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A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Természeti Erőforrások Tagozata, az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület  és a Társadalmi Egyesülések Országos 

Szövetsége közreműködésével 2015. szeptember 23-án tartott konferenciát. 

  

A konferencia témája: ,,Természeti Erőforrásaink a földfelszín alatt” 

 

A konferencián Dr.  Pápay József, az MTA rendes tagja a szénhidrogénekről, Dr. Fancsik 

Tamás, az MTA doktora, a felszín alatti vizekről tartott előadást. Felkért hozzászóló Dr. 

Böhm József, a műszaki tudomány kandidátusa. 

 

A konferencián az előadások  és a hozzászólások összefoglalásaként a GTTSZ az alábbi 

javaslatokat, észrevételeket  fogalmazta meg. 

 

A természeti erőforrások képezik a Nemzeti Vagyon materiális alapjainak döntő részét. Ezek 

adják egy nemzet, egy ország  társadalmi-gazdasági fejlődésének gazdasági alapjait. Éppen 

ezért egy adott ország gazdasági érdeke, a jövő nemzedék iránti felellőségéből adódó 

kötelezettsége  a rendelkezésére álló természeti erőforrások kezelése, védelme, a közösség 

érdekében való hasznosítása, a hasznosítás, vagy a használat feltételeinek szabályozása. A 

nemzeti vagyon a természeti erőforrások tulajdonosi jogosítványait a mindenkori kormányok 

és a parlament gyakorolja. A kormányok felellősége, hogy gazdálkodik a reá bízott 

vagyonnal. A közösség, az ország érdekében  a lehető legkedvezőbben, legnagyobb haszonnal 

járva önmaga termeli ki, veszi igénybe, vagy a kitermelés jogát eladva, koncesszióba adva 

idegen érdekeknek, profitéhes cégeknek engedi át az ásványi nyersanyagok kitermelését. 

Sajnos az elmúlt években a tulajdonos nem megfelelő gondossággal kezelte a reá bízott 

nemzeti vagyont. A szénhidrogén kitermelése magán tulajdonba került, ezáltal  jelentős  

veszteség érte a költségvetési bevételeket, az ivóvizeink egy részét és profitorientált cégek 

vásárolták ki. 

Az állam ma sem akarja saját maga igénybe venni a saját tulajdonát, nem hajlandó a 

természeti erőforrások kitermelését állami kézben tartani.  

A még meglévő állami tulajdonban lévő vagyonelemekre koncessziós pályázatokat ír ki 

(barnaszén előfordulás, szénhidrogén lelőhelyek). 

 

A konferencia állásfoglalása szerint a kedvező természeti adottságokkal rendelkező 

erőforrásainkat (szénhidrogének, szenek, ivóvíz bázisok, termális vízbázisok)  állami 

tulajdonban lenne célszerű igénybe venni, és nem idegen kezekbe  átengedni.  

Az ivóvíz  előfordulások  a következő évtizedekben felértékelődnek. Hazánk kedvező 

adottságait kihasználva, már most fel kellene készülni a ivóvíz bázisok tárolási lehetőségeinek 

kidolgozására. 

A  még meglévő  természeti erőforrások,  fosszilis energiaforrások, víz bázisok, egyéb 

ásványi nyersanyagok vonatkozásában, célszerű lenne kidolgozni egy ,,Nemzeti 

Ásványvagyon Stratégia”  törvényt, amely biztosítaná  a nemzeti vagyon védelmét és 

meghatározná hasznosíthatóság feltételeit.       
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