a nyersanyagellá-
tásban hiány mutatkozik. A gazdasági növekedéshez el-
kerülhetetlen az új bányászati beruházások kedvezõbbé
tétele, a társadalomvezetési megoldások olyan felülvizs-
gálata, amely lehetõvé teszi a kormányzat és a privát tõ-
ke együttmûködési mechanizmusának kialakítását, a
bányák költséghatékony mûködtetését.

A világ gazdaságának szerkezeti átalakulása rámutat
a hazai piacra és nyersanyagokra támaszkodó fejlesztési
lehetõségek kihasználásának fontosságára. Tudjuk,
hogy vannak ilyen lehetõségeink. Tapasztalat igazolja,
hogy a társadalmunk tudás alapját képezõ bányászati és
energetikai mûszaki megoldásokkal � az elõfordulása-
ink gyengébbminõségébõl és kedvezõtlenebb települési
adottságaiból keletkezõ hátrányok ellenére � saját
nyersanyagaink, energiahordozóink felhasználása ked-
vezõbb vagy kedvezõbbé tehetõ, mint az import. Több
évtizede jó példa, hogy amátrai lignit külfejtéses terme-
lésének és erõmûben való eltüzelésének kezdete óta
szakembereink a bánya és az erõmû üzemeltetésének
tüzeléstechnikai, környezetvédelmi problémáira világ-
színvonalú megoldásokat találtak, a külfejtés és az erõ-
mû gazdaságosan mûködik. Az alacsony fûtõértékû tü-
zelõanyaggal olyan versenyképes energiatermelés való-
sul meg, amely régóta javítja az ország fizetési mérlegét,
miközben folyamatosan megélhetést biztosít a környék
lakosságának, a hazai energetikai gépgyártásnak. Le-
hetséges tehát a természeti erõforrásaink, a kiaknázá-
suk és felhasználásuk mûszaki-tudományos színvonala

alapján a gazdaságfejlesztés összhangjának megterem-
tése a gazdasági egyensúly mielõbbi helyreállítása érde-
kében.

Az ország jelenleg közel 80%-os egyoldalú energia
importfüggõsége nem az ásványvagyon hiánya, gyenge
minõsége vagy a kitermelés mûszaki és ésszerû termé-
szetvédelmi feltételeinek teljesíthetetlensége miatt ke-
letkezett, hanem a tendenciózus gazdasági szabályozás
következménye. A tudásalapunkat képezõ, bevált bá-
nyászati és energetikai megoldásokkal ásványvagyo-
nunk jelentõs része jól hasznosítható, a viszonylag ked-
vezõtlenebb földtani adottságokból adódó hátrányok-
nál nagyobbak a kedvezõ földrajzi elhelyezkedés, a biz-
tonságos, kiszámítható áron megvalósuló ellátás elõ-
nyei. Az energia elõállítása saját szénbõl vagy lignitbõl
nemzetgazdasági szinten � különösen a befizetett adó és
járulékok figyelembevételével � olcsóbb és biztonságo-
sabb, mint az import energiahordozókból.

Politikai, szociális és törvényi feltételek módosításá-
val meg kell teremteni a bányászatot gyakran ellenzõ
helyi önkormányzatok érdekeltségét a fejlesztésekben,
mert támogatásuk nélkül bírósági, kormányzati határo-
zatok, törvényhozói korlátozások és politikai akciók fé-
kezik a bányászat fenntarthatóságát. Konstruktív ön-
kormányzati programmal, az érdekeltség megosztásá-
val, az ellenséges viszony elkerülhetõ, a �szociális jóvá-
hagyás� megszerezhetõ. Ehhez olyan fenntartható fej-
lõdés szükséges, amely technológiai és emberközpontú
kezdeményezésekkel felerõsíti a bányászat szociális,
gazdasági és környezetvédelmi teljesítményét.

A kormányzatnak el kell ismernie, hogy a törvények
által természetes monopóliumként szabályozott bányá-
szatban az állam szerepe a jövõben is meghatározó ma-
rad. Ezért a bányászat feltételezi a kormányzási szabá-
lyok javítását, átláthatóságot, hitelességet és etikai szab-
ványokat igényel.

A bányászat nemzetgazdasági szerepének és gazda-
ságosságának megítélésében el kell érni, hogy az ener-
giahordozók szállítási költségei a tõketerhekkel együtt
legyenek figyelembe véve, szûnjön meg az olyan nyers-
anyagimport támogatása, amely nyersanyag- és energia-
igényes ágazatok fejlesztésére és pazarlásra ösztönöz,
ezzel leértékeli a saját erõforrásokat és globálisan erõ-
forrás-pazarlást jelent. A bányászat ne függjön
kizárólag a kormányok formális intézkedéseitõl, tár-
sadalmi elfogadásához folyamatos programot alakítson
ki az önkormányzatokkal és az érdekcsoportokkal.

Egyetértésre jutni a bányászat fennmaradásának
szükségességében stratégiai feladat. Tekintettel a bányá-
szat megtizedelésére törekvõ harsány civil közösségek-
re, a bányászat fejlesztési folyamatának közremûködõit
és érdekeltjeit meg kell gyõzni a bányászat nélküli jövõ
bizonytalanságáról. Segíteni kell az energiahordozó-im-
port külsõ feltételeihez és a világgazdaságból való része-
sedés változásához alkalmazkodó, ideológiamentes
közgazdasági szemlélet kialakulását.

Ismertetni kell, hogy a nyersanyagtermelés és -fel-
használás súlypontja Keletre és Amerikába tolódik,
Európa technológiai elõnye csökken, a beszerzési forrá-
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sainkon Kína és India kedvezõbb földrajzi helyzetben
vásárol. Tudatosítani kell, hogy a túlzott import tartósan
terheli az ország folyó fizetési mérlegét és az eladósodás
egyik oka. Belátható idõn belül az államháztartás javítá-
sa a nyersanyag- és szénerõforrásaink igénybevételével
és az import mérséklésével lehetséges. Védelmezõen
hirdetni kell a legjobb bányászati gyakorlatot.

Javaslataink a hazai természeti erõforrások
kiaknázását hátráltató szemlélet és értékrend

megváltoztatására

� Ahhoz, hogy nyersanyag- és energetikai bázisunk ké-
pes legyen kielégíteni három alapvetõ emberi értéket � a
gazdaság stabil növekedését, az emberek energetikai szol-
gáltatások iránti igényét és a természetvédelmet � elkerül-
hetetlen a nyersanyagtermelés és -felhasználás szemléleti
alapjainak olyan átalakítása, amely eredményeként saját
erõforrásaink ésszerû és társadalmilag ellenõrzött kiakná-
zása együtt érvényesülhet.

� A gazdaság �forradalmi� fejlõdési modellje kimerült,
a bányászat és az energetika különösen nagy rendszervál-
ságban van. Ezért a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a hazai
nyersanyag- és energetikai termelési alapok és felhasználá-
suk olyan új szemléletét kell tartalmaznia, amelyben
áttekinthetõ az ezen erõforrásokkal való gazdálkodás.

� Ismert, hogy az erõforrásokat hasznosító ágazatok
tõkeigényesek, átalakításukhoz pszichológiai korlátokat
kell leküzdeni, a társadalom-hatalom-üzlet rendszerben új
típusú együttmûködés kialakítása szükséges. A változtatás
szükségességének elismertetése máris megkésett. Az erõ-

forrás hasznosítási-, oktatási- és tájékoztatási rendszer, va-
lamint a szabályozási gyakorlat átalakítását azonnal el kell
kezdeni.

� Az erõforrások hasznosításával foglalkozó tájékozta-
tásnak tudatosítania kell a lakossággal a problémákat és
feladatait a megbízható és megfizethetõ ellátás elérésé-
ben, hogy kialakuljon a civil társadalom pozitív viszonya a
feladatokhoz.

� A felsorolt problémák nemzetközi-, interdiszcipliná-
ris- és rendszerjellege, az új megoldások sokszínûsége a
Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában a törvényhozás
céltudatosabb támogatását igényli, aminek eléréséhez a ci-
vil szervezetek támogatása nélkülözhetetlen.

Az állam a legfejlettebb országokban is hatást gya-
korol a piaci mechanizmusokra (korlátoz és liberalizál)
a legfontosabb társadalmi célok szolgálatában.Hazánk-
ban sem képzelhetõ el az állam kivonulása e feladatból:
a piaci mechanizmus autonóm mûködésének kereteit és
garanciáit az államnak kell megteremtenie olyan körülte-
kintéssel, hogy direkt beavatkozásra ne kerüljön sor. A
piaci mechanizmus szabad mûködésének hirdetése ga-
ranciák és megfelelõ szabadság nélkül csupán retorika.
A legnagyobb veszély a döntéshozókra akkor leselke-
dik, amikor a gondos elõkészületeket és a tárgyi tudást
frazeológiákkal, jelszavakkal háttérbe lehet szorítani,
vagy ha a nyílt vitákat különbözõ ráhatásokkal elfojtják.
Szakmai felelõsségünk tudatában azért fordulunk közös
folyamodvánnyal a közjogi méltóságokhoz, hogy tegyék
lehetõvé a megcsontosodott és káros szemlélet nyílt,
sokoldalú megvitatását.

DR. VOJUCZKI PÉTER okl. bányamérnök, bányaipari gazdasági mérnök korábban a Geominco Rt. igazgatója, majd
az Ipari Minisztérium fõosztályvezetõje volt, késõbb igazgató a Compack Rt.-nél és az Agromamascimtranspack Kft.-
nél. Jelenleg az Auroma Kft. igazgatója. Évtizedek óta tagja a Bányászati Világkongresszus Nemzetközi Szervezõ
Bizottságának és az OMBKE Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának.

Kapcsolódás a természettudomány ágazatai között

Jó példát adott a kapcsolódásra a Magyar Hidrológiai
Társaság (MHT) Pécsett, 2006. július 5-7-e között rendezett
Országos Vándorgyûlése. Hat szekciójának egyike a Felszín
alatti vizeink állapota címet viselte és a beküldött dolgozatok-
ból három is a bányászathoz kapcsolódó vízminõségi utóhatá-
sokkal foglalkozott.

Ama is mûködõ külszíni kõ- és kavicsbánya vízföldtani vi-
szonyainak vizsgálatát rendezte szakdolgozattá Berényi Üveges
István és Kraft János: Hidrogeológiai vizsgálatok a KÖKA bük-
kösdi kõbányában címmel.

Átfogóbb feladatra vállalkozott dr. Nyers József, Ötvös
Károly, Schaller Károly, Várhegyiné Kiss Zsuzsanna, amikor a
Mecsek hegység szénbányászatának hatására kialakult víz-
földtani viszonyokat vizsgáltaAmecseki szénbányászat és felha-
gyásának vízföldtani hatásai szakdolgozatában.

Személyes érintettségem okán is nagy figyelemmel hall-
gattam Földing Gábor elõadását, aki három társával � Bánki
Jenõ, Csõvári Mihály, Ötvös Károly � összeállított, A felhagyott
gyöngyösoroszi Zn-, Pb érc bányászati bányatérségek vízminõsé-
gének alakulása és geokémiai viszonyai címû munkájukat fog-
lalta össze.

A vándorgyûlés zárásaként a mecseki uránérc bányászatá-
nak utómunkáit (rehabilitációját) tekinthettük meg Kõvágó-

szõlõsön.Megnyugtató, hogy a letakarási és a növénytelepítési
munkák a befejezéshez közelednek, ugyanakkor szakmailag
megoldott (ha pénzügyileg van is kétség) az érintett talaj- és
bányavizek depresszív szinttartása, tisztítása, semlegesítése.

Németh Kálmán

Biomassza konferencia

Biomassza tüzelésû erõmûvek címmel 2006. március 6-án a
pécsi MTA székházában bemutatták hazánk bioenergia kész-
leteit, beszámoltak az energia ültetvények létesítésének lehe-
tõségeirõl és elemezték a bioenergia felhasználás környezet-
védelmi kihatását, elõnyeit.

A konferencián az öt bioenergiát már felhasználó erõmû
(Ajka, Borsod, Mátra, Pécs, Tiszapalkonya) számolt be azon
kísérletekrõl, vizsgálatokról és az azt követõ mûszaki átalakí-
tásokról, melynek eredményeként 2005-ben 17135 TJ (a hazai
erõmûvek tüzelõanyag felhasználásának 6,2%-a) bioenergia
felhasználására került sor. Az elõadások kiemelték, hogy a je-
lenlegi villamosenergia-termelésünk hatásfokát új, korszerû
létesítmények kiépítésével jelentõsen növelni lehet. Ennek
igazolására bemutatták a finnországi 240 MW-os blokk para-
métereit, mellyel 44%-os hatásfok érhetõ el.

Dr. Horn János



Bevezetés

A címben jelzett, kicsit �irodalmi hangvételûvé� for-
máltmegállapítás az 1949. évi XX. tv. � közérthetõbb ne-
vén azAlkotmány � szövegébõl kiragadott rövid megha-
tározás, mely a Magyar (Nép)Köztársaság Alkotmánya
24. módosításáig, 1989. X. 23-ig (érdekes dátum!) volt
érvényben. Ezt követõen az Alkotmány az állam ezen
alapjogát már nem rögzítette.

Mára a PTK 1991-ben hozott módosítása (172. §)
vette át ezt az értékõrzõ megállapítást, ill. az 1993. évi
XLVIII. törvény � amár 35módosítást megért Bányatör-
vény � mondja ki, hogy �Az ásványi nyersanyagok � ter-
mészetes elõfordulási helyükön állami tulajdonban van-
nak� (3. § (1) bek.) Ugyanezen törvény 43. §-a szerint
�A bányafelügyelet feladata, hogy� ellenõrizze az ásvány-
vagyon gazdálkodásra � vonatkozó szabályok megtartá-
sát.� Azon szabályok megtartását kell ellenõriznie a bá-
nyafelügyeletnek, melyek � mint késõbb látni fogjuk � a
mai napig sem váltak jogszabállyá.

Mindezek alapján úgy tûnik, az állam, mint gazda
számára az ásványvagyon, mint állami tulajdon � eny-
hén szólva � leértékelõdött.

A jó gazda alapvetõ jellemzõje, hogy
� megõrzi és megóvja a vagyonát,
� olyan keretfeltételeket teremt, melyek a különbözõ �
akár ellenérdekû � tulajdonrészek igényeit a leghaté-
konyabb �közös többszörös� szerinti mûködés irányá-
ba terelik,

� gondoskodik arról, hogy mindig, minden szinten le-
gyen a tulajdon hatékony mûködtetéséhez megfelelõ-
en képzett, elegendõ létszámú szakember.

A vagyon megõrzése, megóvása � ásványvagyon-
gazdálkodás, ásványvagyon-védelem

A Bányatörvény 1997-tõl hatályos módosítása sze-
rint (27. § (3) bek.):Az ásványvagyon-gazdálkodás részle-
tes követelményeit a miniszter a környezetvédelmi felada-
tok ellátásáért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendelet-
ben állapítja meg. E rendelet bizony a mai napig nem
születettmeg, csak annyi változás történt, hogy aBánya-
törvény egy újabb, 2004. év végi módosítása szerint az
elõbbi bekezdést törölték, a helyette életbe lépõmegfo-
galmazás szerint: 50. § (1) Felhatalmazást kap a

Kormány � 1) az ásványvagyon-gazdálkodás részletes
körülményeire, � vonatkozó részletes szabályok rendelet-
ben történõmegállapítására.Mamégmindig ott tartunk,
hogy a szakma által oly régóta hiányolt, az ásványva-
gyon-gazdálkodásról, ill. -védelemrõl szóló többször
sürgetett törvényrõl vagy rendeletrõl valójában
komolyabb szó sem esik. Pedig ennek szükségességét az
alábbi példák is indokolják.

1

A Bükk-hegység legnagyobb mészkõvagyona kiter-
melésére jogosult vállalkozás úgy gondolta, hogy ezen a
helyszínen felhagy a cementgyártással. Lerobbantotta
az ország legfiatalabb cementgyárát � ez szíve joga �, de
ezzel együtt lebontotta a bányai létesítményeket is. Né-
hány millió forintot rászánt a rekultivációra, illetve,
hogy �tanösvényt� építsen a felhagyott bányában. Min-
dent megtett annak érdekében, hogy a több mint 100
Mt kiváló minõségû mészkõvagyont �a természetvéde-
lemnek átadva� a késõbbiek során más már ne tudja
hasznosítani � tehát az õ érdekei (a konkurencia kizá-
rása) ne sérüljenek.

E felhagyott ásványvagyonnak csak a mai értékkel
számított bányajáradéka 2milliárd Ft (lett volna!). Hiá-
ba volt jelentkezõ a bánya továbbmûvelésére, érdekes
módon nem sikerült a kitermelhetõ ásványvagyont
megmenteni. É-Magyarországon ezen kívül már csak
két jelentõsebb mészkõ-elõfordulás létezik � egyelõre
még csak részben természetvédelem alá vont területen.
Nehéz felbecsülni, hogy a késõbbiekben milyen érték
lenne ez a felhagyott vagyon. Kinek állt hatalmában � és
érdekében �, hogy ezek a lépések megvalósulhattak?
Miért elõbbrevaló a vállalkozó (kizárólag monopol jel-
legû) érdeke az állam érdekénél?

2

AzM3 autópálya építése során több százezer m3 töl-
tésanyagot építettek be, de a bükkábrányi külfejtés fe-
dõ-meddõjét még csak véletlenül sem bolygatták, pedig
jelentõs részben jól tömöríthetõ, tehát töltésépítésre al-
kalmas anyagról lett volna szó.

Tekintettel arra, hogy az autópálya-tender nem írta
elõ ennek a deponált, jelenlegi helyén már haszontalan,
sõt feleslegesen helyet foglaló anyagnak a felhasználását,
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A föld méhének kincse � az állam vagyona
Jó gazda az állam?

HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ (KÕKA � Kõ- és kavicsbányászati Kft. Budapest)

Magyarországon a jelenlegi ásványvagyon politika, az ásványvagyonnal kapcsolatos törvényi
szabályozás és engedélyezési gyakorlat ellentétes az állam hosszú távú tulajdonosi érdekeivel.



a pálya építése során a Sajó-Hernád kavicsterasz alsó
szakaszán több száz hektár kavicsmezõt takarítottak le, s
azt a fedõanyagot építették be az autópálya töltésébe.

Az építési vállalkozó fuvarköltséget tudott megtaka-
rítani, igaz, az anyagért fizetnie kellett � a földterület tu-
lajdonosának, aki viszont ki tudja, fizetett-e bányajára-
dékot?

Ezzel szemben az állam kénytelen elviselni, hogy
friss, drágább anyagból épült a pálya, a takaróréteg nél-
kül maradt kavicson megtelepszik a növényzet, tehát a
kavicsvagyon jelentõs értékvesztést szenved, a kavics,
mint a víztározó réteg a felszínen védtelenné vált, s ezál-
tal a vízkészlet is veszélybe kerülhet. Csak nehogy a
TAC (Tájrendezési Célelõirányzat) keretébõl akarjuk
majdmegvédeni ezt a vagyont! Jó lenne, ha ez a felelõs-
ség az �engedélyesek�-re hárulna.

3

2006. augusztus elején a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
közzétette, s ezzel vitára bocsátotta az �Új Magyarország
Fejlesztési Terv�-et. E vaskos dokumentumban az �ás-
ványvagyon�, a �bányászat�, de még a �szénhidrogén�
kifejezés sem szerepel egyszer sem, a �fosszilis energia�
is csak két alkalommal fordul elõ. A Környezetbarát
energetikai fejlesztések c. fejezet így fogalmaz: �Az ener-
giaellátással összefüggõ stratégiai megfontolások a fosz-
szilis energiahordozók használatának csökkentését kí-
vánják��

Ezzel egy idõben az Európai Bizottság �A fenntart-
ható fejlõdésre vonatkozó mutatókkal foglalkozó mun-
kacsoportja� adatgyûjtõ felmérést készít a nyersanyag-
kitermelõ, nem energiaipari ágazat tevékenységérõl,
fejlesztési lehetõségeirõl!

Ha hazánkban a bányászat ezen totális alulértékelé-
se netán abból indulna ki, hogy a hivatalos statisztika
szerint Magyarországon mindössze alig több mint öt-
ezer bányász van, akkor kérném figyelembe venni, hogy
az ország maradék szénbányászatában foglalkoztatot-
tak az energiaipari dolgozók, az olajiparban tevékeny-
kedõk pedig a vegyipari dolgozók létszámát gyarapítják.
A tényleges létszám egyébként mintegy 12 ezerre te-
hetõ.

A Magyar Geológiai Szolgálat 2005. évi jelentése
szerint 2004-ben Magyarország ásványi nyersanyag-ter-
melése 90Mt volt, ebbõl:

Ugyanezen jelentés szerint az ország összes földtani
vagyona 30,6 Mrd t, ipari vagyona 12,936 Mrd t, mely-
nekNGE értéke (Nominál Gazdasági Eredmény) 7.302
Mrd Ft.

Úgy gondolom, az évi 90 Mt kitermelt ásványi alap-
anyag, valamint a 7 ezer milliárd értékû ásványvagyon
bizony hozzáértõ kezelést, és megfelelõ védelmet érde-
melne.

Az �Új Magyarország Fejlesztési Terv� hat fõ feje-
zetre oszlik, ezek közül � anyagszükségletük révén �
sema közlekedés fejlesztése, sema környezet és energia, de
a területfejlesztés sem képzelhetõ el a bányászat aktív
közremûködése nélkül. Az ország rövid-, közép- és
hosszú távú tervei jellegükbõl adódóan valójában számí-
tanak a bányászat közremûködésére, csak hát a terv ké-
szítõi az alapanyag-szükségletre nem gondoltak.

A legjobb hatásfokú együttes hasznosítás,
mûködtetés

Egy tekintélyes beosztást betöltõ környezetvédelmi
szakember szerint: �� a bányászok az elmúlt tizenöt év-
ben hosszú kemény harccal elérték azt, hogy a bányate-
lek ma már senkitõl nem védi õket, legfeljebb a saját
konkurenciájuktól. A bányamunka engedélyezési eljárá-
sa során minden társhatóság érvényesíteni tudja a saját
érdekeit � a bányászattal szemben.� Nézzük sorjában:

A természetvédelem a NATURA 2000 program kereté-
ben az ország területének már 21,6%-át védelem alá he-
lyezte. Talán mondanom sem kell, hogy e területek lefe-
dik szinte az összes olyan hegyet, dombot vagy sík terü-
letet, völgyet, ahol egyáltalán ásványvagyon létezhet. �A
Natura 2000-rõl szóló 275/2004. Korm. sz. rendelet ér-
telmezésében az érvényes mûszaki üzemi tervvel ren-
delkezõ bányatelkek esetében semmilyen korlátozás
nincs, és nem is várható �� írja az egyik Nemzeti Park
Igazgatóság a NATURA 2000 alá vonás elleni tiltakozó
levelekre fogalmazott � sokszorosított � válaszában.

Szokás szerint a rendelet mondanivalója megint �ér-
telmezés� kérdése. A természetvédelem egyes képvise-
lõi szerint az �érvényes engedély� a bányahatósági elõ-
írások szerint 2-3-5 évenként megújítandó mûszaki üze-
mi terv (MÜT), s ha az lejár, akkor már új helyzet van,
s új eljárás, és új elbírálás következik. Természetvéde-
lem alatt álló területen pedig új engedélyt szerezni? Er-
re eddig az utóbbi tizenöt évben csak egy példát hallot-
tam.

Talán nem felesleges emlékeztetni arra, hogy egy
1995-ben alkotmánybírósági határozattal záródó jogi
folyamat azzal indult, hogy a helyi önkormányzat meg-
zsarolta az abban az idõben az országban befektetõ
egyik legnagyobb külföldi vállalkozást, amely � szerzõ-
désben rögzítetten � az AVÜ-tõl bõvíthetõ bányatelkû
kavicsbányát vásárolt. A vállalkozó � a normál, szabá-
lyozott piacgazdasági keretekhez szokván � nem enge-
dett a zsarolásnak, erre az Önkormányzat a fejlesztésre
tervezett területet természetvédelmi jellegû �helyi véde-
lem� alá helyezte. Az ügy az Alkotmánybíróság határo-
zatával zárult, melynek lényege, hogy az egészséges kör-
nyezethez való alapjog a tulajdonjognál, mint alapjog-
nál elõbbre való. Ezen indoklással egyben alkotmányel-
lenesnek nyilvánították, s hatálytalanították Bányatör-
vény azon kitételét, (26. §) mely szerint �(8) Külszíni
mûvelésre engedélyezett bányatelekkel lefedett terület a ki-
termelés befejezéséig, illetve a koncesszió megszûnéséig
nem nyilvánítható a 49. § 16. pontja szerinti kivett hellyé.�
azaz pl. természetvédelmi területté.
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kavics, homok 46,4 Mt
építõkõ 13,0 Mt
cement- és kerámiaipari nyersanyag 11,3 Mt
szén, lignit 11,3 Mt
szénhidrogén (olaj, földgáz) 4,3 Mt



Egy kapzsi önkormányzat helyi választások elõtti
egyéni(?) érdekei révén fogalmazódott meg az elsõ jog-
szabály, amely megalapozta � az eredeti céljai alapján
igenis megbecsülendõ, támogatandó, de a gyakorlatban
gyakran mérlegelés- és kompromisszum-képtelen � ter-
mészetvédelem bányászat feletti uralmát. Az elsõ lépést
nyilván továbbiak követték, s ma már ott tartunk, hogy
a bányászati tevékenység keretfeltételeit gyakorlatilag a
zöldhatóság szabja meg � kizárólag a saját érdekei fi-
gyelembevételével.

A két különbözõ érdek bizton összeegyeztethetõ.
Ennek jeles példája a világ egyik elsõ természetvédelmi
területe, a Yellowstone Park, melyben több mint tíz bá-
nya mûködik � egyeztetett, a felek érdekeit a lehetõség
szerint legnagyobbmértékben figyelembevevõ, rögzített
keretfeltételekkel. Volna mit tanulni az érdekek egyez-
tethetõségébõl, s nem utolsó sorban az állam tulajdona
és egyéb érdekei koordinálásából.

A Földvédelem elõször az 1994. évi LV. tv. 6. §-ával
korlátozta a bányászatot, mikor megtiltotta, hogy jogi
személy termõföld tulajdonjogát megszerezze. A politi-
kai cél érthetõ volt, de a szakmánk nem tudta elérni,
hogy a bányászati célú területek ezen korlátozásból ki-
maradjanak. A 2000. évi CXXXIII. költségvetési tör-
vényben módosított Bányatörvény értelmében további
szigorítást vezettek be: a bányászat szempontjából az
I-IV. osztályú földek termõföldnek számítanak, s ezek �
a bányászattal szemben � �kivett helyek� azaz védelem
alá esnek. Földmûvelésre � éppen manapság � lenne
még szabad terület, viszont bányászkodni csak ott lehet,
ahol ásványvagyon van.

Megint felmerül az állam különbözõ érdekei egyez-
tetésének szükségessége: melyik iparág hoz többet a
konyhára, illetve melyik iparág mely termékére van
alapvetõ szükség?

Ha a tervezett bánya állami tulajdonú termõföldet
érint, akkor az jog szerint a Nemzeti Földalap kezelésé-
ben van, tehát a Nemzeti Földalap lenne a tárgyaló fél.
Ahhoz, hogy a bányavállalkozó bármely területen bá-
nyászhasson, a területet ki kell vonni a mûvelésbõl. A
mûvelési ágból kivont állami földek, valamint az erdõk
viszont a Kincstár kezelésébe tartoznak. A két állami
szerv között a bányászat számára kedvezõ együttmûkö-
dést hosszú évek óta még nem sikerült elérni. Állami,
NFA kezelésû szántóterületen bányát még nem sikerült
indítani, s így az állami tulajdonú területrõl állami tulaj-
donú ásványvagyont � eddig � még nem sikerült terme-
lésbe állítani, hasznosítani.

Közelítsükmeg a kérdést egy egyszerû összehasonlí-
tással. Az állami szántóterületek � egy korábbi ÁVÜ
irányelvet követve � általában 25 kg malmi búza érté-
ke/AK (aranykorona) alapon számított bérleti díjért
vannak bérbe adva. Tudatosan felfelé kerekítéssel szá-
molva az egyes szántó-osztályok éves bérleti díja hektá-
ronként, 28 Ft/kg búza-árral számolva: az I. osztályú
szántónál 2,80 Ft/m2-t ad, ami a VII. osztályúnál már
csak 0,63 Ft/m2.

Ezzel szemben a ma érvényes bányajáradék-
tételekkel 1 m3 bányakavics bányajáradéka 37,50 Ft. A

hasznosítható fedõ-meddõ járadékát nem beleszámol-
va, de a rézsû- és egyéb veszteséget figyelembe véve 1m2

földterület állami hozadéka 10 m-es kavicsréteg esetén
320 Ft/m2.

Ha átlagos szántó-területet (IV. oszt. 1,47 Ft/m2) és
átlagos ásvány-elõfordulást (10 m) veszek figyelembe, a
jelenlegi mezõgazdasági földbérleti díjakkal több mint
200 évig kellene a kavicsterület felett szántani-vetni,
míg az államnak ugyanaz a terület ugyanannyi bevételt
hozna. Arról nem is beszélve, hogy az állam ezekre a
szántókra terület-alapú támogatást fizet részben a költ-
ségvetésbõl, részben EU-alapból, illetve bizonyos � sze-
zononként más és más, de eladhatatlan � mezõgazdasá-
gi termékeket kénytelen az állam felvásárolni � az adófi-
zetõk pénzén.

Alapvetõ érdekének megfelelõen a bányavállalkozó
nyilván hajlandó lenne a földterület megvásárlására is,
ha jogi lehetõsége lenne rá. Arról már nem is merek ál-
modni, hogy netán � mint elõnyösebb hasznosító � elõ-
vásárlási jogot kaphatna � természetesen garanciákkal,
kizárólag bányászati tevékenység céljára.

Az Erdészeti Szolgálat az erdõ védelme tekintetében
valójában nem sokban különbözik a Földhivataltól.
Alapállása, hogy erdõt kivágni nem lehet, vagy ha még-
is, akkor az már komoly kivétel. Találkoztam már olyan
esettel is, ahol a földhivatali térképen jelölt erdõmár ré-
gen kukoricás volt, de a szolgálat állásfoglalása szerint
számára az az erdõ, amit a kataszteri térkép annak jelöl,
tehát a földterület igénybevételéhez még úgy sem járult
hozzá, hogy cseretelepítést és növedékkiesést is felaján-
lottunk.

A bányászattal szemben a Nemzeti Örökségvédelem
is érvényesítheti saját érdekeit. Az írott jog szerint pl. a
karszt tetején, ahol a termett kõ felett mindössze 3-5 cm
a talaj, ragaszkodhat a hatóság a régészeti terepbejárás
alapján kidolgozott örökségvédelmi szakvéleményhez.
Ugyanakkor, ha egy másik területen elõkerül � mond-
juk � az ország sokadik avarkori temetõje, abból fel-
tárnak néhány sírt, majd visszatemetik, mondván, a ta-
laj adja a legjobb védelmet, és ezt követõen az általuk
becsült területen a bányászati tevékenységhez nem já-
rulnak hozzá. Õrizzük a kulturális örökséget, s zároljuk
az állam természet adta vagyonát!

Feltétlen szükség lenne � megfelelõ felhatalmazás-
sal rendelkezõ feltáró és elemzõmunka keretében � egy
olyan vizsgálatra, mely az egyes hatóságok hiteles adatai
alapján felmérhetné a különbözõ hatóságok által zárolt
területeket, s ezeket a bányatelkek térképeivel egy-
másra fektetve megállapítaná az ország hozzáférhetõ-
ként megmaradt valós ásványvagyon-területeit, meny-
nyiségét, netán minõségét is. E felmérés alapján nyílna
az államnak lehetõsége, joga és kötelezettsége eldönte-
ni, hogy vagyona � az ásványvagyon � hasznosítását mi-
lyen módon, milyen kompromisszum árán egyezteti az
említett szakhatóságok által gyakorolt egyéb ellenérde-
kû állami kötelezettségekkel.

E döntés-elõkészítés során alapvetõen abból kell ki-
indulni, hogy bányászni csak ott lehet, ahol ásványva-
gyon van. Kritikussá igazából majd akkor válik a hely-
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zet, mikor a meglévõ, egyelõre korlátozás alá nem esõ
bányaterületek kimerülnek. Becslésem szerint az ás-
ványanyag hiánya kb. 12-15 év múlva fog jelentkezni,
kezdetben csak egyes régiókban, s az idõmúlásával egy-
re nagyobb területeken.Akkor már késõ lesz egyeztetni az
érdekeket!

A jó gazda a tulajdonát hozzáértõ kezekre bízza

Emlékezünk rá, hogy nálunk éppúgy, mint Európa
más területein is a hatvanas-hetvenes évek fordulóján
kezdõdött el a mélymûvelésû szénbányák bezárása. E
folyamat utolsó üteme a 90-es évek végén zajlott le, s
ma valójában az utolsó akna bezárásának tervezett idõ-
pontja is ismert. Komoly költséggel, visszafordíthatatla-
nul bezártuk bányáinkat, s ha egyszer újra kellene indí-
tani � ha egyáltalán lehet �mindent elölrõl kell kezdeni!

Mindezt a döntést a mélymûvelésû bányászat mû-
szaki megújításának pénzigénye, a meglévõ, leromlott
mûszaki szinten való termelés gazdaságtalansága, s az
olcsóbb egyéb energiahordozók indokolták. Ez nem
csak magyar sajátosság, egész Európára jellemzõ.

Azt viszont nem szabadna elfelejteni, hogy a folya-
matot elindító döntést elõkészítõ kalkuláció alapja a
15-20 � esetleg 24 � USD/barell kõolajár volt. A döntés
idõszakában senki a legrosszabb álmában sem gondolta
volna, hogy az olaj ára 80 USD is lehet, ill. lesz. Komoly
munka lenne mindezt újraszámolni, és érdekes lenne
ismerni a végeredményt. Olvasható a szaklapokban � a
Bányászati Lapok hasábjain is �, hogy Amerikában az
épülõ vagy tervezés alatt álló erõmûvek közel fele ismét
szén alapú erõmû.Õk tudnak számolni?Mimiért nem?

Ugyanígy az �eltemetett, vagy elárasztott javak� kö-
zé sorolható a recski ércvagyon is.

A mai rézárak már biztosan nem a bezárás melletti
döntést támasztanák alá, biztosan jelentõs lenne a gaz-
daságosan kitermelhetõ ipari vagyon!

A nagy tapasztalattal, szinte megszállottan dolgozó
bányásztársadalom egy részét idõ elõtt nyugdíjba, más
részét foglalkoztatási programok nyújtotta új, számukra
idegen munkaterületekre terelték, s sajnos sokuknak
kallódás lett a sorsuk � annak ellenére, hogy ez a folya-
mat is óriási pénzeket emésztett fel eddig is és ma is.

A bányászati szakemberképzés szakmunkás és kö-
zépfokú szinten megszûnt, és a felsõfokú képzés is ko-
moly problémákkal viaskodik. A mutatóban megma-
radt mélymûvelés(ek) sorsa olyan, hogy fiatal szakem-
bereket már fel sem vesznek, hiszen becsapnák õket.
Gyakorlatilag csak külszíni bányák maradtak, s az utol-
só mélymûvelést ismerõ bányamérnök generáció is el-
kerülte már a 40. évét. Ha egyszer mégiscsak szükség
lesz erre a vagyonra, ki fogja újra nyitni a bányákat?

Martin Luther King szállóigévé vált mondata jut
eszembe: �I have a dream!� Sajnos az én álmom rossz
álom; azt álmodom, hogy az ország sok pénzért �elte-
metett� ásványvagyonát 15-20 év múlva � ki tudja mi-
lyen pénzbõl � indiai mûszaki személyzet irányításával
kínai bányászok fogják kitermelni! Mi pedig mindezt
csak messzirõl nézzük � és fizetjük!

Szokták mondani, hogy a recesszió mélypontján el-
indított beruházások a leghatékonyabbak. Úgy gondo-
lom, ideje lenne � legalább az elõkészületekbe � bele-
fogni!
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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 talajmechanika, vízellátás, csatornázás és gázellátás szak-
területeken. Ny-Dunántúl községi víz- és csatornahálózatai kiépítése, ill. földgázra való átállása kapcsán komoly felada-
tokat kapott. 1989-tõl a Bauholding építõipari konszern munkatársa, majd a konszern magyarországi építõanyag-ipari
alapanyag-bányászatának felelõs vezetõje. Szakmai gyökereinek megfelelõen 1970-tõl az OMBKE KFV szakosztály
tagja.

Új középfokú bányászati képzés

A bányaiskola létrehozása a Szilikátipari Tudományos
Egyesület Kõ-kavics Szakosztály titkárának Kárpáti
Lászlónak megkeresése alapján kezdõdött, célja külfejtéses
bányák mûvezetõinek képzése.

A jelenlegi Országos Képzési Jegyzékben a szakma nem
szerepel. A Nemzeti Szakképzési Intézetben kidolgozás alatt
van a bányászati szakmák módosítása és ebben a bányaipari
aknász (technikus) egyik elágazásaként szerepel önálló OKJ
számmal. Ez a változtatás ebben az évben jelenik meg hivata-
los formában.

A program kidolgozásában � mint lektor � magam is részt
vettem. A tervezet alapján Kárpáti Lászlóval készítettünk egy
tananyagvázlatot, amit a Magyar Bányászati Hivatal (MBH)

fõosztályvezetõi, dr. Káldi Zoltán és Szõts Tibor véleménye
alapján átdolgoztunk.

A vállalatok kérését figyelembe véve a képzés 500 óra el-
méletet és kiadott feladatok alapján 300 óra saját üzemben el-
végzendõ gyakorlatot tartalmaz. A tanfolyam a Nemzeti Szak-
képzési Intézet által szervezett és az MBH által felügyelt vizs-
gával záródik. Errõl a tanulók bizonyítványt kapnak.

A képzés díjának egy részét a vállalatok a szakképzési hoz-
zájárulás terhére elszámolhatják.

További felvilágosítás kapható:
Grünwald Ferenc iskolavezetõnél
Bányaiskola Nonprofit Oktatási Szervezet
2800 Tatabánya, Otthon u. 3.
Telefon: 70-254-5680
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