
ROVATVEZETŐ MEGJEGYZÉSE
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Az építőanyag - bányászat szabályozásának keretei 
%ngat-Eiu*ópában és Magyarországon

______________________ DR. MÁDAI FERENC - Miskolci Egyetem_____________

Bevezetés -  az építőanyag-bányászat 
szerepe Nyugat-Európa bányászatában

A  bányászat évszázadokon keresztül Európa egyik leg
fontosabb iparága volt, ami elsősorban érctermelést és 
az elmúlt két évszázadban ehhez társulva szénbányásza
tot jelentett. Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett vál
tozások azt mutatják, hogy a bányászat súlypontja 
Nyugat-Európában egyre inkább az ásvány-, és építő
anyag-bányászat felé tolódik. Ez tükröződik az ásványi 
nyersanyag-politika irányelveiben és ehhez idomul a 
jogi és intézményi szabályozás rendsz
ere is. E szabályozási rendszerek alkal
mazása az Európai Unióhoz való csatla
kozás előtt álló Magyarország számára is 
fontos lenne.

Az Európai Unió (EU) ásványi nyers
anyagellátása napjainkban zömében 
importra épül. Ez a helyzet számos té
nyező eredményeként alakult ki az el
múlt évtizedekben. Az "Új Gazdasági 
Rend" ideológiájának térvesztése után a 
nyugat-európai országok berendezked
hettek a biztosan beszerezhető és egyre 
olcsóbbá váló tengerentúli nyersanya
gok importjára (Waelde, 1995). Ezt a 
folyamatot serkentette a jobb minősé
gű európai lelőhelyek kimerülése; az 
óceánjáró tankerek alkalmazása, mely a 
szállítási költségek drasztikus csökke
nését okozta; a környezet és a természet 
állapotával szemben támasztott társa
dalmi igény növekedése, ami a környe
zetvédelmi1 előírások szigorodásához 
vezetett. Igen fontos az a szemléletvál
tás is, melynek eredményeként felér
tékelődtek más, az ásványi nyersanyag

termelés alternatívájaként megvalósuló területhasz
nosítási projektek (pl. idegenforgalom).

A szilárd ásványi nyersanyagbányászat szerepe az EU 
tagországokban jelenleg a GDP 0,5-1%-át teszi ki 
(Crowson, 1996). Ezt az alacsony értéket a tagországok 
magas gazdasági teljesítményén kívül az is indokolja, 
hogy elsősorban a magas fajlagos értékű nyersanyagok 
(melyek importja a hosszú szállítás ellenére is gazda
ságos) termelése csökkent. Ugyanakkor az alacsony 
fajlagos értékű nyersanyagok termelése - elsősorban az 
építőnyagoké - változatlanul jelentős (lásd 1. táblázat).

Bányászat 
részaránya a 
GDP-ben3 4
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Ércbányászat Ásványbányászati
nyersanyagok
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nyersanyagok

% Ré.47.aránva я bányás7.fltnn b<».lii1 2 Z
Ausztria 0,2 4,5 6,i 10,6 78,8
Belgium 0,4 2,6 0,0 8,1 89,3
Dánia 0,9 2,7 0,0 21,1 76,2
Finnország 0,4 0,0 10,2 1,4 88,4
Franciaország 0,5 6,2 1,1 13,9 81,8
Görögország 1Д 56,5 10,5 2,8 30,2
Hollandia 0,2 0,0 0,0 42,0 58,0
Írország 0,8 10,4 50,4 1,5 37,7
Luxemburg 0,3 0,0 0,0 0,0 100,0
Nagy-Britannia 0,4 41,0 0,4 17,6 41,0
Németország 0,5 46,6 0,0 13,9 39,5
Olaszország 0,1 0,2 2,8 31,4 65,6
Portugália 1,0 0,4 25,8 10,1 63,7
Spanyolország 0,7 18,5 10,2 22,4 48,9
Svédország 0,8 11,4 60,2 0,3 28,1
Magyarország 1,1 48,0 5,3 8,6 38,1

1. táblázat. Tájékoztató adatok az EU tagországok és Magyarország szilárd 
ásványi nyersanyag bányászatáról 1 2

1 Ellentétben Magyarországgal, számos EU tagországban a természetvédelem és a környezetvédelem kérdéseit közös törvény szabályozza és közös 
szerv felügyeli. A továbbiakban a cikkben "Környezetvédelem" alatt az EU tagországok esetében a természetvédelmet is értjük.

2 Felhasznált adatforrások: Roskill's Mineral Yearbook 1994; CROWSON (1996); Mineral Planning Policy and Supply Practices in Europe; 
Europe-World Yearbook 1995-96; Magyarország ásványi nyersanyagvagyona az 1996. január 1-i állapot szerint.

3 Ez az adat a táblázat további oszlopaiban feltüntetett nyersanyagok összességére vonatkozik, így nem jelzi a lőolaj-, földgáz- és széndioxid gáz 
termeléséből származó eredményeket.

4 A kitermelt nyersanyag bruttó értéke alapján számított részarányok
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Kivételt képez ez alól Írország, Svédország és Por
tugália, ahol az ércbányászat jelenleg is komoly 
gazdasági értéket állít elő, illetve Németország, Nagy- 
Britannia és Görögország, ahol a kőszén- és lignitbá
nyászat jelentős. A többi EU tagország bányászatában 
az építőanyag-termelés játszik fő szerepet és ez a fen
tebb említett országokban is igen fontos. Az építő
anyag-bányászat magas termelési szintjét a kereslet 
mellett az építőanyagok bányagazdasági szempontból 
különleges tulajdonságai indokolják. A kitermelt épí
tőipari nyersanyagok helyi, illetve reginális szinten 
kerülnek felhasználásra, az EU tagországok importja 
csak a felhasználás 4%-ára tehető (Ike & Woltjer, 1996). 
Nem gazdaságos őket hosszú távra szállítani egyrészt 
alacsony fajlagos értékük miatt, másrészt azért, mert 
többnyire helyettesíthetők más, a felhasználáshoz kö
zelebb előforduló építőanyaggal. Ugyanakkor a sűrűn 
lakott, intenzíven megművelt nyugat-európai területe
ken a nagy volumenű építőanyag-bányászat számos 
konfliktus forrása. Ezek elsősorban a pillanatnyi, illet
ve jövőbeni földhasználattal, valamint a környezet- 
védelem kérdéseivel kapcsolatosak. A bányászat alá 
vont területek kiesnek a mezőgazdasági termelésből, a 
megbolygatott vízháztartás miatt a környék termőte
rületeinek minősége is csökkenhet. A másik oldalról 
viszont egy terület beépítése, vagy betelepítése hosszú 
ideig gátolhatja egy bánya kialakítását. Nyugat-Euró- 
pában elsők között merült fel a bányászat után 
visszamaradó, megváltozott környezet rendezésének 
kérdése. A hegyvidéket tarkító "tájsebek" és a visszama
radó bányatavak számos konfliktust, illetve utóhasz
nosítási feladatot eredményeztek.

A fentebb vázolt okok miatt a bányászat Nyugat- 
Európában elsősorban nem gazdaságpolitikai, hanem 
területfejlesztési-tervezési és környezetvédelmi kérdés
ként jelentkezik. Kivételt csak Írország, Portugália és 
Spanyolország jelentenek, ahol a bányászat a gazdaság- 
politikában is hangsúlyt kap fontossága miatt. A tag
országok ásványi nyersanyag-politikája viszont alapve
tően az építőanyag-bányászatra összpontosít. Uniós 
szinten az ásványi nyersanyag-politikai irányelvek az új 
területek termelésbe vonásának mérséklését és a kör
nyezet károsodásának megakadályozását szorgalmaz
zák. Ennek érdekében ösztönzik a nyersanyag-felhasz
nálás csökkentését, az újrahasznosítást és a száraz
földön kívüli területek egyre intenzívebb termelésbe 
vonását.1

Ennek megfelelően az építőanyag-bányászat szabá
lyozása az EU tagországokban alapvetően két rendszer - 
a területfejlesztés és a környezetvédelem - keretein 
belül működik, célként kitűzve egy piaci folyamatok ál
tal működtetett, de a társadalom számára optimális mér
tékű és ütemezésű nyersanyagtermelést. Végrehajtási 
szinten ez az "ásványhasznosítás tervezés" (mineral 
planning)1 2 keretein belül valósul meg és illeszkedik a 
megfelelő szintű (helyi, regionális, országos) terület- 
fejlesztési tervekbe.

Az építőanyag - bányászat szabályozása 
az EU tagországokban

Az építőanyag-bányászat szabályozásának szükségessé

gét Nyugat-Európában a Második Világháború után is
merték fel. Az 1947-es brit Város- és Vidékfejlesztési 
Törvény (WT) foglalkozott először részletesen az 
építőanyag-bányászat tervezésének szükségességével, 
majd ezt követte más országokban is a kérdés törvényi 
szabályozása (pl. Hollandia, 1965). Ennek szükségessé
gét indokolta, hogy az építőanyagok az EU tagországok
ban - Spanyolország és a volt NDK kivételével nem tar
toznak a bányászati törvény hatálya alá, az építőipari 
nyersanyag tulajdonosa az adott terület földtulajdono
sa. így építőanyag kitermeléséhez a bányászat szem
szögéből elegendő a földtulajdonos és a bányavállal
kozó megegyezése, az állam ebbe közvetlenül nem szól 
bele. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, il
letve a földhasználatból eredő konfliktusok miatt, vala
mint a társadalmilag optimális nyersanyagtermelés biz
tosítása érdekében viszont állami beavatkozás mégis 
szükséges. Ez a beavatkozás az ásványhasznosítás-ter- 
vezési rendszerben, valamint a környezetkárosítás me
gelőzését célzó, hatásvizsgálaton alapuló környezetvé
delmi felügyeleti rendszerben valósul meg.

Ásványhasznosítási tervek minden tagországban 
készülnek, melyek általában a helyi- és regionális szintű 
területfejlesztési tervekbe illeszkednek. Építőanyag
bányászatra vonatkozóan országos szintű szabályozás 
csak Nagy-Britanniában, Hollandiában és Dániában 
valósul meg. A környezetvédelmi szabályozás keretét a 
97/1 l /ЕС Európa Tanácsi Direktíva adja, mely a kör
nyezeti hatástanulmányok elkészítésének kérdéseit 
taglalja. A direktíva egy kötelező érvényű keret-doku
mentum, melytől egy tagországnak jogában áll szi
gorúbb előírásokat hozni. Külszíni fejtés esetén - ha 
annak területe 25 hektárnál nagyobb - a direktíva köte
lezi a bányavállalkozót környezeti hatástanulmány 
(KHT) készítésére. Kisebb méretnél ez nem kötelező, 
de ajánlott. Ugyanakkor ez az érték Dániában 20 hek
tár, Görögországban és Franciaországban pedig min
den külfejtés megnyitása előtt KHT-t kell készíteni. 
A KHT elbírálása általában a környezetvédelmi felügye
let feladata, viszont Ausztriában, Belgiumban, Írország
ban és Nagy-Britanniában ez a helyi területfejlesztési, 
vagy ásványhasznosítás-tervezési tanácsok hatásköré
be tartozik.

E dolgozat keretén belül két ország - Hollandia és 
Nagy-Britannia - ásványhasznosítás-tervezési rendsze
rének főbb jellemzőit szeretnénk ismertetni. E két or
szág rendszerét tartjuk a legkidolgozottabbnak, me
lyek számos megfontolásra érdemes elemet tartalmaz
nak a magyar bánya-felügyeleti rendszer számára is.

Nagy-Britanniában a bányászati termelés és a terület- 
fejlesztés összehangolásának szükségességét az 1947-es 
W T mondta ki. Ennek 1971-es, majd 1990-es módo
sításaiban dolgozták ki a jelenleg is működő, három
szintű igazgatási rendszert. A törvény a bányanyitást 
köti hatósági engedélyhez, az ezt megelőző földtani ku
tatás végzéséhez csak a földtulajdonossal kötött szer
ződés szükséges.3 A bányanyitás engedélyezését és a 
termelés felügyeletét az Ásványhasznosítás Tervezési 
Tanácsok (Mineral Planning Authorities) látják el, me
lyek a helyi-, illetve megyei önkormányzatok keretein 
belül működnek. A kormányzat szerepe a tanácsadásra, 
jogszabályalkotásra és felügyeletre korlátozódik.

1 Ez elsősorban az Északi-tenger partja mentén elhelyezkedő, sekélyvizi kavics és homok óriáslelőhelyek (coastal superquarries) kitermelését 
jelenti.

2 Az angol "mineral" szó bányagazdasági értelemben a hasznosítható ásványi nyersanyagot jelenti. A cikkben a továbbiakban "ásványhasznosítás" 
alatt az ásványi nyersanyag kutatást és termelést értjük.

3 Nagy-Britanniában az ásványkincsek döntő része magántulajdon, kivételt a nemesfémek és a kőszén képeznek. A nemesfémek a Brit Korona 
tulajdonában vannak. A szénbányákat 1947 óta egy kormányzati szerv, a Nemzeti Szén Tanács felügyeli.
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AW T 1990-es módosítása után a Környezetvédelmi 
Minisztérium összesen 17 füzetben bocsátotta ki az Ás
ványhasznosítás Tervezési Szabályzatokat,1 melyek a 
bányászat teljes vertikumát és minden ágazatát részle
tesen szabályozzák.

Helyi szinten a jelenlegi- és a jövőben várható fo
gyasztást kielégítő Ásványhasznosítási Tervet készíte
nek, mely a területfejlesztési terv részét képezi. A helyi 
terveket a megyei szinten működő tanácsok összesítik 
és koordinálják, majd ezeknek megfelelő ásvány
hasznosítási szabályzatot készítenek, mely az általános 
rendezési terv céljaihoz illeszkedik. E terveknek meg
felelően jelölik ki azt az ásványvagyont ("Landbank"), 
ami a következő 10 év fogyasztását hivatott biztosítani. 
A landbank-ok kijelölését 5 évenként vizsgálják felül. 
A bányanyitási engedélyeket ehhez illeszkedő üteme
zésben adja ki a megyei szinten működő Ásvány 
hasznosítás Tervezési Tanács, melynek hatáskörébe 
tartozik a KHT véleményezése, a termelés-, a helyre- 
állítás- és az utóhasznosítás felügyelete is. A bányanyi
tási engedély kiadását széleskörű érdekegyeztetés és 
engedélyeztetés előzi meg számos állami intézmény, a 
helyi önkormányzatok, civil szervezetek és a lakosság 
bevonásával. Az ásványhasznosítás tervezést a fenntart
ható fejlődés elveivel összhangban, az ásványvagyon
védelem, a jelen- és jövőbeli nyersanyagellátás biztosí
tásának megfelelően kell végrehajtani. A döntés-előké
szítés során a beruházás teljes költségét és hasznát kell 
figyelembe venni, beleértve a környezetvédelem és a 
földhasználat externális költségeit is.

Hollandiában az ásványhasznosítás tervezést 1996-ig 
a területi tervezéstől függetlenül, egy decentralizált 
rendszerben végezték. Az 1965-ös Ásványhasznosítás 
Tervezési Törvénynek megfelelően az építőanyag-ter
melési terveket a helyi önkormányzatok készítették, 
majd azokat tartományi szinten egyeztették. Az ország 
földrajzi fekvéséből következik, hogy az építőanyag
nyerőhelyek aránytalanul oszlanak el az egyes tarto
mányok között, a kavics 90%-át például Középső-Lim- 
burg tartományban termelik. A '80-as években környe
zetvédő csoportok és a lakosság tiltakozása miatt a 
kavicstermelést a tartományi önkormányzat korlátoz
ta, ami ellátási nehézségeket okozott az országban 
(Moolen van Der, 1990).

Az új Ásványhasznosítás Tervezési Törvény - mely az 
építőanyag-termelés ütemezését a területi tervezés 
rendszerébe illesztette - hosszas előkészítés után, 1996- 
ban született meg. Az ásványhasznosítási terveket egy 
országos tervben összesítik, melyet minisztériumi szin
ten készítenek el és a parlament hagyja jóvá. A tervnek 
megfelelően a minisztérium kötelezheti a tartományt a 
fogyasztási igényeknek megfelelő termelési engedély 
kiadására. Ugyanakkor a kormányzat ösztönzi az építő
anyag újrafelhasználását és külön adó kivetésével 
igyekszik korlátozni a fogyasztást.

Az építőanyag - bányászat igazgatásának 
helyzete Magyarországon

A  rendszerváltással és az azt kísérő termeléscsökke
néssel a szilárd ásványi nyersanyagok magyarországi 
bányászata több ponton hasonlatossá vált a nyugat

európaihoz. A termelés döntő része magánkézbe ke
rült, a lecsökkent termeléssel a bányászat részaránya a 
GDP-ben 4-5%-ról visszaesett az 1-2% közötti értékre. 
Az egyes bányászati ágazatok egymáshoz viszonyított 
aránya (szénhidrogéneket és a széndioxid gáz terme
lést nem számítva) hasonlatos a német, illetve brit mu
tatókhoz (lásd 1. táblázat). A jelenleg legnagyobb kiter
melt értéket adó szénbányászat után az építőanyag
bányászat áll a második helyen. Az ércbányászat gond
jait és a mélyművelésű szénbányászat jövőjét ismerve az 
építőanyag-termelés jelentősége a bányászaton belül 
várhatóan tovább fog növekedni. Ezt támasztja alá az is, 
hogy az ország ellátottsága ezekből a nyersanyagokból 
jó, a fellendülőben lévő gazdaság építőanyag-igénye 
várhatóan tovább fog növekedni.

A nagy kő- és kavicsbányákat a 90-es évek első felé
ben sorra multinacionális cégek vásárolták fel. A zárt 
területek többségét építőanyag-lelőhelyek teszik ki, a 
legtöbb kutatási engedélyt építőanyag-kutatásra kér
ték (Kollár & Lois, 1997). A nagyfokú külföldi érdek
lődést a magyar útépítési programok mellett az is ser
kentette, hogy a lazább környezetvédelmi szabályozás, 
az olcsóbb munkaerő és a kisebb lakossági tiltakozás 
miatt a nyugat-magyarországi lelőhelyek jó nyersanyag- 
forrásnak bizonyultak a környező országok, elsősor
ban Ausztria számára.

A termelés szabályozásának az EU tagországokénál 
elvileg egyszerűbbnek kellene lennie, mivel Magyaror
szágon in situ állapotban minden ásványi nyersanyag 
állami tulajdon, így a kutatás is és a termelés is enge
délyköteles. A koncessziós területek kialakításakor a 
várható regionális felhasználás mértékét súlyozottan 
vették figyelembe. Az intézményi felügyeleti rendszer 
(Magyar Geológiai Szolgálat, Magyar Bányászati Hiva
tal, a természetvédelmi és a környezetvédelmi felügye
letek) a kutatástól a terület helyreállításáig felügyeli az 
építőanyag-bányászatot.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A magyar intéz
ményi felügyeleti rendszer a jelenleg kialakulóban lévő 
területfejlesztési rendszertől részben függetlenül mű
ködik. A Bányatörvény (Bt) kidolgozásakor a jogal
kotók egy vállalkozás-barát törvényt alkottak, az ás
ványvagyon gazdálkodás fontossága csak a Bt módo
sításakor (1997. évi XII. tv.) került előtérbe. Ugyan
akkor, az ásványvagyon gazdálkodásról még mindig 
nincs rendelet, bár a módosító törvény erre kötelezi a 
Minisztériumot. Ezek a hiányosságok is hozzájárultak a 
jelenlegi helyzethez, amikor a terjedő zugbányászattal 
szemben a hatóság nem tud megfelelően fellépni 
(Mink, 1998).

A jelenlegi magyar gazdálkodási gyakorlat a piac sza
bályozó szerepére épül, amely a fontosabb útfejleszté
sek és ipari-kereskedelmi övezetek környezetében az 
indokoltnál nagyobb mértékű bányatelepítéshez veze
tett (Halmai, 1997). Ez a jövőben környezetvédelmi és 
- különösen a kavicsbányák esetében - utóhasznosítá
si problémákat eredményez. Fontos megjegyezni, hogy 
építőipari nyersanyag-exportunk jelentős:1 2 Figyelem
be véve, hogy ez csak nagy mennyiség kiszállítása ese
tén hoz figyelemre méltó exportbevételt az országnak, 
ami viszont környezeti, utóhasznosítási problémák 
sorát okozza, ez az export nem szolgálja az ország hosz- 
szú távú érdekeit.

1 Mineral Planning Guidances (MPG).
2 Pontos adat a jelenlegi helyzetről nincs, viszont Halmai J. (1997) szerint a nemfémes ásványi nyersanyagok (natúr és feldolgozott együttesen)

20%-a exportra kerül. Ilyen értéket mutatnak az építő- és építőanyag ipar teljesítményéről beszámoló adatok is (Lásd Építőanyag 46. évf. 2., 4- 
5. számok). Szintén meg kell jegyezni, hogy a bányászati termékek (összevontan) exportra történő értékesítése 1992 óta nagyjából azonos 
szinten van, míg a belföldi értékesítés fokozatosan csökken (Magyar statisztikai évkönyv 1997, p. 430)
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A helyzet furcsasága, hogy a jelenleg Nyugat-Európá- 
ban alkalmazott ásványi nyersanyag-politika számos 
célkitűzése a 80-as években Magyarországon is megfo
galmazásra került. A földtakarékos kavicsbányászat 
ösztönzése, a meddő és másodlagos nyersanyagok 
hasznosítására irányult törekvések mind ezt igazolják 
(pl. Karácsonyi, 1989, Badinszky, 1989). E kezdemé
nyezések és programok jelentős része a rendszerváltás 
során megfeneklett. Ugyanakkor a piacgazdaság kere
tei között működő építőanyag-bányászat problémáit és 
hiányosságait a 90-es évek során sokan felismerték. 
Az építőanyag-bányászat környezeti és utóhasznosítási 
problémáinak kezelésére tárcaközi bizottság alakult, 
melynek feladata egy kormányrendelet előkészítése. 
Számos közhivatalban és tudományos műhelyben is
merték fel a területfejlesztés és a nyersanyag-gazdál
kodás kapcsolatának fontosságát.1 A MGSZ éppen a 
területfejlesztési tervek elkészítésének segítése céljá
ból dolgozott ki egy Komplex Területfejlesztési Tér- 
képsorozatot, melynek használata jelenleg sajnos csak 
ajánlott a tervkészítők számára. Mindezek bíztató és 
fontos lépések egy olyan nyersanyag-gazdálkodási 
rendszer megalkotásához, mely a piaci folyamatokat a 
társadalmilag optimális, a területfejlesztési tervekhez 
illeszkedő nyersanyagtermelés ütemezésével szabá
lyozza.

Javasolt további lépések

A  jövőbeni építőanyag-bányászat optimalizálásához 
szükséges lenne egy tervezési rendszerrel a piac sza
bályozó szerepét korlátozni. Ennek feladata, hogy a ter
melést és a bányatelepítések ütemezését a terület- 
fejlesztési tervekhez hangolja. Az uniós csatlakozás elő
készítése során világossá vált, hogy a területfejlesztés és 
területi tervezés - a környezetvédelem mellett - az a 
terület, ahol Magyarországnak a legtöbbet kell tennie a 
csatlakozáshoz. Az évtizedek alatt kimunkált nyugat
európai modellek ismertek, azok céljai Magyarország 
számára az EU csatlakozás miatt is, más oldalról építő
anyag-vagyonúnk környezetbarát felhasználásának biz
tosítása érdekében is megfontolásra érdemesek. Ugyan
akkor egy hasonló rendszer megteremtése a jelenlegi 
Bt alapelvei miatt, valamint a bányászatot felügyelő 
hatóságok jogosítványai és korlátozott létszámuk miatt 
komoly akadályokba ütközne.

Áthidaló megoldásként hasznos lenne a jelenleg ké
szülő, az ásványvagyon-gazdálkodást szabályozó rende
let kiterjesztése egy részletes ásványhasznosítási és ter
vezési szabályrendszerré a brit MPG sorozat példájára.

Másik előrelépés lenne a területfejlesztési tervekre 
és a becsült jövőbeni fogyasztásra alapozott kutatás- és 
termelés-ütemezés megteremtése, mely a Magyar

Geológiai Szolgálat és a Magyar Bányászati Hivatal 
- mint engedélykiadó szervek - feladatává tenné az 
ásványhasznosítás tervezést. Ezzel felülvizsgálható len
ne az építőanyag-export jelenlegi gyakorlata is, amely 
az ország számára hosszú távon nem előnyös.
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