„Tisztelet a bányász szaknak!”
Megalakult a Bányászati Együttműködési Fórum
A Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége (MABOSZ) a közelmúltban
tartotta ünnepi kihelyezett elnökségi ülését Rózsaszentmártonban. Az eseményen tizenhárom
szervezet írta alá a Bányászati Együttműködési Fórum Együttműködési Nyilatkozatát, köztük
- a szakmai szervezetek mellett - a Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társasága is. A Társaság
vezetője, Kövesi Tibor okleveles bányamérnök az előzményekről, a bányászat jelenlegi és
jövőbeni helyzetét érintő kérdésekről, az elhatározott összefogás, együttműködés további
lépéseiről tájékoztatott.
-

Két évvel ezelőtti időszakra datálható az elhatározás, miszerint az ország
ásványvagyonának hasznosítási lehetősége érdekébe szükséges létrehozni egy civil és
szakmai szervezetekből álló országos ernyőszervezetet, a szervezés mellett elindítva a
megfelelő szakmai anyag elkészítését is. Az elmúlt évben Hazai ásványi
nyersanyagaink hasznosítási lehetőségei címmel elkészült egy összefoglaló tanulmány
azzal a céllal, hogy felhívja a döntéshozók, politikusok és a szakterületen dolgozó
hivatalnokok figyelmét, s megismertesse az ország lakosságával is a szilárd
ásványbányászatban rejlő lehetőségeket. A tanulmány készítése során alapelv volt,
hogy a szerzők csakis a több évtizedes, nemzetközi kitekintéssel bíró szakmai
tapasztalatukra támaszkodnak, nem kívánnak igazodni semmilyen vállalkozói lobby
csoporthoz, vagy politikai párthoz, hangsúlyozva: a bányászati tevékenységek
összeegyeztethetőek a természet és környezet hosszú távú védelmével. Érzékelve az új
gazdaságpolitikai megközelítést, miszerint a nemzetgazdaság értékteremtő termelő
ágazatainak átértékelése került előtérbe, egy reális képet nyújtó tájékoztató anyag
elkészítésére került sor a hazai bányászat lehetőségeiről, hasznáról és fejlesztésének
akadályairól. Ezzel párhuzamosan készült tanulmány Nógrád megye szénvagyonának
hasznosítására is, melynek a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020
kialakításánál is fontos szerepe van. Mindkét anyag elkészítésében a Bátonyterenyei
Lokálpatrióták Társasága is részt vett.

-

Rózsaszentmártonban a következő szervezetek képviselői írták alá az Együttműködési
Nyilatkozatot: Bányagépészet és Műszaki Fejlődésért Alapítvány, Bányavállalkozók
Országos Egyesülete, Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete,
Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társasága, Magyarországi Bányásztelepülések
Országos Szövetsége, Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Bányászati Szövetség,
Magyar Bányamérő Alapítvány, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyar
Mérnöki Kamara Szilárdásványbányászati Tagozat, Miskolci Akadémiai Bizottság,
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Szilikátipari Tudományos
Egyesület. Az együttműködési szándék fontosabb céljaiból: érdekérvényesítő
tevékenység összehangolás, stratégia kialakítása, közös lobby tevékenység a politika
irányába minden szinten, magalapozott állásfoglalások, elemzések, tanulmányok
elkészítése a társadalomnak és szakmának egyaránt helyes döntések meghozatalához.
Reális helyzetismertetéssel bemutatni: az importált nyersanyagok mennyisége
csökkenthető, kiváltható, s ezen keresztül elérhető a munkahelyek számának, a
befizetett adók, járulékok mértékének növelése. Felhívni a figyelmet a szakmai
kultúra, az oktatás középszintű és szakmunkás szintű beindítása érdekébe. Tekintettel
arra, hogy történelmünk során a bányászat a nemzet fejlődésének egyik meghatározó
tényezője volt, valljuk, hagyományait – a bányász múltat ápolva és bemutatva -,

tiszteletben kell tartani, az utókornak megőrizve, meghagyva. A Fórum, mint nyitott,
politikamentes szervezet, határozatlan időre alakult meg.
-

Az ünnepi emlékülésen Karl Béla, a MABOSZ elnöke a résztvevők között
üdvözölhette Kasó Attila miniszterelnöki megbízottat, négy országgyűlési képviselőt.
Részt vett az eseményen Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő, a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke, aki hozzászólásában üdvözölte a Bányászati Együttműködési
Fórum magalakulását, tájékoztatta a jelenlévőket a szénbányászat újraindítása
érdekébe nálunk folyó munkálatokról, továbbá méltatta a Bátonyterenyei
Lokálpatrióta Társaság tevékenységét, s biztosította a jelenlévőket: mindent megtesz a
nógrádi szénbányászat újraindítása érdekébe.

-

Nógrádban egyébként van szakmai munkacsoport a szakmai háttér megvalósítására. A
Nógrád Megyei Közgyűlés elnökének megbízásából a Bátonyterenyei Lokálpatrióták
Társasága szervezésében alakult csapatban salgótarjáni és bátonyterenyei
bányamérnökök, valamint a bányavállalkozók képviselője vesznek részt. Mindkét
szakmai anyagot mi készítettük. Jelenleg szervezzük az energetikai klasztert a
szénbányászat érdekébe, benne a megújuló energiaforrások felhasználásának
lehetőségeit is számba véve. Van csapat, de ez nem elég! Állami szerepvállalásra van
szükség! Mérföldkőhöz érkeztünk, egyetértés van, s ilyen szintű összefogás a szilárd
ásványbányászatért még nem volt. Az elején tartunk, a munka neheze most jön!!
(oné)

