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Egyesületi élet az OMBKE Mecseki Szervezetében 
az ezredforduló körül

DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, az OMBKE Mecseki Szervezetének titkára, tervezõ-elemzõ szakközgazdász,
terv- és controlling osztályvezetõ (Kõ-Szén Kft. Pécs, Széchenyi akna) – LAFFERTON GYÕZÕ okl. bányamérnök,  

az OMBKE Mecseki Szervezetének elnöke (MBVH Rt. Pécs)

A cikk az OMBKE Mecseki Szervezetének az utóbbi öt évben foly-
tatott tevékenységét foglalja össze. Beszámol az idõszakban folytatott
szervezeti élet fontosabb eseményeirõl, valamint arról, amelyet a hagyo-
mányõrzés érdekében a pécsi bányásztörténeti alapítvánnyal együtt ki-
fejtettek. A beszámolót az érintett témában megjelent jelentõs számú
hagyományápoló írás felsorolása egészíti ki.

Az egyesületi élet és a környezet

A megjelölt szakirodalmi munkákban a szerzõk információgazdagon
ecsetelték a mecseki bányászati szakmai egyesület megalakulási körülmé-
nyeit, valamint az életút fontosabb eseményeit [1-4]. Különösen sok cikk
foglalkozott ezzel a „100 éves az OMBKE mecseki szervezete” címû cél-
számban. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az azóta eltelt közel öt esz-
tendõ szervezeti eseményeit érdemes lehet történelmi áttekintésben is
megvizsgálni és elemezni.

Sajnos a bányabezárások szomorú ténnyé váltak. A mi korosztályunknak jutott az a
kétes dicsõség – vagy inkább sajnálatos feladat –, hogy az elõttünk járó építõ nemzedékek
után a felszámolás, rombolás feladatát is elvégezzük. Ez a lebontó munka azonban épí-
téssel, helyreállítással is együtt jár, hisz visszaadjuk a természetnek, vagy más hasznos te-
vékenységnek a bányanyitásokkor igénybevett területeket. Az egyesületi munka elvileg
nem függne az építõ ill. romboló tevékenységtõl, de ugyanakkor nem is függetleníthetõ
tõle. A fejlõdés idõszakában egy növekvõ számú bányász értelmiség épülését, összefogá-
sát volt hivatott szolgálni, napjainkban viszont egy öregedõ, fogyó lélekszámú csoport ér-
zelmi, szellemi közösségét jelenti.

Az egyesület területi vezetõinek ezekhez a körülményekhez kellett az ezredforduló
körül igazodni, ezek között a feltételek között kellett a szakma aktív magját összefogni.
Az összefogás bázisai továbbra is a volt nagyvállalatok maradtak: a szenes területen az in-
tegrációs folyamatba bekerült kõszénbánya a zobáki mélymûveléses bányával és a pécsi
külfejtéssel (késõbb Kõ-Szén Kft.), a bányavagyon hasznosítására létrehozott Mecseki
Bányavagyonhasznosító Rt. ( MBVH Rt.), illetve a Mecsekérc Rt. A fenti cégekrõl levált
kisebb szervezetek közül sajnos egyik sem tudott jelentõsen hozzájárulni a szervezeti élet
fenntartásához. A Mecseki Szervezet létszáma a szakma elöregedésének, a jövedelmi vi-
szonyok kedvezõtlen alakulásának, az új szakemberek belépésének elmaradása miatt saj-
nos fokozatosan csökken. A hajdani közel félezres tagság mára, másfél százra apadt. Kö-
zülük is 70% felett van a nyugdíjasok aránya.  
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Egyesületi munka az ezredforduló körül

A csökkenõ tagság ellenére sem a tagság, sem vezetõség aktivitása nem csökkent. A bá-
nyászat utódszervezetei fogyó anyagi lehetõségeik mellett – ha a korábbiaknál szerényebb
mértékben is – sokoldalúan támogatták az egyesület szervezeti életét, éves hagyományos
rendezvényeit. Ennek ellenére már most látszik az a gond, amelyet néhány társszerveze-
tünk már megért, hogy néha már az összejövetelek helyszínének megválasztása is problé-
mát jelent, ill. nem sok választási lehetõség maradt.

A Mecsekérc Rt.-nél, a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt.-nél, valamint az integrált
PANNONPOWER Rt. Bányászati Divíziójánál ill. a vállalalatcsoportba tartozó Kõ-Szén
Kft.-ben dolgozó egyesületi tagok és vetõségi tagok között harmonikus együttmûködés áll
fenn. A lényeges kérdésekben mindig ki tudtuk alakítani a kölcsönösen elõnyös közös ál-
láspontot.

Ebben az idõszakban nagyrendezvénynek számított „Az uránipar megszüntetésének
környezetvédelmi és geotechnikai kérdései” címû szakmai konferencia, az 1998. szeptem-
ber 17-18-án a Mecseki Szervezet 100 éves évfordulója alkalmából megrendezett országos
Mûszaki Konferencia. 

2002. augusztus 29-30-án a Pécsi Erõmû Rt-el és a Mecseki Bányavagyonhasznosító
Rt.-vel közös rendezésben tartottuk a „Búcsúzik a mecseki szénbányászat” címû emlék-
ülést. Ennek az emlékülésnek az elõadásai a Pécsi Erõmû Rt. jóvoltából könyv formájá-
ban [5] is megjelentek.

Rendszeresen részt vettünk a MTESZ és az MTA helyi szervezete által szervezett mû-
szaki tárgyú elõadásokon, a villamos kollégák által rendezett szakmai és vitanapokon, va-
lamint a ZÖLD-HÍD Egyesület elnevezésû pécsi környezetvédõ szervezet által rendezett
elõadásokon. Kiemelkedõ példája volt ennek a 2002. áprilisában tartott, a „Felhagyott bá-
nyák hõhasznosítása” címmel rendezett szakmai tanácskozás. (1. kép)

A Mecseki Szervezet – munkatervi programja szerint – félévenként szakmai napokat
tart. Ezeken a szóban forgó idõszakban fõleg a bányabezárás körüli témák szerepeltek na-
pirenden. Ilyen volt, pl. a zobáki szakmai nap, ahol széleskörûen áttekintettük a komlói bá-
nyák megszûnésének szakmai és emberi problémáit. Több rendezvényünkön foglalkoz-
tunk a mélymûvelésû és külfejtéses bányák rekultivációs és monitoring kérdéseivel, vala-

1. kép: 2002-ben a MTESZ székházban tartott,  
„A felhagyott bányák hõhasznosítása” c. szakmai 

tanácskozás résztvevõi.

mint a mûködõ külfejtés aktuális
feladataival, termelési és piacbõví-
tési erõfeszítéseivel, valamint a
széntermelés befejezése utáni jövõ-
képével.

Hangsúlyt helyeztünk arra, hogy
tagtársaink név szerinti meghívókat
kapjanak, és alapvetõen tájékozot-
tak legyenek rendezvényeinkrõl.

A szakmai munka mellett az ün-
nepek méltó megtartását is a ki-
emelt feladataink között tartjuk. A
Bányásznap és Szent Borbála nap
jelenti a hagyományos közös ünne-
peinket, amikor igyekszik a Mecse-
ki Szervezet minden helyszínen tisz-
teletét tenni. Örömmel vettük tudo-
másul, hogy ezen rendezvények szá-
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ma Pécsett és Komlón számban és
tekintélyben is évrõl évre növek-
szik. Két rendezvényünket min-
den évben népes részvétel mellett
tartjuk: a farsang idejére esõ pécsi
bányászbált, valamint december
elején a Szt. Borbála napról elne-
vezett szakestélyünket. Elõbbin az
ún. serlegbeszéd (2. kép), utóbbin
a komoly pohár (3. kép) jó alkal-
mat szolgáltat a hagyományok fel-
elevenítése mellett (4. kép) az ak-
tuális feladatokra történõ mozgó-
sításra is. A selmecbányai szala-
mander ünnepség mellett – a ha-
gyományokhoz történõ kézzelfog-
ható kötõdés megerõsítése érde-
kében – csoportos selmeci kirán-
dulást szerveztünk.

Rendezvényeinkrõl rendszere-
sen beszámoltunk a BKL Bányá-
szat lapszámaiban. A hírküldõk
bázisát bõvíteni szerettük volna,
de ezen feladat – néhány kivétel-
tõl eltekintve - továbbra is a szû-
kebb vezetés feladata maradt. A
tájékoztatás és szakmai hagyomá-
nyaink megismertetésének lehetõ-
ségét a PANNONPOWER Rt. „
MEGAWATT” c. lapjában     [6-
13], az egyik pécsi kerület
„PécsKelet” c. lapjában[14, 15] és
a várostörténettel foglalkozó „Pé-
csi Szemle”-ben [16] is kihasznál-
tuk. Ide kívánkozik, hogy a bányá-
szati hagyományápolás munkáit
több esetben a 2002-tõl mûködõ
Pécsi Bányásztörténeti Alapít-
vánnyal szoros együttmûködésben
végezzük. Az alapítvány tevékeny-
sége is többségében tagjaink tevé-
kenysége révén valósul meg. Az
elvégzett munkáról, a jövõ tervei-
rõl az alapítvány vezetõjének be-
számolójában, részleteiben tájé-
kozódhatnak e szám olvasói.

2. kép: Csethe András serlegbeszédét tartja a 2002. évi 
bányászbálon.

3. kép:  Rózsa Antal Leó – a közelmúltban elhunyt bánya-
mérnök kollégánk – elnököl a 2001. évi Szent Borbála

szakestélyünkön.

4. kép: Dr. Rákóczi Istvánnak a PANNONPOWER Rt. hu-
mángazdálkodási osztályvezetõjének Mendly Lajos balek-
csõsz által irányított balekvizsgája a 2002. évi szakestélyen,

háttérben Orcsik Zoltán kontrapunkttal
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A Mecseki Szervezet jövõképe

A mai tendenciák mellett is bízunk abban, hogy a csökkenõ, idõsödõ taglétszám mellett
a következõ 5-10 évben az OMBKE Mecseki Szervezete mûködõképes maradhat, folytat-
hatja hagyományápoló, a bányász szellemi értékeket megõrzõ tevékenységét. Az aktív tag-
ság apadásával a tagdíjak szervezetünkhöz visszaáramló hányada is kevesebb lesz. Már a kö-
vetkezõ ciklusban a szükséges anyagi feltételek megteremtése egyre nagyobb feladatot fog
jelenteni és egyre nehezebb lesz a rendezvények helyszínét biztosítani. A Pécsi Bányásztör-
téneti Alapítvánnyal összefogva lehet majd az emlékeink gyûjtését végezni, és a hagyomá-
nyokat ápolni. 

Ha erre fogadókészség lesz szorosabb együttmûködést kellene kialakítani a megyei
MTESZ rokon szervezeteivel, elsõsorban pécskörnyéki erdõmérnökökkel, környezetvédel-
mi-, villamos-, földmérõ- és gépész kollégákkal.

Rendezni kell a MTESZ székházi helyiségek használatának kérdését is, hogy ha a bázis
szervezetek már nem tudnak összejöveteleinkhez helyiséget biztosítani, legyen hol össze-
gyûlni, a szervezeti élet mindennapi kérdéseit megoldani.
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