
1.)
Az OMBKE Történeti Bizottsága és a Nemzetközi

Kapcsolatok Bizottsága dolgozzon ki közös munkater-
vet a felvilágosodás kori, a reform kori, valamint az
ipari forradalom kori bányászati-kohászati, ipari és a
hozzájuk kapcsolható általános kulturális emlékek át-
tekintésére és a Kárpát-medence egészére kiterjedõ
közös történelmi múlt közös emlékeinek az egyetemes
európai kultúra kereteibe való beillesztésére.

a.) A két választmányi bizottság a feladat elvég-
zésére hozzon létre közös munkacsoportot.

b.) A két bizottság egyeztesse a külföldi egyesü-
letekkel fenntartott, valamint a jövõben tervezett
kapcsolatait.

Laár Tibor tiszteleti tag

2.)
Egyesületünknek már annak elhelyezésétõl kezdve

célja, hogy a megalakulásának centenáriumán a
selmeci ún. Erdészeti palota falán elhelyezett szlovák
nyelvû emléktábla magyar nyelven (is) megjelenjen.
A realitás és tolerancia jegyében!

Indítványozzuk, hogy a Szlovák Bányászati és a
Szlovák Kohászati egyesületek megkeresésével, velük
együttmûködve kezdeményezzük két vagy többnyelvû
tábla elhelyezését a következõ szöveggel:

�Ez az épület volt a világhírû Akadémia elsõ újon-
nan oktatási célra épített ún: Erdészeti palotája. 1892.
jún. 26-27-i avatásához kapcsolódóan dísztermében
alakult meg az ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI
és KOHÁSZATI EGYESÜLET, amely elõdje a SZLO-
VÁK BÁNYÁSZATI és a SZLOVÁK KOHÁSZATI
EGYESÜLETNEK is.

Az emléktáblát elhelyezték a fenti egyesületek az
Európai Unióban való egyesülés évében. 2004. szep-
tember �-én.�

Clement Lajos okl. kohómérnök
Puza Ferenc okl. kohómérnök

3.)
Van rá példa MTESZ társegyesületnél, hogy a szín-

társulatoknál is szokásos örökös tag címet megadják, a
konkrét esetben 70 éves életkor és 20 éves tagság
együttes megléte esetén.

Egyesületünknél a sokéves ragaszkodás elismerése
fõ vonalakban rendben van a 40-50 éves érmekkel és
különösen (szûk körben) a tiszteleti tagság intézmé-
nyével.

Mégis, szélesebb körben jobb gyakorlati használha-
tóság miatt indítványozzuk a 40 éves tagság után az
�örökös tag� cím használatának engedélyezését, sõt
kezdeményezését! Ez praktikusan annyit jelentene,
hogy az oklevéllel és az éremmel együtt a kiérdemesült

tag kapna egy céges (egyesületi) névjegy-mintát rajta a
szokásos adatok mellett az �örökös tag� feltüntetésével.

Sas István okl. gépipari technikus
Puza Ferenc okl. kohómérnök

4.)
Megtörtént eset kapcsán kérjük tisztelt tagtársain-

kat, hogy az ipartörténet írás érdekében, ha emlékezé-
süket írásban vagy más adathordozón rögzítik, tegyék
ezt aggodalom nélkül, bizalmas információk közlése
esetén esetlegesen élve a bizonyos idõre (10-30 év) az
ügyvédi, közjegyzõi, levéltári, vagy múzeumi letét
eszközével!

A hivatkozott esetben ugyanis az emlékeit rögzítõ
vezetõ kérte a kazetták kezelõjét, hogy �az iparági bé-
ke megtartása érdekében� semmisítse meg azokat.
Ilyen módon az utókornak fontos információk mehet-
nek veszendõbe, míg a javasolt módszerrel mindkét
cél teljesíthetõ.

Kovács Istvánné múzeumvezetõ
Puza Ferenc okl. kohómérnök

5.)
A küldöttgyûléseken a jövõben a Magyar Himnusz

után az EU Himnusz, Ludwig v. Beethoven IX. szim-
fóniájának Örömódája is hangozzon el. Javaslatom
elfogadása esetén az OMBKE lesz (lehet) az elsõ
MTESZ szervezet, amely elfogadta, hogy a küldött-
gyûléseken az EU Himnusz is elhangozzon. Tisztelet-
tel kérem küldött társaimat, hogy javaslatom elfo-
gadását támogassák.

Dr. Horn János okl. olajmérnök

6.)
Az Egyesület választmánya kísérje figyelemmel és

kezelje kiemelt súllyal a felsõoktatás átalakulásával
összefüggõ változásokat, az egyesülethez tartozó
szakterületek szakmai oktatásának segítését.

az Egyetemi Osztály taggyûlési határozata

7.)
Indítványozzuk, hogy a közgyûlésen a �harangszó�

alatt a levezénylõ felkérésére a résztvevõk egymás
kezét fogva álljanak, ezzel is jelképezve az olyannyira
szükséges összefogást.

Kezdeményezzük, hogy a selmeci szalamander me-
netben a két éve már sikert aratott �Kar a karban��
forma kerüljön alkalmazásra. Ennek elõkészítéseként
a jelentkezési felhívásban történjék erre felkérés! Pl:
�egyenruhában, összekarolva, 8-as sorban�. A helyszí-
nen pedig intézkedés a fegyelmezett végrehajtásra.

Clement Lajos okl. kohómérnök
Puza Ferenc okl. kohómérnök
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