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Koncessziós hírek                                  
Hatályba léptek a koncessziós szerződések

A 2015. november 25-én hivatalosan is kihirdetett 
koncessziós pályázati eljárás eredményei alapján, 2016 
januárjában a nemzeti fejlesztési miniszter megkötötte 
valamennyi nyertessel a koncessziós szerződéseket.

Ez alapján koncessziós tevékenységet folytathat szén-
hidrogén koncessziós területeken:

 » az O&GD Central Kft. Berettyóújfalu, Mogyoród, 
Nagykáta és Ócsa, 

 » a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Battonya-
Pusztaföldvár észak és Dány,  
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AZ MBFH ÉS AZ MFGI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA
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 » a HHE GROUP Kft. Lakócsa és
 » a Panbridge Hungary Zrt. Püspökladány. 

A koncesszoroknak a miniszter a koncessziós szer-
ződésben kutatási jogot adományozott. A szerződések 
hatályba lépésétől számított 30 napon belül a koncesszo-
roknak be kell fizetniük az általuk vállalt koncessziós 
díjakat, továbbá 90 napon belül a koncessziós tevékenység 
végzésére jogosult és kötelezett Koncessziós Társaságot 
kell alapítaniuk. A Koncessziós Társaságoknak pedig a 
koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított hat 
hónapon belül kell benyújtaniuk a kutatási műszaki üzemi 
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terv iránti kérelmüket a területileg illetékes kormány-
hivatalhoz, amely alapján megkezdhetik a koncessziós 
kutatási tevékenységet.

A Bt. 9 § (2) szerint a koncessziós pályázat kiírásának 
feltétele érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elvég-
zése, amelyet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
szabályoz az ásványi nyersanyag és a geotermikus 
energia természetes előfordulási területének komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról címen. Az 
MBFH és MFGI ez idáig 28 szénhidrogénes, 17 geotermális, 
1 szenes és 1 érces terület vizsgálatáról készített jelentést; 
ezek megtekinthetőek az MBFH honlapján (www.mbfh.hu/
home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=538&lng=1).

Ugyanitt – illetve alább is – bemutatunk két térképet 
azokról a területekről, amelyek rendelkeznek lezárt 
vizsgálati jelentéssel, és koncessziós eljárásban nem 
érintettek. A vállalkozók közülük közvetlenül pályáztatásra 
javasolhatnak területeket, de természetesen más területek 
előkészítését is indítványozhatják. Jelenleg további 6 
vizsgálat van folyamatban, ezek elkészültéről a Hírlevélben 
később beszámolunk. 

       Utasiné Dr. Győri Andrea, Dr. Ó. Kovács Lajos (MBFH)
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Jogszabályfigyelő                                
Jogszabályi változások

A  Kormány bürokráciacsökkentést célzó intézkedé-
seinek eredményeképpen a bányászati szakigazgatást is 
érintő jogszabályváltozások mentek végbe. Ezek közül 
példázó jelleggel és a terjedelmi korlátokra tekintettel, 
egyfajta általános kitekintő nyújtásaként az alábbiak 
megemlítését tartjuk fontosnak:

Törvényi szinten hatályba lépett a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló, 2004. évi CXL. törvény módosítása, amely ered-
ményeképpen az ügyintézési határidők csökkentek, az 
eljárások egyszerűsödtek.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt érintően 
elsősorban személyi jellegű változások kerültek átvezetés-
re, e körben említve az engedélyezés helyett a „bejelentés” 
jogintézményét. [A bejelentéssel kapcsolatban az egyes 
vonatkozó jogszabályok: a bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági 
felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet; a 
hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, 
a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes 
szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet és a 
bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 
16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet.]
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Kormányrendeleti szinten a bürokráciacsökkentés 
jegyében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben az eljárásokhoz 
kapcsolódó határidők - a bányavállalkozók érdekeit is 
szem előtt tartva - csökkentek, továbbá rögzítésre került, 
hogy az MBFH gazdasági szervezettel rendelkezik.

E körben az ásványi nyersanyag és a geotermikus 
energia természetes előfordulási területének 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról  
szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet érintő 
módosításokról is érdemes szót ejteni, amely módosítások 
eredményeképpen a hatóság számára egyszerűsödött a 
rendelet szerinti eljárás.

Miniszteri rendelet szinten külön említést érdemel a 
bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a 
felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 
78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet, melynek az igazgatási 
szolgáltatási díjakat tartalmazó melléklete 2016. január 
30-án lépett hatályba. A korábbiakhoz képest változás, 
hogy 2016. január 1-jétől az igazgatási szolgáltatási díjakat 
a kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 
számlájára kell befizetni.

A terjedelmi korlátokra tekintettel a következőkben 
csupán felsorolás jelleggel érintjük azokat a jogszabályokat, 
amelyekben a bürokráciacsökkentés célkitűzésének 
megfelelően kisebb mértékű módosítások történtek: 
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (ld.: 
bírság mértéke), valamint a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (ld.: komplex műveleti terv beszerzése; 
bányafelügyeleti szolgálati igazolvány és jelvény).

A bányászati szakigazgatást érintő jogszabály-
módosításokkal kapcsolatban a Hivatal jövőbeni tervei 
között szerepel a miniszteri rendeleti szintű, bányászati 
biztonsági szabályokat tartalmazó normaszövegek felül-
vizsgálata, illetve az egyéb felmerült jogszabály-módosítási 
javaslatok felterjesztése.

                                                       Dr. Braun Alexandra (MBFH)

Tájékoztatás az MBFH törölt bányászati jog 
pályáztatási eljárásairól

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) a 
Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § 
(6)-(7) bekezdése, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12/B. § alapján 
rendszeresen hirdet pályázatot a törölt bányászati jogok új 
jogosítottjának kijelölése érdekében. 

2015. szeptember 18-án, a Hivatalos Értesítő 2015. 
évi 47. számában 15 db bányatelekben megnyilvánuló, 
törölt bányászati jog került meghirdetésre első ízben, 
míg további 8 db bányatelek másodszor is meghirdetésre 
került. A pályázatok benyújtási határideje 2015. október 
22. napja volt. A meghirdetett törölt bányászati jogok közül 
7 esetében együttesen 14 db pályázati dokumentációt 
vásároltak és 5 bányatelek esetében nyújtottak be 
összesen 7 pályázati anyagot.

Az MBFH a pályázatok elbírálására létrehozott értékelő 
bizottság javaslata alapján három pályázatot nyilvánított 
érvényesnek és eredményesnek. E három nyertes 
pályázatot benyújtó pályázó közül kettő nem fizette meg a 
bányászati jog ellenértékeként felajánlott összeget, ezért 
pályázatuk utólag eredménytelennek lett nyilvánítva. 
A „Nagycenk I. - kavics, homok” védnevű bányatelekre 
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nyertes pályázatott benyújtó pályázót a bányászati jog 
ellenértékeként felajánlott összeg igazolt megfizetését 
követően, az MBFH a bányászati jog új jogosítottjaként 
kijelölte. 

A meghirdetett bányatelkek részletes adatait és a 
pályázati eljárás szabályait tartalmazó pályázati kiírások, 
valamint az egyes pályázatok lezárásáról szóló, bővebb 
információt tartalmazó hirdetmények az MBFH honlapján 
megtalálhatóak.

Jelenleg előkészítés alatt van a 2016. év első félévi 
pályázata, mely során az MBFH ismételten megjelenteti az 
első ízben közzétett és eredménytelen pályázattal zárult 
bányászati jogokat, továbbá előreláthatólag 10 törölt 
bányászati jogot fog első ízben meghirdetni.

                                                           Papp Zoltán Andor MBFH)

Nyersanyagok                                                                                       
Időszerű az ásványi nyersanyagok 
potenciálfelmérése (MFGI-MBFH 
együttműködési projektek)

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) 
és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
együttműködésében évek óta zajlik potenciálfelmérés az 
összes ásványi nyersanyagtípusra, illetve a földtani közeg 
hasznosítására vonatkozóan. E témával kapcsolatban, 
2016. január 6-án műhely-foglalkozásra került sor az 
MBFH és az MFGI közös, Columbus utcai székházában. 

Fancsik Tamás, az MFGI igazgatója nyitó gondolataiban 
a potenciálfelmérések és a tudományos munka szerepéről 
beszélt, amelyek támogatják az ásványi nyersanyag-
gazdálkodást. Molnár Ferenc meghívott előadóként 
(Finn Geológiai Szolgálat) az ásványi nyersanyagkutatás 
Európai Unióban betöltött helyzetét és lehetőségeit 
vázolta, illetve ásványképződési rendszermodelleket 
mutatott be, amelyek az ásványi nyersanyagpotenciál-
értékelésekben alkalmazhatók. A téma több szempontból 
jelentős. Egyrészt a Statútum rendelet által előírt feladat, 

amely hozzájárulhat a hazai ásványi nyersanyag-stratégia 
megalapozásához, továbbá a magyarországi ásványi 
nyersanyagok potenciálértékelése a hazai importfüggőség 
csökkentése érdekében időszerű is.

Horváth Zoltán a nemfémes szilárd ásványi nyers-
anyagok kapcsán elmondta, hogy az EU-tagországi földtani 
szolgálatok döntő többségének alapfeladata az ásványi 
nyersanyagok prognosztikus területeinek, előfordulásainak 
és reménybeli vagyonának meghatározása (EuroGeoSurvey 
2015. évi felmérés). A főként építőipari alapanyagként 
felhasználásra kerülő aggregátumok (homok, kavics, zúzott 
kő), az ipari ásványok (pl. gipsz), illetve a talajjavításra 
használatos ásványi nyersanyagok (pl. agyagok, tőzeg) 
a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok csoportjába 
tartoznak. A térinformatikai hátterű, korszerű felmérés és 
értékelés az európai trendet követi, valamint hozzájárul 
az ipar és a társadalom növekvő aggregátumigényének 
kiszolgálásához. Felhasználjuk a korábban azonosított 
prognosztikus területek adatait, kiegészítve a már 
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megkutatott, szabad területekre, a működő és bezárt 
bányákra vonatkozó adatokkal, amelyek bányafelügyeleti 
és MBFH Adattárbeli dokumentumokból, illetve meglévő 
adatbázisokból származnak. Ide tartoznak a rendszeresen 
frissülő nyilvántartások, kutatási eredmények, az MFGI 
fúrási adatbázisa (GEOBANK) és földtani alapadatok. 
Az itt tárolt információt különféle csoportosításban (pl. 
megyei vagy regionális bontásban) tudjuk szolgáltatni. 
Az eddigi értékelések tükrében megállapítható, hogy 
bár nagyságrendekkel nagyobb a reménybeli vagyon a 
nyilvántartásban szereplő, kimutatott mennyiségnél, a 
felhasználással összefüggő minőségi paraméterek alapján 
ez csökkenhet, illetve a különböző területhasználati 
tényezők mellett a hozzáférhetőség jelentősen 
korlátozódhat, akár a teljes hozzáférhetetlenségig is 
(sterilizálódás). A közérdekű ásványi nyersanyaglelőhelyek 
koncepcióját, mintegy húsz európai ország részvételével, a 
MINATURA2020 projekt dolgozza ki. 

Török Kálmán a hazai ércpotenciál-felmérés 
vonatkozásában, Rudabánya példáján mutatta be az 
eredményeket. E kutatás során elvégeztük az Állami 
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon 
Nyilvántartásban (továbbiakban: nyilvántartás) 
feltüntetett érclelőhelyek lehatárolásának felülvizsgálatát; 
jelentésekben fellelt adatok, illetve megkutatottsági 
nyilatkozatok alapján. A megalapozott ásványi nyersanyag-
nyilvántartás fontos eleme, hogy a lelőhelyszintű 
lehatárolást kövesse a tömbszintű nyilvántartás. Ennek 
érdekében, egységes EOV rendszerben zajlik a megkutatott 
érces területeken belül meghatározott tömbök minél 
pontosabb, koordinátákkal történő lehatárolása. 2014-ben 
egy olyan módszer került kidolgozásra Rudabánya kapcsán, 
amely alapján elvégezhető a nyilvántartás pontosan 
hivatkozott adatokkal történő tömbszintű feltöltése, a 
tartalom korrigálása, korszerűsítése és egységesítése. 
A projektben elsődleges információként szolgálnak a 
lelőhelyről készült kutatási- és zárójelentések, térképek, 
valamint a fúrási adatbázis. A régi térképek digitalizálása, 
a térképi és más információk adatbázisba rendezése után 

az így gyűjtött adatokat vetjük össze a nyilvántartásban 
szereplőkkel. 

Püspöki Zoltán Dubicsány példáján ismertette a 
naprakész bányamodell alapján meghatározható, 
kitermelhető vagyon számításának eredményeit. 2015-
ben elkészült a Dubicsány V. telep felső padra vonatkozó 
művelési tervtérkép. A szénvagyont az aktuális feltárási 
és művelési terv alapján határoztuk meg, a területre 
eső, mintegy 200 db mélyfúrás laboratóriumi vizsgálatát 
is felhasználva. Fúrásonként megadtuk az adott fejtési 
idomra a művelési tervben meghatározott fejtési 
vastagságot, illetve elkülönítettük a fejtésbiztonsági 
és vízvédelmi okokból a főtén maradó 35–40 cm 
„szénbőrkét”. Mintavételi vastagság szerint súlyozott 
átlagszámítással fúrásonként vettük a lefejtendő szelet 
minőségi paramétereit. A teleplehatárolások és a 
kapcsolódó súlyozott átlagszámítások problémájára 
algoritmust készítettünk. A teljes területre a művelési 
terv figyelembevételével számított kitermelhető vagyon 
mennyisége 46,97 Mt, ami a mérlegben szereplő adathoz 
képest (52,9 Mt) 11,2%-os csökkenést jelent. Ennek oka, 
hogy a vagyont a tervezett fejtési vastagságokhoz illesztve 
számoltuk, és a telep gyakran nem teljes vastagságában 
kerül lefejtésre. A kitermelhető vagyon fűtőértéke 12 084 
kJ/kg, ami viszont a mérlegben szereplő adathoz viszonyítva 
(10 645 kJ/kg) 13,5%-os minőségjavulást jelent. Ennek 
oka, hogy műveléstechnikai szempontokat is szem előtt 
tartva, egységesen a telep felső, jobb minőségű részét 
vettük számításba. A minőségjavulás a fajlagos termelési 
költségek szempontjából mindenképpen kedvező. A 
művelési terv alapján elvégzett vagyon-meghatározás 
megbízhatóan képezheti egy szénre alapozott hosszú 
távú regionális beruházási megállapodás tárgyát. Ezzel 
a Dubicsányi terület vagyona közelebb került a „készlet” 
meghatározáshoz, mivel egy sikeres megállapodás esetén 
az itt közölt vagyon indokoltan készletté minősülhet.

Kovács Zsolt a szénhidrogénpotenciál-felmérések és a 
koncessziós feladatok kapcsán bemutatta a szénhidrogén-
földtani rendszer jellemzésének módját. E metodika 
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szerint értékeljük a rendszerek elemeinek és folyamatainak 
geológiai valószínűségét, a már felfedezett előfordulások 
földtani adottságait, a csapdázódott kőolaj és földgáz 
fizikai-kémiai sajátosságait, és becslés alapján megadjuk a 
még felfedezhető, a földtani adottságok alapján várható 
reménybeli ásványvagyon mennyiségét. 

A Bányatörvény 2010. évi módosítása alapján a 
szabad szénhidrogén-kutatási területeket a nemzeti 
fejlesztési miniszter koncessziós pályázaton hirdeti 
meg. Kormányrendelet szerint, a pályázat kiírása előtt 
minden területre komplex érzékenységi–terhelhetőségi 
vizsgálati tanulmány készül a terület szénhidrogén-
földtani adottságait, a már felfedezett kőolaj- és 
földgáz-előfordulásokat, illetve a várható kitermelhető 
vagyon becslését is bemutatva. Ez utóbbi befolyásolja 
a koncessziós terület kutatási szempontú minősítését, 
továbbá a potenciális vállalkozók érdeklődését és a 
koncessziós díj megállapítását. 

2011 óta több mint 30 területen jellemeztük a 
szénhidrogén-potenciált. A vizsgálati terület várható 
vagyonának előzetes becslése a terület szénhidrogén-
földtani adottságai felől kiindulva az anyakőzetek térbeli 
kiterjedését, eredeti teljes szerves széntartalmát, 
szénhidrogén-generáló potenciálját, a migráció és a 
csapdázódás hatékonyságát értékelve történhet. A már 
felfedezett előfordulások mérete és az elvégzett kutatások 
mennyisége alapján is készítünk prognózist, amennyiben 
statisztikailag értékelhető információ áll rendelkezésre. 
Fontos számolni az új kutatási koncepciókkal, a kutatási 
és kitermelési technológia fejlődésével – amelyre példa a 
nem hagyományos szénhidrogének esete.

Zilahi-Sebess László és Nádor Annamária a geotermikus 
potenciálfelmérés és vagyonbecslés korszerű módszereinek 
bemutatása kapcsán elmondták, hogy a hazai geotermikus 
potenciál nagyságára vonatkozóan eddig számos szerző 
interpretálásban eltérő becslések láttak napvilágot. 
Előadásukban rávilágítottak ezen eltérések hátterére, 
elemezve a különbségeket a geotermikus potenciál 
földtani, illetve műszaki-technológiai korlátai között, 
amelyek jelentősen befolyásolják a kitermelhető energia 
mennyiségét. A statikus (vagyis a helyben tárolt, hőtérfogati 
módszerrel való számításon alapuló) vagyonbecslések 
irreálisan magas számokat eredményeznek, amelyek 
akár megtévesztőek is lehetnek a szakmában nem 
jártasak számára. A dinamikus vagyonbecslés a víz- és 
hőutánpótlódás figyelembevételével (amelyet jelentős 
mértékben határoznak meg a rezervoár permeabilitás- és 
hőáramviszonyai) már valósabb képet ad a gazdaságosan 
kitermelhető energia mennyiségéről. Ezen megfontolások 
tükrében Magyarország reálisan kitermelhető geotermikus 
energiavagyona mély geotermia esetében 60 PJ/év a 
pannon rétegekből (1000 kutat feltételezve) és 130 PJ/év 
az alaphegységi rezervoárokból (700 kutat feltételezve). Az 
országos, illetve a részmedence szintű potenciálfelmérés 
mellett érdekes és új kihívásokat jelentő feladat az egyes 
geotermikus projektek potenciálbecslése, amely konkrét 
kutakhoz tartozó rezervoárlehatárolásokat igényel.  
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A Monte-Carlo szimulációval végzett valószínűségi alapú 
vagyonbecslés nemcsak ezen projektek esetében, de 
regionális és országos viszonylatban is továbblépést 
jelenthet a hazai geotermikus potenciál és a kitermelhető 
hőenergia számszerűsítésének pontosításában. 

A földtani egységek szén-dioxid-tároló kapacitásának 
felmérése, illetve a potenciálok meghatározása kapcsán 
Falus György elmondta, hogy az erre vonatkozó 
ásványvagyon-nyilvántartási igények új keletűek, mivel a 
szén-dioxid földalatti tárolásának ipari alkalmazása csak az 
elmúlt évtizedekben, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik 
lehetséges eszközeként vált közismertté. Magyarország 
potenciálisan a kimerült kőolaj- és földgáztárolók, 
valamint a mélyen fekvő sósvizes rétegek kihasználásával 
tudja kielégíteni szén-dioxid-tárolási igényének zömét. Az 
előzetes felméréseket a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet I. 
mellékletében szereplő felmérési előírás szerint – műszaki, 
biztonsági és egyéb használati szempontokat figyelembe 
véve – végeztük. A volumetrikus módszerrel becsült, 
szén-dioxid-tárolásra felhasználható tárolókapacitás a 
kimerült kőolaj- és földgáztárolók esetében (amelyen 
összesen 13 potenciális szén-dioxid-tároló területet 
jelent) mintegy 100 millió tonna (Mt). Ásványvagyon-
osztályozási szempontból a becsült tárolókapacitást 
effektív tárolóvagyonnak tekinthetjük (SPE, 2009 alapján). 
A sósvizes rétegek esetében a szénhidrogén-tárolókhoz 
viszonyítva lényegesen kisebb fokú az ismertség. 

Felméréseink alapján, figyelembe véve a tárolókkal 
szemben támasztott földtani/műszaki követelményeket 
és a konkurens használatból származó feltételeket, 
Magyarország egyetlen, regionális elterjedésű, CO2-
tárolás szempontjából perspektivikus formációjának; a 
Szolnoki Formációnak tárolókapacitás-becslését végeztük 
el. Esetében azt feltételeztük, hogy a besajtolás hatására 
fellépő nyomásnövekedés következtében kialakuló 
tárolókapacitás az effektív kompresszibilitással arányos 
mértékű lesz. Az így becsült tárolópotenciál megközelíti 
az 1000 Mt-t, amelyet a már hivatkozott ásványvagyon-
osztályozás szempontjából karakterizált tárolóvagyonnak 

tekinthetünk. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az ipari 
eredetű szén-dioxid elhelyezése kapcsán hosszú ideig 
komoly kapacitások állnak rendelkezésre hazánkban. 

Az ásványi nyersanyagpotenciál-felmérés dinamikusan 
fejlődő adatbázisaiban kulcsfontosságúak mind az intézeti 
alapadatok (pl. földtani, fúrási, megkutatottsági), mind 

pedig az MBFH által kezelt, vállalkozói adatszolgáltatásból 
gyarapodó kutatási eredmények. Az összes ásványi 
nyersanyag potenciáljának naprakész szolgáltatása 
további kutatást, illetve rendszeres frissítést igényel. Az 
elért eredmények támogathatják a fenntartható ásványi 
nyersanyag-gazdálkodást, s a vonatkozó stratégiák 
megalapozását, végrehajtását. Az ásványi nyersanyag-
stratégiát szoros kapcsolatban érdemes kezelni a 
bányászatot érintő kérdésekkel, iparstratégiába javasolt 
ágyazni, illetve Pálvölgyi Tamás (MFGI igazgatóhelyettes, 
a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője) véleménye 
alapján, a természeti erőforrásokkal és területfejlesztéssel 
kapcsolatos stratégiákat szükséges integrálni.

Dr. Horváth Zoltán, Dr. Nádor Annamária, Dr. Zilahi-
Sebess László, Dr. Püspöki Zoltán, Dr. Török Kálmán, 
Kovács Zsolt, Dr. Falus György (MFGI)
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Nyersanyagárak – nemzetközi kitekintés
Az idei év előrejelzéseit a legtöbb nyersanyag 

tekintetében nagyfokú bizonytalanság jellemzi. A 
kitermelő cégek hosszabb ideje kénytelenek a csökkenő 
árakhoz igazodni és már a tavalyi évben is az árak lassú 
ütemű növekedésében bizakodtak.

Az energiahordozó nyersanyagok esetében erősen 
bizonytalanok vagy pesszimisták a kilátások. A nyersolaj 
hordónkénti ára (1. ábra) tovább csökkent a tavalyi év 
végén, illetve az újév első hónapjában. Januárban az 
ár 30 USD alá süllyedt, ezzel 
meghaladva a legutóbbi, 
2009-es mélypont értékét is. 
Ezt követően újra emelkedni 
kezdett és a hónap második 
felében már 30 USD fölött 
ingadozott az olaj hordónkénti 
ára, ami azonban még a tavaly 
év eleji (~50-60 USD/hordó) 
árakhoz képest is alacsonyabb. 
A piaci szereplők bíznak abban, 
hogy az idei évben a túlkínálat 
okozta igen alacsony ár, ha 
szerényen is, de emelkedni 
fog. A jelentős termeléssel 
rendelkező országok döntései 
azonban ezt olyan mértékben 
befolyásolhatják, hogy számos 
szélsőséges forgatókönyv 
is napvilágot látott az olaj 
árának 2016-os alakulásával 
kapcsolatosan.

Az arany világpiaci ára (2. ábra) a tavalyi év végén 
az 1080-1050 USD/uncia értékek között ingadozott, 
majd az év első napjaiban lassan emelkedni kezdett. Ezt 
követően februárban újra elérte a 2015. elején rögzített, 
1200 USD unciánkénti árat. Az arany árának alakulásával 
kapcsolatosan többségében optimista vélemények 
olvashatók; az általános vélekedés szerint a különböző 

piacok sorozatos negatív teljesítményeinek következtében, 
az arany, mint a befektetők egyik hagyományosan 
biztonságos menedéke, újra a figyelem középpontjába 
kerülhet. 

Az aranyhoz hasonló utat járt be a réz világpiaci ára  
(2. ábra) is az elmúlt hónapokban. A tavalyi év végén 2,05-
2,1 USD/font körüli értékekig esett, és nem is változott 
jelentősen az újév elejéig. Az év első napjait újabb esés 
jellemezte, áttörve a 2 USD/font lélektani határt is, január 

végén azonban ismét emelkedni kezdett és februárban 
már tartósan 2 USD/font fölött maradt. A tavaly év eleji 
értékeket (2,5-3 USD/font) ez azonban csak alulról közelíti, 
meg nem haladja. Réz esetében az idei évben az árak 
stabilan 2 USD/font fölötti alakulására, míg hosszabb távon 
mérsékelt emelkedésére számítanak. Ennek fő oka, hogy 
az elmúlt évek hanyatló árai mellett a kutatási projektek 

1. ábra. Nyersolaj (Brent) hordónkénti árának alakulása (USA dollár/hordó) 
2015 utolsó és 2016 első hónapjaiban (Forrás: www.nasdaq.com)
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jelentősen háttérbe szorultak 
és így a kínálat is csökkent, míg 
a réz iránti igény növekedése 
csupán lassult. Visszafogott 
becslések szerint ezért már 
rövidebb távon is jelentkezhet a 
kereslet látszólagos megugrása. 

Végezetül érdemes meg-
nézni az arany- és az olajárak 
közötti összefüggést (3. ábra) 
ábrázoló diagramot. Az ábráról 
leolvasható hogy az elmúlt 
évtizedek során egy uncia arany 
áráért hány hordó olajat lehetett 
volna vásárolni. A történelmi 
megfigyelések alapján, minden 
jelentős pénzügyi vagy piaci 
válság idején ez az érték elérte 
vagy meghaladta a 20 hordó/
uncia értéket. Jelenleg ez az 
érték sohasem állt még ilyen 
magasan, megközelítve a 40 
hordó/uncia-t. A kivételesen 
magas értékért pedig elsősorban 
az olaj rendkívül alacsony ára 
tehető felelőssé, tekintettel 
arra, hogy az arany világpiaci 
ára is alacsonyan áll az elmúlt 
évek folyamatos csökkenése 
következtében.

                  Takács Ágnes (NFM)

2. ábra Az arany (USA dollár/uncia) és réz (USA dollár/font) világpiaci árának alakulása 2015 utolsó 
és 2016 első hónapjaiban (Forrás: www.infomine.com)

3. ábra Az arany és olaj árak közötti összefüggés (hordó/uncia) alakulása az 1950-es évektől napjainkig. 
Az értékek azt mutatják, hogy 1 uncia aranyért hány hordó olajat lehetett vásárolni az elmúlt évtizedekben 

(Forrás: www.macrotrends.net)



Magyar Bányászati és Földtani Hivatal     HÍRLEVÉL    Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

11

Hazai hírek                                                                                                              
Újjáéledhet a vájárképzés

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 2015. december 
11-én a vájárképzés tantervének és a képzés helyszíneinek 

felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetés zajlott, amelyen 
a képzés felügyeletét ellátók felől felmerült a szakmai 
gyakorlatok és fogások elsajátításához szükséges 
eredeti környezet, „tanbánya” kiválasztásának igénye is.  
E kérés kapcsán a lehetőségeket megvizsgálva, a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal a következő három esetleges 
helyszínt emelte ki a gyakorlati képzés elvégzéséhez:

• a jelenleg bányabezárási tevékenységet folytató 
Márkushegyi Bányaüzem Pusztavámon;

• az Úrkúti mangánbánya (bizonyos időszakokban 
végzett gyakorlati órák keretében); 

• egy korábban robbanóanyag tárolására szolgáló 
földalatti raktár egy részének tanbánya céljára 
történő átalakítása Várpalotán.

 A helyszínek adottságainak részleteit megvizsgálva, az 
MBFH a következőket állapította meg:

A Márkushegyi Bányaüzem folyamatban lévő bezárása 
miatt tanbánya létesítése a kapcsolódó költségek és jelen 
pénzügyi vállalások miatt nem javasolt. 

Az Úrkúti bányában elvi lehetőség mutatkozik egy 
tárórész tanbányaként való hasznosítására, ami azonban 

nem alakítható ki a jelen termelési 
tevékenység mellett. Ugyanakkor a 
működés alatt álló bányában időközönként 
módot adnak a vájártanulók fogadására, így 
ez a helyszín is alkalmas lehet a föld alatt 
tartandó gyakorlatok végrehajtásához.

A korábban „Inotai lőszerraktár” 
megnevezésű, földalatti robbanóanyag-
raktár a várpalotai szénbányászathoz 
kapcsolódó egykori Bánta-bánya jogszabályi 
előírások szerint kialakított létesítménye 
volt. Ez a helyszín vágatfelújításokkal 
alkalmasnak tűnik tanbányának. További 
előnye, hogy hozzá a közelben felszíni tan-
műhely is kapcsolódik.

                                            Veres Imre (MBFH)

Hírek a nagyvilágból                                                         
Malajzia

Magyarország malajziai nagykövetétől érkezett a 
következő tájékoztatás a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatalhoz, melyet ezúton is közreadunk, figyelemfelkeltés 
céljából.

Pahang Malajzia félszigeti részének legnagyobb 
területű állama, ahol a bauxit-érc bányászata 2014-et 
követően gyorsult fel, a ringgit árfolyamának csökkenése, 
a kínai bauxit-kereslet erősödése, valamint az Indonézia 
által bevezetett bauxit-export tilalom eredményeképpen. 
Az ásvány- és földtani hatóság közlése szerint 2014-
ben a bauxit-kitermelés több mint négyszeresére, 
nagyságrendileg 963 ezer tonnára nőtt a 2013-ban 
rögzítetthez képest. A kitermelés jelenleg nagyságrendileg 
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18 ezer hektáros területet érint. Az ásvány- és földtani 
intézet szerint Malajzia kb. 109 millió tonna bauxitérc-
készlettel rendelkezik, ebből 80 millió tonna Pahang 
államban található. 

A kitermelés és a szállítás súlyos környezeti és 
egészségügyi károkat okoz, a vizek és termőföldek 
szennyeződése rendkívüli mértéket öltött. Javasoljuk 
megvizsgálni, hogy Magyarország rendelkezik-e 
olyan tapasztalatokkal és technológiákkal, melyek a 
bauxitbányászat okozta károk elhárítására, helyreállításra 
alkalmasak, különös tekintettel a vizek és a talaj 
megtisztítására. Az esetlegesen érintett magyar vállalatok 
számára ez komoly üzleti lehetőséget jelenthet, 
amennyiben képesek rövid időn belül reagálni. 

Kapcsolatfelvételre javasoljuk hazánk malajziai nagy-
követségéhez fordulni:

Magyarország Nagykövetsége, Kuala Lumpur
Level 11,  Wisma Goldhill, No. 67. Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: + 60 16 201 2646
E-mail: mission.kul@mfa.gov.hu

                                                             Dr. Katona Gábor MBFH)

Magyarország bányászati múzeumai, 
gyűjteményei
1. rész: Központi Bányászati Múzeum, Sopron

Most induló sorozatunkban a Magyarország gazdag 
bányászati múltját ismertető hazai múzeumokat, 
bányászati témájú gyűjteményeket igyekszünk röviden 
bemutatni, remélve az irántuk való érdeklődés felkeltését.

Magyarországon jelenleg négyféle fenntartású (azaz 
állami; állami feladatot ellátó alapítványi; önkormányzati; 
illetve civil) múzeum és gyűjtemény található, amelyek 
2014. évi, összesített látogatószáma elérte egy kisebb 
megyei múzeumi hálózat látogatottságát. 

Közülük most elsőként a Központi Bányászati Múzeum 
soproni helyszínét mutatjuk be (a múzeum emellett 

Gánton és Oroszlányban is tart fenn kiállítóhelyeket).
Akik ismerik a magyarországi bányászat és bányászati 

oktatás történetét, azoknak talán nem meglepő, 
hogy a Központi Bányászati Múzeum Sopronba tette 
székhelyét, hiszen e városunk igen gazdag bányászati 
múlttal büszkélkedhet. Magyarország első szénbányája 
Sopron Szabad Királyi Város erdejében, a később 
Brennbergbányának nevezett helyen, 1753-ban nyílt meg. 
A bányát 1951-ben bezárták, de közel két évszázados 
működése alatt mindig Sopron városának birtokában 
volt. 1919-ben, az I. világháborút követően, a bányászati 
oktatás központját jelentő Bányászati és Erdészeti 
Főiskola Selmecbányáról Sopronba települt át, és folytatta 
itt működését. Ugyan a bányászati oktatás a későbbi 
évtizedekben fokozatosan átkerült Miskolcra, de 1957 
októberében a Sopron belvárosában található Esterházy-
palotában nyílt meg a Központi Bányászati Múzeum. 
Épületét az akkori tulajdonos: a város bocsátotta a 
múzeum rendelkezésére. 

A múzeumban működő állandó kiállítás a következő 
tematikus blokkokban mutatja be a magyar bányászati 
emlékeket:

1. Bányászatunk képző és iparművészeti emlékei;
2. A magyar bányászati termelés története
3. A bányászati oktatás története
4. A bányászati tudományok fejlődése
5. Ásványok és kőzetek bányakincsek a Kárpát-

medencéből
6. A bányaművelés története
7. A bányagépesítés fejlődése / Emberi erővel hajtott 

gépek
A kiállított anyag egy részét a múzeum a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézet Gyűjteményétől kölcsönzi.
A Központi Bányászati Múzeum történetéről, tárlatairól, 

kiadványairól részletesebben is tájékozódhat a múzeum 
honlapján (www.kbm.hu).

                                                                     Vatai József (MBFH)
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Érdekességek                                                     
„Év ásványa” és „Év ősmaradványa” – 2016

A Magyarhoni Földtani Társulat 2015 novemberében, a 
Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezett 
Földtudományos Forgatagon először mutatta be az „Év 
ásványát” (http://evasvanya.hu/, Facebook: Év ásványa) 
és az „Év ősmaradványát” (http://evosmaradvanya.hu/, 
Facebook: Év ősmaradványa). A program lebonyolításában 
és a szakmai tartalmak kialakításában az MFT Ásványtan-
Geokémiai Szakosztályának és Őslénytani-Rétegtani 
Szakosztályának vezetősége mellett részt vett az MFT 
Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, valamint a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kollégái is.

Az internetes szakmai- és közönségszavazás ered-
ményeképpen a 2016-os „Év ásványa” a gránát, míg az  

„Év ősmaradványa” a Nummulites lett.
A program a tervek szerint végig fogja kísérni a  

2016-os évet, amelynek során több, a földtudományokhoz 
kapcsolódó rendezvény keretein belül tölt majd 
be ismeretterjesztő és a földtant népszerűsítő 
szerepet. A program már megjelent a 2016. március  
12–13-án megrendezésre került XXXIV. Miskolci 

Nemzetközi Ásványfesztiválon, ahol a gránát és a 
Nummulites külön standon, játékos foglalkozásokon 
mutatkozott be. Részt vesz a program népszerűsítésében 
a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet is, ahol az intézet 
Föld Napi rendezvényén (2016. április 21–23.) fogják 
a kutatók ismertetni a két nyertest, szintén játékos 
bemutatók formájában.

                                                              Dr. Palotás Klára (MFGI)

Rendezvények a közeljövőben                  
Ifjú Szakemberek Ankétja (Szervező: Magyar 
Geofizikusok Egyesülete, Magyarhoni Földtani Társulat)
2016. április 1–2. (péntek–szombat)
Helyszín: Tiszafüred, Hotel Balneum
http://www.isza.hu

IX. Országos Középiskolai Földtudományi 
Diákkonferencia (Szervező: Magyarhoni Földtani Társulat 
Oktatási és Közművelődési Szakosztály, Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kar)
2016. április 8–9. (péntek–szombat)
Helyszín: Miskolc-Egyetemváros
http://mfk.uni-miskolc.hu/?page_id=4137
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XVIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani 
Konferencia (Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT) Bányászati, Kohászati és 
Földtani Szakosztálya, társszervező: Brassói Transilvania 
Egyetem)
2016. április 7–10.
Helyszín: Brassó, Románia
http://bkf.emt.ro/meghirdetes.php

XXIV. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás
2016. április 20–21.
Helyszín: Thermal Hotel Visegrád
http://www.dunagaz.hu/hirek/konferenciak/xxiv.-
dunagaz-szakmai-napok-konferencia-es-kiallitas-2016./
id=282

Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2016 Konferencia 
(Szervező: MFT Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály, BME Geotechnika és Mérnökgeológia 
Tanszék, IAEG Magyar Nemzeti Bizottság, ISRM Magyar 
Nemzeti Bizottság)
2016. május 26. (csütörtök)
Helyszín: BME
http://mernokgeologia.bme.hu/ocs/index.php/
konferencia/MGEO2016

19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Szervező: MFT 
Őslénytani-Rétegtani Szakosztály)
2016. május 26–28. (csütörtök–szombat)
Helyszín: Kozárd, Nógrád megye
http://www.foldtan.hu/

XIX. Geomatematikai Ankét és VIII. Horvát-Magyar 
Geomatematikai Konferencia – Jelen és jövő a geológiai 
modellezésben (Szervező: MFT Geomatematikai és 
Számítástechnikai Szakosztály, Croatian Geological 
Society Geomathematical Section, RGNF Faculty Of 
Mining, Geology and Petroleum Engineering)
2016. május 26–28. (csütörtök–szombat)
Helyszín: Trakošćan, Horvátország
http://www.oslenytan.hu/index.php/hu/kezdlap-1/50-
uncategorised/228-congress-of-geomathematics

LV. Bányamérő Továbbképző és Tapasztalatcsere 
rendezvény (Szervező: Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület Bányamérő Szakcsoportja)
2016. június 8–10.
Hunguest Hotel Griff, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
http://www.ombkenet.hu/ Hírek menüpont alatt
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