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A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati  Egyesület és a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége közreműködésével, 

közel száz szakember részvételével, 2013. október 15-én tartotta a „Hogyan tovább 

Magyarország az Európai Unióban?” című előadás- és vitasorozat kilencvenkettedik 

konferenciáját, melynek témája a „Természeti erőforrásaink” volt. 

 

A konferencia programja volt: 

 Megnyitó 

VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke 

 

 Köszöntő 

DR. HORN JÁNOS, a BDSZ elnöki főtanácsadója, a GTTSZ Természeti Erőforrások  

Tagozatának titkára 

 

 A konferencia levezető elnöke: 

DR. GÁL ISTVÁN kandidátus, c. egyetemi docens, a GTTSZ Természeti 

Erőforrások Tagozatának elnöke 

 

 Felkért előadások 

„Hazai természeti erőforrásunk: a föld” 

Előadó: DR. POPP JÓZSEF, az MTA doktora 

 

„Felszíni vizeink” 

Előadó: SZALMA BOTOND, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke 

 

„Magyarország ásványkincsei” 

Előadó: DR. BAKSA CSABA, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke 

 

„A természeti erőforrások geo-ökonómiai kapcsolata” 

Előadó: DR. VOJUCZKI PÉTER, a Bányászati Világkonferencia Szervező 

Bizottságának titkára 

 

 Vita, konzultáció 

 

 A konferencia értékelése, állásfoglalás, zárszó 

DR. GÁL ISTVÁN, a konferencia levezető elnöke 

 

 

A konferencián természeti erőforrásaink: a föld, a felszíni vizek, az ásványi nyersanyagok  

témában voltak előadások. Az előadók javaslatokat tettek a hazai természeti erőforrásaink 

fokozottabb kihasználási lehetőségeire és ennek a nemzetgazdaságra gyakorolt várható 

hatásaira.  

 

 

 

 



 

A konferencia a fenti célok elérése érdekében az alábbiakat javasolja az illetékes 

kormányszervek részére: 

1. A mezőgazdasági ágazatban  célszerű  lenni kidolgozni egy államilag szabályozott 

hatósági rendeletet, amely prioritást jelenthetne a hazai élelmiszerek kereskedelmére, a 

feldolgozóipar újbóli megteremtésére, a kertészeti ágazatok, és az állattartás fejlesztési 

lehetőségeire. 

2. Az agrárgazdaság megerősödéséhez szükség van a pénzügyi és a humán erőforrások 

fokozottabb igénybevételi lehetőségeire (adó, járulék kedvezmények, uniós 

támogatások, közép és felsőfokú szakképzési oktatások, tudományos kutatások). 

3. Az ország felszíni vízi erőforrásai Európában kiemelkedő, azonban  a lehetőségeket a   

bizonyítottan jelentős nemzetgazdasági  előnyök ellenére, a politikai és zöld lobbi 

érdekei miatt nem lehet  kihasználni. 

4. A Nemzeti Energia Stratégia 20%-os megújuló energia felhasználást tervez, 

ugyanakkor a legolcsóbb energiatermelési, mezőgazdasági,  hajózási, árvízvédelmi, 

környezetvédelmi előnyökkel rendelkező vízerőművek építése még mindig tabu téma. 

Szükség lenne kidolgozni egy átfogó, a felszíni vizekre kidolgozott stratégia  

koncepciót, amely magába foglalja a vízerőművek, a hajózás, a belvízvédelmi, az 

árvízvédelem  lehetséges alternatíváit. 

5. A hazai természeti erőforrásoknak a nemzeti vagyont meghatározó része az 

ásványvagyon, in situ értéke közel azonos az államadóság mértékével. Ennek ellenére 

az ásványvagyon fokozottabb igénybevételét a tulajdonos nem, hogy támogatná, 

hanem a zöld és az import lobbi érdekeinek megfelelően a hazai ásványvagyon 

kitermelését ellehetetleníti. 

6. Az ásványi nyersanyagok kitermelésének a jogi szabályozását szükséges módosítani, 

úgy, hogy prioritást élvezzen a jelenlegi hátrányos jogi szabályozással szemben. A 

hazai erőforrások - ásványi nyersanyagok fokozottabb igénybevétele 

nemzetgazdasági, biztonsági, munkahelyt teremetési  érdek, nem írhatja felül egy 

tudománytalan, de erős lobbi érdek  (CO2 kereskedelem). 

 

A Konferencián elhangzott előadások, hozzászólások, egyetértettek abban, hogy az ország  

természeti erőforrásai nincsenek kihasználva. Az import lobbi és az EU erősebb 

érdekérvényesítő szerepe miatt a hazai erőforrások igénybevétele háttérbe szorult. 

A hazai természeti erőforrások fokozottabb igénybevétele csökkenheti az importfüggőséget, 

munkahelyet teremt, és jelentősen növelhetné a nemzetgazdaság bevételeit.  

Mindezeket figyelembe véve a Konferencia javasolja a hazai természeti erőforrások 

fokozottabb igénybevételét 

 

Az előadásokról készített videofelvételek megtekinthetőek a Szövetség www.gttsz.hu 

honlapján. 

 

Budapest, 2013. október 15. 
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