A Minerals Day magyarországi rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója
Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke

Tisztelt Hallgatóság, Tisztelt Érdeklődők!
A 2007 óta kétévente esedékes Ásványi Nyersanyagok Napja Európában immár negyedik
ízben kerül megrendezésre, külön öröm, hogy Magyarországon is, méghozzá minden
alkalommal. A legutóbbi rendezvényen 2011-ben 180 bányavállalkozás tette lehetővé 21
uniós és 11 unión kívüli országban, hogy több tízezren tegyenek látogatást a bányaüzemekben
és megismerkedhessenek az ásványi nyersanyagok kitermelésével.
2008-ban az Európai Bizottság vonatkozó közleményében megállapította egyebek mellett,
hogy az európai nyersanyag-kitermelő ágazat kiemelt fontosságú az európai versenyképesség
és innováció megőrzése és fejlesztése szempontjából. E közösségi politika három fő pillére az
Unión belüli készletekhez való hozzáférés biztosítása és bővítése, a másodnyersanyagok
újrahasznosítása és a kritikus nyersanyagok helyettesítése, valamint a nemzetközi piacokon
való fokozottabb európai szerepvállalás. A közlemény hangsúlyozza a közvéleményformálás súlyát mindhárom célkitűzés szolgálatában. Az Ásványi Nyersanyagok Napja
Európában kitűnő lehetőség az európai állampolgárok informálására, nevelésére és
véleményformálására, annak megértetésére, hogy mindennapi tárgyiasult világunk döntő
része bányászati eredetű, konkrétan az európai késztermékek 70 %-a ilyen. A mostani
Ásványi Nyersanyagok Napja Európában kiemelt aktualitása a 2014-2020-as uniós
költségvetési tervezés, azon belül a kutatási-fejlesztési irányokat meghatározó Horizon 2020
pénzügyi alap véglegesítése, valamint ezzel párhuzamosan az Európai Innovációs Partnerség
nyersanyagokra vonatkozó része stratégiai végrehajtási tervének kidolgozása, amely
utóbbiban az MBFH is aktív részt vállal.
Az Ásványi Nyersanyagok Napja Európában az ágazat fenntarthatóságának hangsúlyozására
idén több bezárt bányaterületet is látogathatóvá tesz, annak bizonyítására, hogy a felelős
bányászkodás a kitermelés után tájbaillő és a biodiverzitást elősegítő ökológiai teret hagy
maga után, amely akár a Natura 2000 területek követelményeit is teljesíti, sőt egyesek a
földtani örökség ápolására is alkalmasak maradnak, így például ásvány és ősmaradvány
bemutató és gyűjtő helyek vagy tudományos szempontból értékes földtani alapszelvények
kialakításával.
A kezdeményezés támogatói közül ki kettőt mindenképpen szükséges kiemelni, az egyik a
EuroMines, az Európai Bányászati Szövetség, a másik a EuroGeoSurveys, az európai földtani
szolgálatok szövetsége, amelyek nem csak ennek a kezdeményezésnek álltak az élére, hanem
az ezredfordulótól kitartóan munkálkodnak a közösségi nyersanyag politika kidolgozásán.
A bányákat látogató elégedett és talán a bányászat barátjaként távozó tízezrek mellett a Nap
sikerének másik biztos fokmérője, hogy az európai közösségi és a tagállami politika egyre
magasabb rangú képviselői érzik indokoltnak, hogy a Nap hivatalos megnyitóin részt
vegyenek és e közösségi politika céljait napi munkájukban próbálják meg érvényesíteni. A

Nap európai központi rendezvénye idén Olaszországban lesz, ahol a megnyitót Antonio
Tajani, az Európai Bizottság alelnöke tartja.
Itt szeretném jelezni a tisztelt szervezők felé, hogy a rendezvény európai honlapján a
magyarországi eseményekről nem találtam híradást, jó lenne, ha legközelebb erre is
gondolnánk, hiszen a bőséges kínálat, a 14 hazai helyszín, amely az érdeklődőket várja,
érdemes arra, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet!
Végül egy elírásra hívom fel a figyelmet, amelyet a meghívóban találtam. Nem sajnálatos
elírásról van szó, sőt… A ’mineral’ minereal-ként szerepel, mintegy szándéktalanul utalva a
hazai bányászat jövőbeli lehetőségeire. Jobban kibontva: néhány éve nagy a várakozás és a
lelkesedés a magyarországi bányászat újraindításával kapcsolatban. Számomra a minereal azt
jelenti, hogy az ásványi nyersanyagok kinyerése a jövő nemzetgazdaságának akkor lehet majd
egyre jelentősebb tényezője, ha ma körültekintően mérjük fel, illetve értékeljük újra a
lehetőségeket, a gazdasági környezetet pedig, amelyben a bányászatnak hosszú távon
életképesnek kellene majd lennie, helyesen, a realitás talaján állva elemezzük, és ezen az
alapon hozunk majd átgondolt, bölcs döntéseket…
Jó szerencsét!

