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Salgótarján, Központi Bányásznapi Ünnepség, 2022.09.01.
Jó szerencsét!
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 130 éve szervezetten és kitartóan dolgozik a
képviselt szakmái megbecsüléséért, társadalmi elfogadottsága erősítéséért, megtartásáért.
Egyesületünk munkája igen sok szép eredményt hozott és hoz ma is e szakmáknak.
A bányászati és a kohászati szakmák a ma emberiségének életmódjához, életviteléhez megkerülhetetlenek,
nyersanyagra, energiára, építőanyagra, üzemanyagra, fémekre, öntvényekre- sorolhatnám - szükség van,
szükség lesz!
A bányászat helyzete, a bányászatban dolgozók helyzete az elmúlt több, mint 30 év alatt igen sokat változott,
ezek a változások az itt jelen lévők előtt minden részletében ismert.
Ami kevésbé ismert, mert ez az információ nem kapott érdemi nyilvánosságot, hogy a hatalmas változások
ellenére, hogy a bányászat szerepe a nemzeti össztermék előállításban érdemben nem változott.
Magyarország bányászata ma két szakágazatban jeleskedik: a kőolaj- és földgáz kitermelésében, valamint a
külfejtéses szilárd-ásvány bányászatban – tömegét tekintve elsősorban az építőipari alap- és nyersanyagot
szolgáltató ásványi nyersanyagok: a kő, homok, kavics, agyag területén, de jelentős és tiszteletre méltó
eredményekkel az egyéb szilárd-ásványok területen is, mint a perlit, a zeolitok, a bentonitok stb. És akkor
még nem beszéltünk a geotermikus energiatermelésről sem, ahogy arról sem, hogy a rendszerváltást követő
3 évtizedben a hazai nyersanyagkutatás legjelentősebb tőkebefektetése és innovációja a szénhidrogéniparnak
köszönhető.
Évtizedek során nyújtott kiegyenlített és mindenkor elvárt teljesítményt a Mátrai Erőműhöz, ma MVM Mátra
Energiához kapcsolódó korszerű, nagykapacitású lignitkitermelés (több száz milliárd tonna lignit van Mo-on
e régióban!), amelynek további lehetőségei, vagy éppen lehetőség-vesztése a közeljövő politikai döntésein
múlik.
A hazai bányászati társaságok ma mintegy 35.000 főt foglalkoztatnak. Kevesebb, mint ¼-e ez a létszám a 30
évvel ez előttinek.
Ennek ellenére!
Tanulmányozva és elemezve az elmúlt, változást hozó évtizedek adatait elmondható, hogy a hazai bányászat
szakmai eredményei (ma ezen az ünnepen ugyan nem beszélünk a kohászatról, de ezek a megállapítások arra
a szakmára is érvényesek), bár jelentősen más szerkezeti struktúra mellett, de ma is meghatározó, értékben
és hozzáadott értékben is nagyobb, mennyiségben gyakorlatilag azonos tevékenységet jelentenek a 30 évvel
ezelőtti helyzethez hasonlítva, mivel a szakma nemzeti össztermék előállítási szerepe érdemben nem
változott, ma is érdemi és a hazai viszonyok között meghatározó.
Ma is érvényes, hogy a bányászati szakmák, a szakterület szereplői megbecsülést, társadalmi elismerést,
elfogadottságot érdemelnek, legyünk büszkék – ne csak a múlt, hanem - a ma bányászainak munkájára is,
mert egyáltalán nem igaz az a sajnos esetenként hallható megállapítás, hogy nincs már bányászat (és
mondhatnánk: nincs már kohászat) Magyarországon. Igenis van!
Közös felelősségünk, hogy a bányászat, annak szereplői a jövőben is megbecsülést, társadalmi elismerést,
társadalmi elfogadottságot kapjanak - az őket igenis megillető mértékben.
Tisztelet a Bányász szaknak!
Jó szerencsét!

