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Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Főtitkár Úr!
Tisztelt Ünneplők!
Nagy örömömre szolgál, hogy Önökkel együtt ünnepelhetjük a
bányásztársadalmat, különös tekintettel azokra, akik munkájuk
elismeréseként ma állami kitüntetést vehetnek át.
A bányászoknak mindig hangsúlyos szerepe volt – nemcsak hazánk iparának,
gazdaságának, hanem hagyományainak, kultúrájának alakításában is. Ennek
fontos része a dolgozók iránti tiszteletet és megbecsülést szimbolikusan is
kifejező Bányásznap.
Az utóbbi időkben mindenfelől hallhattunk olyan hangokat, hogy a bányászat
egy anakronisztikus iparág, amelyet hamarosan végleg felszámol a
zöldforradalom.
Lám, nem lett igazuk, a világ minket igazolt!
Az Európát és hazánkat egyaránt sújtó energiaválság mindent felülírt, újra
felértékelte a bányászatot.
Bebizonyosodott, hogy a kormány kezdettől hangsúlyozott stratégiája
helyes: a hazai energetikai importfüggőség csökkentése, melyben fontos
szerep jut a bányászatnak, a hazai energiahordozó-készletek nagyobb
mértékű, költséghatékony és környezetkímélő hasznosításának.
Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt új energiaforrások után kell néznünk,
hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést és a magyar családokat.
A magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának védelmére a magyar
kormány energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet
hirdetett ki.

Ez a terv sok szempontból a bányászat reneszánszát alapozza meg.
Csak a legfontosabbakat említve: 1,5 milliárd köbméterről kétmilliárdra
növeljük a hazai gázkitermelést, illetve az év végéig jelentősen fokozzuk a
hazai lignitbányászatot is.
Van miből, Magyarország több mint százezermilliárd forintnyi
ásványkinccsel rendelkezik. Ebből is látszik, hogy amikor Magyarország
jövőjének építéséről beszélünk, a magyar bányászat megkerülhetetlen.
Az ágazat ma is közel tízezer családnak nyújt megélhetést, és évente több
mint 107 milliárd forint hozzáadott értéket állít elő.
Mindez nem lett volna lehetséges szakképzett munkaerő nélkül. Éppen ezért
égetően fontos a szakember-utánpótlás biztosítása. Az erre a területre
irányuló szakképzések számát a lehető leggyorsabban növelnünk kell, hiszen
sok új szakemberre van szükség a szénégetéses energiatermelés
felfuttatásához.
Hazánk több mint száz évre elegendő kitermelhető lignit fölött diszponál,
mégis sokáig úgy tűnt, a klímavédelem oltárán fel kell áldozni ennek
legnagyobb felhasználóját, a Mátrai Erőművet.
A jelenlegi geopolitikai helyzetben szó szerint létfontosságúvá vált a 2020
januárjában hatályba lépett nemzeti energiastratégia legfontosabb céljainak
megvalósítása: a hazai földgázellátás kitettségének csökkentése, az
energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése.
Ez most a legfontosabb feladatunk.
De a modern világ a mostani válsághelyzet előtt sem tudott működni
bányászat nélkül, amely csak a kiindulópontja egy fontos értékláncnak.
A bányászatot alapvető erők mozgatják: a népesség, az urbanizáció és a
jövedelmek növekedése több épületet, autót és fogyasztási cikket követel
meg, ami növeli a bányászott termékek iránti igényt, hiszen ezek a növekedés
építőkövei.
A nyersanyagárak gyors változásai ellenére a bányászat nem veszítette el a
helyét a világgazdaságban, sőt, a bányászat által elérhetővé tett termékek

iránti folyamatos keresletnek köszönhetően az évek múlásával egyre inkább
nőni fog a jelentősége.
Tisztelt Ünneplők!
Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy stratégiailag rendkívül fontos
ágazatról beszélünk.
Az Önök által kitermelt ásványkincs a szó szoros értelmében kincset jelent
az országnak: a magyar nemzetgazdaság stratégiai alapját képezi.
A bányászok a gyorsan változó, viharos időkben is erős közösséget alkotnak
ma is, olyat, mely őrzi történeti és kulturális értékeit. Az elődeik által
létrehozott munkakultúra, szociális vívmányaik, értékrendjük, erkölcsi
példájuk ma is elevenen élnek és hatnak. Ezeket az értékeket – legyen akár
szellemi, akár materiális – mindenképp meg kell őrizni.
Szeretném a kormány nevében is kifejezni nagyrabecsülésemet és
köszönetemet ennek a közösségnek, amely kemény munkával, tisztességgel,
szaktudása fejlesztésével járul hozzá országunk gazdasági teljesítményéhez,
építéséhez és biztonságához.
Meggyőződésem, hogy a magyar bányászat, azzal a kitartással, amellyel az
elmúlt évszázadokban már megannyi akadályt sikerrel vett, az előttünk álló
kihívásokkal is meg fog küzdeni.
Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget és jó szerencsét!

