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Hazai építőipari alapanyag termelés (millió tonna)
MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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•

Hazai aggregátum ipari mutatók EU-s környezetben (forrás: UEPG)

Ágazati helyzetkép
•

Hazai aggregátum ipari mutatók EU-s környezetben (forrás: UEPG)

EU27+EFTA átlag 5.8 to/lakos

Ágazati helyzetkép
1989 után megszűnik az építőipari alapanyag ellátási terület állami stratégiai
felügyelete,

1993. évi Bt lefekteti a bányászati tevékenység végzésének szabályait, de a
hazai ásványvagyonnak nem biztosít jogszabályi védelmet,
Ellenérdekelt szaktárcák időközben kitermelik jogszabályaikat, egyértelműen az
ásványvagyon fölé helyezik védendő értékeiket.
Az új jogszabályok között nincs összhang, az össztársadalmi érdek sérül.

A mai napig sincs az építőipari alapanyag ellátást biztosító bányászati és
feldolgozóipari területnek állami stratégiai felügyelete.

Ágazati helyzetkép
1989 után megszűnik az építőipari alapanyag ellátási terület állami stratégiai
felügyelete,

Stratégia hiányában csökken a kimutatott ásványvagyon hozzáférhetősége,
amely szám egyébként is óvatosan kezelendő! A „műrevaló” minősítés
egyáltalán jelent garanciát arra, hogy teljes készletünk bármilyen piaci igénynek
megfelelő minőséget biztosít!
Jellemző lakossági vélemény a bányászat veszélyes, zaj, por, iszap, rezgés és
forgalmi teher…

A mai napig sincs az építőipari alapanyag ellátást biztosító bányászati és
feldolgozóipari területnek állami stratégiai felügyelete.

Ágazati helyzetkép
1989 után megszűnik az építőipari alapanyag ellátási terület állami stratégiai
felügyelete,

Társadalmi igények tekintetében ma nem a bányászat, hanem a kibányászott
ásványi anyag feldolgozásából előállított termék iránti szükséglet határozza meg
adott bányászati terület stratégiai fontosságát
 Energetika
 Kohászat
 Építőipari alapanyag
A mai napig sincs az építőipari alapanyag ellátást biztosító bányászati és
feldolgozóipari területnek állami stratégiai felügyelete.

Ágazati helyzetkép
Társadalmi igények tekintetében ma nem a bányászat, hanem a kibányászott
ásványi anyag feldolgozásából előállított termék iránti szükséglet határozza meg
adott bányászati terület vagy ágazat stratégiai fontosságát:
 Energetika
 Kohászat
 Építőipari alapanyag
Hivatali ügyek számának alakulása felhasználó ipari csoportosításban
Energetika

Kohászat

Építőipar & egyéb

MBFH hatósági ügyek száma

∑

2012 évben

540

111

21%

12

2%

417

77%

2011 évben

566

87

15%

36

6%

443

78%

2010 évben

699

124

18%

11

2%

564

81%

∑ Kutatás - Bányatelek fektetés - MÜT - Bírság - Egyéb

Ágazati helyzetkép
Társadalmi igények tekintetében ma nem a bányászat, hanem a kibányászott
ásványi anyag feldolgozásából előállított termék iránti szükséglet határozza meg
adott bányászati terület vagy ágazat stratégiai fontosságát:
 Energetika, Kohászat, Építőipari alapanyag
Bányatelkek és Ásványi nyersanyagok
Bányatelkek száma (db)

∑
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Energetika

Kohászat

356

26

25%

2%

Építőipar és egyéb
1032

73%

Kő, k avics, homok (db)

811

79%

Agyag (db)

157

15%

Egyéb (db)

64

6%

Ásványi nyersanyag fajta (kódok db száma)
Bányavállalkozók (jogosítottak) száma

94

∑

Gazdasági társaság (db) 626
Egyéni vállalkozó (db)

66

16

17%

4

4%

Energetika

Kohászat

50

8%

9

7

11%

BVH Nonprofit Kft kezelésben (db bányatelek)

4

MBFH kezelésben (db bányatelek)

9

74

79%

Építőipar és egyéb

1%

567

91%

0%

59

89%

54

Forrás: MBFH honlap - Bányászati területek legfrissebb nyilvántartása 2013. január 25.-i állapot táblázatai alapján

Ágazati helyzetkép
BÁNYAJÁRADÉK
Funkcióján túl, nemzetgazdasági szempontból ma a legfontosabb, a bányászati ágazatok
súlyát, stratégiai fontosságát jellemző mérőszám:
•

A bányajáradék költségvetési bevétele 2012-ben: 93 MrdFt
 97%-át a kőolaj és a földgáz termékek utáni befizetések jelentik.
 Indok arra, hogy miért nem szükséges építőipari alapanyag biztosítás stratégiai,
tervezési és jogalkotási feladatait ellátó állami intézményi rendszer ???
 Ha igen akkor hibás megközelítés!
 Más társadalmi szükséglet kielégítését kell megoldania.
 Mint ahogy nem hasonlítunk 1 tonna zúzott és osztályozott kavics árát 1 tonna gázolaj árával…

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Az eltelt 20 év jogalkotási folyamatának főbb „eredményei”:
Építőipari alapanyag ellátás hiányzó állami felügyeleti rendszere
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Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Az eltelt 20 év jogalkotási folyamatának főbb „eredményei”:
Építőipari alapanyag ellátás hiányzó állami felügyeleti rendszere
 1989 óta megszűnt az ágazat állami felügyelete
 ágazathoz értő szakemberek kikerültek az államigazgatásból
 hozzáértő szakemberek nélkül és jogalkotói védelem hiányában az
ágazatot más érdekek jogalkotói folyamatai ellehetetlenítik:
 Természetvédelem
 Örökségvédelem
 Változó adószabályok
 Terület rendezés
 Ágazati stratégia hiánya, mely felhasználási statisztikai adatok és a
felhasználói területeket felügyelő tárcákkal folytatandó konzultációk
hiányában szinte tervezhetetlen feladat.

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Építőipari alapanyag ellátás hiányzó állami felügyeleti rendszere

… aggregátum stratégia helye a német gyakorlatban, (pozitív példa)
Építőipar, Építőanyagipar és Ásványvagyon gazdálkodás helye a Német Szövetségi Köztársaság Minisztériumaiban
Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie

Szövetségi Minisztériumok

1
Gazdasági és Technológiai
Rohstoffstrategie der Bundesregierung
Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nicht-energetischen mineralischen Rohstoffen
für Auswärtiges Amt
2
Külügy
des Innern
3
Belügy
der Justiz
4
Igazságügy
der Finanzen
5
Pénzügy
für Arbeit und Soziales
6
Munkaügyi és Szociális
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
7
Élelmiszer és Földművelésügyi, Fogyasztóvédelmi
der Verteidigung
8
Honvédelmi
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
9
Család és Nyugdíjügyi, Nő és Ijfúságvédelmi
für Gesundheit
10
Egészségügyi
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
11
Közlekedési, Építési és Városfejlesztési
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
12
Környezet és Természetvédelmi, Reaktor biztonsági
für Bildung und Forschung
13
Képzési és Kutatási
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
14
Gazdasági együttműködési és Fejlesztési

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Természetvédelemi korlátok
Kő-, kavics és homokbányák természetvédelmi érintettsége
Nemzeti Park
Természetvédelmi Terület
Bányatelkek száma
Tájvédelmi Körzet
(kő, kavics és homok)
N2000
Ökoháló
∑
811
481
59%
kő
206
166
81%
kavics és homok
605
315
52%
EU átlag 22% !!! - forrás UEPG

A kőzet ásványvagyon csak 19%-ban mentes természetvédelmi korláttól!

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Természetvédelmi korlátok
kivonat egy 2011 év végi KTFV engedélyből:

Azaz, a KTVF nem enged bányatelket bővíteni (fektetni) ott, ahol annak
egyébként nem lenne jogszabályi, természetvédelmi korlátja.

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Természetvédelmi korlátok

Bocs! Ma nem tudok hasítani, a
főnök azt mondta, hogy
barátkozzak a terület
koherenciájának elvével.
Ja, és alig várom hogy
megszülessenek a kis baglyok!

•
•
•
•
•
•

N2K területek sajátos hazai KTVF értelmezése 2012-től
KTVF régiónként eltérő szigorral,
de jellemzően N2K területen a tervezett tevékenység teljes tiltása gyakorlat, akkor is, ha a
területkijelölés indoka annak idején a terület koherenciája volt és nem a védett egyed vagy társulás
ingatlanon történő megtelepedése.
Ez nem EU-s gyakorlat.
Közel 150 éve kőbányászatot folytató bánya tevékenysége korlátozott, kitermelhető ásványvagyona
75%-ban csökkent az új MÜT készítésénél immár kötelező környezetvédelmi hatásvizsgálat utáni
engedélynek köszönhetően.
Változatlan gyakorlat mellett bányák sokaságát kell bezárni 100%-os N2K érintettség miatt, ha az
aktuális MÜT kifut.

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Örökségvédelmi korlátok

 Világörökség és építőipari alapanyag bányászat konfliktusa
 Jelenleg Zemplénben illetve Tokaj-Hegyalján – ÉKM és Alföld ellátása
 Közeljövőben a Duna hazai szakaszán - Bp-i agglomeráció ellátása

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Adó korlát illetve vállalkozói kockázat

 Telekadó
 Főleg a külszíni fejtéses építőipari alapanyag ellátást „bünteti”.
 Önkormányzati döntés szerint 0 – 319 Ft/m2 minden éven fizetendő.
- infláció mértékében a felső határ növekszik…
 Kiszámíthatatlan és tervezhetetlen.
 Többszöröse is lehet akár a bányavállalkozás árbevételének!
 Akár drágább, mint maga a föld terület értéke!
 Tönkre is teheti a vállalkozást!

Szilárd ásvány bányászati akadály futás
Bányavállalkozói reakciók
 Kutatási kedv visszaesik. Emellett nincs állami kutatás…
 Bányászati technológia telepítése rendkívül nagy erőforrás igényű és
hosszabb megtérülési időszakkal bír, ezért
 amíg a játékszabályok nem tisztulnak addig legfeljebb helyettesítő
beruházások az elavult és kieső eszközök pótlására, további fejlesztés
és bővítés nélkül.
 Piaci dekonjunktúrában még inkább minimális költségre és ezen belül
minimális létszámra való törekvés.

Ellátási kockázatok

 Hektikus piaci igények mellett alkalmankénti kapacitáshiány.
 Jelentős „döglött készletek” kialakulása a termelés (képződés) és felhasználás
jelentős eltérése miatt (KZ 4/8, 0/32).
 Bontási és ipari hulladékok kevésbé hatékony újrahasznosítása.
 Csökkenő rendelkezésre álló primer bányászati tartalékok.
 Állandó konfliktus helyzetek – hatósági, civil szervezeti vagy lakossági terhekből
eredő.
 Szükségesnél nagyobb környezeti terhelés.
 Veszteséget termelő bányák, bányavállalkozások számának növekedése.
 7-10 év után kialakuló alapanyag hiány.

Ellátási kockázatok kezelése
Kezelésének lehetséges állami megoldása:
• Nemzeti Nyersanyag Ügynökség felállítása vagy más intézményi háttér
kialakítása az alapanyag ellátás szükséges állami érdekeinek
képviseletére, szakmai körökkel, más tárcákkal történő egyeztetések,
viták folytatása az ágazati stratégia mielőbbi létrehozása és fenntartása
érdekében.
• Aggregátum ipar „Snap-See program” ajánlásainak megfelelő tervezése
 14 Közép-kelet európai és balkáni országa, köztük Ausztria és
Olaszország
 Magyarországról az MBFH, MFGI és MBSZ dolgozik a
munkacsoportban
 Primer bányászati és bontási hulladékból származó aggregátumok
 Eu-s forrásból támogatott projekt

E-mail: titkarsag@eszakko.hu
Web: www.eszakko.hu

Köszönöm figyelmüket!

Colas Északkő Kft.
H - 3915, Tarcal, Malom utca 10.
Tel:: +36 1 883 12 02
Fax: +36 47 380 236

