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A küldöttgyûlés helyszíne a Miskolci Egyetem
aulája volt. Az Egyetem fõbejárata elõtt a lyukóbányai
bányász zenekar fogadta az érkezõket. A küldöttgyû-
lés elnökségben dr. Tolnay Lajos elnök, dr. Szabó
György alelnök, dr. Tardy Pál exelnök, Kovacsics Ár-
pád fõtitkár, dr. Lengyel Károly fõtitkárhelyettes, dr.
Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató, dr. Besenyei
Lajos a Miskolci Egyetem rektora, Szûcs Erika Mis-
kolc megyei jogú város alpolgármestere, Cserép János
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, dr. Mészáros
Károly a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának dékánja, Szakács Sándor az Erdélyi
Magyar Mûszaki Tudományos Egyesület Erdészeti
Szakosztályának elnöke és dr. Zettner Tamás a
MTESZ elnöke foglaltak helyet.

Nemzeti Himnuszunk eléneklése után dr.
Tolnay Lajos köszöntötte a küldöttgyûlés
résztvevõit, ezen belül tiszteleti tagjainkat és az
egyetemi hallgatókat, pártoló tagjaink vezetõit,
a hatóságok képviselõit, az egyetemi karok
képviselõit, társegyesületeink, partner társadal-
mi szervezeteink képviselõit, valamennyi meg-
hívott vendéget, közülük kiemelten az elnök-
ségben ülõket, valamint dr. Kovács Ferenc
akadémikust, tiszteleti tagunkat, a Magyar
Tudományos Akadémia Selmeci Asztaltársaság
társelnökét, Rabi Ferencet, a Bányaipari Dol-
gozók Szakszervezetének elnökét és az Erdélyi
Magyar Mûszaki Tudományos Egyesület kép-
viselõit. A regisztráció alapján megállapította,
hogy a küldöttgyûlés határozatképes. (A küldött-
gyûlésen 158 küldött és 100 vendég vett részt.)

Az elnök javaslata alapján a küldöttgyûlés egyhan-

gú szavazással, ellenszavazat nélkül megválasztotta a
küldöttgyûlés tisztségviselõit:

A szavazatszámláló bizottság vezetõje: dr. Magyar
György okl. bányamérnök, tagjai: dr. Csirikusz József
okl. kohómérnök, Dallos Ferencné okl. gépészmér-
nök, Juhász Péter bányamérnök hallgató, Kárpáty
Erika okl. bányamérnök, Márkus Róbert kohómérnök
hallgató.

A határozatszövegezõ bizottság elnöke: Õsz Árpád,
okl. olajmérnök, tagjai: dr. Izsó István okl. bányamér-
nök, Katkó Károly okl. kohómérnök, dr. Benke László
okl. bányamérnök, Molnár István okl. kohómérnök,
dr. Mezei József okl. kohómérnök.

Jegyzõkönyvvezetõ: Gombár Jánosné szervezõ tit-
kár, jegyzõkönyv hitelesítõk: dr. Katona Gábor okl.

bányamérnök, Komjáthy István okl. kohó-
mérnök.

A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfo-
gadta az írásban elõre kiküldött napirendet:
Megnyitó, köszöntések
Fõtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés
Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója
Az Alapszabály Bizottság jelentése
Hozzászólások, indítványok
Tiszteleti tagok választása
Pártoló tagok kitüntetése
Megemlékezés Szentkirályi Zsigmondról
Határozatok
A Jelölõ Bizottság jelentése, tisztújítás
Kitüntetések átadása
A Szavazatszámláló Bizottság jelentése

Dr. Tolnay Lajos:
Tisztelt Küldöttgyûlés! Egyesületünk a legutóbbi

küldöttgyûlés óta számos tagját veszítette el. Hagyo-

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
93. (tisztújító) küldöttgyûlése
(Miskolc, 2004. május 15.)

A küldöttgyûlés elnöksége

A küldöttgyûlés résztvevõi
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Dr. Tolnay Lajos:
Tisztelt Küldöttgyûlés! Az idei küldöttgyûlés meg-

rendezésére Miskolcon, Alma Materünkben került sor.
Egyesületünk tagjainak többsége itt alapozta meg
szakmai ismereteit, itt töltötte fiatalságának egy részét,
itt szerzett barátokat, ezért itthon érezzük magunkat.
Nem is olyan régen Miskolc még a magyar ipar fel-
legvárának számított. Sajnos ma már csak a szén-
bányászat megszûnését tudjuk tudomásul venni, és a
kohászati üzemeink is, úgy tûnik, lassan a végórájukat
élik. Reméljük azonban, hogy a város, amelynek
fejlõdését a bányászat és kohászat hosszú idõn át
elõsegítette, továbbra is megõrzi szakmáink hagyo-
mányait, emlékeit, a megmaradt vállalatok pedig talp-
ra állnak. Ennek letéteményese a bányászati és ko-

hászati iparágaknak köszönhetõen idetelepült, ma már
a tudományok egész sorát oktató és a selmeci hagyo-
mányokat büszkén õrzõ, ápoló Miskolci Egyetem,
Universitas kell legyen.

A következõkben üdvözlések hangzottak el.
Szûcs Erika Miskolc Megyei Jogú Város alpolgár-

mestere kedves közvetlenséggel és szeretettel köszön-
tötte a küldöttgyûlést, a hagyományos köszönéssel
kezdve: �Jó szerencsét a bányásznak, kohásznak! Üdv
az erdésznek!�, majd többek között az alábbiakat mond-
ta �Jó szerencsét kedves mindnyájuknak, akiknek a tu-
dománya, szakmája, és tevékenysége nélkül a modern
európai Magyarország nem jöhetett volna létre � úgy
gondolom, hogy amikor ma anyagtudományról, földtu-
dományról és ökológiáról beszélnek, akkor ezeket a tu-

Abzinger Gyula gyémántokleveles bányamérnök, pet-
róleummérnök

Dr. Alliquander Endre gyémántokleveles bányamér-
nök, vasdipl. államtudor, tiszteleti tag

Aueswald János gyémántokleveles gépészmérnök
Árvay László okleveles kohómérnök
Bálint Elemér okleveles geológus
Bíró Ernô okleveles geológus
Böszörményi Béla okleveles bányamérnök
Csépányi Sándor okleveles kohómérnök
Csatáry Károly aranyokleveles bányamérnök
Dobos István okleveles bányagazdasági mérnök
Drjenovszky Béla okleveles bányamérnök
Eck Ferenc okleveles bányamérnök
Ertli Mihály okleveles bányagépész mérnök
Esztó Miklós okleveles villamosmérnök
Farkas Béla aranyokleveles földmérô mérnök
Fekete Imre okleveles olajmérnök
Frech József okleveles bányamérnök
Gazdag Tibor üzemmérnök
Dr. Garai Tamás okleveles mérnök
Gecsei Gábor okleveles kohómérnök
Grega Oszkár kohásztechnikus
Gyôri Sándor okleveles olajmérnök
Hernádi László okleveles kohómérnök
Hervai Ferenc bányagépész technikus
Dr. Hofbauer Ferenc okleveles közgazdász mérnök
Horváth Sándor közgazdász
Juhász Béla okleveles földmérô mérnök
Dr. Kenyeres László okleveles vegyészmérnök
Kemény Kornél gyémántokleveles kohómérnök
Klemencsics István aranyokleveles erdômérnök,
tiszteleti tag

Komjáthy László gyémántokleveles kohómérnök
Kovács Ferenc okleveles bányamérnök

Kovács Kálmán okleveles kohómérnök
Dr. Kovács Mihály okleveles bányamérnök, jogi doktor
Dr. Kókai János okleveles bányamérnök, okl. geológus
Kullai Zoltán bányatechnikus
id. Ladányi András geodéta
Libertiny Gábor aranyokleveles kohómérnök
Liszonyi Zoltán metallurgus
Lux Aladár aranyokleveles bányamérnök
Nagy Ferenc okleveles vegyészmérnök
Nagy László aranyokleveles bányagépész mérnök
Papp Lajos bányatechnikus
Pohl Károly gyémántokleveles bányamérnök
id. Podányi Tibor gyémántokleveles bányamérnök,

tiszteleti tag
Pozsgai János okleveles olajmérnök
Dr. Schmieder Antal okleveles bányamérnök
Solymár János okleveles bányamérnök
Somlói György okleveles bányamérnök
Sôregi Béla okleveles bányamérnök
Sütô István okleveles gépészmérnök
Sulyok Pál okleveles bányagépész mérnök, okl. vil-

lamosmérnök
Szentirmai Attila okleveles olajmérnök
Szerencsés István bányaipari technikus
Tormássy István geológus
Tóth Gusztáv kohásztechnikus
Tóth József okleveles környezetmérnök, okl. geográfus
Varga József III. okleveles gépészmérnök
ifj. Vér László bányatechnikus
Vig Imre bányatechnikus
vitéz Dávidházy András tengerész
Dr. Vorsatz Brúnó aranyokleveles kohómérnök, nyug.

egy. tan., a ME díszdoktora
Zábrák Sándor okleveles olajmérnök

Elhunyt társaink

mányainkhoz híven, a bányászhimnusz harangjátékát
hallgatva emlékezzünk meg eltávozott tagtársainkról,
kívánva elhunyt tagjainknak utolsó Jó szerencsét! Em-
léküket megõrizzük!

(A jelenlévõk néma felállással tisztelegtek az el-
hunytak emléke elõtt, névsorukat a harangjáték hang-
jai mellett dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató
olvasta fel.)
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dományokat lánykori néven úgy hívták, hogy kohászat,
bányászat és erdészet. Mi Miskolcon tudjuk, hogy ez a
város csak ezeknek a szakmáknak a révén vívhatta ki a
magyar városok sorában az elõkelõ helyet. � biztosít-
hatom Önöket is arról, hogy a város vezetõsége büszke
a hagyományokra, méltón kívánja õrizni, és úgy ter-
vezi a jövõt, hogy ez az ipari kultúra, 21. századi for-
mában tovább éljen. Ezért azt gondolom, hogy Mis-
kolc és az Önök szövetsége megbonthatatlan és örök.�

Dr. Besenyei Lajos
rektor meleg szavakkal
méltatta a bányász és ko-
hász szakmát, �azért,
hogy átörökítettek ide
egy olyan szellemiséget,
egy olyan magatartást,
egy olyan kultúrát, amely
ma a Miskolci Egyetem
egyik legnagyobb értéke
és legnagyobb kincse �
ami ezt az egyetemi kö-
zösséget összefogja, ami
egy olyan belsõ össze-
tartó erõ, amiben minden
miskolci egyetemi polgár,
diák, tanár, dolgozó
egyaránt úgy érzi, hogy
tartozik valahová, hogy
tartozunk egymáshoz. Ez az Egyetemnek olyan szelle-
miséget, olyan erkölcsi tartást ad, amelynek révén
hírünk van az országban. A legnehezebb, legválsá-
gosabb idõszakokat is összefogással, méltósággal és
sikerrel tudjuk kezelni. Én úgy érzem, hogy a mi gén-
jeinkben, a Miskolci Egyetemen lévõk génjeiben ben-
ne van az a selmeci hagyomány, amelyet Önök révén
örökítettünk át és valahogyan kimutathatatlan módon
él, dolgozik, és az Universitas egészét átfogja. � az
Egyetem különbözõ karain, szakjain a diákok átveszik
a bányász-kohász hagyományokat, s erre igenis van
igény. Van igény az együvé tartozásra, � egymásnak
segíteni vagyunk kötelesek. � Rendszeresen halljuk,
hogy a miskolci diákok valahogy mások, mint a más
egyetemeken végzettek. Más náluk a kötelességtudat,
más a magatartás és más a hozzáállás a dolgokhoz és
a munkához. �

A mi Egyetemünkön, ma a bányászhagyományok
erõsebben, stabilabban élnek mint bármikor. Én azt hi-
szem, hogy az a helyes felfogás és álláspont, ha úgy
ápoljuk múltunkat, hagyományainkat, hogy közben al-
kalmazkodunk a jelenkor új kihívásaihoz, és annak
megfelelõen alakítjuk át képzési, kutatási struktúrán-
kat. Azt hiszem, hogy a Mûszaki Földtudományi Ka-
runkon ez egyértelmûen meg is valósult. Ugyanilyen
törekvések vannak az Anyag- és Kohómérnöki Karun-
kon is és itt szeretném az ünnepi érzést és perceket
nem beárnyékolva, azt megemlíteni, hogy bizony itt

ma nagyon nagy küzdelem folyik. Én azt kérem ebben
az ünnepi hangulatban is a jelenlévõktõl, akiknek erre
módja, lehetõsége van, tegyenek meg mindent azért,
hogy a Miskolci Egyetemen a kohászképzés ezt a
nehéz idõszakot átvészelje. �

Szentül hiszem, hogy az elkövetkezõ évtizedek
Európájában is szükség van egy ilyen típusú képzésre,
kutatásra. Hiszen, egyértelmû, hogy az emberiség
2030-ban, 2050-ben is használni fogja a föld mélyének
kincseit, azokat valamilyen módon föl kell dolgozni,
azokat valamilyen módon fogyasztásra alkalmassá
kell tenni, a hulladékot valamilyen módon vissza kell
termelni, vissza kell adni, hasznosítani kell. �

Tisztelt Közgyûlés! Ezt a mai alkalmat arra is föl
szeretném használni, hogy magas kitüntetésünket át-
adjam a szakma egy kiváló vezetõjének, képviselõjé-
nek, s rajta keresztül a bányász és kohász társadalom-
nak. A Miskolci Egyetem dr. Tolnay Lajos részére a
Signum Aureum Universitas kitüntetést adományozza.

Ezt a kitüntetést dr. Tolnay Lajos elnök úr, okl. ko-
hómérnök, a Magyar Alumínium Rt. elnöke azért kap-
ta, mert a Miskolci Egyetem érdekében és a bányász,
kohász hagyományok ápolásában és megõrzésében ki-
emelkedõ munkát végzett. Az Anyag- és Kohómérnö-
ki Kar tudományos kutatásait jelentõsen segítette és a
Miskolci Egyetem oktató, kutató munkájában is ered-
ményesen vett részt.� (Dr. Tolnay Lajos átvette és
megköszönte a kitüntetést.)

Dr. Mészáros Károly a Nyugatmagyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Kar dékánja utalt a közös sel-
meci eredetre, majd így folytatta: �A közös múlt né-
hány területen újraéledt, ilyen terület a Selmeci Aka-
démiai Klub is, amelynek rendezvényén, azon a tudo-
mányos konferencián, amely a természeti erõforrások,
az energia, környezetgazdálkodás, környezetvédelem
területét fogta át Önök is részt vehettek tegnap. �
Amennyiben közös problémák jelentkeznek, együtte-
sen gondoljuk végig azokat ezen Klub keretein belül.

Szeretném én is felhasználni ezt az ünnepi alkalmat
arra, hogy az Erdõmérnöki Kar Tanácsa által adomá-
nyozott, Pro Silva Cultura Natura et Menataria kitün-
tetést átadhassuk Cserép János vezérigazgató úr, az
Országos Erdészeti Egyesület elnöke részére, azért a
tevékenységért, amit az elmúlt évtizedekben szak-
mánk felvirágoztatása érdekében tett.�

Cserép János az OEE elnöke köszöntõjében ki-
hangsúlyozta, hogy a magyar bányászat és a belõle ki-
alakult erdészet már a régi idõkben is � bár használta
a fát �, de nem kirabolta, vagy elhanyagolta, hanem
mûvelte az erdõt, olyan környezeti értéket õrizve meg,
amit sok más fejlett európai ország nem tett meg.

Dr. Zettner Tamás, a MTESZ elnöke szerint a reál-
értelmiségnek, mely a MTESZ 42 tagegyesületében
képviselteti magát, nagy szerepe van a gazdasági élet-
ben, és így nemcsak múltja, jövõje is van, de küzde-
nünk kell nemcsak magunk, hanem a természettudo-
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mányok, a tudományos nevelés társadalmi elismerte-
téséért is. Jó lenne, ha a mûszaki társadalom is egy-
séges álláspontot alakítana ki a MTESZ-en keresztül
sok kérdésben, köztük a környezetvédelem, az ener-
giapolitika kérdésében. Ápoljuk a hagyományokat és
azt a szellemi kört, amelyet a magyar Nobel-díjasok
hoztak létre.

Ezután Szakács Sándor az Erdélyi Magyar Mûsza-
ki Tudományos Egyesület jó kívánságait tolmácsolta, ill.
Tolnay Lajos tájékoztatta a Küldöttgyûlést a Magyar
Geofizikusok Egyesülete írásbeli üdvözletérõl, majd
felkérte Kovacsics Árpád fõtitkárt a választmány írásbe-
li beszámolójának szóbeli kiegészítésére.

Kovacsics Árpád fõ-
titkár a legutóbbi, 2000.
október 7-i, Inotán meg-
tartott Tisztújító Köz-
gyûlés ajánlásaira vissza-
tekintve megállapította,
hogy elsõsorban is már
az idõszak elején sike-
rült az egyesületi köz-
pont � titkárság mûköd-
tetésének gyökeres meg-
változtatása: �Az ügy-
vezetõ igazgatói pályáz-
tatást és a lecsökkent
létszámú központi ál-
lomány munkáját sike-
resnek ítélte választmá-
nyunk. Szeretném itt megköszönni közvetlen munka-
társaimnak, a hölgyeknek és az ügyvezetõ igazgató úr-
nak a lelkiismeretes, segítõkész és nem mindig irigy-
lésre méltó munkáját.� Másrészt az elsõ pillanattól
kezdve kialakított határozott és világos mûködési el-
vek alapján elmondhatta, hogy �Nincs olyan érzésem,
hogy túl sok szabályt alkottunk volna bármely szer-
vezetünk számára, viszont a szükséges döntéseket ha-
tározottan és egységesen meg tudtuk valósítani.� Har-
madszor, sikerült a lapjainkat megõrizni. �Sikerült el-
érni, hogy egy nyomdánál és egységes arculattal jelen-
jenek meg e küldöttgyûlésünk beszámoló közös lap-
számát követõen a Bányászat, a Kohászat és a Kõolaj-
Földgáz lapunk. Ha jelentõsen nem romlanak a jövõ-
ben a külsõ feltételek, akkor egyesületünk gazdálko-
dási körülményei a lapok oldaláról biztosítottnak lát-
szanak.�

Majd így folytatta: �Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Annak ellenére, hogy olvasható írásban a beszá-
molónk, egy-két gondolatot, egy-két információt
szeretnék kiemelni.

A ciklus során a teljes gazdasági éveket értékelve
egyesületünk gazdálkodása eredményes volt. A köz-
ponti költségek 10%-kal csökkentek. A Múzeum krt.-
i ingatlanunk saját tulajdonban maradt és közel évi 4
millió Ft-tal sikerült nagyobb eredményt elérni, mint
az azt megelõzõ években. Négy év alatt a bevételeink

ugyan 10%-kal csökkentek, de sikerült a költségeinket
20%-kal csökkentenünk.

A Bányász-Kohász-Erdész Találkozók a rendszere-
sen megrendezésre kerültek és a tegnapi nap élményei
alapján is mondhatom, hogy ezek a rendezvények si-
keresek. A gazdasági feltételrendszer romlása miatt
úgy döntöttünk, hogy a találkozót csak két évente tart-
juk meg, mivel a támogató vállalatoktól, pártoló ta-
goktól nem várhatjuk el azt, hogy évente ilyen nagy tá-
mogatásban részesítsék egyesületünket, illetve a talál-
kozót.

2002. évtõl kohász Szent-Borbála érem állami ki-
tüntetés került alapításra, és rendkívül szimpatikus
volt számomra az, hogy a bányászok ezt a kitüntetést
maximális támogatásukkal javasolták és támogatták.

Megköszönöm egyesületünk tagságának, a külön-
bözõ szervezeteinkben feladatot ellátó tagtársainknak
kitartó, a mindennapok nehézségei ellenére magas
színvonalú tevékenységét. Úgy érzem, hogy ezt a te-
vékenységet az igazi egyesületi célok érdekében vég-
zik velünk együtt. Mondhatnám azt is, hogy ez társa-
dalmi munka, de 12%-os taglétszám csökkenés ellené-
re az egyéni tagdíj befizetés 40%-kal, a személyi jöve-
delemadó 1%-ából származó bevételünk pedig 65%-
kal nõtt 2000 óta. Az gondolom, ez több mint társadal-
mi tevékenység, ez a személyes anyagi áldozatválla-
lásnak is nagyon jeles példája.

Meggyõzõdésem, hogy szakmáinkra jellemzõ gaz-
dasági környezetet is figyelembe véve kiemelkedõ az
a tevékenység, amely egyesületünknél folyik, s kérem,
hogy ezek alapján a Tisztelt Küldöttgyûlés fogadja el
a választmány beszámolóját, illetve a közhasznúsági
jelentést. Jó szerencsét!�

Dr. Tolnay Lajos megköszönte a fõtitkár szóbeli
beszámolóját és felkérte Molnár István okleveles ko-
hómérnököt, az Ellenõrzõ Bizottság elnökét, hogy a
bizottság jelentését terjessze a küldöttgyûlés elé.

Molnár István:
�Tisztelt Küldöttgyûlés!
Az Ellenõrzõ Bizottság
beszámolóját az OMBKE
93. évi küldöttgyûlésére
készített írásos anyag
tartalmazza. Szóbeli be-
számolómban a legfon-
tosabb megállapításokat
ismétlem meg. Ezek:
1. Az egyesület az Alap-

szabályban és a mû-
ködési szabályokban
lefektetett elvek alap-
ján végezte munkáját;

2. Az egyesület tevé-
kenységét a kitûzött közhasznú célok megvalósítása
érdekében, a közhasznú társadalmi szervezetekre
érvényes törvényeknek megfelelõen végezte;

3. Az Ellenõrzõ Bizottság a közhasznúsági jelentést s
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a fõtitkári beszámolót a küldöttgyûlésnek elfoga-
dásra javasolja.
Az Ellenõrzõ Bizottság az Alapszabályban rögzített

feladatai szerint foglalkozott mindazon kérdésekkel,
amelyek az egyesület mûködését meghatározták. Ezek
közül néhány fontos kérdés:
� az egyesületi lapok kiadásának az ügye,
� a felnõttoktatás kérdése,
� az egyesületi rendezvények szervezésével kapcso-
latos anyagi kérdések, és természetesen az egyesü-
let pénzügyi egyensúlyának a megteremtése.
A Bizottság nevében kijelenthetem, hogy a felsorolt

kérdésekben az egyesületben érdemi és hasznos esz-
mecserék folytak, elhamarkodott döntések nem szü-
lettek, hanem az egyesület hosszú távú, eredményes
mûködését szem elõtt tartó, megfontolt munka folyt.

Végül az Ellenõrzõ Bizottság nevében megköszö-
nöm tagságunknak azt a bizalmat, hogy az elmúlt cik-
lus alatt az Alapszabály szerint ellenõrizhettük egyesü-
letünk munkáját. Eredményes munkát kívánok az
egyesületünknek, a következõ ciklusban irányító tag-
társainknak. Jó szerencsét!"

Dr. Tolnay Lajos: �Tisztelt Küldöttgyûlés!
Mint a választmány írásos beszámolójában

olvashattuk és a Fõtitkár Úr és az Ellenõrzõ Bizottság
jelentésébõl is hallottuk, egyesületünk az elmúlt cik-
lusban igen tartalmas munkát végzett. Az elmúlt
három és fél év alatt a szakosztályokban, a helyi
szervezetekben, szakcsoportokban tagjaink mintegy
négyszáz rendezvényt, szakmai napot, klubnapot,
kirándulást, baráti találkozót, ünnepélyes megem-
lékezést szerveztek.

Eközben rendbe tettük az egyesület gazdálkodását.
Az egyesület létét fenyegetõ, évrõl évre növekvõ
pénzügyi veszteséget megszüntettük és most már átte-
kinthetõ képünk van a gazdálkodási folyamatokról.
Megoldottuk az egyesületi központ elhelyezésének
kérdését és határozott lépéseket tettünk az egyesületi
lapok kiadásának ésszerûsítése terén. Úgy tûnik csitul-
tak az egyesület különbözõ szakmái közötti, az
egyesületi egység ellen ható erõk is.

Most, hogy az egyesület különbözõ testületei elõtt
korábban állandóan szereplõ napirendi témák nyugvó-
pontra jutottak, sokkal élesebben kitûnnek azok a szak-
mai, szervezési feladataink, amelyeket a jövõnk, az
egyesület fennmaradása érdekében meg kell oldanunk.

Az egyesület tagságának közel fele nyugdíjas és az
elkövetkezõ években ez az arány növekedni fog. Az
egyesület létérdeke tehát a fiatalabb nemzedékek felé
fordulás. Az egyetemi oktatásban természetszerûleg a
gazdasági élet fejlõdésének megfelelõen csökkent a
bányászat és kohászat súlya. Ez azt is jelenti, hogy
meg kell nyernünk, be kell fogadnunk magunk közé az
egyetemi karok hallgatóinak széles körét, akik már új
szakmai területeken nyernek képzést. Ezeket a fiatalo-

kat úgy kell bevonni, hogy az egyetem elvégzése után
is megmaradjon az egyesülettel a kapcsolatuk.

Támogatni kell azokat a törekvéseket, amelyek új
szakmaterületek, mint pl. a környezetvédelem, a kõ és
kavicsbányászat, anyagtudományok, minõségbiz-
tosítás stb. számára az egyesületen belül nagyobb teret
kívánnak biztosítani.

Tudomásul kell vennünk azt is, hogy a globalizáció
eredményeképpen szakmáink átértékelõdtek, mely fo-
lyamat tartós és nem megfordítható. Ezt figyelembe
véve kell a jövõbeni munkánkat megszervezni.

A szakmáinkban a nagyvállalatok mellett számos
kis- és középvállalkozás jelent meg. Meg kell találjuk
a módját annak, hogy meg tudjuk szólítani ezeket a
kisvállalkozókat, középvállalkozókat, � és különösen
a bányászatban és a vaskohászatban a már meglévõ
vagy jelentkezõ külföldi tulajdonosokat � akik az
egyesületi életet természetszerûen nem érzik ma-
gukénak. Meg kell tudnunk õket gyõzni, hogy miért jó
az nekik, ha támogatják az egyesületünket.

Az egyesület szakmai és anyagi megalapozottsága
nagymértékben attól függ, hogy a még aktív tagjaink
miképpen találják meg helyüket az egyesületünkben.
Ezért fokozottabb súlyt kell helyezzünk a szakmai
érdekvédelemre, illetve azokra a szakmai témákra,
amelyek az aktív tagjainkat, a szakma vállalkozóit
foglalkoztatják. A felkészülés során nagyon sok ilyen
tanácsot, javaslatot kaptunk. Az is tény, hogy a mai ál-
lamigazgatási és törvényalkotási folyamatok rendsze-
rében ez nem könnyû feladat, hiszen szakmai
szövetségek, munkaadói szövetségek is ugyanezeket a
célokat tûzik ki maguk elé, de az egyesület sem teheti
azt meg, hogy ne hallassa a hangját azokban a fontos
szakmai kérdésekbe, amelyek a bányász kohász szak-
mát és a határterületeket érintik.

A jövõben arra is számítanunk kell, hogy a piacgaz-
dasági követelményeknek megfelelõen az egyesület
gazdálkodásában a saját erõ, amely ma már szlogen,
az Európai Uniónak is alapelve, egyre nagyobb szere-
pet játsszon, tehát a tagság minden szinten értelmezett
anyagi kötelezettségvállalása mind tagvállalati szin-
ten, mind egyéni tagként egyre nagyobb hangsúlyt fog
kapni. Ez azonban olyan körülmények között követke-
zik be, amikor a tagságunknak közel a fele nyugdíjas.
Idõsebb tagtársainkkal való szolidaritásvállalást is fi-
gyelembe véve, át kell gondolnunk majd az egyesületi
tagdíjak rendszerét is.

Ezzel párhuzamosan, nem kapkodva, jól elõkészít-
ve, amikorra a gondolatok megértek, a szabályzatain-
kat is felül kell vizsgálni, és azt is el kell érnünk, hogy
az egyesület anyagi támogatásában nagyobb szerepet
vállaló jogi és magánszemélyek az egyesületi testüle-
tekben és döntésekben a jelenleginél nagyobb mérték-
ben vehessenek részt.

A tagság anyagi tehervállalás szempontjából is erõ-
sen differenciálódott. Ezért a szakosztályi szintû or-



8 Bányászati és Kohászati Lapok 137. évfolyam 4. szám

szágos rendezvényekkel szemben a jövõben felértéke-
lõdnek az utazással nem járó helyi rendezvények.
Ahol ésszerû és szükségszerû, hozzuk létre az egye-
sület elsõ ötven évében mûködõ területi osztályokhoz
hasonló, ún. összevont helyi szervezeteinket. Erre ma
is van már példa Salgótarjánban, Mosonmagyaróvá-
ron, Székesfehérváron. Itt Borsodban és máshol a kö-
zös egyesületi szervezetek együttmûködése, közös in-
frastruktúra kialakítása lehet a megoldás. A budapesti
helyi szervezetek együttmûködése is szükséges. A he-
lyiségek rendelkezésre állnak, most azonban ott is to-
vábbi integrációra van szükség.

Végül az egyesület lapjairól. A Bányászati és Kohá-
szati Lapok a legnagyobb összekötõ kapocs tagjaink
és az egyesület között. De nem érinthetetlen, hanem
hogy meg kell óvnunk, hogy megmaradhasson. Ezért,
bár � mint a választmány beszámolója is tükrözi �
éves átlagban nem kifogásolható az oldalak száma, de
a megjelenés idõpontja, esetenként a kézbesítés renge-
teg problémával küzdött. El kell érnünk azt, hogy
megadott idõpontban az eldöntött lapszámok megje-
lenhessenek. Ennek pénzügyi, szerkesztési, tartalmi
feltételeit biztosítani kell. Van igény arra, hogy rend-
szeresebben adjanak a lapok hírt egyesületi életünk
legfontosabb eseményeirõl. A lapok tartalmát is felül
kell vizsgálni. A tagság széles körû igénye, hogy mi-
nél több, de aktuális információt kapjon a nemzetközi
tendenciákról, és a helyi sajátosságokról. Bejelentem,
hogy a jövõben a honlapunkon a BKL Lapok rendsze-
resen olvashatók lesznek. Ez hozzá tartozik ahhoz a
megállapodáshoz, amelyrõl Fõtitkár úr beszélt. Így
most kérhetem azokat a kollegákat és vállalatokat,
akik ettõl tették függõvé a konkrét anyagi támogatásu-
kat, hogy szíveskedjenek a korábban tett felajánlásai-
kat realizálni.

Az elhangzottakat összefoglalva javaslom, hogy az
egyesület a tagság széles körének bevonásával alakít-
sa ki az OMBKE jövõképét, és ehhez igazítva tegye
meg azokat a szükséges további reform lépéseket,
amelyek az egyesület fennmaradásához, a jelen reali-
tásához igazításához és céljainak megvalósításához
szükségesek. Ennek során mindenképpen ügyelnünk
kell arra, hogy kiegyensúlyozott arányokat tartsunk a
hosszú évek alatt kialakult és a tagság által elfogadott
hagyományaink és a szükséges reformok között.

Ehhez a munkához kívánok az újonnan megválasz-
tandó vezetésnek sok sikert és Jó szerencsét!�

Dr. Tolnay Lajos felkérte dr. Tóth István okleveles
bányamérnököt, az egyesület exelnökét, az Alapsza-
bály Bizottság elnökét, hogy tegye meg elõter-
jesztését.

Dr. Tóth István: �Tisztelt Küldöttgyûlés! Elnök
Úr! Ez az egyesület éppen azért tudott 112 éven át
rendszeresen meg-megújulni, mert mindig követte az
eseményeket, a környezet és a tagság igényeit is.

Az Alapszabály Bizottság nevében kérem, hogy a

küldöttgyûlés fogadjon el egy olyan határozatot, hogy
a legközelebbi választási idõszakra ezeknek az elvek-
nek a figyelembevételével egy új Alapszabály ké-
szüljön, melyet célszerû lenne a 2006-os küldöttgyû-
lésen elfogadni, hogy a helyi szervezetek és a szak-
osztályok idõben megvitathassák. Ezért ehhez a mun-
kához már most hozzá kell fogni.

Engedtessék meg, hogy most egy egyéni gondolatot
is elmondjak. Több mint 55 éve vagyok tagja ennek az
egyesületnek. Számomra nagyon jólesõ érzés volt az,
amit a rektor úrtól itt hallottam. Úgy éreztem, hogy az
elmúlt 55 év, amelyet ebben az egyesületben el-
töltöttem különbözõ beosztásokban, választott funkci-
ókban, mégsem volt hiábavaló, ha az egyetemi ifjúság
még ha nem is a bányászathoz, vagy a kohászathoz
kötõdõ szakmákban tanulnak, mégis átvette és követi
mindazokat, amelyeket Selmecrõl mi átvettünk és ma-
gunkkal hordozunk. Ez nagyon nagy elismerés, igen
jólesõ érzés volt, amit azért is köszönök, mert további
bátorítást is adhat.

Az Alapszabályunk 10. §-a azt mondja, hogy a min-
denkori választó küldöttgyûlésen meg kell határozni a
választmány létszámát, és ezt a mindenkori egyesületi
taglétszámnak megfelelõen kell meghatározni. Figye-
lembe véve a jelenlegi létszámunkat, kérem, hogy a kül-
döttgyûlés 27 fõben fogadja el a választmány létszámát.�

Dr. Tolnay Lajos felkérésére a küldöttgyûlés egy-
hangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad-
ta a javaslatot.

Ezután hozzászólások következtek:
Elsõként dr. Kaptay György, az Anyag- és Kohó-

mérnöki Kar dékánja adott tájékoztatást a Karon elha-
tározott szükségszerû átszervezésekrõl. (A dékán úr
tájékoztatóját, mint a küldöttgyûléshez szorosan nem
tartozó, de egyesületünk tagjai érdeklõdésére kiemel-
ten számot tartó információt külön, jelen számunk 37-
38. oldalán közöljük. � a szerkesztõ.)

Laár Tibor tiszteleti tag hozzászólásában ismertet-
te Magyarország, ill. az OMBKE �Az európai vaskul-
túra útja� elnevezésû tematikus kulturális, turisztikai
útvonal kialakításában való részvételének elõzményeit
és eredményeit, továbbá, hogy újabb témára nyújtottak
be EU pályázatot, melynek egyesületi kidolgozására
indítványt tett. (A Küldöttgyûlésre beterjesztett indít-
ványokat a 12. oldalon közöljük.)

Dr. Solymár Károly, az ICSOBA Magyar Bizottsá-
gának titkára köszönetét fejezte ki az OMBKE-nek, és
az ICSOBA pártoló tagjainak az eredményes és baráti
együttmûködésért. A korábbi, elsõsorban a Kárpát-
medencére koncentrált nemzetközi kapcsolatok továb-
bi ápolása mellett javasolta, hogy más európai testvér-
egyesületekkel és a világ élenjáró szakmai egyesülete-
ivel ugyancsak bõvítse kapcsolatait az OMBKE, mely
egyesületekkel ma is érvényes évtizedekkel ezelõtt
aláírt együttmûködési megállapodásaink vannak (né-
met, amerikai, olasz és indiai egyesületek, valamint a
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Bányászati, Kohászati és Anyagtudományi Egyesüle-
tek nemzetközi szervezete továbbá az IMS Egyetemi
Osztály). Kérte, hogy javaslataival foglalkozzon a vá-
lasztmány.

Klement Lajos okl. kohómérnök, aki több indít-
ványt írásban is beterjesztett, örömét fejezte ki, hogy
az Egyetemen tovább él Selmec szellemi öröksége, és
további összefogásra buzdított Remenyik Sándor
versének idézésével.

Ezután dr. Lengyel Károly fõtitkárhelyettes a vá-
lasztmány javaslata alapján tiszteleti tagok választásá-
ra tett elõterjesztést. Javasolta, hogy
Dr. Horn János okl. olajmérnököt, okl. gazdasági

mérnököt, okl. szakközgazdászt
Jánosi Miklós okl. kohómérnököt,
Lóránt Miklós okl. bányamérnököt
Dr. Szabó Ferenc okl. közgazdászt
Dr. Szabó Imre okl. bányamérnököt, okl. munka-

védelmi szakmérnököt
akik az egyesületi munka keretében az egyesületért, az
egyesület céljainak megvalósulásáért, a szakmáink
fejlesztéséért és hagyományaink ápolásáért több évti-
zedes munkájukkal sokat fáradoztak, s ezzel a tagság
többsége elõtt elismerést és nagyrabecsülést szereztek,
az Egyesület tiszteleti tagjává válassza.

A küldöttgyûlés az elõterjesztést egyhangú szava-
zással elfogadta.

A tiszteleti tagsággal járó gyûrût és oklevelet dr.
Tolnay Lajos elnök adta át kitüntetett tagtársainknak.
(Új tiszteleti tagjaink bemutatása a kitüntetettek között
a 13. oldalon található.)

Kovács Loránd, az érembizottság elnöke ismertet-
te, hogy az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület kiemelkedõ támogatásáért 2003-ban a
FÉMALK Fémöntészeti Alkatrészgyártó Rt., a KÕKA
Kõ- és Kavicsbányászati Kft. és a Miskolci Egyetem
részesült egyesületi nagy plakett kitüntetésben.

Ezt követõen Tóth János okl. olajmérnök, a Törté-
neti Bizottság vezetõje emlékezett meg Szentkirályi
Zsigmondról a kiváló erdélyi szakember születésének
200. éve alkalmából.

Az elõadás után Õsz
Árpád, a Határozatszö-
vegezõ Bizottság vezetõje
ismertette a határozati ja-
vaslatokat, melyek egy-
részt a vezetõség beszá-
molóival, másrészt a Kül-
döttgyûlésen elhangzot-
takkal, harmadrészt a be-
nyújtott indítványokkal
kapcsolatosak:
1. Az OMBKE küldött-

gyûlése az Ellenõrzõ
Bizottság véleményét
meghallgatva elfogadja

az egyesület 2003. évérõl szóló közhasznúsági jelen-
tését és a választmány beszámolóját.

A küldöttgyûlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta ezt a határozati javaslatot.
2. Az egyesület küldöttgyûlése elismeri és megköszö-

ni az egyesület vezetõségének és a választmánynak
az elmúlt választási ciklusban végzett szervezési és
gazdasági munkáját. Külön is elismerés illeti a ve-
zetõséget, hogy úgy sikerült helyreállítani a gazdál-
kodási egyensúlyt, hogy az Egyesület fõ célkitûzé-
sei teljesültek.

3. Az egyesület választmánya a tagság széles körének
bevonásával alakítsa ki az OMBKE további mûkö-
désének stratégiáját, és ehhez igazítva tegye meg
azokat a szükséges lépéseket, amelyek az egyesület
fennmaradásához és céljainak megvalósításához
szükségesek a megváltozott környezetben. Az
Alapszabály ehhez szükséges módosítását úgy kell
elõkészíteni, hogy azt a 2006-os küldöttgyûlés elfo-
gadhassa.

4. A választmány vizsgálja felül az egyesület szabály-
zatait abból a célból, hogy az egyesület anyagi tá-
mogatásában nagyobb szerepet vállaló jogi és ma-
gánszemélyek az egyesületi döntésekben, testüle-
tekben nagyobb súllyal vehessenek részt.

5. Az egyesület tekintse kiemelt feladatának a felsõok-
tatás átalakulásával összefüggõ változások figye-
lemmel kísérését, az egyesülethez tartozó szakterü-
letek szakmai oktatásának segítését.

6. A küldöttgyûlésen benyújtott indítványokat a vá-
lasztmány tûzze napirendre.
A küldöttgyûlés szintén egyhangú szavazással fo-

gadta el a 2-6. határozati javaslatokat.
Dr. Tolnay Lajos: �Tisztelt Küldöttgyûlés! A hatá-

rozatok elfogadásával az eddig mûködõ egyesületi ve-
zetõség mandátuma lejárt. Valamennyiük nevében kö-
szönöm az elismerõ és jobbító, bíráló szavakat is.
Köszönöm az egyesület tagságának együttmûködését.
Most átadom a küldöttgyûlés levezetésének tisztét dr.
Kovács Ferenc okl. bányamérnök, akadémikusnak,
egyesületünk tiszteleti tagjának, akit a választmány er-
re a tisztségre felkért.

Dr. Kovács Ferenc: �Az egyesület ügyrendje értel-
mében a választmány a szakosztályok javaslatai alap-
ján Jelölõ Bizottságot bízott meg. 2003. december 15-
én, melynek elnökéül dr. Horn János okl. olajmérnö-
köt kérte fel. Felkérem dr. Horn Jánost, hogy ismertes-
se munkájuk eredményét!�

Dr. Horn János: �Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tiszt-
újító Küldöttgyûlés! Az OMBKE küldöttgyûlésének
mûködési szabályzata 7.2.1. pontja alapján az egye-
sület választmánya 2003. december 15-én megválasz-
tott a Jelölõ Bizottság elnökének. A Bizottságban min-
degyik szakosztály képviselve van, és így javaslatunk
kialakításában nagymértékben támaszkodhattunk a
tagság széles körének a véleményére.
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A bizottság öt alkalommal ülésezett, minek során
áttekintette az idén már 112 éves egyesület helyzetét,
és a vezetõség elmúlt idõszakban nyújtott teljesítmé-
nyét. A vezetõség vezetése minden évben részletesen
beszámolt tevékenységérõl, a beszámolók az egyesü-
let lapjaiban megjelentek, így tagságunk a végzett
munkáról folyamatos tájékoztatást kapott.

A Jelölõ Bizottságban egyöntetû vélemény alakult
ki abban, hogy az egyesület választott vezetõi teljesí-
tették a tagság által megfogalmazott elvárásokat. A je-
lenlegi vezetõség megválasztása idején az egyesület
gazdálkodása évrõl évre növekvõ veszteséget muta-
tott. Az elmúlt idõszakban a háttéripar visszafejleszté-
se ellenére sikerült az egyesület gazdálkodásában a
veszteségforrásokat minimalizálni, és az egyesület
pénzügyi helyzetét úgy stabilizálni, hogy az alapvetõ
szakmai célkitûzések ne sérüljenek.

Az egyesületi életet igen sok színvonalas szakmai
és hagyományõrzõ rendezvény jellemezte. Az egyesü-
leti vezetõség jó érzékkel újította meg az egyesület
ügyvezetõségét. Nyugvópontra jutott az egyesületi he-
lyiségek kérdése, elõrelépés történt a Bányászati és
Kohászati Lapok kiadásának ésszerûsítése terén is.
Erõsödött az egyesületen belül a különbözõ szakmák
összefogása, összetartozása, amit kiválóan példáz,
hogy a Szent-Borbála Emlékérmet 2002-tõl a kohá-
szok is megkapják. Szorosabbá vált a Kárpát-medence
szakmai szervezeteivel, szakembereivel az egyesület
kapcsolata. Az eredményeket lehetne még sorolni,
azok azonban részletesen megtalálhatók a választ-
mány és a fõtitkár beszámolójában.

Mindezek alapján a Jelölõ Bizottság �a gyõztes csa-
paton ne változtass� elvet követve azt javasolja a kül-
döttgyûlésnek, hogy az elkövetkezõ idõszakban a je-
lenlegi vezetõség ismételten kapjon bizalmat.

Összefoglalva tehát, az OMBKE elnökének javasol-
juk dr. Tolnay Lajos okl. kohómérnököt, okl. közgaz-
dászt, közgazdaságtudományi doktort. Dr. Tolnay La-
jos 56 éves, a MAL Rt. társaságcsoport elnöke, az
OMBKE-nek 38 éve tagja, 2000-ben választottuk meg
az egyesület elnökének, a Debreceni Márton és a
Szent-Borbála érem tulajdonosa. Az elnöki tisztség
betöltésére egyetlen más jelölt neve a bizottságban
nem merült fel.

Fõtitkárnak javasoljuk Kovacsics Árpád okl. bá-
nyamérnököt, okl. üzemgazdászt. Kovacsics Árpád 42
éves, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. vezérigazgatója. Az
OMBKE-nek 17 éve tagja, 1994-tõl 2000-ig az El-
lenõrzõ Bizottság tagja, 2000-tõl fõtitkár. A Szent-
Borbála érem és az OMBKE Emlékplakett tulajdono-
sa. A fõtitkári tisztség betöltésére egyetlen más jelölt
neve a bizottságban nem merült fel.

Fõtitkárhelyettesnek javasoljuk dr. Lengyel Károly
okl. kohómérnököt, egyetemi doktort. Dr. Lengyel Ká-
roly 56 éves, a TP TechnoPlusz Kft. ügyvezetõ igazga-
tója. 34 éve egyesületi tag, 1990-1997 között az Ön-

tészeti Szakosztály titkára, 1997-2000 között pedig az
elnöke volt, 2000 óta fõtitkárhelyettes. A Sóltz Vilmos
emlékérem és az OMBKE Centenáriumi Érem tulaj-
donosa. A fõtitkárhelyettesi tisztség betöltésére egyet-
len más jelölt neve a bizottságban nem merült fel.

Az elmúlt ciklust értékelve mindenképp említést
kell tegyek az ügyvezetõ személyérõl, akinek a megbí-
zása a választmány hatáskörébe tartozik. Az egyesület
vezetõségének az elõzõ ciklusban elért eredményeiben
döntõ szerepe volt dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató fáradságot nem ismerõ, tervszerû, szakmai
munkájának is. Ezért javasoljuk, hogy az új választ-
mány erõsítse meg júniusban lejáró megbízatását.

Tisztelt Küldött Társaim! A tisztújító küldöttgyûlés
feladata az Ellenõrzõ Bizottság elnökének, négy tagjá-
nak és két póttagjának megválasztása.

Az Ellenõrzõ Bizottság eddigi elnöke Molnár
István okl. kohómérnök kérte, hogy munkahelyi leter-
heltsége miatt az új ciklusban ne javasoljuk elnöknek,
így elnöknek Götz Tibor okl. olajmérnököt javasoljuk.
Götz Tibor 73 éves, 45 éve tagja egyesületünknek,
1971 és 1985 között volt fõtitkárhelyettes, 2000-tõl
tagja az Ellenõrzõ Bizottságnak, a Sóltz Vilmos és a
Centenáriumi emlékérem tulajdonosa.

A bizottság tagjainak javasoljuk:
Bérces Tamás okl. bányamérnököt, a Magyar Bá-

nyászati Hivatal fõtanácsosát, aki 25 éve tagja egyesü-
letünknek. Az elõzõ ciklusban is tagja volt az Ellen-
õrzõ Bizottságnak.

Dózsa Sarolta okl. kohómérnököt, az UPB Csepel
Vasöntöde controlling vezetõjét, aki 30 éve tagja egye-
sületünknek, és szintén tagja volt az elõzõ ciklusban az
Ellenõrzõ Bizottságnak.

Marczis Gáborné dr. okl. kohómérnököt, a mûszaki
tudományok kandidátusát, a Magyar Vas- és Acélipari
Egyesület igazgatóját, aki 33 éve tagja az OMBKE-
nek.

Molnár István okl. kohómérnököt, a KÖBAL Kft.
mûszaki vezetõjét, az Ellenõrzõ Bizottság eddigi elnö-
két, aki 38 éve egyesületi tag, 1985-tõl 1994-ig a Fém-
kohászati Szakosztály titkára és 1994-ig az egyesület
fõtitkárhelyettese volt.

Az Ellenõrzõ Bizottság póttagjainak jelöljük:
Dallos Ferencné okl. gépészmérnököt, okl. környe-

zetvédelmi mérnököt, a BKL Kõolaj és Földgáz
felelõs szerkesztõjét, aki 36 éve tagja az OMBKE-nek.

Dr. Debreczeni Ákos okl. bányamérnököt, a mûsza-
ki tudományok kandidátusát, a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Kar Bányászati és Geotech-
nikai Tanszék docensét.

Tisztelt Küldöttgyûlés! A 2003. május 16-án Pé-
csett megtartott 92. Küldöttgyûlés módosította a ko-
rábbi Alapszabályt, mely szerint a szakosztályok által
megválasztott elnökök egyúttal az egyesület szakmai
alelnökei is, akiket a küldöttgyûlés nyílt szavazással
erõsít meg eme tisztségükben. A szakosztályok a
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napokban tartott szakosztályi küldöttgyûléseken a
következõ elnököket választották meg:

Bányászati Szakosztály: Havelda Tamás,
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály:
id. Õsz Árpád,

Vaskohászati Szakosztály: dr. Szûcs László,
Fémkohászati Szakosztály: Petrusz Béla,
Öntészeti Szakosztály: dr. Sohajda József,
Egyetemi Osztály: dr. Dúl Jenõ.
Kérem a tisztelt küldöttgyûlést, hogy szavazatukkal

erõsítsék meg õket alelnöki tisztségükben.�
Dr. Kovács Ferenc: �A Jelölõ Bizottság elnöke az

elõzõekben ismertette a szakosztályok által megvá-
lasztott szakosztályelnököket, akiket az OMBKE
Alapszabálya 17. § (1) pontja szerint a küldöttgyûlés
hivatott egyesületi alelnöki tisztségükben is megerõsí-
teni nyílt szavazással.

Tehát az egyesület javasolt alelnökei:
Havelda Tamás okl. bányamérnök
id. Õsz Árpád okl. olajmérnök
Dr. Szûcs László okl, kohómérnök
Petrusz Béla okl. gépészmérnök
Dr. Sohajda József okl. kohómérnök
Dr. Dúl Jenõ okl. kohómérnök

(A küldöttgyûlés egyhangú nyílt szavazással jóváhagy-
ta a szakosztályelnökök egyesületi alelnöki tisztségét.)

Dr. Kovács Ferenc gratulált a megválasztott alel-
nököknek és felkérte õket, az elnöki asztalnál foglalja-
nak helyet, majd személyenként megszavaztatta a sza-
vazólapra való felkerülést az elnök, fõtitkár, fõtitkár-
helyettes, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke és tagjai te-
kintetében.

(A küldöttgyûlés az Ellenõrzõ Bizottság elnöke ese-
tében 2 tartózkodással, a többi jelöltre egyhangú sza-
vazással elfogadta a javaslatokat. Más személyt nem
javasoltak.)

Ezután dr. Magyar György ismertette a szavazás
menetét, majd dr. Kovács Ferenc levezetõ elnök 25
perces szünetet rendelt el. A szünetben a küldöttek tit-
kosan szavaztak a jelöltekrõl.

A szünet után dr. Tolnay Lajos kiemelkedõ egye-
sületi munkáért egyesületi kitüntetéseket adott át. (A
kitüntetetteket a 13-25. oldalakon mutatjuk be.)

A kitüntetések átadása után dr. Magyar György, a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szava-
zás eredményét, melynek alapján:

az OMBKE elnöke: dr. Tolnay Lajos,
fõtitkára: Kovacsics Árpád,
fõtitkárhelyettese: dr. Lengyel Károly lett.

Az Ellenõrzõ Bizottság elnökét tagjait és póttag-
jait szintén a jelölés szerint választotta meg a kül-
döttgyûlés.

Dr. Kovács Ferenc
megköszönte a Szavazat-
számláló Bizottság mun-
káját és a küldöttgyûlés
tagjainak felelõs állás-
foglalását. �Ez az állás-
foglalás nyilván hozzá-
járul ahhoz, hogy a most
újjáválasztott, megerõsí-
tett vezetõség folytathatja
az elmúlt három és fél év-
ben végzett munkáját. A
feladatok � ahogy hallot-
tuk itt a hozzászólásokból
� nem kisebbek, külö-
nösen nehéz, felelõsség-
teljes feladatnak tartom az
alapszabály átdolgozását, új alapszabály kialakítását.
Hivatali tisztem szerint, de szívembõl és lelkembõl is
szólok, hogy a szavazás eredménye alapján gratulálok
Elnök úrnak, Fõtitkár úrnak, Fõtitkárhelyettes úrnak, a
többi tisztségviselõnek. Munkájukhoz a következõ
idõszakban jó erõt, egészséget kívánok, és most
visszaadom ezt a helyet és a mikrofont Tolnay Lajos
elnök úrnak, megköszönve az Önök bizalmát, és a
hagyományos köszöntéssel kívánva az Egyesületnek,
Alma Materünknek Vivat Crescat Floreat Akadémia,
Vivat Crescat Floreat Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület!�

Dr. Tolnay Lajos az újonnan megválasztott tiszt-
ségviselõk nevében megköszönte a bizalmat, majd dr.
Zoltai Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyve-
zetõ fõtitkára köszöntötte az OMBKE megválasztott
tisztségviselõit.

A küldöttgyûlés a bányász, kohász és erdész him-
nuszok eléneklésével zárult.

A Küldöttgyûlés jegyzõkönyve alapján
összeállította GPA és PT


