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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Bányászok!
Kedves Vendégek!
Jó szerencsét!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem a szakma művelőit e jeles
nap alkalmából. Sajnos a járványügyi helyzet miatt idén a bányásznapi
ünnepséget csak online formában tarthatjuk meg, de fontosnak tartom kiemelni,
hogy a bányász szakma mindig – de különösen ezekben a nehéz időkben – maga
mögött tudhatja a Magyar Kormány támogatását.
A koronavírus járvány a világ szinte minden országát sújtja, olyan kihívásokat
állítva elénk, amelyekre a válasz nemzeti összefogás nélkül nem lehetséges. A
gazdaság lassulása mellett a rövid távú problémák megjelenése, mint a munkaerő
rendelkezésre állása, a beszállítói láncok esetleges megszakadása váratlan és új
kihívásokat hozhatnak, amelyek munkánkban az ellátásbiztonsági szempontok
kiemelt kezelését teszik szükségessé újfent. Jó hír ugyanakkor, hogy az Önök
szakértelmével és töretlen munkavégzésével, az elmúlt időszakban is biztosítani
tudtuk hazánk folyamatos energia és építő-alapanyag ellátását.
A mai napon több kiváló kolléga évtizedes munkája kerül elismerésre, azonban
úgy gondolom, hogy köszönet illeti a szakma egészét a vírushelyzet kezeléséért.
A bányász szervezetek példamutató fegyelemmel és precíz szervezettséggel
alkalmazkodtak a veszélyhelyzethez és nagyon rövid idő alatt biztosították a
biztonságos munkavégzést a kollégáknak. Gratulálok Önöknek és köszönöm a
rendkívüli körülmények között végzett munkájukat.
A koronavírus járvány miatt leálló gazdaság újraindítása, a magyar gazdasági
vállalkozások megerősítése kiemelt prioritásunk - jó példa erre, hogy annak
érdekében, hogy megmentsük az Önök által vállalt munkaprogramokat, több
könnyítést adtunk a koncessziós társaságoknak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A járvány hatása globális és általános - látható, hogy a világ legmeghatározóbb és
kisebb országaiban egyaránt drasztikus intézkedéseket kellett meghozni a lassítás
érdekében. A vírusfenyegetettség tartós változásokat jelent a gazdaság
működésében, a társadalmi kapcsolatokban, és a mindennapokban is. A jövő, a
járvány lecsengése, ma még bizonytalan. A helyzet láthatóan különbözik a
klasszikus recessziótól, így a lehetséges kimeneti forgatókönyvek száma is sokkal
nagyobb. A mi feladatunk azonban az, hogy biztosítsuk, Magyarország, a magyar
gazdaság felkészültsége és reagáló-képessége a kialakuló új helyzetben
gyorsabbá és hatékonyabbá váljon.
Véleményem szerint ezek az átalakulások esélyt jelentenek a hazai bányászat
számára. Az energiaforrások iránti folyamatos kereslet és az ellátásbiztonság
folyamatos garantálásának kérdése a fenntarthatóbb, energia-hatékonyabb és
innovatívabb megoldások fejlesztését teszi szükségessé. A hazai nyersanyagok
fokozott kitermelése, a meglévő eszközpark és infrastruktúra használatának
újragondolása, az innováció új esélyeket, utakat teremt az iparág számára is. A
terület az Energetikai Innovációs Tanács munkája során is figyelmet kapott,
amely azt is vizsgálta, hogyan erősíthetjük hazai ellátásbiztonságunkat a nemkonvencionális, illetve magas inert tartalmú telepek földgáz kitermelését célzó
technológiai fejlesztések, támogatások ösztönzők megjelenítésével.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mi az Innovációs és Technológiai Minisztériumban azon dolgozunk, hogy ebben
a gyorsan változó világban támogassuk a magyar bányászati ágazat sikeres
működését. Közeljövőben tervezett javaslataink:
Az első témakör, amiben mindenképpen szeretnénk jelentős előrelépést elérni, az
a hazai nyersanyagok fokozott kitermelése. A veszélyhelyzet miatti leállás és az
ingatag olajár környezet miatt felfüggesztettük a szénhidrogén koncessziók
kiírását, de amint a lehetőségek engedik, szeretnénk újult erővel elindítani a
nyolcadik kört.

Szintúgy hangsúlyos kérdés az építőipari nyersanyagok kitermelése.
Magyarország lehetőségeihez képest jelentősen alulteljesít a kavics és homok
kitermelésben, pedig ezek az alapanyagok jelentik bármiféle beruházás alapját. A
szakma bevonásával szeretnénk a teljes ide vonatkozó szabályozást átvizsgálni és
a kor igényeihez igazítani.
A hazai nyersanyagok mellett szintúgy hatalmas erőforrás a hazai földhő. A
Magyar Kormány célul tűzte ki, hogy 2050-re eléri a klímasemlegességet. Ehhez
a vállaláshoz elengedhetetlen a megújuló energiaforrások jelentős bevonása az
energiamixbe, ugyanakkor sok esetben korlátozottak a lehetőségeink. A
napelemes fejlesztések mellett ugyanakkor van egy energiaforrás, amely
potenciálja nálunk világviszonylatban is különösen erős és mégis alig
támaszkodunk rá, ez pedig a geotermia. Kollégáimmal egy átfogó fejlesztési
koncepción dolgozunk, amely a teljes geotermikus értékláncot hivatott
fellendíteni.
A rendelkezésre álló földtani és másodnyersanyag információk pontosítása,
újraértékelése, erőforrások leltárba vétele, digitalizációja szintén a közeljövő
feladata. Több évtizednyi adatunk van a nyersanyagjainkról. Célunk, hogy a
felhalmozott adat kincs digitális és elérhető legyen, ne jelentsen akadályt a
jövendőbeli beruházások előtt.
Elképzéseink, javaslataink kidolgozásához és megvalósításához szükségünk van
a szakma tudására és támogatásár, éppen ezért még fontosabbnak tartom, hogy a
szakma meglátásai minél jobban becsatornázásra kerüljenek a kormányzati
döntéshozatalba.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Miközben jelenleg a világjárvány közvetlen következményeinek kezelésére,
pontos hatásainak megértésére összpontosítunk, azon is kell dolgoznunk, miként
lehetne biztosítani a gazdaság lehető leggyorsabb felépülését, illetve ehhez az
egyes ágazatok hogyan tudnak a legjobban hozzájárulni. Mindannyiunk közös
érdeke a hazai bányászat sikere.
Köszönöm, hogy meghallgattak és kívánok Önöknek sok sikert és megbecsülést
a további munkájukhoz.

Szerencse fel!

