Szakál Tamás
Elnök, Magyar Bányászati Szövetség
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók, 2017. november 16.

KÖSZÖNTÖM AZ
ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA
TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

„ Az MBSZ érdekérvényesítő szerepe a
bányászati vállalkozások működési
feltételrendszerének alakításában, az elmúlt 25
év főbb kihívásainak tükrében”

A bányászat helyzete a Szövetség
megalakulásakor
• Az akkori – nagy múltú – szénbánya vállalatoknál
beindultak a felszámolások, melynek okai:
• Az SZJA bevezetésekor az első évben a
munkavállalói kötelezettségeknek a vállalatokra
hárítása;
• Az „álla i agy eruházások” terheinek „vállalati”
kategóriába sorolása;
• A jele tős piacvesztés a nagy villamos-energia
fogyasztók leállítása, az alacsony világpiaci olajárak
stb.

A Szövetség (MASZISZ) alapítói
1992. január 22.
Vállalat

Aláíró neve, beosztása

Borsodi Szénbányák
Dorogi Szénbányák
Mátraaljai Szénbányák
Mecseki Szénbányák
Nógrádi Szénbányák
Tatabányai Bányák
Veszprémi Szénbányák
Bakonyi Bauxitbányák
Bányászati Aknamélyítő
SZÉNKER Kft.

Reményi Gábor Dr. vezérigazgató
Matyók László vezérigazgató
Goda Miklós Dr. vezérigazgató
Göndöcs István Dr. vezérigazgató
Morvai Ernő vezérigazgató
Szikrai Miklós vezérigazgató
Pölczmann István vezérigazgató
Fazekas János Dr. vezérigazgató
Gál István Dr. vezérigazgató
Aszódy Tamás üv. igazgató

– Elnök: Németh György (Veszprémi Szénbányák ny. vezérigazgatója)
– Alelnök: Dr. Reményi Gábor (Borsodi Szénbányák vezérigazgatója)
– Főtitkár: Dr. Zoltay Ákos MININVEST Rt. szervezési üv. igazgatója

A Magyar Bányászati Szövetség
alapítása, jogelődei, ágazati lefedettsége
• 1992. január 22-én alakult Magyar Szilárdásványbányászati Szövetség
(MASZISZ).
• 1994-től – a MOL csatlakozásával – Magyar Bányászati Kamara (MBK)
• 1999-től a Kamarai Törvény követelményei szerint Magyar Bányászati
Szövetség (MBSZ)
Napjainkban, immáron két évtizede a TEÁOR 08’ szerinti „B”
Nemzetgazadasági ágba tartozó ágazatok a „05 Szé á yászat”; „06
Kőolaj-, földgázkiter elés”; „07 Fémtartalmú érc á yászata”; „08
Egyéb á yászat”; „09 Bányászati szolgáltatások” 5210 Földgáztárolás
ágazati besorolású bányászati tevékenységet-, valamint a bányászathoz
kapcsolódó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek országos
hatáskörű, önálló munkaadói szakmai és érdekképviseleti szervezete.
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Bányászathoz kapcsolódó
vállalkozások

A Szövetség hatékony szakmai
érdekérvényesítésének bázisa
• A Szövetség Tagságának reprezentativitása a TEÁOR szerinti
„B” Bányászat – mint nemzetgazdasági ág, illetve a
bányászati ágazatok – vállalkozásainál :
• A Szövetségben a Tagvállalatokat a döntési kompetenciával
felruházott első számú vezetők / első számú bányászati
vezetők képviselik;
• A Tagvállalatok alapvető érdeke, hogy a Szövetség
bizottságaiba – a szakmai véleményalkotásba és
javaslattételbe – a legkiválóbb-, hozzáértő szakembereiket
delegálják;
• Az ágazati szi tű hazai és EU szi tű érdekérvényesítés;
• A 25 év alatt szakmai munkával megalapozott társadalmi
elismertség és államigazgatási kapcsolatrendszer.

i

A Szövetség hatékony érdekképviseleti
kapcsolatrendszerének kezdeti kialakítása

• A MASZISZ csatlakozott a Magyar Gazdasági
Kamarához;
• Felajánlotta szakmai együtt űködését az Ipari és
Kereskedelmi Minisztériumnak, a Nemzetközi
Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának, az
Országos Bá ya űszaki Főfelügyelőség ek és a
Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központnak is;
• Aktívan kapcsolódott be az akkor alakuló IKM
tár aszi tű Érdekegyeztető Tanács munkájába, a
Kormány Energiapolitikai Koncepciója, illetve a
Bányászatról szóló törvény tervezete kapcsán is.

Az MBSZ (és tagvállalatai) nemzetközi
érdekérvényesítő együttműködései
•
•
•
•

EUROMINES (MBSZ) 2005-től
EURACOAL (Mátrai Erőmű Zrt.),
IMA (OMYA Hungária Kft.)
UEPG Európai Adalékanyagok Szövetsége
(MBSZ UEPG Tagozat) 2010. május 28-tól
• Mindezeket összefogó EU szintű Bizottság: az
EU Kitermelőipari / Bányaipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság
• OGP (Association of Oil and Gas Produces –
MOL Nyrt.).

A Szövetség megalakulást követő főbb
kihívásai, tevékenységének eredményei
• A bányászatról szóló 1993 évi XLVIII. számú új törvény szakmai
előkészítésé e a MASZISZ aktív szerepet vállalt;
• A bányajáradékkal egszű tek a KÜTEFA bevételek, ezért a szénhidrogén
bányászatban nem a „kútfeje kijövő” nyers terméket, hanem a Vhr. a
feldolgozott végterméket kívánta a bányajáradék alapjául tekinteni. Ennek
sikeres megakadályozása eredményezte a MOL szövetségi csatlakozását;
• a Vízügyi Alapról szóló 2/1992. sz. Kormányrendelet egységes
értelmezésének elérése: nem a beépített szivattyúkapacitás, hanem a
mért fogyasztás alapján kelljen ;
• A Munka Törvénykönyve 1992. július 1-jei hatályba lépése kapcsán
került aláírásra a MASZISZ és a BDSZ között a „Szilárdásvá y-bányászati
Keret Kollektív Szerződés”, mely 16 kérdésben volt kedvező
az MT –
nél, az akkori állami tulajdonú bányászatban dolgozóknál.

A bányavállakozások működőképességét érintő
főbb szövetségi kezdeményei
• A közutakat egyáltalán nem terhelő bányászati technológiákhoz
felhasznált gázolaj esetében az üzemanyagárakba épített „Útalap”
alkotmányossági alapon törté ő visszatérítésének igényét az
Alkotmánybíróság sajnos annak idején 1993-ban elutasította.
• A ezőgazdasági támogatáshoz hasonló, bár kisebb – csupán 15 %-os
értékű - jövedéki adó visszatérítés elérésére - az MBSZ
kezdeményezésére - az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága, Dr. Latorcai
János elnökségével módosító indítványt nyújtott be. A Parlament a
jövedéki adó módosítását 2001 őszé elfogadta. (Sajnos a vámtörvény
kapcsán a már elfogadott törvénymódosítást 2002 áprilisában
visszavonták.)
• 2008-ban a „Verhauge EU fő iztos nyersanyag kezde é yezése”
kapcsán felcsillant a remény, hogy EU szabályozás tegye lehetővé a
bányavállalkozások számára a kedvezményes üzemanyag biztosítását a
bányászati technológiákhoz, az ásványi nyersanyagok gazdaságos
kitermelésének elősegítésére…Sajnos beütött a gazdasági világválság,
így az MBSZ főtitkára által Brüsszelben kezdeményezett egységes EU

A Szövetség hatékony eredményei a
menedzsment érdekképviseletében
• A Szövetség sikerrel érte el az állami vállalatok akkori vezetői-,
illetve felszámoló biztosai esetében béremeléseket,
hűségjutalo - és szénjárandóság kifizetéseket ;
• Az erő ű - bánya integrációk privatizálásakor a szerződések e
kerülhetett az a kötelezettség, hogy két évig a
menedzsmentet változatlanul megtartják az új tulajdonosok.
Ennek sikerét alapozta meg, hogy olyan kiváló szakemberek
voltak a vezetők, akik – nem hogy két év múlva, de közülük
(Somosi László a Pannon Hőerő ű Zrt. Vezérigazgatója
nyugdíjba vonulásáig, Dr. Valaska József a Mátrai Erő ű Zrt.
Igazgatósága elnökeként 2017 év közepéig, Németh Frigyes a
Bakonyi Erő ű Zrt. Vezérigazgatója napjainkban is) – sikerrel
irányították/irányítják a rájuk bízott vertikumokat!

A bányavállakozások működőképességét érintő
főbb sikeres szövetségi kezdemények
• A szilárdásvány bányászat bányajáradék
• A ezőgazdasági támogatáshoz hasonló – bár kisebb, csupán 15 %-os
értékű - jövedéki adó visszatérítés elérésére - az MBSZ
kezdeményezésére - az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága, Dr. Latorcai
János elnökségével módosító indítványt nyújtott be. A Parlament a
jövedéki adó módosítását 2001 őszé elfogadta. (Sajnos a vámtörvény
kapcsán a már elfogadott törvénymódosítást 2002 áprilisában
visszavonták.)
• 2008-ban a „Verhauge EU fő iztos nyersanyag kezde é yezése”
kapcsán felcsillant a remény, hogy EU szabályozás tegye lehetővé a
bányavállalkozások számára a kedvezményes üzemanyag biztosítását a
bányászati technológiákhoz, az ásványi nyersanyagok gazdaságos
kitermelésének elősegítésére…Sajnos beütött a gazdasági világválság, így
az MBSZ főtitkára által Brüsszelben kezdeményezett egységes EU
szabályozás sajnos függő e maradt.

A bányászat „helyzetének”
peremfeltételei
• Van-e mit bányásznunk,
i ől mennyit-, hány
foglalkoztatottal termelünk (és a képzésük)?
• Szüksége van-e ma is a társadalomnak ránk, mennyi
a hozzájárulásunk a nemzeti jövedelemhez?
• Milyen hazai és EU jogszabályi követelményeknek
kell eleget tennünk?
• Milyen tulajdonosi-, államigazgatási-, feltételrendszerben tevékenykedünk?
• Van-e
természeti
erőforrás-hasznosításunknak
nemzeti stratégiája tervezhetősége , vagy csupán a
pillanatnyi piaci érdekek diktálnak?

A bányászat „helyzetének”
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• Szüksége van-e ma is a társadalomnak ránk, mennyi
a hozzájárulásunk a nemzeti jövedelemhez?
• Milyen hazai és EU jogszabályi követelményeknek
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A termelés és foglalkoztatás alakulása
a rendszerváltást követően
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Foglalkoztatás E Fő KSH

•
•
•

•

Tudjuk-e, hogy valójában hányan
dolgoznak az ágazatban? Fontos a
bányászati vállalkozások reális
számbavétele
A KSH főtevéke ység szerinti besorolásából adódóan
egy megalázóan torz képet adott az ágazatról!
Átfogó megoldást a KSH által bekért adatszolgáltatás
adná;
MBSZ
kezdeményezés:
Kapjon
jogszabályi
felhatalmazást az MBFSZ az adatszolgáltatás
bekérésre;
Az utóbbi években ugyanakkor pozitív változás
érzékelhető a KSH bányászati adatsorokban!
(Foganatja van MBSZ kezdeményezésünknek! )

A szakember utánpótlás, a
foglalkoztatás bővítése szükségessé
teszi a bányászati képzések fejlesztését
• A mérnök képzés a Miskolci Egyetemen biztosított, nincs akadálya a
fejlesztésnek ! Duális képzés, „MOL Ta szék” a Miskol i Egyete e ;
• Az aknászképzés jelenleg ad-ho jelleggel űködik külö öző tová képző
intézetekben Faller Je ő szakképző iskola új lehetőségei ;
• A vájárképzés kormányhatározattal megalapozottan beindult. Fontos
kormányzati előrelépés a „hiá yszak ává” i ősítés, a képzés a pénzügyi
hátterének biztosítása;
• A képzést élszerű igazítani a kidolgozás alatt álló nemzetközi ESCO EU
normákhoz is!
• A gond az, hogy csekély az érdeklődés 
• Az NGM irányításával szerveződ ek az Ágazati Készség Tanácsok vállalati
szakemberek bevonásával.

Szénbányászat
• Pozitív kor á yzati élkitűzések a szé á yászatról
• A „Szé fillér” tá ogatás és végkifejlete VÉRT .
• Negatív körül é y, hogy a „klí aváltozási ideológia”
alapvetőe szé á yászat elle es CO2 kvóta ;
• Ki o takozási lehetőségek a szé hasz osítás a :
a „Tiszta szé te h ológiák „és a talajjavítás
• A szállópor és kéndioxid kibocsájtás visszaszorítási élkitűzés
FM kezdeményezés a szilárd tüzelőa yagok lakossági
forgalmazhatóságának kritériumairól. MBSZ állásfoglalás a
hazai szénbányászat e tesítéséről, kompromisszum és
moratórium elérése, a feketeszén indokolatlan normatíváinak
kivédése. Szénosztályozási és tüzeléstechnikai fejlesztések
támogatásának elérése.

Aktív részesei vagyunk bányászattal
kapcsolatos kormányzati
előrelépések, szabályozások előkészítésének
•
•
•
•
•

Az NFM alapító okiratban a „ á yászat”
Nemzeti Energia Stratégia 2030
NFM Cselekvési Tervek (ÁCST; ECST)
NGM Iparstratégiák
Kormányhatározatok a szén és uránbányászat fejlesztésére, a
vájárképzésre;
• Az államigazgatásban a bányászati irányítás egerősítése a célunk…!
• Államreform a bürokrácia csökkentésére (a bányászati specialitásokra
alapozottan a Bányakapitányságok, MBFH, MFGI megmentésére irányuló
törekvések kormányzati akceptálása: MBFSZ , illetve az elsőfokú hatósági
jogkör fennmaradása a megyei Kormányhivatalokban )

Külfejtéses építőipari és aggregátum
bányászat beindulása és a korlátok
kezelése
• Alapvető piac az EU és hazai források kihasználásával
az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása;
• Az intenzív autópálya építések időszakát követőe az
út és vasúti fejlesztések piaci lehetőségé ek
erősödése;
• Korlátok: világörökségi területek, „Kultúrtáj” (Tokaj),
NATURA 2000, Ökológiai folyosók, Telekadó;
• Intenzív egyeztetések a világörökségi szervezetekkel
• Új piaci lehetőség a ezőgazdasági hasznosítás!

Olajár változás
•

•

•

Az olaj világpiaci árának hektikus és drasztikus csökkenése
re dkívül kedvezőtle ül hat a szé hidrogé kutatásra és
á yászatra egyará t, de kedvezőtle a á yajáradék ól
származó kincstári bevételekre is.
A
kincstári
bevételek
csökkenésének
enyhítését,
kompenzálását célozzák az energia ágazatot terhelő
adónemek „Robin Hood adó”, energia adó, jövedéki adó).
Mindezek mértéke messze fölemészti azon – korábbi
kormányzati – kedvező intézkedések hozadékát (bányajáradék
leírási lehetőség 1,5 Mrd Ft.-ig, illetve az unconventional
földgáz termelésének ösztönzését a bányajáradék 2%-ra
csökkentésével)
MBSZ élkitűzés: a stratégiai partnerségre alapozottan az
energiaipari vállalkozások életben-maradásához konzultáció
kezdeményezése az ágazatot irányító minisztériumokkal .

Olajár változás

Bányászati klaszterek

•
•
•
•

Borsodi Bányászati és Energetikai Klaszter;
Mecseki Bányászati Klaszter;
Észak- Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter;
Nógrádi Bányászati Klaszter;
• Alakuló a az „Agromineral Klaszter” az ásvá yi
yersa yagok ter őföld javítására
• MBSZ álláspont: minden olyan kezdeményezést
támogatunk, amely elősegítheti nemzeti kincsként az
ásványi nyersanyagok optimális felhasználását
biztosító pia ővítést.

A bányászatban dolgozók társadalmi,
kormányzati erkölcsi elismerése
• Hazánk társadalmának figyelme évről évre megrendezett
országos „Bá yász ap” illetve a „Sze t Borbála ap”
alkalmából ágazatunkra irányul.
• Siker, hogy Kormány miniszteri-, illetve államtitkári szinten
ismerte / ismeri el az ünnepségeken az ágazat jele tőségét
ünnepi beszéddel és a miniszteri kitüntetések, továbbá állami
ünnepeink alkalmából állami kitüntetések adományozásával
és átadásával;
• Média visszhang pozitív társadalmi hatása.
• Bányászati blog beindításának pozitív hatása.

Szénhidrogén bányászati rétegrepesztés
• Világszerte felerősödött a nem konvencionális szénhidrogén
bányászat jele tősége. A hagyományosnál is kell a
rétegserkentés,
de a palagáznál nélkülözhetetlen a
nagymélységben törté ő rétegrepesztés.
• Az EU - nagyon helyesen a tiltás helyett - a szabályozását
tagállami hatáskörbe utalta. EU ezt online felméréssel
támasztotta alá, melyben részt vettünk.
• Az MBSZ szakmai érvelésre a FIGYELŐ-vel közös
konferencián hallatta hangját, részt vett a minisztériumi,
főhatósági egyeztetéseken, együtt űködve a Mérnöki
Kamara Környezetvédelmi Tagozatával is.

Célkitűzések az építőipari alapanyag
ellátás biztonságáért

• Az MFGI által koordinált SNAP - SEE programban
vesz részt az MBSZ Aggregátum tagozata.
• Célkitűzés, hogy hosszú távon biztosítható és
tervezhető legyen az építőipari alapanyag ellátás.
• Előtér e kerülnek a másodlagos, újra feldolgozott és
felhasználható alapanyagok EU szerte.

Ásványvagyon gazdálkodás részletes
szabályozásának igénye

• 1993-óta örökzöld témaként kerül napirendre a
szabályozás hiánya.
• A á yavállalkozások ettől várják az ágazat űködési
feltételre dszeré ek egyértel űsítését,
tervezhetőségét.
• Ezt alapozhatja meg a Bányászat iparstratégiája is!

Nemzeti aggregátum stratégia
•

•
•
•
•

A társadalom építőipari alapanyag igényeinek kielégítéséhez
csakis a szükséges mértékben, tervezett formában,
hatékonyan és takarékos gazdálkodással használjuk a
természeti erőforrásokat.
Az építőipari és bontási hulladékok újrahasznosítása, ehhez
szükséges fejlesztések elősegítése;
A dekarbonizációs szempontok érvényesítése, a szállítási út
csökkentése;
Bontási és ipari hulladékok felmérése, gyűjtése, kezelése
egyértel ű jogi környezetben.
MBSZ álláspont: az ásványvagyon gazdálkodás részletes
szabályozása mellett / annak részeként fontos a nemzeti
aggregátum stratégia megalkotása is.

Az ásványi nyersanyagok hasznosítása
a mezőgazdasági talajjavításban
A rendszerváltást követőe , de különösen az elmúlt években jele tőse
átalakult a ter őföld tulajdonosi rendszer. Megszű tek a TSZ-ek, az állami
gazdaságok, melyek egy efüggő táblák
űvelését, talajjavítását
összehangoltan valósíthatták meg.
• Megszű t a talajerő utánpótlást célzó meliorációs támogatási rendszer,
helyébe az EU földalapú támogatási rendszere lépett. Az állattartás
visszaszorulásával
egszű t a természetes trágyázás lehetősége, a
űtrágya gyártás is.
• A ter őföld védel éről szóló törvény továbbra is előírja a talajerő
utánpótlás kötelezettségét, így óriási lehetőségek nyílnak meg az ásványi
nyersanyagok talajjavító tulajdonságainak hasznosítására.
• Az MFGI adatbázisára is alapozottan az FM-nél kezdeményezni a
ter őföldek talajerő utánpótlás igényének felmérését;
• A Tfv. Törvény módosításával előír i a talajjavító ásványi nyersanyagok
elsődleges használatát, ehhez állami-, vagy EU támogatásokat elnyerni.
• A talajjavító ásványi nyersanyagok feldolgozottsági fokának növelése, a
ter őföldre juttatási technológia szerinti technikai fejlesztések
támogatásával a bányavállalkozóknál.
•

A földvédelmi járulék 50%-os
visszatérítési lehetősége
•

•

•
•

•

•

A Bt. 36. § szerint a bányavállalkozó köteles a bányászati, vagy földtani
kutatási tevéke ységet követőe a területet újrahasznosításra alkalmas
állapotba hozni.
A e yi e a tájre dezés köré e az éri tett területet ező-, illetve
erdőgazdasági űvelésre alkal assá teszi újrahasz osítja és a tájrendezést a
bányafelügyelet is jóváhagyta;
köteles az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság részére bejelenteni;
az újrahasznosítás ingatlanügyi hatóság általi elfogadását követően, az
elfogadásról szóló határozat jogerőre e elkedését követő 60 apo elül
jogosult kérni a törvény 1.sz. melléklete szerinti földvédelmi járulék 50%-nak
visszatérítését.
Az MBSZ – a Jogi Bizottság, Dr. Jean Kornél ügyvéd úr (ECOVIS)
kezdeményezésére – a téma gyakorlati kérdéseinek a tisztázására állásfoglalást
kért a Föld űvelésügyi Minisztériumtól. Az FM meglátása szerint külön új
eljárásban (a Tft. 65/A. § alapján) a kérelem rendezése, a ezőgazdasági
ter őföldké t törté ő újrahasznostás, nemzetgazdasági érdek.
(A kívánt eredmény eléréséhez szükséges eljárás lebonyolításában a
bányavállalkozások szakmai támogatására az ECOVIS készséggel áll rendelkezésre
a bányavállalkozásoknak.)

Gazdasági szabályozók, bányajáradék,
gázár
• Fontos a kiszámítható, stabil gazdasági szabályzó
rendszer megvalósítása!
• A legnagyobb bányajáradék efizető a szénhidrogén
bányászat;
• „Javaslat a földgáz bányajáradék-számításának
alapját képező érték felülvizsgálatára” (Századvég
tanulmány);
• Sikeres Törvénymódosítás „2%”
• T 4289 Törvénymódosító javaslat 98-előttiek gázára
• 2017-ben a Bt. Átfogó módosítása komoly szakmai
feladat!

A bányászat kormányzati irányítása,
felügyelete, államreform…
• Minisztériumi szinten kapcsolódások, átfedések NFM
és kapcsolódó MBFH, MFGI (irányítás, felügyelet),
NGM
(ágazati
stratégia),
BM
(építésügy,
katasztrófavédelem),
FM
(környezetvédelem),
Miniszterelnökség (kormányhivatalokba integrált
bányakapitányságok)
• Az NFM-ben a bányászattal foglalkozók körének
ővülése, bányászati miniszteri biztos kinevezése
(Kasó Attila), Bányászati helyettes Államtitkárság
létrehozása.
• A bányakapitánysági integráció tapasztalatai…

Kormányzati támogatások a
Bányaipari Ágazati Párbeszéd keretében

• Örömteli, az EU Kiter előipari Ágazati Párbeszéd
Bizottságban
való
részvételhez
nyújtott
kormányzati támogatás a Bányaipari ÁPB
keretében.
• A GINOP_534. Munkáltatók segítése – A
„Mu kavédel i és munkaegészségügyi kockázatok
és megoldások a bányászat és kőfejtés ágazatban
pályázati projekt 2017. (A pályázaton elnyert
támogatás 19,61 MFt.)

Aktuális egyeztetéseink
• A bányászattal kapcsolatos törvények, nemzeti szabványosítási
tv.;
• Tokaj világörökség státuszában, célunk egőriz i a bányászat
lehetőségét; UHU környezetvédelmi felmérés
• A NATURA 2000 lehet bányászati tevékenységet folytatni;
• A bányajáradék szabályozás korrekt feltételei
• A szénhidrogén kutak felszámolása a biztonságos, de szakmailag
ésszerű szabályozás keretében történjék;
• Rétegrepesztés;
• Szilárd tüzelőa yag lakossági forgalmazása;
• Az Országos Tűzvédel i szabályozás felülvizsgálata;
• EU pályázati lehetőségek elérése bányászati technológiai
berendezésekhez;
• Koncessziós szerződések munkaprogramjának kiértékelése,
• NEPSI megállapodás 2004/37 EU felülvizsgálat ;

JUBILEUMOK ÉVE
2017
•
•
•
•
•
•

Az OMBKE 125 éves;
„ Jó szere sét!” év Tatabánya első csille 120 éve…
100 éves a hazai mangánbányászat;
80 éves a hazai kőolaj á yászat;
25 éves jubileumát ünnepli idén MBSZ
A jeles jubileumok jegyében kerül megrendezésre
2017. december 4-én a Szent Borbála napi országos
központi ünnepség az MBFSZ Stefánia úti „MÁFI”
székházának Disztermében.

Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Jó szerencsét!

