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 Világgazdasági kitekintés 

 Magyarországon bányászott nyersanyagok 

 Bányászat súlya a magyar gazdaságban 

 Ásványvagyon hasznosítás –  általános kérdések, problémák és a 
lehetséges megoldások 

 Tagozati áttekintés – általános kérdések, problémák, lehetséges 
megoldások és feltételek 

 Összefoglalás 

Az előadás tartalma 



Száz évekre elég lehet a világ fosszilis készlete  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: iea.org 



A szénfogyasztás nőtt a legjobban a világon az elmúlt évtizedben…  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: BP 



…azonban a következő évtizedekben ez valószínűleg lassul  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: iea.org 

Globális szénkereslet kulcs-régiónként 



A földgáz viszont egyre fontosabb lehet  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: IEA World Energy Outlook 2013 



Csökkenő olajár  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: iea.org 

 Amerikai palaolaj felfutása 

 Világgazdasági válság hatása 

 Energiahatékonyság növekedése 

 Árverseny 



A megújulók (nap és szél) költsége gyorsan csökken, pár éven belül 
komoly versenytársa is lehet a „hagyományos” áramtermelésnek  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: Frauenhofer Institute 

 



Európa: két szék között a pad alatt?  

Világgazdasági kitekintés 

Forrás: WTRG economics, reddit (Valeriepieris), IMF 

 



Magyarországon bányászott nyersanyagok 

 Fluidum 
 Földgáz 

 Kőolaj 

 Szén-dioxid 

 Szén 
 Lignit 

 Barnaszén 

 Feketeszén 

 Építőipari nyersanyagok, 
aggregátumok 

 Kövek 

 Homok és kavics 

 Agyag 

 Érc- és ásványi anyagok 
 Ércek 

 Perlit 

 Zeolit 

 Egyéb ásványok 

 Tőzeg, láp, mésziszap 

Magyarországi bányászati vállalkozások 

szakmai érdekképviselete – MBSZ: 
 Szénhidrogén Bányászati Kutatási-

Termelési Tagozat 

 Széntermelői, Szénfeldolgozói és 

Szénkereskedői Tagozat 

 Adalékanyag Kitermelői (kő-, kavics-, 

homok- és agyagbányászati) Tagozat 

 Érc- és Ásványbányászati Tagozat 



Bányászat súlya a magyar gazdaságban 

Bányászati foglalkoztatás alakulása a rendszerváltás óta (ezer fő) 
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A bányászat költségvetéshez történő hozzájárulása 1000 mrd Ft-os nagyságrendű 

Forrás: MBSZ 



Ásványvagyon hasznosítás –  általános kérdések, 

problémák és a lehetséges megoldások 

Problémák és tények: 

 Jogszabályi környezet 

 Bányászatellenes szemlélet  a 

közvélemény reális tájékoztatásának 

hiánya 

 Nem mindig megfelelő 

együttműködés a helyi 

önkormányzatokkal 

 Ésszerű kompromisszumokra való 

törekvés hiánya a bányászati 

környezettel („stakeholderekkel”) 

 Engedélyezési folyamat nehézsége 

 Szervezetileg nem egyértelmű 

kormányzati, minisztériumi szintű 

irányítás  

Lehetséges megoldások: 

 Bányászat reálisabb megítélése: 

 Megfelelő jogszabályi környezet 

 Közvélemény reális tájékoztatása 

 Együttműködés kialakítása a helyi 

önkormányzatokkal 

 Ésszerű kompromisszumokra való törekvés 

 Ásványvagyon-gazdálkodási stratégia 

megalkotása és folyamatos aktualizálása 

 Ásványi nyersanyag Alaptörvényben 

történő rögzítése 

 Ásványvagyon kitermelés engedélyezési 

folyamatának egyszerűsítése 

 Megfelelő szakemberek utánpótlásának 

biztosítása 

 Egy felelős minisztériumhoz tartozás és 

helyettes államtitkár általi felügyelet  



Szénhidrogén Bányászati Tagozat 

Problémák és tények: 

 Ismert kitermelhető vagyon több, mint 

75%-a már hasznosult 

 Érett mezők, elöregedő technológia 

 Rétegrepesztés 

 Csökkenő termelési volumen 

 Magyarország más országoktól való 

függősége, nem megfelelő 

ellátásbiztonság 

 Bizonytalan jogszabályi környezet 

 Magas elvonási színvonal (adók, 

bányajáradék) 

 Az iparágat kedvezőtlenül érintő 

kormányzati stratégia (rezsicsökkentés) 

 A beruházások értéke kb. 35-40 mrd 

HUF/év 

 Tagozathoz kötődő tevékenységekben 

a közvetlen és közvetett 

foglalkoztatottak száma  10.000 fő felett 

van 

 Hozzájárulás a költségvetéshez ezer 

milliárd Ft-os nagyságrendű 

Lehetőségek: 

 További kutatások 

 Nem-hagyományos kutatás és kitermelés 

 Új technológiák alkalmazásával 

kihozatalnövelés (EOR, EGR, K+F) 

 Megfelelő szabályozási környezetet és 

elvonási rendszert alkalmazó más országok 

számításba vétele  flexibilitás a regionális 

terjeszkedésben 

 

  
Feltételek: 

 A körülményeknek megfelelő, ösztönző 
elvonási rendszer kialakítása, új 
technológiák bevezetésének támogatása 

 Újabb kutatási területek biztosítása 

 Megfelelő koncessziók kiírása 

 Megfelelő jogszabályi környezet 



Szénhidrogén Bányászati Tagozat 

Forrás: MBSZ 



Szénbányászati Tagozat 

Problémák és tények: 

 Olajár drasztikus visszaesése  Európai 

energiaiparba történő befektetői kedvet 

jelenleg hátráltatja 

 Piaci igények bizonytalansága, csökkenő 

lakossági igények  

 CO2 kvótacsökkentés  beruházás 

korlátozás, illetve magasabb CAPEX igény 

 Viszonylag magas kéntartalmú hazai 

szenek  erőművi felhasználásnál füstgáz 

kéntelenítő beépítése szükséges 

 Kitermelt szén jelentős része szénpor  

ezt csak erőműben, vagy kommunális célra 

brikettálással lehet hasznosítani 

 Jelenleg működő hazai bányák: 

 Mátrai Erőmű Zrt. Visontai-, illetve Bükkábrányi 

bányaüzemei 

 Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzeme 

(2014. december 23-án fejezte be 

mélyműveléses barnaszén termelését; 2015. 

áprilisától bányabezárási tevékenység) 

 EOSZÉN Kft. (Bakonyszentkirály) 

 DUSZÉN Kft. Dudari bányaüzeme 

 ORMOS-SZÉN Kft. 

 Felsőnyárádi külfejtés 

 Farkaslyuki tanbánya 

 CALAMITES Nagymányokon (bezárt) 

 Vasasi külfejtés (2014. december 4-én indult) 

Lehetőségek: 

 Óriási, még nem kitermelt szénvagyon 

 A több lábon álló biztonságos energiaellátás, 

valamint az importfüggőség csökkentésének 

igénye  a hazai szénbányászat 

reneszánszát vetíti lehetőségként a vagyon 

gazdaságosabb kitermelésével 

 A környezetvédelmi normákat figyelembe 

véve a „tiszta szén” technológiáknak van 

reális lehetősége 

 Vájárképzés 

 Bányászati klaszterek (Borsod, Mecsek, 

Dorog térségi klaszterek) 

Feltételek: 

 Tőkebevonás 

 Erőművi fejlesztések 

 Új technológiák bevezetésének támogatása 

 Megfelelő, piacösztönző elvonási rendszer 
kialakítása 



Szénbányászati Tagozat 

Forrás: MBSZ 



Építő- és Adalékanyag Bányászati Tagozat 

Problémák és tények: 

 Magas fuvarozási költségek és ehhez 

viszonyítva alacsony Ft/tonna fajlagos 

érték  

 Gazdasági világválság hatása 

 Lakásépítés visszaesése és az 

infrastrukturális fejlesztések mértékének 

csökkenése 

Lehetőségek: 

 Nemzetgazdasági szintű infrastruktúra 

fejlesztési és lakásépítési programokban 

való részvétel 

 Beruházás-fejlesztés 

 Technológia-fejlesztés  ipari tevékenység 

a természettel összhangban, takarékos 

felhasználás és a megújulás elősegítése 

 Ásványvagyon gazdálkodási stratégia 

megalkotása 

Feltételek: 

 Tervezhető, hosszú távú építőipari 

beruházások  ehhez: alapanyag ellátás 

tervezés 

 A körülményeknek megfelelő, ösztönző 

elvonási, támogatási rendszer kialakítása 

 Ásványvagyon-gazdálkodási stratégia 

megalkotása és a piaci változásokat, 

hatásokat tükröző folyamatos aktualizálása 

Forrás: MBSZ 



Érc- és Ásványbányászati Tagozat 

Problémák és tények: 

 Ércbányászat jelentős visszaesése 

  Ásványbányászatban bíztató jelek 

(GEOPRODUCT Kft., Perlit 92’ Kft.) 

Lehetőségek: 

 Bányagépek, előkészítőmű, egyéb 

berendezések fejlesztése 

 További regionális és világpiaci terjeszkedés 

(ásványbányászat) 

Feltételek: 

 A hatósági eljárásokban a szabályozási 

ellentmondások feloldása 

 Ásványvagyon gazdálkodási stratégia 

kialakítása a hosszú távú tervezéshez 

 A környezetvédelmi engedélyezési eljárás 

hosszadalmasságának csökkentése 

 Lehetőség területcserével a bányatelek 

módosítására, amennyiben arra 

engedélyezési okok miatt van szükség 

Forrás: MBSZ 



 Nemzetgazdaságra gyakorolt jelentős hatás 

 Jelentős állami bevételek és foglalkoztatás 

 Energiabiztonság 

 Nemzeti- és közérdek 

 Kultúrateremtés, több évszázados hagyományok 

 Hatékony együttműködés a kormányzati és egyéb szervekkel a közös 

cél érdekében 

 Stabil, tervezhető külső szabályozói környezet szükségessége 

 EBK tudatosság lakosság irányába történő közvetítése 

Összefoglalás 



 Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 

Jó szerencsét! 



Ázsia energiapiaci dominanciája 

BACKUP 

Világgazdasági kitekintés 

Primary energy demand, 2035 
(Mtoe) 

Share of global growth, 2012-
2035 

Forrás: IEA World Energy Outlook 2013 

 



Bányászat súlya a magyar gazdaságban 

Forrás: MBSZ 



Bányászat súlya a magyar gazdaságban 

Forrás: MBSZ 



Bányászat súlya a magyar gazdaságban 
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Forrás: MBSZ 



A hazai adórendszer hasonló kockázatú országokkal való összevetése 

Szénhidrogén Bányászati Tagozat 
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Elérhető nyereség Vállalati jövedelemre kivetett adók és különadók

Helyi adók Bányajáradék és bányászati adók

Kiadások

Forrás: KPMG 


