
Tisztelt Szervezők! 

Tisztelt Előadók! 

Tisztelt Hallgatóság! 

 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és 
Kavics Szakosztályának, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületnek a Kő és Kavicsbányász Napok szervezéséért, valamint a megtisztelő 
védnökségi felkérésért. Ugyan a felkérésnek személyesen ez alkalommal nem tudok 
eleget tenni, szeretném rövid üdvözlet keretében köszönteni Önöket, és néhány 
gondolatot megosztani a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról.  
 
A bányászati ágazat összetartó iparág, régre nyúló szép tradíciókkal és rendkívül 
gazdag szakmakultúrával. A magyar föld méhének kincsei napjainkban is számottevő, 
közel 10 ezer család számára biztosítanak munkát és megélhetést, míg a kitermelt és 
feldolgozott építőipari nyersanyagok, különösen a kavics és homok, fontos 
alapanyagként szolgálnak a hazai építőipar számára is. Amikor tehát Magyarország 
jövőjének építéséről beszélünk, a magyar bányászat megkerülhetetlen területnek 
számít. 2017-től a hazai bányászat fellendült, és ugyan a koronavírus-világ járvány – 
ahogy a legtöbb ágazatban – e szektorban is negatívan éreztette hatását, a bányászat 
nemzetgazdasági szerepe ennek ellenére továbbra is jelentős maradt, évente több mint 
100 milliárd forint hozzáadott értéket állít elő, amelyre úgy gondolom, mindannyian 
büszkék lehetünk.  
 
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága önálló szabályozó szerv, amelynek 
létrehozásával a jogalkotó szándéka az volt, hogy egy stabil, kiszámítható működési és 
szabályozási környezetet teremtsen olyan, nemzetstratégiailag is kiemelt ágazatok 
számára, mint a bányászat, a dohány-kiskereskedelem, a szerencsejáték-szervezés, a 
kiberbiztonság, valamint a bírósági végrehajtói, és felszámolói szakterületek. A Hatóság 
által szabályozott stratégiai ágazatok hatékony és kiszámítható működése 
elengedhetetlen a nemzeti szuverenitás megőrzése érdekében. Feladatunk és egyben 
felelősségünk a nemzeti szuverenitás megtartása, megszerzése, és visszaszerzése 
ezekben az ágazatokban, így a bányászatban is. A nemzeti önrendelkezés egyben 
cselekvőképesség is – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál azért 
dolgozunk, mert hisszük, hogy csak egy cselekvőképes Magyarország képes kiállni az 
idők próbáját, és ehhez mi az állam gyorsreagálású egységeként járulhatunk hozzá. 
 
A bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladatokat ennek szellemében 2022. január 
1-jétől a Hatóság látja el, ezen a területen Országos Bányakapitányt neveztem ki. A 
bányafelügyelet feladata és célja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a 
hazai építőipari ásványi nyersanyagvagyon minél teljesebb hasznosulását, a 
rendelkezésre álló kapacitások mozgósítása és új kitermelőhelyek létesítése révén. A 
Hatóság szándéka, hogy a korábbiaknál célzottabb felügyelet valósuljon meg az élet, 
az egészség, a tulajdonjog és a környezet védelme érdekében, az ásványvagyon és a 



geotermikus energiavagyon gazdálkodással kapcsolatos követelmények 
érvényesítésében, illetve a hazai építőanyag-ipar ellátásbiztonságának védelme 
érdekében. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a piaci folyamatokat, amelyekre így a 
nemzetgazdaság és a magyar családok érdekeinek védelme érdekében azonnali 
megfelelő válaszokat vagyunk képes adni.  
 
A Hatóság szerves részét képezi a Földtani Igazgatóság, melynek feladata többek 
között az ásványvagyon-gazdálkodást és bányászattal kapcsolatos szakhatósági 
feladatok ellátását támogató földtani, geofizikai és vízföldtani vizsgálatok végzése. A 
feladatok közül kiemelkedően fontos azoknak a 21. század követelményeinek 
megfelelő földtani térképeknek és mélyföldtani modelleknek a készítése, amelyek 
alapján pontosan megismerhető hazánk felszín alatti térrészének földtani felépítése, 
szerkezete. Ezen tevékenység elengedhetetlen a nemzetgazdaság szempontjából 
stratégiai fontosságú nyersanyagok előfordulásának, mennyiségének, minőségének és 
kitermelhetőségének előrejelzéséhez, valamint az ezekkel történő fenntartható 
gazdálkodáshoz. 
 
A mai gyorsan változó, kihívásokkal teli világban elengedhetetlen, hogy gyorsan 
tudjunk reagálni. Szilárd meggyőződésem, hogy amennyiben egy szervezetben 
összpontosul a felügyeleti-hatósági feladatkör, valamint a jogalkotás, úgy a 
jogszabályok betartatásával összefüggő tapasztalatszerzés útján lehetőség nyílik a 
szabályozási környezet módosítására és hatékony piacfelügyeleti jellegű intézkedések 
megtételére Magyarország, és a nemzetstratégiai ágazatok hosszú távú sikere 
érdekében.   
 
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága üdvözöl minden olyan 
kezdeményezést, amely a nemzeti érdeket szem előtt tartva segíti a kiemelt ágazatok 
munkáját, és platformot teremt az együtt gondolkodásra, a párbeszédre és a 
konstruktív, jövőépítő együttműködésre. Ezúton is gratulálunk a szervezőknek a Kő és 
Kavicsbányász Napok eredményes megszervezéséhez, és a jövőben is számítunk a 
Szilikátipari Tudományos Egyesület és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület példamutató ágazati szerepvállalására. Jókai Mórt idézve – a bányászokat 
tisztelni kell, hiszen a bányászok „a haza szívéhez legközelebb vannak, mert a föld 

kebelében dolgoznak.”  
 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Jó szerencsét kívánok! 

 
Dr. Biró Marcell  
 
 


