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Alapvető szándékunk, hogy a Tagtársak
tájékoztatása
időbeliségét
rövidítsük,
tájékozottságát ily módon is javítsuk, a
hírek időszerűsége ne vesszen el.
Szeretnénk a híreket, tájékoztató anyagokat,
beszámolókat heti rendszerességgel közzé
tenni.
Szent Borbála a bányászok és kohászok
védőszentje, ezért e magasztos jelentőségű
napon, 2020. december 04-én küldjük meg
első Hírlevelünket. Idén, de várhatóan
egyáltalán a jövőben is fontos, hogy
védőszentünk rajtunk tartsa óvó tekintetét!

Tisztelt Egyesületi Tagtársaim!
Az Egyesület Választmánya már többször
tárgyalt arról, hogy szükséges lenne
legalább hetente egyszer a valamennyi
Egyesületi Taghoz eljuttatható tartalmú, a
legfontosabbnak ítélt aktuális híreket
tartalmazó HÍRLEVÉL indítása az
OMBKE honlapon.
Tekintettel a már hónapok óta tartó
COVID19 vírushelyzetre, annak ma még
láthatatlan végére és arra, hogy most már a
műszaki feltételek, a nagyobb Egyesületi
tárhely is lehetővé teszi ennek az igénynek
a kielégítését a vezetőség tagjainak
egyhangú döntésével elindítjuk az OMBKE
HÍRLEVÉL rendszeres küldését.

Bízzunk abban, hogy Egyesületünk
sikeresen vészeli át ezt az időszakot is és
jövő évi, majd hosszabbtávú feladatainkra
is megfelelően tud felkészülni.
A
Hírlevéllel
kapcsolatos
minden
észrevételt,
visszajelzést,
javaslatot
örömmel fogadunk. Kérem, hogy ezeket a
visszajelzéseket Zelei Gábor igazgató úrnak
küldjétek meg.
Kérem, tartsátok be a mostani rendkívüli
szabályokat!
Jó egészséget kívánok Mindannyiótoknak!
Jó szerencsét!
Hatala Pál

Dr. Szabados Gábor búcsúztatása

A Választmány nevében az ülésen
Egyesületünk elnöke köszönetet mondott
Dr. Szabados
Gábornak a nagy
odafigyeléssel és alapossággal végzett
munkájáért, az Egyesület megújítása
érdekében
odaadással
folytatott
tevékenységéért,
az
Egyesület
gazdálkodásának takarékos és eredményes
irányításáért, az Egyesület működését
segítő,
körültekintő
kapcsolatépítő
szerepéért. Ez a köszönet a Választmányi
ülésről
készült
jegyzőkönyvben
a
választmányi
tagok
egyhangú
támogatásával is rögzítésre került.

Tisztelt OMBKE Tagok!
Tájékoztatom Egyesületünk tagjait, hogy
Dr. Szabados Gábor ügyvezető igazgató
2018.
december
17-én
kezdődött
munkaviszonya, kérésére, 2020. november
19-ével véget ért.
A
hazai
vírushelyzet
miatti
rendelkezéseknek
és
tiltásoknak
megfelelően az Egyesület Választmánya
november 18-i ülésén - sajnos szerény
körülmények között - búcsúztatta el Dr.
Szabados Gábort.

Az Egyesület képviseletében, mint elnök
kívánok Dr. Szabados Gábornak tartósan jó
egészséget és kérem Őt, hogy a Bányászati
Szakosztály tagjaként vezetői és szakmai
tapasztalataival lehetősége szerint jövőben
is nyújtson támogatást mind a Szakosztály,
mind
az
Egyesület
vezetőségének
munkájához.
Jó szerencsét!
Hatala Pál

Az új ügyvezető bemutatkozása

Kinevezésem
napján
az
Egyesület
Választmányának
tagságáról
az
összeférhetetlenség elkerülése érdekében
lemondtam, amit elnök úr elfogadott.

Köszönöm szépen a bizalmat, sokat
jelentett számomra, hogy a Választmány
egyhangúlag választott meg az Egyesület
ügyvezető igazgatójává. Ötvenhárom évesés két nagykorú lányom büszke apukája
vagyok. Geofizikus mérnökként végeztem a
Miskolci Egyetemen 1992-ben és lehettem
évfolyamunk
valétaelnöke.
Mérnökközgazdász
oklevelemet
1995-ben
vehettem át.
2014 óta vagyok tagja az Egyesületnek.
Pályámat a MOL Nyrt-ben kezdtem 1993ban a Hazai kutatás divízióban értelmező
geofizikusként.
Összességében több, mint két évtizedet
töltöttem a MOL Csoport hazai és külföldi
vállalatainál különböző területeken és
pozíciókban.
Ezt követően 2016-tól a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal elsőszámú vezetője
voltam elnök-helyettesként, majd az
átalakulást követően az első elnöke lettem a
Magyar
Bányászati
és
Földtani
Szolgálatnak. 2018-tól vállalkozóként
végzek szakértői munkákat.
Társadalmi feladatokat is ellátok, a Magyar
Geofizikusok
Egyesületének
és
a
Földtudományi
Civil
Szervezetek
Közösségének vagyok az elnöke, valamint
a
Magyarhoni
Földtani
Társulat
Választmányának tagja.

Az OMBKE Választmánya tagjaként az
elmúlt időszakban aktívan részt vettem az
Egyesület vezetésében. Tagja lehettem az
u.n. „Ad Hoc Bizottságnak”, mely a
diákhagyományok
körül
kialakult
nézeteltérések kezelésére volt hivatott.
Ezen felül felkérést kaptam az OMBKE
megújulása
érdekében
létrehozott
„Szervezeti és Működési Szekció”
vezetésére. A munka eredményeként
kidolgozott javaslatokat a Választmány
részére terjesztettük elő. Jelenleg a
„Bányász-Kohász-Erdész
Találkozó”
szervező bizottságának vagyok a tagja.
Jelentős hangsúlyt szeretnék fektetni a
belső kommunikáció javítására. Mindent
elkövetek, hogy az Alapszabály-tervezet
megnyugtató
módon
kerüljön
véglegestésre. Fontosnak tartom, hogy az
Egyesület rendelkezzen állandó saját
bevétellel. Kiemelt feladatom lesz az új
székház megtalálása, természetesen az
Egyesület
lehetőségeit
maximálisan
figyelembe véve. A bányászati- és
kohászati múzeumok helyzetének javítását
is fontos feladatnak tartom.
Nagyon bízom abban, hogy szakmai
elkötelezettségem,
tapasztalatom
és
kapcsolatrendszerem alkalmassá tesz a
feladat ellátására és ugyan olyan magas
színvonalon folytathatom azt a munkát,
amit elődöm, Dr. Szabados Gábor kifejtett
az Egyesület javára.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

Miniszteri elismerések

A Szent Borbála napi országos központi
ünnepség megrendezése – így a miniszteri
elismerések átadása is – a pandémia miatt
2020. december 4-én sajnos nem
lehetséges, erre egy későbbi időpontban
kerül sor.

-Szent Borbála érem (kohász) elismerésben
részesül:

Szent Borbála nap alkalmából Prof. Dr.
Palkovics
László
innovációs
és
technológiai miniszter úr miniszteri
elismeréseket adományozott. Egyesületünk
tagjai közül:
-Szent
Borbála
érem
elismerésben részesült:

(bányász)

Dobóczky István főmérnök, TEKA Zrt.
Dr. Sevcsik Mónika HR igazgató,
DUNAFERR Zrt.
Vlaszák Mihály ügyvezető igazgató,
METALLOGLOBUS Fémöntő Kft.
-Miniszteri Elismerő Oklevél elismerésben
részesül:
Dr. Kertész Botond bányászati igazgató,
COLAS Északkő Kft.
Dr. Bohus Géza robbantásvezető, Borsod
Dolomit Kft.
Dencs László EBK vezető, Magyar
Földgáztároló Zrt.

Szívből gratulálunk minden elismerésben
részesült tagtársunknak és további sikereket
és jó egészséget kívánunk!

Elismerő emléklap

Dunaújvárosban a NME Kohó- és Fémipari
Főiskolai
Karán
a
Selmeczi
Hagyományokat 1969-ben honosították
meg. Ennek megünneplésére az 50 éves
évfordulón 2019-ben tartottak egy emlékszakestet. Az évfolyam valétaelnöke Vass

Miklós volt. A Választmány 2020.
november 18-i ülésén egyhangúlag úgy
határozott, hogy mint megerősítő gesztust,
Elismerő emléklapot adományoz a 14 fő
hagyománytartó részére
Vass Miklós, valétaelnök
Balczár Zoltán,
id. Bárczy Zoltán,
Besenyei András,
Demjén András,
Farkas Péter,
Fehér András,
Fojtyig Béla,
Miskolczi László,
Sütő Enikő,
Szántó Jenő,
Széles Ottó,
Szilágyi József,
Temesszentandrási Guido

BKL Kohászat

Örömmel értesítjük Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a honlapunkon már elektronikus
formában elérhető a BKL Kohászat 2020/56 száma. A nyomtatott példányok január
során kerülnek postázásra.

E-mail címek egyeztetése

Tisztelt Tagtársunk,
A héten a szakosztályok vezetősége részére
kiküldtünk egy kérést a tagok adatainak
egyeztetése és az elmaradt tagdíjak
rendezésének segítése érdekében.
Szeretnénk, ha minél több tagtársunkkal
elektronikusan is tudnánk a kapcsolatot

tartani. Ennek a pandémiás időszakban a
szokásosnál is nagyobb jelentősége van.
Jelenleg kb. 1000 tagtársunk e-mail címe
hiányzik vagy már nem érvényes.
Kérjük segítsék az adategyeztetésben a
szakosztályok vezetőségének munkáját!

Elmaradt tagdíjak befizetése

Sajnos Egyesületünk több tagja még nem
fizette meg az esedékes tagdíját. Mivel az
Alapszabály 3§ (6) c) pontja szerint, aki
tagdíjfizetési kötelezettségének egy éven
túl, kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem
tesz eleget, az egyesület törli a tagok
sorából, és ezzel a tagsága megszűnik.
Nagyon bízunk abban, hogy egyetlen
tagtársunkat sem kell tagdíj elmaradás miatt
törölni
a
tagok
sorából,
ez
a
figyelemfelhívás is ezt a célt szolgálja.
Emlékeztetőül a 2020. évi alaptagdíj
mértéke: 12 000 Ft.
Kedvezményes tagdíjat fizet
1) a diák, 25. életéve betöltése december
31-ig, amikor a tagdíj mértéke 3 000 Ft/év
2) a pályakezdő, 30. életéve betöltése
december 31-ig, amikor a tagdíj mértéke 6
000 Ft/év
3) az OMBKE tag házastársak
(amennyiben nem esnek más, nagyobb
kedvezmény alá): 6 000 Ft/fő/év
4) a nyugdíjas*, 75. életéve betöltése
december 31-ig, amikor a tagdíj mértéke 6
000 Ft/év

5) a nyugdíjas, 75. életéve betöltését
követő év január 1-től, amikor a tagdíj
mértéke 3 000 Ft/év
*Nyugdíjasnak minősül az a tagtárs, aki
65. életévét betöltötte, vagy 65 évnél
fiatalabb, de már nyugdíjban, vagy
nyugdíj jellegű egyéb ellátásban
részesül.
Tiszteleti
mértékű.

tagjaink

tagdíja

önkéntes

Kérem, hogy tagdíj elmaradását lehetőleg
banki átutalással szíveskedjen teljesíteni.
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP
Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-3231011900000000). Kérem, hogy a „Közlemény”
rovatban feltétlenül tüntesse fel nevét és
tagi azonosítóját.

1% felajánlása

Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41

Reméljük, hogy a Hírlevelünk elnyerte a tetszését! Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit ezen a fórumon szeretne megosztani tagtársainkkal,
kérjük az ombke@ombkenet.hu e-mail címre küldje le.

