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Schanda Tamás ITM miniszterhelyettes úr Szent Borbála napi ünnepi beszéde:  

Nagy tisztelettel köszöntöm nemzetünk egyik legnagyobb múltú foglalkozásának képviselőit, 

a bányászok és kohászok sokat tapasztalt közösségét! Köszöntöm a Magyar Bányászati 

Szövetség, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület vezetőségét és megjelent képviselőit! 

Sokkal jobban járnánk mindannyian, ha nem én beszélnék, hanem inkább hallgatnám az Önök 

történeteit. Hiszen a hazai bányásztársadalom nemcsak évszázadok szakmai tapasztalatait 

halmozta fel, és már a kezdetektől jelentős szerepet vállalt a haza gazdasági erősödésében és 

ipari fejlesztésében, hanem az egyik legösszetartóbb közösség is volt. És az ma is. Olyan 

hagyományokat és értékeket őrzött meg, amelyet bármely szakma megirigyelhet. 

A magyar bányászat jelentőségét egész Európában ismerték és elismerték. A bányavárosok és 

települések méltó rangot vívtak ki maguknak. Besztercebányától Komlóig, Tatabányától 

Nagybányáig virágzott a magyar bányászat.  

Ez a szektor alkotta csaknem ezer éven át a legjelentősebb magyar nagyipart. Belőle nőttek ki 

a meghatározó ipari területek, mint a vegyipar és a gépipar. 

A bányászat nyújtott keretet a különböző tudományágak fejlődéséhez a kémiától a 

méréstanig. És nagy hatása volt a műszaki felsőoktatás fejlődésében is, ezáltal a 

természettudományos ismeretszerzés erősítésében, ha például a 300 éves Selmeci Akadémia 

megalakulására gondolunk, a Miskolci és a Soproni egyetemek jogelődjére. 

Az a hagyományrendszer melyet az akadémisták létrehoztak, ma is élő és virágzik. Egy 

lenyűgözően színes és példás módja a szakmai összetartás erősítésének, mely sok évvel a 

diploma megszerzése után is elkíséri a volt hallgatókat. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Hazánk ásványi- és nyersanyagai a nemzet kincsei. Évszázadok óta kiváló szakemberek 

járnak élén a kitermelésükben. Ez a jól képzett és tapasztalt szakembergárda megbecsülést és 

tiszteletet érdemel. Erre a nemzeti grémiumra támaszkodhatunk akkor is, amikor új 

kihívásokra új megoldásokat kell keresnünk. 

A természet és a magyar föld ásványkincseinek tiszteletén felnövő nemzedékeknél jobban 

senki sem értékelheti teremtett világunk, környezeti értékeink fontosságát.  
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Akik évszázadok óta biztosítják az ország energiaszükségleteit, alapanyagait, azok tudják 

csak igazán milyen nagy jelentősége van hazánk energiaszuverenitásának.  

A magyar bányászat és kohászat, amely elődeink kárpát-medencei megtelepedése óta jelen 

van, egy ezredév gazdasági, társadalmi, technológiai, szakmai átalakulásait tapasztalhatta 

meg. Állandóság csak az értékek tiszteletében, a helytállásban és a kemény munkában volt, 

minden más változott. A magyar bányászok azonban képesek voltak a folyamatos 

megújulásra. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Teremtett világunk védelme, a magyar energiaszuverenitás biztosítása, a folyamatos 

technológiai fejlődés továbbra is kihívást jelent, de egyben új megoldásokra is sarkall minket, 

amely a magyar bányászatot is jelentősen érinti.  

Magyarország elkötelezte magát a teremtett világ védelme mellett. Öröklött környezetünkért, 

annak megőrzéséért számos intézkedést tettünk.  

De látnunk kell azt is, hogy az Európai Unióban is sok vita van a kérdésről. Mi a megfontolt 

cselekvésben hiszünk, nem a puszta szólamokban. Magyarország döntött arról, hogy 2050-re 

klímasemleges lesz, ezért jelentős átalakulásra van szükség a gazdaságban. De ehhez egyrészt 

ésszerű és körültekintő intézkedések szükségesek, amit nem könnyítenek meg Brüsszel 

átgondolatlan politikai szólamai és tettei. Másrészt ennek egyébként hatalmas költségét a 

szennyező vállalatoknak kell viselniük, és nem az embereknek, ahogy ott Brüsszelben 

akarnák. 

Látjuk – tisztelt hölgyeim és uraim –, hogy a bányászat jelentős kihívás elé néz. A gazdaság 

erősítése és a teremtett világ védelme azonban nem ellentétes célok, éppen hogy erősítik 

egymást. 

Az ágazat megújulás előtt áll. Mint manapság minden területre, úgy a bányászat előtt álló 

kihívásokra is az innováció a válasz. Az innováció pedig új esélyeket, új utakat, új 

lehetőségeket és távlatokat teremt az iparág számára is.  

Az biztos, hogy a magyar kormány azon dolgozik, hogy az átalakulás semmiképpen se 

veszélyeztesse a helyi vállalkozásokat, a családokat és a dolgozók munkahelyét. 
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Ma hazánk egy folyamatosan erősödő, dinamikusan növekvő gazdasággal rendelkező, 

értékeire büszke ország. Magyarországon patrióta gazdaságpolitika érvényesül, melynek 

pillérjei a család védelme, a munka becsületének visszaadása, a magyar érdek képviselete és 

az innováció növelése. 

A koronavírus-válság alatt is mindvégig kitartottunk a munkaalapú és családközpontú magyar 

gazdasági modell mellett. Ennek eredményeképpen Magyarország az elsők között lábalt ki a 

válságból. A magyar gazdaság már 2021. második negyedévében elérte válság előtti 

gazdasági teljesítményt, miközben a világgazdaság a becslések szerint csak 2022 végére éri 

utol magát.  

Minden korábbinál magasabb szintre növeltük a foglalkoztatást, ma közel 4,7 millióan 

dolgoznak hazánkban, közben pedig a munkanélküliség itt az egyik legalacsonyabb az 

Európai Unióban. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Egy történet szerint egy kőfejtő, amikor találkozott egy királlyal, hirtelen elégedetlen lett 

addigi életével és olyan hatalmas akart lenni, mint ő. Maga is meglepődött azon, hogy 

kívánsága hirtelen valóra vált és már ott is ült egy hintóban a palota felé haladva. A nap 

viszont egyre jobban sütött, mire a kőfejtő azt kívánta, hogy hatalmas akar lenni, mint a nap. 

Erre nappá változott, de a felhő eltakarta. Ekkor pedig felhő akart lenni. Ez is sikerült neki, 

amíg eső nem lett belőle, akkor viszont nem tudott áthatolni a sziklán. Azt kívánta, hogy olyan 

hatalmas és erős legyen, mint egy szikla. Sikerült neki, egy robosztus sziklává változott. 

Megelégedéssel kémlelt végig a látóhatáron, mire észrevette, hogy egy apró ember a lábánál 

kődarabokat hasít ki belőle. Akkor rájött, hogy mit is jelent valójában a hatalom és az erő, és 

visszaváltozott kőfejtővé, hogy tovább végezze fáradságos munkáját. 

Önök – tisztelt hölgyeim és uraim – az egyik legkeményebb és legveszélyesebb szakmának a 

képviselői. Bányászként élni nem egyszerűen egy szakmának a konkrét művelését, hanem 

azon túl életformát, közösségi szemléletet, gondolkodásmódot is jelent. 

A bányászok értékelvűségére, szakmai tudására és tapasztalatára ma is szükség van. Kívánok 

sok erőt és egészséget további munkájukhoz.  

Jó szerencsét! 


