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Az OMBKE választmányának ülése

A Választmány az ülését 2003. március 20-
án, Budapesten, az OMBKE tanácstermében dr.
Tolnay Lajos elnökletével tartotta meg. Az ülés
elején a Választmány tisztelettel adózott elhunyt
tiszteleti tagjaink Benyovszky Móric okl. gépész-
mérnök Szalay Jenõ kohász technikus, Szebényi
Ferenc okl. bányamérnök és dr. Havasi László okl.
kohómérnök, az elõzõ ciklus választmányi tagja
emlékének.

A napirendek tárgyalása során a Választ-
mány az alábbi határozatokat hozta:

V. 1/2003 sz. határozat:
Az OMBKE a 92. küldöttgyûlést 2003. május

16-án, Pécsett tartja.

V. 2/2003 sz. határozat:
A Választmány jóváhagyja az Érembizottság

elõterjesztését és javasolja, hogy a 92.
küldöttgyûlés hét egyesületi tagot (Klemencsics
István, dr. Vörös Árpád, Lohrmann Keresztély,
Csömöz Ferenc, Pálfy Gábor, dr.Zsámboki Lász-
ló, Mátrai Árpád) válasszon meg tiszteleti tag-
nak.

A Választmány elfogadja az Érembizottság-
nak a 92. küldöttgyûlésen kitüntetendõ szemé-
lyekre vonatkozó javaslatát. A vita alapján a vá-
lasztmány z. Zorkóczy Samu egyesületi éremben
részesíti még id. Kaptay Györgyöt.

A pártoló jogi tagok közül az Érembizottság
javaslatán túlmenõen a választmány OMBKE
nagy plakettben részesíti a PANNONPOWER
Rt-t és kis plakettben annak elnök-vezérigazga-
tóját, Somosi Lászlót.

V. 3/2003 sz. határozat:
A választmány az Ellenõrzõ Bizottság és a

könyvvizsgáló véleményét is meghallgatva elfo-
gadta az OMBKE 2002. évrõl szóló jelentését az
egyesület gazdálkodásáról. 

V. 4/2003 sz. határozat:
A választmány jóváhagyja a fõtitkár által be-

terjesztett pénzügyi tervet, mely szerint 2003-ban
a kiadások a bevételekkel egyensúlyban kell ma-
radjanak. 

Egyúttal jóváhagyja az éves terv mellékletét
képezõ „A 2003. évi terv végrehajtásának irány-
elvei és feltételei“ megnevezésû dokumentum-
ban foglaltakat.

V. 5/2003 sz. határozat:
A választmány a szakmai továbbképzésben

való egyesületi közremûködést az OMBKE köz-
hasznú tevékenységének fontos részének tekinti.
Ezen tevékenység megszervezésére és koordiná-
lására Oktatási Bizottságot hoz létre, melyre az
érintet szakosztályok egy-egy bizottsági tagot de-
legálnak. 

V. 6/2003 sz. határozat:
A választmány elfogadta az MBSZ-nek BKL

Bányászat kiadására vonatkozó ajánlatával kap-
csolatos, írásban elõterjesztett álláspontot, és
egyetértett a javasolt válaszlevél elküldésével.

Dr. Gagyi Pálffy András jegyzõkönyve alapján
összeállította PT

A Bányászati Szakosztály 2003. február 20-ai
vezetõségi ülése

Az OMBKE budapesti, Fõ-utcai tanácster-
mében tartott ülésen Tamaga Ferenc elnök meg-
nyitója után dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati
Szövetség fõtitkára tartott ismertetõt a 10 éve ala-
kult Szövetség történetérõl, tevékenységérõl. A
Szövetség, mint a bányavállalkozók érdekvédel-
mi szervezete elsõsorban a törvények elõkészíté-
sében a bányászat érdekében fejti ki munkáját.
Együttmûködést ajánlott az OMBKE-vel is a kö-
zös célok érdekében, köztük – bizonyos feltéte-
lekkel – a BKL Bányászat finanszírozásában.

Dr. Tóth István hozzászólásában hangsúlyoz-
ta, hogy az együttmûködés szükséges, amit ön-
zetlen összefogással kell megvalósítani. Tamaga
Ferenc megköszönte az elõadást, és az Egyesület
álláspontjának kidolgozását tartotta szükséges-
nek.

A Szakosztály vezetõsége a 2003. évi munka-
tervet helyszíni kiegészítések után egyhangúlag el-
fogadta. (A munkatervet lásd alább.)

Az OMBKE alapszabály bizottsága az alap-
szabály néhány célszerû átdolgozásán dolgozik,
mely kérdéseket széles körben tovább kell vizs-
gálni. A választmány kis mértékû tagdíjemelés-
rõl, és a Bányász-Kohász-Erdész Találkozó két-
évenkénti megrendezésérõl döntött. (L. választ-
mányi ülés, feljebb.)

Egyesületi ügyek



Ugyancsak elfogadta a vezetõség a 2003. évi
küldöttgyûlésen kitüntetendõkre vonatkozó elõ-
terjesztést.

A Szakosztály vezetõsége egyetértõleg meg-
hallgatta és tudomásul vette a Kõ-, kavics- és ás-
ványbányászati Szakcsoport megalakulásáról
szóló beszámolót, melyet a szakcsoport vezetõje
Nagy Lajos (OMYA, Eger) terjesztett elõ.

A Szakosztály vezetõség a következõket a
Szakosztály tagjai közé egyhangúlag felvette: Bí-
ró Zsolt, Pásztor Ferenc, Dörömbözy Árpád, Gáthy
Sándor, Fehér József Zoltán, Molnár Péter, Varga
Tibor, Gál Roland, Simon József, Tarczali László,
Kamenyeczky Tamás, Földesi Pál, Énekes Ede,
Borsi Attila, Sáros Bálint, Szilágyi László.

Lóránt Miklós beszámolt arról, hogy Miskol-
con, a háttérvállalatok problémái, megszûnése, a
feltételek romlása miatt a bányász és kohász he-
lyi szervezetek mindinkább egymásra vannak
utalva, közös erõvel a régi „osztály” szervezõdés
mintájára szervezik az egyesületi életet.

Benke István javasolta, hogy a Bányászat Év-
ezredes Története utolsó köteteként egy bányá-
szati almanach jelenjen meg 2005-ben. A Szak-
osztály vezetõsége a kezdeményezést támogatja.

Katona Gábor emlékeztetõjébõl 
összeállította PT

Az OMBKE Bányászati Szakosztály 
2003. évi munkaterve

Statisztikai adatok

A Szakosztálynak 2003. januárjában 1636
nyilvántartott tagja van. 2002-ben tagdíjat fizetett
1560 fõ, melybõl a 60 és 70 év közöttiek száma
442, a 70 év fölöttiek száma 440. 

A Szakosztály a munkáját 14 helyi szervezet-
ben és 8 szakcsoportban végzi.

A szakosztály célkitûzései

– a helyi szervezetek és a szakcsoportok mûködé-
si feltételeinek biztosítása, 

– a BKL Bányászat megjelenésének elsõdleges
biztosítása,

– a 2004. évi miskolci bányász-kohász-erdész ta-
lálkozó elõkészítése,

– a hazai bányászat súlypontjának átrendezésére
való tekintettel, a pártoló tagvállalatok körének
bõvítése, 

– a pártoló tagvállalatokkal személyi kapcsolatok
kiépítése, a támogatók számára az egyesület
mûködésébõl származó elõnyök felajánlása,

– a taglétszám szinten tartása, 
– az SZJA 1 % egyesületi felajánlásának szorgal-

mazása,
– az egyesülettel együttmûködve a pályázati le-

hetõségek nyomon követése,
– az egyetemmel együttmûködve a fiatalok egye-

sületi életbe való bevonása,
– minden olyan kezdeményezés támogatása,

amely a bányász szakma, az egyesületi élet ér-
dekét szolgálja,

– a bányászatban, valamint a villamosenergia-
iparban mûködõ egyéb szervezetekkel jó kap-
csolat fenntartása (MBSZ, BDSZ, Mérnök Ka-
mara, ETE, MET, stb.),

– a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattar-
tás az egyesületen keresztül (bányászati világ-
kongresszus elõkészítõ bizottsága, Nemzetközi
Bányamérõ Szervezet osztrák, német, lengyel,
erdélyi szervezetek)

Nagyrendezvények és kiemelt programok 

– „Jó szerencsét” köszöntés emlékünnepsége,
Várpalota, április 10.

– Közgyûlés, május
– Biztonság és környezetvédelem a bányászat-

ban, Miskolc, május 22-24.
– Bányászati Munkavédelmi Konferencia, Buda-

pest, május 26-27.
– INDUSTRIA, Budapest, május 27.
– XLII. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalat-

csere, Pécs, június 11-13. 
– Szalamander-ünnepségek, Selmecbánya, szep-

tember 12.
– XXXVI. Bányagépészeti és bányavillamossági

konferencia
– Bányagazdasági konferencia, az õsz folyamán,
– központi bányásznap és Borbála-napi ünnep-

ség szervezése,
– 250 éves a szénbányászat: ünnepi választmányi

és szakosztályvezetõségi ülés, Sopron június 13.
A fentieken túl majdnem minden helyi szer-

vezet rendez saját Borbála-napi és bányásznapi
megemlékezést.

A BKL Bányászat tervezett megjelenése

Kiadását évi 6 alkalommal, változatlan for-
mában kívánjuk megjelentetni. A lapszámok vár-
ható megjelenési üteme:
– 2003/1. szám: február 28.  (Borbála napok)
– 2003/2. szám: április 20.
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– 2003/3. szám: június 20. (Mecseki célszám)
– 2003/4. szám: augusztus 18. (92. küldöttgyûlés)
– 2003/5. szám: október 20. (egyetemi szám)
– 2003/6. szám: december 10. 

Tervezett szakmai elõadások, rendezvények, 
tanulmányutak

A helyi szervezetek és szakcsoportok a követ-
kezõket tervezik az év folyamán:

szakmai elõadás: 100
szakmai tanulmányút: 18
társadalmi rendezvény: 46
Majdnem minden helyi szervezet és szakcso-

port ígéretet tett a BKL Bányászatban történõ
rendszeres cikk- és híranyag megjelentetésére.

A helyi szervezeteken és szakcsoporton kívül
jelentõs munka folyik a 8 alapítvány és 2 baráti
kör keretében.

Szakosztály-vezetõségi ülések

I. negyedév: Budapest, 2003. február 20.
a 2003. évi munkaterv pontosítása,
kitüntetési javaslatok,

II. negyedév:  Budapest, június 4.
közgyûlési beszámoló,
a BKL Bányászat helyzetének áttekintése, a
felelõs szerkesztõ beszámolója,
a Mátraaljai és a Budapesti Szervezetek lap-
értékelése,

III. negyedév:  Budapest, szeptember 17.
a pénzügyi helyzet alakulása, 
a helyi szervezetek munkája,
a 2004. évi tisztújítás elõkészítése,

IV. negyedév:  Budapest, december 10.
a 2004. év elõkészületei,
évzáró baráti összejövetel.

Javaslatok

– folytatni kell az egyesület ügyvezetésének át-
alakítását, hatékonyabbá tételét, melyet szak-
osztályunk támogat,

– a pénzügyi stabilitás megteremtéséért – a tag-
díjfizetési fegyelem örvendetes megszilárdulá-
sán túl – az egyesület és a szakosztály ügyveze-
tésének mindent meg kell tennie, 

– pályázati lehetõségeket is fel kell kutatni a for-
rások kiegészítéséhez.

Budapest, 2003. február

A veszprémi szervezet életébõl

Az OMBKE veszprémi szervezete 2003.
március 5-én szakülést tartott „Energetikai termé-
szeti erõforrások. Remények, aggodalmak és gon-
do(lato)k a XXI. század elején” címmel. A nagy
érdeklõdéssel várt elõadásra dr. Horn Jánost, a
BDSZ elnöki fõtanácsadóját, az OMBKE Bá-
nyászati Szakosztály budapesti csoport elnökét
kértük fel.

Bács Péter, a helyi szervezet elnöke köszöntõ-
je után az 52 vetített ábrával színesített elõadás
nemcsak szakmánk legfontosabb kérdései mel-
lett széles kitekintést adott a hazánkban Európá-
ban és a világban érvényesülõ fõ folyamatokra:

– növekszik a Föld lakossága, az energia
igény, átlaghõmérséklet, 

– csökken az ásványi nyersanyag készlet.
Az elõadó bemutatta:
– A Föld népességének földrészenkénti meg-

oszlását és a változások várható trendjét.
– A megújuló természeti erõforrásokat (víz,

szél, nap, árapály, hullám, biomassza, bio-
gáz, bioüzemanyag, geotermikus energia –
mely utóbbit sokan részben megújuló erõ-
forrásnak tartanak.) Hazánkban például a
mûszakilag hasznosítható vízerõkészlet
1350 MW, aminek kihasználtsága 3,5 %,
holott az európai átlag már most 15%.

– Az atomenergia felhasználását.
– A meg nem újuló természeti erõforrások

helyzetét.
– Az energiahelyzetet, a várható energetikai

trendeket.
Az elõadás tényszerûen, nagy szakmai tarta-

lommal, friss irodalmi hivatkozásokkal mutatta
be a jelenlegi helyzetet, melybõl a nagy számú
„szenes“ hallgatóság szomorúan állapította meg,
hogy a hazai mélymûvelésû feketeszén bányák
megszûnése után a még most mûködõ barnaszén
bányák zöme is bezárásra van ítélve. Bizakodás-
ra talán elõadás utolsó ábrájának szövege adhat
okot: „A XXI. század földtanában és bányászatá-
ban a csúcstechnológiáé és az azt professzionáli-
san mûködtetõ és az óriási föld- és bányászati tu-
dományi adathalmazt integráló emberi agyé a jö-
võ”.

Az elõadáshoz többen hozzászóltak és kér-
déseket tettek fel, majd az Elnök megköszönte
az igen érdekes elõadást. 

Az összejövetel végén Bolyky Zoltán titkár
vezetésével a helyi szervezet ügyeit és a 2003. évi
programot beszélték meg a jelenlévõk.

Bolyky Zoltán
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A Budapesti szervezet életébõl

Elõadás az igazságtalanul meghurcolt 
bányamérnökökrõl

Zsúfolásig megtelt az OMBKE Fõ utcai
nagy tanácsterme 2003. március 11-én Kato-
na Klára doktorandusz „Legfõbb érték az
ember” bányászügyek, bányászsorsok bíró-
sági és ÁVH iratok tükrében c. elõadására.

Katona Klára a kutatásának általános is-
mertetése után Dr. Rihmer László, Witorisz
Róbert, Lugosi György, Bende József, Bec-
sák József, ifj. Kornély József, Vargha Béla,
Dzsida László, Heinrich Heinrik, dr. Mohi
Rezsõ, dr. Márkus György, dr. Déry József,
Esztó Zoltán, Vitális Sándor koncepciós pe-
reinek levéltári anyagait ismertette (számos
másolatot közreadott), melyekbõl egyértel-
mûen kiderült annak a korszaknak minden
„sötétsége” és „aljassága”.

Az elõadáson két korábban igazságtala-
nul meghurcolt és elítélt gyermeke is részt
vett, akik – megerõsítve az elõadáson el-
hangzottakat – elmondták, hogy hogyan él-
ték meg az akkori idõket.

A további hozzászólók megfogalmazták,
hogy a komplett feldolgozás után a kutatási
munka könyv alakban is jelenjen meg, ezzel
is emléket állítva a koncepciós perek meg-
hurcoltjainak.

dr. Horn János

A Mátyás-templom bemutatása

A budapesti csoport minden évben leg-
alább egy kulturális programot is szervez
tagjai részére.

2003. április 7-én a Budavári Nagyboldo-
gasszony, Koronázó fõtemplom (Mátyás-
templom) bemutatására került sor Mátéfy
Balázs, a templom mûvészeti igazgatójának
és Fitzek Antal okl. bányamérnök, tagtár-
sunk – aki egyben a templom hivatásos ide-
genvezetõje – kiváló, magas színvonalú ve-
zetésével.

A páratlan szépségû, mind arányaiban,
mind részleteiben csodálatos alkotás
vezetéses megtekintése örök élményt jelen-
tett tagjaink számára.

dr. Horn János
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Az oroszlányi szervezet életébõl

Elõadás Magyarország európai-uniós 
csatlakozásáról

Az OMBKE oroszlányi szervezete ren-
dezésében 2003. 04. 24.-én Szalay Gábor, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ál-
lamtitkára tartott elõadást az oroszlányi Bá-
nyász Klubban.

A rendezvényt Havelda Tamás, az
OMBKE helyi szervezet elnöke nyitotta
meg, ezt követõen Szalay Gábor ismertette
az ország csatlakozása után várható eredmé-
nyeket, teendõket. Megelégedéssel töltötte
el a csatlakozásról szóló népszavazás ered-
ménye, bár nagyobb részvételi arányra szá-
mított. Véleménye szerint három pólus ki-
alakulása figyelhetõ meg a világon: Európa,
Amerika és a Távol-Kelet. Magyarország
nem engedheti meg magának a szövetségi
rendszerbõl való kimaradást.

Az EU nemcsak érdekközösség, hanem
értékközösség is. Becsülendõ értékek a tag-
államok demokráciája, az emberi jogok vé-
delme, a gazdasági kérdések megfelelõ keze-
lése. Mindezzel együtt nem mindenkinek je-
lent elõrelépést, a csatlakozást követõen
lesznek vesztes rétegek is. Ezzel együtt még-
is a béke és a biztonság szigetének tekinthe-
tõ, az eddigi tapasztalatok szerint eddig min-
den csatlakozó állam jól járt, a regionális kü-
lönbségek (gazdasági, politikai) csökkentek,
és további csökkenésük várható. Az EU-n
belül egyenlõ versenyfeltételeket kívánnak
alkalmazni, az ezért felelõs miniszteri poszt
az egyik legerõsebb az irányításban. A ma-
gyar identitás az EU-ban nem fog megszûn-
ni, ahogy az eddigi csatlakozóké sem csök-
kent. A szervezet sokszínûsége egyben erõs-
sége is.

Vas László vezérigazgató a VÉRT-re vo-
natkozó információkkal egészítette ki az elõ-
adást, majd a résztvevõk kérdései és az ezek-
re adott válaszok következtek.

Az elõadást a megszokottnál is nagyobb
érdeklõdés övezte.

Magyar Béla



109 éves a „Jó szerencsét” köszöntés

1894. április 7-én Selmecbányán az
OMBKE választmányi ülésén egyhangú-
lag fogadták el Péch Antal tiszteleti tag ja-
vaslatát, hogy a „Glück Auf” köszöntést a
*Jó szerencsét” köszöntés váltsa fel. 1994
– a centenárium – óta minden évben a
BDSZ és az OMBKE Bányászattörténeti
Bizottsága közösen rendez emlékülést a
várpalotai Jó Szerencsét Mûvelõdési Köz-
pontban.

2003. április 10-én a zsúfolásig megtelt
díszteremben tizedik alkalommal került
sor az emlékülésre. Az emlékülés kezde-
tén Sárvári Zsuzsa, a Mûvelõdési Központ
igazgatója üdvözölte a megjelenteket,
majd dr. Horn János, a BDSZ elnöki fõta-
nácsadója vezette le az emlékülést.

Az emlékülésen dr. Magyari Dániel „A
szénhidrogén-ellátásunk jövõje” és Puza
Ferenc „A dunántúli alumíniumkohászat
kezdeti évtizedei (60 évvel ezelõtt henge-
reltek elõször lemezt Székesfehérváron”
címen tartott nagy szakmai tartalommal
töltött elõadást (ez volt az elsõ év, hogy
kohászati tárgyú elõadás hangzott el).

Az aulában lévõ emléktáblánál Csath
Béla aranyokleveles bányamérnök a
„Glück Auf” köszöntés kialakulásával
kapcsolatos eseményekrõl Litschauer La-
jos korabeli írása alapján szólt, majd a bá-
nyászhimnusz harangjáték hangjánál Wag-
ner Ferenc a BDSZ, dr. Gagyi Pálffy And-
rás az OMBKE, Sárvári Zsuzsa a Mûvelõ-
dési Központ, Huszár László a Bányászha-
gyományokért Alapítvány (Várpalota), és
idén elõször Fürst Tamás ezredes és Mar-
ics Ildikó hadnagy a Magyar Honvédség
Központi Gyakorló és Lõtér parancsnok-
sága nevében koszorúztak.

A koszorúzás után a rendezõ szervek
szerény fogadást adtak, ahol a pohárkö-
szöntõt Bircher Erzsébet a Központi Bá-
nyászati Múzeum igazgatója tartotta.

Az emlékülés a szombathelyi „Savaria
Baroque” együttes Pergolesi „Az úrhat-
nám szolgáló” címû hangversenyszerû ka-
mara elõadásával zárult.

dr. Horn János
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A Nógrádi Szervezet életébõl

Koszorúzás Salgótarjánban

Március 14-én a városi központi temetõben a
Nógrád-megyei Múzeum, a Tájak-Korok
Múzeumok helyi csoportja és az OMBKE helyi
szervezete helyezte el a kegyelet virágait
Zemlinszky Rezsõ síremlékénél.

Dr. Szvircsek Ferenc múzeumigazgató rövid
megemlékezésében kitért arra, hogy Zemlinszky
Rezsõ emléke kétszeresen kapcsolódik március
15-éhez, ugyanis a selmeci Bányászati Akadémia
elvégzése után már egy évvel Bem seregében
mûszaki tisztként vett részt az 1848-49-es szabad-
ságharcban. A világosi fegyverletétel után
osztrák bányáknál dolgozott és csak 1865-ben
tért vissza Magyarországra. A salgótarjáni
Kõszénbánya Rt.-nél dolgozott, ahol jelentõs
mûszaki intézkedésekkel mozdította elõ a vál-
lalat fejlõdését, ugyanakkor a dolgozók szociális
feltételeinek javítására is nagy gondot fordított.
1884-ben megbetegedése miatt felmentették
beosztásából és királyi tanácsosként dolgozott
tovább, de sajnos, 1885. március 15-én elhunyt.

Klubdélután

A helyi szervezet - a korábbiakhoz hasonlóan
- a Technika Házában tartja havi klubdélutánjait.
Márciusban a METESZ és az OMBKE észak-
magyarországi szervezeteivel közösen neves
elõadók mutatták be a "Vas- és szénkultúra É-
Magyarországon és Szlovákiában" c. vándorkiál-
lítást. Az EU csatlakozás közeledtével még na-
gyobb hangsúlyt kap ezen ipari emlékek felku-
tatása, megõrzése és magas színvonalú bemu-
tatása.

Vajda István




