
JEGYZŐKÖNYV 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

 Budapesten a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti szákházában 

2020. augusztus 29. napján megtartott 110. Küldöttgyűléséről. 

 

Dr. Szabados Gábor, az egyesület ügyvezető igazgatója: 

felkéri a Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság elnökét, Izing Ferencet, hogy az elnök felé jelentse a 

jelenlevők létszámát. 

 

Izing Ferenc a Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság elnöke: 

 

A jelenléti ívek alapján a szavazati joggal rendelkezők létszáma 53 fő, továbbá 8 fő tiszteleti tag. 

 

Dr. Hatala Pál, az OMBKE elnöke: 

 

„Jó szerencsét! Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Az egyesület összetartozása jelképeként kérem az alelnököket, akik a 

szakosztályok elnökei is egyben, hogy sorakozzanak fel a vezetőség mellé a pulpitus elé. Kérem, állva 

hallgassuk meg a nemzeti himnuszunkat. (A Küldöttgyűlés résztvevői vigyázzállásban hallgatják a Himnuszt.) 

Tisztelettel köszöntöm, a 110. Küldöttgyűlés résztvevőit: az egyesület tagságának küldötteit, akik ebben a 

válságos helyzetben személyesen részt vesznek, tiszteleti tagjainkat és az egyetemi hallgatókat, jelenlévő pártoló 

tagvállalataink képviselőit, a Miskolci Egyetem képviselőit, a társszervezetek képviselőit, a hatóság képviselőit 

és meghívott vendégeinket.  Adatvédelmi jogszabályra való tekintettel kötelességem felhívni a jelen lévők 

figyelmét arra, hogy az elhangzottakat az Egyesület ügyrendjének előírása szerint a jegyzőkönyvi dokumentáció 

részére hangszalagra rögzítjük, az ülésről fénykép- és videofelvételek készülnek. 

 

Külön is köszöntöm: 

Dr. FANCSIK TAMÁS urat, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnökét,  

Dr. TARDY PÁL urat, az OMBKE exelnökét, a Szeniorok Tanácsának elnökét, 

RABI FERENC urat, a Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökét,  

Dr. ZOLTAY ÁKOS urat a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkárát, 

KOVÁCS SÁNDOR urat, a Magyar Öntészeti Szövetség elnökét, 

DR. DEBRECZENI ÁKOS urat, az OMBKE Ellenőrző Bizottságának elnökét, 

Külön köszöntöm Podányi Tibor urat, aki 21 év után visszavonul a BKL főszerkesztői tisztségéből. 

 

A küldöttgyűlést köszönti: 

 

Dr. Fancsik Tamás az MBFSZ elnöke: 

 

Jó szerencsét!  Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a küldöttgyűlés megjelent résztvevőit itt a Stefánia úti 

telephelyünkön ebben a gyönyörű szép épületben. Sajátos és formabontó a küldöttgyűlés menete és a 

forgatókönyve. Sajnos ez a pandémia újra hazánkba is mutatja jelenlétét erre sajnos tekintettel kell lennünk. 

Hatósági szempontból nézve azt kell, hogy mondjam, hogy ez átalakította a szakmát és a mindennapjainkat. 

Ahogy a gazdaság is megfeneklett, a bányászatban lévő fejlődés is megrekedt. Ennek részben a pandémia az oka, 

de ha a szénhidrogén bányászatra gondolok, ott sajnos egy ettől független világgazdasági folyamatok is közre 

játszottak. Azért vezetem ilyen, fel ilyen komoran a mondani valómat mert ez egy tény helyzet. Nagyon érdekes 

dolgot vettünk azonban észre a kollégáimmal. Úgy tűnik, hogy a helyzet ellenére élénken elindult a bányatelkek 

fektetésére irányuló igény. Amit én úgy fordítok le most egyszerűen, hogy bányászatban megvan az a vitalitás és 

túlélő képesség, ami azt fogja eredményezni, hogy egy két éven belül ez a folyamat beérik és újra azon a szinten 

fog működni az ágazatunk ahogy ezt megszoktuk. Az utóbbi évekre gondolok mert óriási potenciál van a hazai 

bányászatban, és ezt igyekszünk kihasználni és minden tekintetben képviselni. 

Minden sajátosság ellenére azt gondolom, fél egy év múlva a hazai bányászat visszatér arra a szinte, ahol volt. A 

szénhidrogén termelésben is megállt az a fajta csökkenés, ami az elmúlt néhány évben jellemezte az ágazatot 

folyamatot. Ez a folyamat is vissza fog rendeződni. Egy olyan környezetben fogunk dolgozni, amilyenben 

szeretnénk. Ezt célszerű szem elött tartani, és ennek jegyében gondoljuk végig szakmáink jelenét és jövőjét, és 

bízom benne, hogy a jelenlegi küldöttgyűlés is e szerint fog dolgozni. Ehhez kívánok sok erőt és jó szerencsét 
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Rabi Ferenc: 

 

Jó szerencsét!  

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm 110. Küldöttgyűlés résztvevőit. Sajátos veszélyhelyzetben kerül 

megrendezésre a közgyűlés. Először szeretném megköszönni a résztvevőknek küldötteknek, tulajdonosoknak 

tagtársaknak, hogy a pandémiában bányász vonatkozású gócpont nem alakult ki, és nem voltak olyan esetek, 

amik szükségessé tettek volna hatósági intézkedést. Ennek nagyon örülök és remélem ez így marad. Szeretném 

megerősíteni, amit több küldöttgyűlésen is elmondtam, hogy a hagyományőrzésben abban, hogy kultúrája van a 

szakmánknak, több mint tízezer nyugdíjas szakszervezeti tagunk, alapszervezeteink nevében is felajánlom 

együttműködésünket. Közösen kerülnek megrendezésre bányásznapi ünnepségek, koszorúzások, fellépések. 

Remélem ez a közös munka tovább erősíti bányász hagyományainkat. 

Kohász testvéreinknek is felajánlom azt az együttműködést, amiben a munkavállalók érdekében, foglalkoztatás 

érdekében, fel tudunk lépni.  

Két aktualitás hírt szeretnék megosztani. Az egyik, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. bányászainak a munkahelye 

biztonságban van, legalább 2025-ig. Reméljem, hogy bezárással, rekultivációval működéssel kapcsolatosan 

tudjuk ezt a jövőképet fenntartani. Ez is csak azt jelenti, hogy a szénre épülő villamos áram termelés 

folyamatosan csökken és befejeződik. Én abban bízom, hogy azok az új irányok, amik a tiszta szén technológia 

felé és a hidrogén gazdaság felé mutatnak, bányászati tudásra is épülnek, és közösen sikerül munkahelyeket 

teremteni és megőrizni.  

Külön gratulálok az építőanyag bányászoknak, a különleges bányatermékeket előállítóknak, akik a piaci versenyt 

állják és eredményesen sikeresen viszi tevékenységüket.  Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Remélem, 

hogy a bányászat, a kitermelő iparág ahogy Európában most hívják, újra tud majd eredményeket sikereket 

felmutatni. Ehhez OMBKE-ben meglévő szakmai tudása hozzájárul és eredményesen tudnak szervezeteink 

fellépni. 

Talán eljutottunk ahhoz a mélyponthoz, ahonnan felfelé ívelés következik.  Ennek reményében kívánok jó 

egészséget és jó szerencsét! 

 

Dr. Zoltay Ákos: 

 

Tisztelettel köszöntöm a 110. Küldöttgyűlés résztvevőit az MBSZ nevében. 

Múltunk jelenünk jövőnk a kezünkben van. Így a járvány ellenére is a magyar bányászat bizonyította 

létjogosultságát, azt a tenni akarást, amivel a magyar társadalmat szolgálni kívánja. Sikereink nem egyértelműek. 

Szénhidrogén bányászatban több mint egy éve küzdünk, hogy a bányajáradék elszámolás a TTF alapon történjék 

ne pedig az olajár alapon. Olajár fenn van, gázár pedig lenn. Arany árban fizetjük a bányajáradékot, szemben a 

négy euros földgázzal. Ezt szeretnénk elérni, hogy a parlamentben ősszel a   bányatörvény módosításával 

rendeződjék ez a kérdés is. Ebben egyébként a szakminisztériumnak és az MBFSZ támogatását is köszönjük. 

A kő kavics homok építőipari bányászat kiválóan működött. Ellátás biztonság rendben volt. Ezzel együtt 

kormányzati szinten célkitűzéssé vált, intenzív fejlesztése az alágazatnak. Ennek kapcsán építőipari stratégia 

fogalmazódik meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Ősszel lesz kormányzati döntése, reméljük, 

hogy ezek a stratégiai elemek hozzásegítenek ahhoz, hogy a kő-, kavics-, homok bányászat továbbra is működni 

tudjon. 

Ezzel együtt sajnos olyan fejlemények is vannak, hogy vannak bányavállalkozások, aminek bányatelek fektetését 

társadalmi szintű kezdeményezés alapján hátráltatják. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy minél előbb tudjunk 

eredményt elérni bányászat imázsnövelését elérjük, minden szempontból és megfelelő fórumokat kapjunk ehhez. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 70. országos bányásznap alakalmával, a miniszteri rendeletben előírt 

lehetőségek maximálisan kerülnek kihasználásra. 

Érzékeltétek, hogy kevesebb meghívót tudtunk adni, mert más az ültetési rend az Oroszlányi Művelődési ház 

termében. Ennek a vírushelyzet az oka. Küldöttgyűlés munkájához sok sikert kívánok. Köszönöm az OMBKE 

támogatását a közös jövőnk célkitűzéseinek elérésében. 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Hatala Pál:  

11óra van. Az eredeti meghívóban szerepelt, hogy határozatképtelenség esetén 11-ra újra összehívom a 

Közgyűlést. Mivel mostantól ismét összehívom a Közgyűlést, így a megjelentek számától függetlenül tudunk 

dolgozni. Az eredeti napirendek között szerepel az Alapszabály módosítás. Erre akkor van lehetőség, ha 

határozat képesek vagyunk. Ezt a napirendet ma nem tudjuk tárgyalni. Ezt megismételt közgyűlésen lehet majd 

újra napirendre tűzni. 

Izing Ferenc kérésre bejelenti: a kezdeti állapothoz képest a regisztráltak számában nem történt változás.  
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Tisztelt küldöttgyűlés, a határozatképesség nem áll fenn, 139 küldött van ezért 50%+1 fő az 70 küldöttnek kell 

jelen lenni a szavazatképességhez. Mivel ez nem áll fenn, ezért újra összehívott közgyűlés megjelentek számától 

függetlenül határozatképes. 

 

Következik a 110. Küldöttgyűlés Tisztségviselőinek megszavazása. 

Az OMBKE választmánya a következő személyeket javasolja a 110. Küldöttgyűlés tisztségviselőinek  

 

Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottság 

MÜLLEK JÁNOS  okl. olajmérnök (távolmaradt) 

MIHALIK SÁNDOR  okl. kohómérnök (távolmaradt) 

IZING FERENC   okl. bányamérnök (elnök) 

FARKAS GYÖRGY  okl. kohómérnök (helyben jelölték) 

BARICZÁNÉ SZABÓ SZILVIA okl. bányamérnök (helyben jelölték) 

 

Határozatszövegező Bizottság 

DR. FEGYVERNEKI GYÖRGY   okl. kohómérnök (elnök) 

DENCS LÁSZLÓ   okl. olajmérnök 

BŐHM BALÁZS   okl. kohómérnök (távolmaradt) 

MENDE-TOKÁR MÓNIKA  okl. kohómérnök (távolmaradt) 

HIDEG JÓZSEF                 okl. bányamérnök (távolmaradt) 

 

Jegyzőkönyv készítője 

CSÁNYI JUDIT szervező titkár 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

HUSZÁR LÁSZLÓ okl. bányamérnök 

SÁNDOR ISTVÁN okl. kohómérnök 

 

Dr. Hatala Pál:  

 

Kérdezném, hogy van-e észrevétel vagy eltérő javaslat?  (nincs ilyen jelzés) 

Kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező küldöttek és tiszteleti tagok szavazzanak a küldöttjegy feltartásával a 

tisztségekről. 

Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés a gyűlés tisztségviselőit egyhangúlag elfogadta.  

 

A küldöttgyűlés meghirdetett napirendjét, a meghívó - amit minden küldött postán megkapott - tartalmazza, ezért azt 

külön nem olvassuk fel. Alapszabály kérdését, - mivel, hogy nem határozhat ebben a küldöttgyűlés, - ezért nem fogjuk 

napirenden tartani. 

Kérném, hogy aki így elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon a küldöttjegy feltartásával. 

Megállapítom, hogy a küldöttgyűlés az írásban kiküldött napirendet egyhangúan elfogadta. 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés!  

Hagyományainkhoz híven a bányászhimnusz harangjátékát hallgatva emlékezzünk meg az előző küldöttgyűlés 

óta eltávozott bányász-kohász tagjaitól. Elmúlt évben ismét számos tagját veszítette el a bányász kohász 

társadalom nagy családja. Állva hallgassuk meg Zelei Gábor felolvasásában a névsort, kívánva elhunyt 

tagjainknak, barátainknak utolsó Jó szerencsét! Emléküket őrizzük meg!” (tiszteletadás, névsorolvasás, az 

elhunytak névsorát a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

Sajnos most hallhattuk, hogy több mint 70 tagtásunk halt meg. Köszöntőkben is elhangzott tele vagyunk 

optimizmussal a bányászat és a kohászat területén is. Nem lehet okosakat mondani a mai életünkről, amit 

röviden el szeretnék mondani az az, hogy olvasva az újságot, nézve a híreket, beszélve emberekkel, nem jobb 

nem rosszabb szakmáink helyzete, mint bárki másé. Tele vagyunk kitartással és tenni akarással. Nyilvánvaló az 

az egyesület, aki nem tud hosszú távon szakmai rendezvényeket, összejöveteleket tartani, az csonka az sérül. 

Kérem mindenki a saját környezetében próbálja tartani a lelket a tagtársakban a munkahelyeket a nyugdíjas 

körökben. Sajnos nincs itt egyetemista mivel nincs oktatási időszak. Ezért nem köszöntöttem őket. Egyesület 

korfáját tekintve 20 éven belül 1700 emberrel csökkeni fog a tagság. Nincs érdemleges utánpótlása az 

egyesületnek sem az iparból sem az egyetemről. Egyre kevesebben veszik fel a balekoktatást a selmeci 

hagyományokat. Ez nem pozitív és nem ad okot az optimizmusra. Egyszerűen ezek a tények. Tessék ennek 

megfelelően gondolkodni, amikor az egyesületet működtetjük, mikor célokat határozunk meg. Legyenek rövid 

vagy hosszútávu célok. Azt gondolom, hogy tekintettel a kialakult helyzetre nem akarok sokat beszélni erről. 

Fontos azonban megemlíteni, Szlovákiában elmarad a Selmecbánya-i Szalamander rendezvénysorozat. 
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Tisztelt Küldöttgyűlés! A tavalyi év mérleg és eredmény kimutatását a közhasznúsági jelentést a határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést, a választmány május végén elfogadta. Beadásra került minden olyan 

dokumentum, ami kötelezően beadandó az egyesület törvényes működéséhez. A közgyűlést azért is kellett 

megtartani, mert a vírus járvány által hozott korlátozó intézkedések feloldását követő 90 napon belül erre sort 

kellett keríteni meg kell tartani. Ha ezt nem tettük volna meg akkor felszámolhatóak lettünk volna.  

Az Alapszabály szerint kötelessége Kőrösi Tamás Főtitkárnak, kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Kőrösi Tamás főtitkár beszámolójáról  

 

Tisztelt Küldöttgyűlés Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, tisztelt Tagtársak!  

Minden küldötthöz eljuttatott beszámoló minden részletre kiterjed ezért röviden szólnék csak.  

Két dolgot szeretnék kiemelni: 

Első választmányi ülés január 23.-i rendben, a megszokott módon lezajlott. A következő kettő ülés már a vírus 

járvány árnyékában kellett megtartanunk.  A második ülést fizikailag, nem lehetet megtartani és ezért ülés tartása 

nélküli döntéshozatali eljárás megindításáról 2020 május 21 – június 5 közötti időszakban.  

Formabontó módon elektronikus levelezéssel és szavazással sikerült határozatokat hozni és elfogadunk a 

2019.évi eredménykimutatást és a közhasznúsági jelentést. Köszönetet mondok a választmányi minden tagjának, 

hogy ebben a rendkívüli körülmények között eleget tettek a feladataiknak. Ez évi harmadik választmányi 

ülésünket a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nagytermébe sikerült betartva az előírásokat, 

sikerült előkészíteni a közgyűlést. A másik fontos kiemelendő témán a küldöttjeinkre vonatkozik. Küldöttjeink, 

akiket a szakosztályok azért választottak meg mert tagságunk őket tiszteli a legjobban, bennük a tagság 

bizodalma rájuk mindenki hallgat. Kérem, hogy a helyi szervezetekben, szakcsoportokban, az aktívabb 

munkával lelkesíteni a tagtársakat, egyeben tartani az egyesületet. Hiszen ebben az időszakban, ha nem lehetnek 

rendezvényeink akkor elsorvadhat az egyesületi élet. Kedves küldöttek kérjük segítsétek átvészelni ezt az 

időszakot, hogy utána újult erővel folytathassuk az egyesületi munkát az örökbecsű hármas jelszavunk jegyében, 

hazaszeretet szakmaszeretet barátság. Jó szerencsét! 

 

 

Dr. Hatala Pál: Megköszöni a főtitkári beszámoló szóbeli kiegészítését. 

Az Ellenőrző Bizottság jelentését a Küldöttgyűlés résztvevői írásban megkapták. Felkéri Dr. Debreczeni Ákost, 

az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az Ellenőrző Bizottság szóbeli jelentését terjessze a küldöttgyűlés elé.  

 

Dr. Debreczeni Ákos:  

Tisztelt küldöttgyűlés! 

 

Az Ellenőrző Bizottság jelentése az OMBKE 110. Küldöttgyűlésre 

1. Az Ellenőrző Bizottság a 2019-es év gazdálkodásának ellenőrzése során az alábbi dokumentumokat tárgyalta 

meg: 

− az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, 

− az Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását, 

− a Kiegészítő mellékletet, 

− a Közhasznúsági mellékletet és 

− a Független könyvvizsgálói jelentést. 

A független könyvvizsgáló megállapítja, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az 

Egyesület 2019. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről. Az eszközök és a források egyező végösszege 

33.797.000, - Ft, a tárgyévi eredmény 5.743.000, - Ft nyereség. Az eredményből 3.850.000, - Ft nyereség 

közhasznú tevékenységből, 1.893.000, - Ft nyereség vállalkozási tevékenységből származik. 

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az Egyesület vezetése szigorú, felelős gazdálkodást folytatott 2019-

ben. A közhasznú tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó eredmény is növekedett az előző 

évhez képest. A saját tőke ezzel együtt mintegy 3 MFt-tal nőtt. A Kiegészítő melléklet szerint az Egyesület 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete jelentősen javult. 

Mindezek alapján az Ellenőrző Bizottság javasolja a 2019-es pénzügyi év előzőekben felsorolt 

dokumentumainak elfogadását. 

2. Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a 2020. évi gazdálkodási tervet és a 2020. január 01-től 2020. május 31-

ig tartó időszak pénzügyi kimutatását is. 

A járványhelyzet teljesen felborította az Egyesület megszokott tevékenységét. Rendezvényeink a korlátozások 

kihirdetését követően elmaradtak és az év hátralévő részében is bizonytalanok. Különösen súlyosan érinti a 

járvány Egyesületünket, hiszen a tagok átlagéletkora magas. 

Az előterjesztett költségvetési terv jelentős bizonytalanságokat hordoz, a tervezett bevételek teljesülése erősen 

kétséges. A terv számol az egyesületi rendezvényeink elmaradásával mind bevételi, mind kiadási oldalon. Ez 
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azonban azt is jelenti, hogy az állandó költségekhez sem járulhatnak hozzá a rendezvények. Kétséges a tervezett 

pártolói tagdíjak és támogatások teljesülése is. Nagy valószínűséggel a tervezett tagdíjbevétel sem fog teljesülni. 

Csökkenő taglétszám mellett nem reális növekvő tagdíjbevétellel számolni. Különösen igaz ez az Egyetemi 

Osztályra, ahol a 2019. évi tagdíjemelés után jelentősen megnőtt az elmaradásban lévők aránya és a távoktatás 

alatt ellehetetlenült az új tagok toborzása. 

Örvendetes, hogy igen jelentősen csökken az irodabérlet éves költsége. Sajnos bevételi oldalon is hasonló 

csökkenés van, hiszen székházunk értékesítésének elindítása miatt a bérlők is elmaradnak. 

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy egyesületünk vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, igyekszik 

alkalmazkodni a rendkívüli járványhelyzethez. Törekszik arra, hogy ne álljon le teljesen az egyesületi élet, 

lapjaink folyamatosan megjelenhessenek. Ugyanakkor szükségesnek látjuk egy vészforgatókönyv kidolgozását, 

amely a bevételek teljesüléséhez igazítva rangsorolja a kiadási tételeket. 

3. A 109. Küldöttgyűlés határozatainak teljesítésével kapcsolatban az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az 

Egyesület vezetése a határozatok szellemében tevékenykedett. Egyesületünk elnöke bizottságokat hozott létre az 

egyes működési területek átvilágítása érdekében. A bizottságok befejezték munkájukat, elkészítették jelentésüket 

és javaslatokat fogalmaztak meg. Elkészült az új Alapszabály tervezete is. 

A járvány kirobbanása lelassította a megkezdett munkát, így a fiataloknak szánt népszerűsítő anyagok eddig nem 

készültek el. Erre, lehetőség szerint még ebben az évben, sort kell keríteni. 

Az Ellenőrző Bizottság elismerően értékeli az Egyesület vezetésének elmúlt évi munkáját, amellyel törekszik a 

hosszú távú, perspektivikus működés feltételrendszerét kialakítani. Köszönetünket fejezzük ki az egyesület 

minden tagjának és támogatójának, aki munkájával és pénzbeli támogatásával hozzájárult a 2019-es gazdálkodás 

sikeréhez és segít a járványhelyzetből adódó nehézségek leküzdésében. 

 

 

Dr. Hatala Pál: köszönöm a szóbeli kiegészítést. 

Napirendünkön szerepel az Alapszabályról történő beszámolás, még akkor is, ha most erről szavazni nem 

tudunk. Felkérem az Alapszabály Bizottság vezetőjét, Dr. Lengyel Károly urat, hogy röviden adjon tájékoztatást 

az elvégzett munkáról. 

 

Dr. Lengyel Károly beszámolója  

Tisztelt Küldöttgyűlés! Elnök Úr! 

Egyesületünk két évvel ezelőtti 108., egyben tisztújító küldöttgyűlése határozott arról, hogy az Alapszabály 

bizottság a Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) és más, érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelő módosítási 

javaslatokat dolgozzon ki Egyesületünk alapszabályával kapcsolatban. Erre azért is szükség volt, mert az 

Alapszabály legkisebb változtatása is kötelezővé tette volna a törvény szerint kötelező módosítások 

végrehajtását.  

A határozat tartalmazta, hogy a tervezett módosítás során törekedni kell arra, hogy csak történelmi 

hagyományainknak megfelelő, céljaink megvalósítását szolgáló, működésünket elősegítő, az Egyesület életében 

óhatatlanul bekövetkező jövőbeni változásokat is figyelembe vevő változtatásokra kerüljön sor. 

Az Alapszabály bizottság keretein belül folyó munka során jó alkalom kínálkozott arra, hogy az érvényben lévő 

alapszabályból kivegyünk minden olyan paragrafust, amely gyakoribb változtatást igényel vagy a mindennapi 

tevékenységgel kapcsolatos, és a működésre, működtetésre vonatkozik, s ezeket egy ugyan tervezetként 

kidolgozott, de a majdani Elnökség által véglegesítendő szervezeti és működési szabályzatba (SZMSZ) vigyük 

át. Ehhez hasonlóan az Ellenőrző bizottságra vonatkozó paragrafusok is hiányoznak, mert az Ellenőrző 

bizottságot Felügyelőbizottság váltja fel, amely maga határozza meg ügyrendjét. Reményeink szerint ennek 

eredményeként egy rövidebb, feszesebb, főként általános megfogalmazásokat tartalmazó, ebből következően 

ritkábban módosítandó alapszabálya lesz Egyesületünknek. 

Vegyük sorra, melyek a legfontosabb tervezett változtatások? 

Mivel a Ptk. az egyesületek vezetőjeként elnököt vagy elnökséget határoz meg, ezért mi, hagyományainknak 

megfelelőn a testületi vezetést szem előtt tartva, a választmányt felváltó Elnökség választását javasoljuk. 

Egyébként az Egyesület alulról építkező szervezeti felépítése is ezt a megoldást kínálja. A kilenc fős 

elnökségben az elnökön kívül az eddigi főtitkár és főtitkár-helyettes helyett egy-egy alelnök képviselné a 

bányászati és a kohászati szakosztályokat, valamint egy-egy személy - célszerűen az elnök, de ez nyilván a 

szakosztályi jelölőbizottság kompetenciája - a szakosztályokat. Az Egyetemi osztály szakosztály lenne és a     

Salgótarjáni osztály, már létszáma miatt is, helyi szervezetté alakulna. 

Ugyancsak a Ptk. előírása, hogy az Egyesület működésének és gazdálkodásának felügyeletére és ellenőrzésére 

Felügyelőbizottságot kell választani. Ennek tagjai az Elnökség tagjaival együtt jelentik az Egyesület vezető 

tisztségviselőit. 

A tervezet a jelenlegi, szakmai alapon szervezett tagolást megtartotta, de az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 

tág teret enged a területi és a szakmai érdeklődés szerinti tagozódásnak. Azonos földrajzi körzetben 

tevékenykedő bányász és kohász tagtársak különösebb megkötés nélkül hozhatnak létre a helyi szervezetekkel 
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azonos besorolású területi szervezeteket vagy szakcsoportokat, munkabizottságokat. Maguk döntik el, hogy 

melyik szakosztályhoz szeretnének tartozni. A tervezet nem tesz különbséget a szakcsoportok és 

munkabizottságok között, tagjai döntik el a megnevezést. 

Lényeges változást javasoljunk az Egyesület gazdálkodásában, pontosabban a szakosztályok keretein belül 

végzett tevékenység anyagi támogatásában. A jövőben megszűnne a szakosztályok fejkvóta szerinti 

finanszírozása, helyette az éves munka- és az ehhez szorosan kapcsolódó költségtervük alapján az Elnökség által 

jóváhagyott éves egyesületi gazdálkodási tervben vagy költségvetésben számukra meghatározott költségkeretet 

használhatják fel. Úgy véljük, ez a célzott támogatást jelentő megoldás egyfajta ösztönzést jelent a szakosztályok 

felé, másrészt biztosítja az egyesületi gazdálkodás biztonságát és kiszámíthatóságát. Emellett fontos azt is tudni, 

hogy a szakosztályok már csak azért sem folytathatnak önálló gazdálkodást, mert nem rendelkeznek az ezt 

biztosító feltételrendszerrel. 

Új megoldást jelent, s a napjainkban kiszámíthatatlan egészségügyi helyzet miatt különösen fontos, hogy 

elnökségi ülést, valamint küldöttgyűlést elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, tehát személyes 

megjelenés nélkül is lehet tartani. Törvényi előírás szerint ennek szabályait az alapszabály-tervezet részletesen 

tartalmazza. 

Az érvényes törvényi előírás szerint a küldöttgyűlés nem nyilvános, azon csak a szavazásra jogosult küldöttek, a 

tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak és az elnök által vendégként meghívott személyek vehetnek 

részt. Megszokott volt, hogy tagtársaink a múltban tanácskozási joggal korlátozás nélkül részt vehettek a 

küldöttgyűlésen. Hogy ez a lehetőség továbbra is megmaradjon, de a törvény betűjének is megfeleljünk, a 

tervezet szerint a jövőben a részvételi szándékot be kell jelenteni, hogy az érdeklődők elnöki meghívóval 

rendelkezve a küldöttgyűlésen részt vehessenek. 

Néhány apróbb módosítás mellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tervezet nem tartalmazza a szakosztályi 

küldöttgyűlések évenkénti megtartásának kötelezettségét, ugyanis ez nem működött, csak nem beszéltünk róla. 

Helyette az szerepel, hogy a tisztújító küldöttgyűlésen kívül szükség szerint bármikor összehívható szakosztályi 

küldöttgyűlés. Fentebb említettük a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a Felügyelőbizottság 

ügyrendjét. Mindkét dokumentum tervezetét kidolgoztuk azért, hogy lássuk és ellenőrizhessük, hogy a jelenlegi, 

nagyon alapos, elődeink tiszteletre méltó munkáját tükröző alapszabály paragrafusai a szükséges korrekció után 

szerepelnek vagy az új alapszabályban, vagy a szervezeti és működési szabályzatban. Sőt, a szervezeti és 

működési szabályzat annyival több lett, hogy korszerűsítve és aktualizálva tartalmazza az Egyesület korábbi 

szabályzatait, ügyrendjeit. A szervezeti és működési szabályzatot egyébként a leendő Elnökségnek, a 

Felügyelőbizottság ügyrendjét pedig a leendő Felügyelőbizottságnak kell véglegesítenie.  

Az alapszabály-tervezet részletesen tartalmazza azokat a hatályba léptető és átmeneti intézkedéseket is, amelyek 

szerint a módosítás cégbírói jóváhagyását követően kell eljárni a tisztújítás során.  

Szeretném megköszönni a bizottsági tagoknak és részvevőknek, akik javaslatival segítették a munkánkat, és 

nekik köszönhetően megszületett ez a tervezet és a következő közgyűlésen elfogadásra kerülhet ez a javaslat 

 

 

Dr. Hatala Pál: Köszönöm a szóbeli hozzászólást. Alapszabály napirendet nem tudjuk megszavazni. 

Napirenden kellett tárgyalni ezt a kérdést, ez az elmúlt évi Küldöttgyűlésen határozat volt. Ezért kértem Lengyel 

Károlyt, hogy tartsa meg a beszámolót, mert erre határozat született. Két írásos indítvány érkezett az alapszabály 

javaslathoz. Ezt a két indítványt evidenciában tartjuk, akkor, majd ha a napirend lehetővé teszi az alapszabály 

tárgyalását, akkor elővezetjük, elfogadjuk.  

(Az elnöki javaslatot a Küldöttgyűlés 51 igen, 10 ellenszavazattal tudomásul vette) 

 

Hozzászólásra jelentkezett a Bányászati Szakosztály elnöke: 

 

 

Törő György: 

Tisztelt elnök úr! 

Helyi szervezeteinktől visszajött véleményt szeretném ismertetni. 

Egyesületünkben tradíció volt a létszámarányos képviselet, minden döntési szinten – szakosztályi, egyesületi 

küldöttgyűlés küldöttek, választmányi tagok tekintetében.  

Rotáció – az elnök, főtitkár, főtitkár-helyettes személyét illetően – konszenzusos alapon valósult meg. 

Kérdések voltak tagtársainktól: a Választmány miért nem lehetne = az Elnökséggel?  Elfogadjuk, hogy 

hatékonyabb a 9 fős elnökség! Felvetődött kérdésként: milyen indokrendszer alapján született meg az Elnökségre 

ilyen összetétele?  

Nem találkoztunk ezzel a kérdéssel korábban. 

A Bányászati Szakosztály Helyi Szervezetei egységesen a mellett foglaltak állást, hogy a létszámarányos 

képviselet a leendő Elnökségben is megmaradjon! 

Két pontot idéznék a véleményező kollégáktól megkapott tervezetekből: Az SzMSz az egyesületi tisztújításról: 
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„id) a (jelölő)bizottságnak ügyelnie kell arra, hogy a jelöltek a szakosztályokat lehetőleg arányosan 

képviseljék.” 

Ez számunkra azt jelenti, hogy a szakosztályok létszámarányát vegye figyelembe a Jelölő Bizottság. 

Ezzel szemben az alapszabály tervezetbe, amiről majd dönteni kell, szakosztály alapú az elnökség összetétele   

1-1 szavazattal. Ellenben, ha érvényesülne a létszámarányos képviselet, akkor a bányászati Szakosztály 4 

képviselettel rendelkezne a többi szakosztály 1-1 képviseletével szemben. 

 

Javaslatom volt – a létszámarányos képviselet a 6 elnökségi tag között, mely szavazati arányban testesül meg. 

Ez irányú javaslatom a választmányi ülésen, szerintünk jogalap nélküli elutasításra került a Ptk-ra történő 

hivatkozással – „az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntéseit” – tehát mindenkit 1 szavazat illet 

meg, így nem lehet a Választmányt megszavaztatni a létszámarányos képviselet ügyében! – ezt az 

alapszabályban igenis rögzíteni lehet! 

Konszenzusos, a tradícióinknak megfelelő megoldást kell, hogy találjunk! 

Az OMBKE Küldöttgyűlése az új Alapszabály elfogadását az új Szervezeti és Működési Szabályzat végleges 

tervezetének együttes ismeretéhez köti. Még egyszer finomítva, tökéletes egészet képezzen e két dokumentum – 

érthető és konszenzusos megoldást várunk! 

Tartsuk meg a korábbi alapelvet – az ASZ-ban szerepeljen minden, ami kötelező, és ritkán változó! 

A szakosztály javaslata: Az új Alapszabályban szereplő Elnökség összetétele vagy az Elnökség tagjainak 

évenként megállapított szavazati aránya - a korábbi hagyományok szerint - tükrözze az Egyesület meglévő, 

illetve tervezett szakosztályainak tárgyév január 1-jei létszámarányát. 

 

A Bányászati Szakosztály hátrányos helyzetbe hozatala miatt a jelenlegi tervezetet küldöttjeink nem támogatják! 

Kérjük javaslatunk mérlegelését, hiszen az Alapszabály megszavazásához ¾ - es többség kell!  

A jelenleg elfogadni kívánt új Alapszabály évtizedekre meghatározza Egyesületünk sorsát. Azon alapjaiban 

változtatni – ahogy most is elfogadni - csak egyetértésben lehet!  

 

 

Dr. Hatala Pál: Az alapszabállyal kapcsolatos kérdésekre jövőre vissza fogunk térni. Dánfy Lászlónak volt még 

írásos javaslata, azokat figyelembevételre fogjuk kerülni. venni. 

Felkérem a Határozatszövegező Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatokat 

 

 

Dr. Fegyverneki György: 

 

Határozati javaslatok: Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Budapesten, 2020. 

augusztus hónap 29. napján megtartott, 110. Küldöttgyűlésének határozat-javaslatai 

 

1-110/2020. (08.29.) számú határozati javaslat:  

A Küldöttgyűlés az OMBKE 2019. évről szóló közhasznúsági jelentését fogadja el. 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta 

 

2-110/2020. (08.29.) számú határozati javaslat:  

A Küldöttgyűlés az OMBKE 2019. évről szóló számviteli beszámolóját fogadja el és vegye tudomásul a 

választmány által elfogadott mérleget.  

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta 

 

3-110/2020. (08.29.) számú határozati javaslat: 

A Küldöttgyűlés fogadja el az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2019. évi tevékenységéről.  

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta 

 

4-110/2020. (08.29.) számú határozati javaslat: 

A Küldöttgyűlés az OMBKE 2020. évi gazdálkodásáról szóló tervet fogadja el, azzal, hogy az év 

hátralévő részében fokozott figyelemmel kell kísérni annak teljesülését az Ellenőrző Bizottság 

ajánlásainak figyelembevételével. 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta 

 
Hatala Pál: Eldöntötte a választmány, hogy idén a vírus helyzetre való tekintettel kitüntetetteket nem hívjuk 

meg, hanem a 111. Küldöttgyűlésen ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra a kitüntetések. 
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Kitüntetések felolvasása következik. Kérem Főtitkár urat, hogy olvassa fel az idei tiszteleti tagságra jelölteket és 

a már odaítélt kitüntetéseket.  

 
Kőrösi Tamás Tisztelt Küldöttgyűlés! Az egyesületi munka keretében az egyesületért, az egyesület céljainak 

megvalósulásáért, a szakmáink fejlesztéséért és hagyományaink ápolásáért több évtizedes munkájukkal sokat 

fáradoztak, s ezzel a tagság többsége előtt elismerést és nagyrabecsülést szereztek, az egyesület tiszteleti 

tagjának jelöli a választmány: 

Balázs Tamás okl. kohómérnök 

Hamza Jenő okl. bányamérnök 

Horányi István okl. bányamérnök 

Dr. Farkas Géza okl. bányamérnök 

Katkó Károly okl. kohómérnök 

Kovács János okl. Gázipari mérnököt. 

Felsorolt jelöltek közül a 111. Küldöttgyűlés annyi tiszteleti tagot fog választani, hogy az 50 fős keretet ne lépjük 

túl. Kitüntetések felolvasása következik. . (A kitüntetettek listáját, a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 

 

Hatala Pál: kitüntetettek elnöki levélben kapnak értesítést. 

 
Hozzászólások: 

 
Bársony László: Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Szomorú! 1896-ban indult Péch Antal munkája nyomán bányászati szakképzés Tatabányán, ez idén szeptember 

elsejével megszűnik. A patinás épület fizikailag is megszűnik így, jelentős bányász értékek maradnak ott 

reméljük, hogy a múzeumok megszerzik ezeket. Annyi öröm az ürömben a neve az új képzési központ nevében - 

Péch Antal neve - is megmarad. 

Bízom benne, hogy jövő május végére amikor reményeink szerint sor kerül a 11. Országos Bányász Kohász 

Erdész találkozóra Tatabányán és annak keretein belül a 111. Közgyűlésen béke is barátság fog dominálni az 

alapszabály tekintetében is. Meg kell hallani a helyi szervezetek kérését javaslatait is. Belső ellentétek nem 

kellenek. 

A tatabányai önkormányzat szerint azok a feltételek, amelyek, az idei BKE találkozóra, létrejöttek, azok jövőre 

is fennállnak. Fontos lenne a jövő évre, hogy minden helyi szervezetnek legyen fontos ez a rendezvény, és tegye 

oda magát teljes odaadással. Bízom benne, hogy ez a találkozó létrejön. 

 

 

Podányi Tibor:  

Tisztelt elnökség. Tisztelt küldöttgyűlés! 

Szeretném megköszönni, aki az elmúlt 21 évben a munkámat segítette. Felmentésemet úgy kértem, hogy 

javaslatom is van arra, hogy ki folytassa a munkámat. Szeretném, ha megismernétek Dr. Vigh Tamást, aki a 

felelős szerkesztője a Bányászat lapnak. 

 

 
Dr. Nyitray Dániel:  

Jó szerencsét! Tisztelt Küldöttgyűlés!  

Három bejelentésem van. Ez év május 11-én Miskolc város ünnepén, az Észak-Kelet Magyarország 

Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány az év civil szervezete kitüntetésben részesült. A helyi emlékek és a 

hagyományok ápolásáért kapta az alapítvány. Július 28-án emlékeztünk meg a diósgyőri kohászat 250 éves 

jubileumáról. Köszönöm Elnök úrnak és Bocz Andrásnak, hogy részt vettek és üdvözlő beszédet mondtak. 

Harmadik, hogy minden év szeptemberében szoktuk megrendezni Fazola napokat. Idén ez elmarad, de egy 

kiállítás lesz a vírushelyzet miatt. Köszönöm jó szerencsét! 

 

 

 

Dr. Hatala Pál, elnök: 

Egyesületünk 128 éve működik. A választmánynak a küldöttgyűlésnek joga van bármit átalakítani. Három éve 

ezzel foglalkozunk, hogy „Hogyan tovább OMBKE”. Még senki sem mondta, hogy az összetartozás 

megváltozna. Mindenki gondolkodjon el azon, hogy az OMBKE csak ilyen módon tudja megtartani a 

jogfolytonosságát. Ez 128 év alatt megvolt a barátság, közös akaratból hoztunk szabályokat. Nem kell félni attól, 

hogy ez másképp lesz. A létszámarányok változnak, meg fog fordulni 20 éven belül a mostani létszám 

megoszlása. Akarjuk-e az OMBKE-t tovább vinni vagy új gondolatokat akarunk fogalmazni. Meg fogom tartani 
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a 3. „hogyan tovább OMBKE?” rendezvényt. Mindenki elmondhatja, hogy mit akar. Közösen döntünk, hogy mi 

legyen. Köszönöm, hogy eljöttetek! Az elmúlt évet a bíróság felé is, így le tudjuk zárni. 

Kérem, hallgassuk a Bányász-, Erdész- és Kohász Himnuszt. 

 

A Jegyzőkönyv a rögzített hanganyag alapján készült. A hanganyagot az OMBKE Titkársága őrzi, abba bárki 

belehallgathat. 

 

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

 

……………………….. 

       Csányi Judit 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

_____________________                                     ____________________ 

         Huszár László                                                        Sándor István 


