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Jelen beszámoló egyrészt tájékoztatást ad arról a tevé-
kenységrõl, melyet egyesületünk az elõzõ küldöttgyûlés
óta végzett, másrészt összefoglaló áttekintést ad a mint-
egy három és fél évet felölelõ választási ciklusról is.

Az egyesület jelenlegi vezetõsége megválasztásakor
azt a célt tûzte ki, hogy az egyre nehezedõ gazdasági
környezetben, szakmáink közismert nehézségei elle-
nére az egyesületi gazdálkodás egyensúlyának meg-
teremtése mellett biztosítsa a szervezett egyesületi élet
feltételeit, nagyobb súlyt helyezzen az egyesület szak-
maiságára, ápolja a szakmai hagyományokat, és a
helyi szervezetekre alapozva erõsítse az egyesület tag-
jainak összetartozását.

I. Az OMBKE közhasznú tevékenysége
Az OMBKE a 2003. évben a közhasznú társadalmi

egyesületekrõl szóló törvény és az alapszabályban
meghatározott feltételek szerint mûködött.

Az egyesület egyéni taglétszáma 2000 vége óta
4079-rõl 3600-ra csökkent, mely 12%-os csökkenés-
nek felel meg. A taglétszám megoszlását a szakosztá-
lyok között a következõ táblázat mutatja:

A jelenlegi tagság életkor illetve foglalkoztatás sze-
rinti megoszlása a következõ:

Tagságunk 48%-a, 1718 fõ aktív keresõ; 46%-a,
1662 fõ nyugdíjas, melybõl 16% azaz 580 fõ már
elérte a 70. életévét. A tagság 6 %-a, 220 fõ diák.

Legidõsebb tagunk: Bakos János 94 éves.
Az aktív keresõk száma évrõl évre csökken, vagyis

az egyesület elöregedik. Ehhez a tényhez egyrészt al-
kalmazkodnunk kell az egyesületi élet szervezése so-

rán, másrészt nagyobb energiát kell fordítanunk a fiata-
labb korosztályok bevonására a szakmai rokonterüle-
tekrõl, mint pl. környezetvédelem, vagy anyagtechno-
lógia is.

A bányászatban és a kohászatban sok vállalkozás
megszûnt.

Az iparág átalakulása és visszafejlesztése követ-
keztében csökkent az egyesületet támogató vállalkozá-
sok száma is, melyet a jogi taglétszám alakulása mu-
tat:

Az egyesület vezetõsé-
ge a legnagyobb támoga-
tókkal erõsítette kapcso-
latát. Ennek során a MOL
Rt. és a. Dunaferr Rt. két-
két alkalommal, a Miskol-
ci Egyetem egy alkalom-
mal volt házigazdája a vá-
lasztmányi ülésnek, ahol
elsõ kézbõl ismerhettük
meg a vendéglátók munká-

ját, célkitûzéseit és problémáit. A Pannonpower Rt. és
a KÕ-SZÉN Kft. a 92. Küldöttgyûlésünknek adott

helyet.
Az egyesületi tagság leg-

nagyobb összetartó erejét
az idén már 137-ik évfo-
lyamát megérõ Bányászati
és Kohászati Lapok adja.

A megjelentetett lap-
számról és oldalszámról az
alábbi táblázat ad össze-
foglaló képet:

lapszám/oldalszám

* közös szám oldalszáma minden lapnál figyelem-
be van véve

A választmány beszámolója

Szakosztály 2000 2001 2002 2003 2003/2000
%

Bányászati 1798 1715 1572 1531 85,1
Kõolaj-F.gáz 459 327 342 374 81,5
Vaskohászati 734 763 669 650 88,6
Fémkohászati 491 492 443 414 84,3
Öntészeti 407 436 373 357 87,7
Egyetem 190 218 297 274 144,2
Összesen 4079 3951 3696 3600 88,2

Szakosztály Aktív 70 év alatti 70 éven Diák Tiszte- Össze-
keresõ nyugdíjas felüli leti sen

vagy családtag
Bányászati 524 670 324 0 13 1531
Kõolaj-F.gáz 230 83 56 0 5 374
Vaskohászati 406 122 71 43 8 650
Fémkohászati 258 110 37 3 6 414
Öntõ 235 74 41 0 7 357
Egyetem 65 18 11 174 6 274
Összesen 1718 1077 540 220 45 3600

Szakosztály 2000 2001 2002 2003 változás
2003-2000

Bányászati 43 43 33 34 -9

Kõolaj- F.gáz 1 1 1 2 +1

Vaskohászati 15 15 11 8 -7

Fémkohászati 8 11 7 6 -2

Öntészeti 12 14 7 12 0

Egyetem - - - - -

Összesen 79 84 59 62 -17

2000 2001 2002 2003
BKL Bányászat 6/644 7/662 5/506 7/646
BKL Kohászat 10/520 8/456 5/310 6/418
BKL Kõolaj 6/156 7/186 5/146 8/366
Összes oldalszám* 1320 1304 962 1430
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Látható, hogy az elmúlt ciklusban a �Bányászat�, a
�Kohászat� és a �Kõolaj- és Földgáz� lapok számai éven-
te átlag 6,4-szer jelentekmeg átlag 64-64 oldalon. A szer-
kesztett összes oldalszám évente átlag 1232 oldal volt.

Megindítottuk a saját internetes honlapot, mely-
nek látogatottsága a legutóbbi idõben havonta átlag
1500 volt. 2004-ben a Bányászati és Kohászati Lapok
az interneten is olvashatók lesznek.

Több kiadványt jelentettünk meg illetve támogat-
tunk. Megjelent �A magyar bányászat évezredes tör-
ténete� c. könyv III. kötete, az 50 éves Öntészeti Szak-
osztály történetét bemutató kiadvány és az egyesület
110 éves történetét összefoglaló közös BKL lapszám.
Támogattuk az �Egy szakma tündöklése és bukása� az
�Így láttam� és a �Képeslap bányászat� c. könyvek
megjelenését. 2002-ben az OMBKE szervezésében el-
készült a négynyelvû kohászati szótár, mely az egye-
sület honlapján hozzáférhetõ.

A szakmáinkat érintõ kérdésekben készülõ törvé-
nyek szabályzatok, állami intézkedések elõzetes véle-
ményezése céljából létrehoztuk az érdekvédelmi és jo-
gi bizottságot. Tapasztalnunk kellett azonban, hogy a
jelenlegi rendszerben igen nehéz egy civil szervezet-
nek megszerezni a készülõ rendelkezéseket és még ne-
hezebb a véleményének érdemben is hangot adnia, mi-
vel erre a rendeletalkotók nemigen tartanak igényt.
Csupán a Földgáz Törvénynél tudtunk eredményesen
javaslatot tenni a kormányszerveknél.

Pályázattal elnyert szakértõi munka keretében ké-
szítettünk tanulmányt a földgáz szállítás és elosztás
biztonságáról és készítettünk javaslatot a bányászati
egészség és munkavédelmi elõírásokra. Ezeket a Ma-
gyar Bányászati Hivatal érdemben hasznosította a mi-
niszteri rendeletek elkészítésekor.

Az egyesület és szakosztályai számos nemzetközi,
országos és helyi szakmai konferenciát rendeztek.

Több szakmai rendezvény évrõl évre nagy érdeklõ-
dés mellett kerül megrendezésre. Ezek közül a jelentõ-
sebbek:

� Bányamérõ Tapasztalatcsere,
� Bányahatósági Konferencia (Tapolca),
� Bányagépész Konferencia,
� Robbantástechnikai Napok,
� Bányász-kohász konferencia az Industria alkal-
mából,

� Fémkohász Napok a Miskolci Egyetemen,
� Öntõ Napok Lillafüreden,
� ICSOBA Konferencia,
� Öntész-Fémkohász Napok Mosonmagyaróváron,
� Vaskohászati Konferencia Széplakon,
� Történész-régész-metallurgus Konferencia So-
mogyfajszon,

� Ércbányászati Múzeumi Napok.
2003-ban még megemlítendõ a Bányászati Munka-

védelmi Konferencia Budapesten és a Bányászati
Konferencia Miskolcon.

Az elmúlt három év konferenciái közül kieme-
lendõk még:

� A bányászat és kohászat szerepe az ezeréves ma-
gyar állam életében c. millenniumi tudományos
konferencia és kiállítás (Miskolc 2000),

� Tudomány és gyakorlat a Kohászatban (Miskolc
2001),

� Fúrás-robbantástechnika c. nemzetközi konferen-
cia (Miskolc 2001),

� Nemzetközi gázkonferencia (Budapest, 2001),
� Clean Steel nemzetközi konferencia (2002),
� A bányászat, kohászat és a 3. évezred c. nemzet-
közi kongresszus (Bécs 2002),

� Nemzetközi olajipari konferencia és kiállítás (Ba-
latonfüred 2002),

� Öntészeti Kutatások (Miskolc 2002).
Megemlékeztünk a szakma nevezetesebb évfor-

dulóiról:
� 2003-ban Sopronban ünnepélyes választmányi
ülés és tudományos konferencia keretében emlé-
keztünk meg a magyar szénbányászat 250 éves
évfordulójáról.

� Az OMBKE megalapításának 110 éves évfordu-
lójáról Selmecbányán ünnepélyes választmányi
ülésen és tudományos konferencián emlékeztünk
meg 2002-ben.

� Ugyancsak 2002-ben tartottunk ünnepélyes megem-
lékezést az Öntödei Múzeumban az Öntészeti Szak-
osztály megalakulásának 50 éves évfordulójáról.

Konferencia keretében emlékeztünk meg:
� a magyar olajmérnök képzés 50. évfordulójáról,
� a nagylengyeli szénhidrogénmezõ 50 éves,
� a bázakerettyei olajmezõ 65 éves,
� a nagylengyeli olajmezõ 60 éves,
� a hajdúszoboszlói földgázbányászat 40 éves,
� az Inotai Alumíniumkohó és az Ajkai Timföld-
gyár 50 éves évfordulóiról,

� Várpalotán évente a �Jó szerencsét!� köszöntés
elfogadásáról.

Köszöntöttük a Magyar Tudományos Akadémián
Kosáry Domokost 90. születésnapján és Péch Antal
emlékérmet nyújtottunk át neki.

A szakosztályok és helyi szervezetek számos helyi
rendezvényt, szakmai napokat, szakestélyt tartottak,
kirándulásokat és klubokat szerveztek, részt vesznek a
különbözõ hagyományõrzõ alapítványokban.

A társadalmi események közül megemlítendõk:
� az évenként Lillafüreden megrendezett Bányász-
Öntõ Bál és a Pécsett megrendezett Bányász Bál.

� a Fémkohászati Szakosztály minden márciusban
megszervezte ünnepélyes vezetõségi ülését.

� a Vaskohászati Szakosztály budapesti csoportja
pedig a Luca napi szakestélyt.

A helyi szervezetek rendszeresen ünneplik a Szent
Borbála napot, megünneplik a bányásznapot, évzáró
szakestélyeket tartanak.
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Az egyesület évrõl évre részt vesz a központi bá-
nyásznapi ünnepségek és Szent Borbála napi ün-
nepségek szervezésében. Egyesületünk kezdeménye-
zésére 2002-tõl kezdve a Szent Borbála napi központi
ünnepség a bányászok és kohászok közös ünnepsége.
A szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket
ügyünknek megnyerve 2002-ben az illetékes miniszter
rendeletet hozott a Szent Borbála érem �Kohász� vál-
tozatának alapítására, melyet évenként öt kohász tag-
társunk kaphat.

Hagyományainkhoz híven megemlékeztünk el-
hunyt tagtársainkról. Tiszteleti tagjainktól gyászszak-
estélyen búcsúztunk. Összeállítottuk professzoraink
sírjainak kataszterét.

Megkezdtük tiszteleti tagjaink életrajzának össze-
gyûjtését.

Folytattuk a Bányász-Kohász-Erdész találkozó
hagyományát; 2001-ben Tatabányán, 2002-ben Sop-
ronban, 2004-ben Miskolcon rendeztük meg.

Hagyományainkat ápolva minden évben részt vet-
tünk a selmecbányai Szalamander ünnepségeken és
ezen alkalommal megkoszorúzzuk a selmeci pro-
fesszorok sírjait. 2002-tõl kezdve megkoszorúzzuk a
választmány adományából helyreállított 48-as Hon-
védszobrot is. A Szalamander ünnepségen évek óta ta-
pasztalható nagyarányú magyar részvétel azt jelzi,
hogy a selmecbányai találkozó egyre inkább a bá-
nyász-kohász szakma hagyományos magyar ünnepévé
válik.

Nemzetközi kapcsolatainkban a Kárpát-meden-
cében élõ mérnökökkel való kapcsolatot tartottuk elsõ-
rendû célnak.

Megújítottuk az együttmûködési szerzõdést az Er-
délyi Magyar Mûszaki Társulattal. Rendszeresen részt
veszünk az általuk szervezett Bányász-Kohász-Föld-
tani Konferencián. 2003-ban Zilahban zászlót adtunk
át az EMT Bányászati és Földtani Szakosztályának.
2003 augusztusában részt vettünk Kapnikbányán a
hazai bányászat és kohászat nagy egyénisége, Born
Ignác, valamint volt elnökünk, dr. Pap Simon emlék-
táblájának avatásán. 2002-ben részt vettünk Kolozs-
váron a Debreceni Márton emlékülésen, ahol az erdé-
lyi szakembereknek átadtuk az OMBKE kitüntetéseit.

A szlovák bányászati és kohászati egyesülettel is
megújítottuk kapcsolatunkat. Ennek keretében egye-
sületünk 110 éves évfordulója tiszteletére 2002-ben
Selmecbányán a lengyel társegyesülettel közösen
�hármas találkozóra� került sor.

Egyesületünk több nemzetközi szervezetnek tagja:
� a Nemzetközi Öntészeti Szövetségnek (WFO),
� az Európai Bányász-Kohász Találkozók Egyesü-
letének (FEMS),

� a Nemzetközi Bányamérõ Szövetségnek és
� az ICSOBA-nak.
Részt veszünk a �Vaskultúra Útja� projektben.

2003-ban egyesületünk volt házigazdája a Nemzetközi

Bányamérõ Szövetség vezetõségi ülésének. 2002-ben
egyesületünk szervezte az ICSOBA nemzetközi kon-
ferenciát. 2002-ben részt vettünk az Arnoldsteinben
megrendezett Európai Bányász-Kohász Találkozón.

A beszámoló tárgyát képezõ ciklusban megoldódott
a korábban több küldöttgyûlés témáját is adó egyesü-
leti központ elhelyezésnek kérdése is. Az OMBKE
több évi bizonytalankodás után birtokba vette az õt
megilletõ helyiségeket a MTESZ Budai Konferencia
Központjában és ott az egyesületi élet számára méltó
körülményeket alakított ki. A helyiségeket nagy elõ-
deinkrõl neveztük el. A budapesti csoportok a rendez-
vényeiket már itt tartják és nyugdíjasok klubja is rend-
szeresen mûködik. Az egyesület tulajdonában lévõ
Múzeun krt.-i helyiségeket oktatás céljaira bérbe
adtuk.

Az OMBKE bizottságai általában rendszeresen
mûködtek. Az Alapszabály Bizottság elemzõ és érté-
kelõ munkája eredményeképpen a 92. küldöttgyûlésen
alapszabályunkat korszerûsítettük. Rendszeres munkát
végzett a Történeti Bizottság a hagyományápolás terü-
letén. Szakmai múltunk és hagyományaink kutatásá-
ban jelentõs munkát végzett a Történeti Bizottság, va-
lamint az egyes szakosztályok történeti szakcsoportjai.

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elsõsorban a
határon kívüli magyar kapcsolatok erõsítésén munkál-
kodott. Az Érdekvédelmi és Jogi Bizottság rendkívül
nehéz feladat elõtt állt, mivel a törvények és rendelke-
zések elõzetes véleményezése a kialakult rendszer sze-
rint elég nehezen végrehajtható. A jövõben az egyesü-
let vezetõinek közremûködése is szükséges, hogy ezen
a területen eredményt lehessen felmutatni.
2002-ben újból létrehoztuk a Környezetvédelmi Bi-
zottságot. A bizottság munkájának átszervezése szük-
séges ahhoz, hogy a szakmai érdekeinket képviselni
tudja. 2003-ban Oktatási Bizottság megalakítását hatá-
roztuk el.

A bizottság megkezdte a munkáját abból a célból,
hogy felmérje, milyen módon tud az OMBKE bekap-
csolódni a felnõttképzésbe. Az Etikai Bizottságnak
nem volt megvitatandó feladata.

II. Az OMBKE gazdálkodása

Az OMBKE a 2003. évi gazdálkodása eredményes
volt. A 2003. évi közhasznú mérlegbeszámolót a
könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatával hitelesítette.
Az OMBKE vállalkozási tevékenységet az egyesület
közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszélyez-
tetve végzett. A gazdálkodás tervszerû volt. Szakmai
célkitûzéseinket úgy sikerült megvalósítani, hogy ki-
adásaink nem haladták meg bevételeinket. Az egyesü-
let az év során minden köztartozását rendezte és nincs
határidõn túli kifizetetlen számlája. A pénzügyi mér-
leg szerinti éves eredménye: 672 ezer Ft. Ez az ered-
mény a helyi szervezetek, a szakosztályok és a vezetõ
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szervek jó együttmûködésének és gazdálkodási köve-
telmények következetes betartásának tudható be.

Mint azt a következõ táblázat mutatja, az elmúlt vá-
lasztási ciklusban sikerült a korábban az évrõl évre je-
lentkezõ veszteségeket megállítani. 2000-ben még 8,8
millió veszteség volt, a rákövetkezõ évek mindegyikét
pozitív eredménnyel zártuk. Egyensúlyba jött a gaz-
dálkodás, melyrõl áttekinthetõ képünk van.

Mint a következõ táblázat mutatja, 2000-hez viszo-
nyítva a befizetett egyéni tagdíjak 39,9%-kal nõttek,
az egy tagra jutó tagdíjbefizetés pedig 57,5%-kal. A
tagdíj fizetési fegyelem korábbi 80-85%-ról 95% fölé
emelkedett. A tartósan nem fizetõk tagságát megszün-
tettük.

A személyi jövedelemadó 1 %-ából származó bevé-
tel 1928 E Ft-ról 3174 E Ft-ra (64,6%-kal) növekedett.
Ez a növekedés a tagság bizalmának egyesület iránti
elkötelezettségének és a bizalom növekedésének
tudható be.

A jogi tagdíjakból és adományokból eredõ bevétel
kétszeresére nõtt:

Az egyesület vezetõi több pártoló céget személye-
sen is felkerestek és sikerült a korábbi megállapodá-
sokat felújítani.

Pártoló tagjainknak megköszönve eddigi támo-
gatásaikat, kérjük hogy továbbra is segítsék egyesületi
céljaink megvalósítását!

Tudjuk, hogy a gazdasági környezet megváltozása
2003-ban több jelentõs pártoló tagunknál gazdasági

gondokat okoz. Ezért annak érdekében, hogy ne csök-
kenjen jelentõsen az egyesületi támogatás, minden
szakosztálynak keresnie kell további pártoló tagok be-
vonási lehetõségét.

A MTESZ korábban költségvetési keretbõl évente
1500 E Ft-tal támogatta egyesületünk mûködését. A
MTESZ jelenleg évente kb. 50 millió forintos veszte-
séggel mûködik, és az ingatlanokban megtestesülõ va-

gyonát éli fel. Ezáltal 2003-ban
már csak 432 E Ft támogatást
nyújtott. Egyesületünknek, mint a
MTESZ Szövetségi Tanács sza-
vazati jogú tagjának csak arra van
lehetõsége, hogy állásfoglalásával
a gazdaságtalan mûködés meg-
szüntetését, az ésszerû és takaré-

kos költséggazdálkodást szorgalmazza, és a lehe-
tõségeihez képest akadályozza meg a vagyon felélését.

Az egyesület költséggazdálkodása az ügyvezetõ
igazgató 2001-ben történt cseréjét követõen tervsze-
rûvé és szigorúbbá vált.

A jellemzõ, hogy a reprezentációs költségek
tizedükre csökkentek. Három év
alatt az általános költségek az
infláció ellenére 10%-kal csökken-
tek. Ebben szerepet játszott az is,
hogy a központban foglalkoztatott
létszám 8 fõrõl 5 fõre csökkent,

miközben az elvégzett munka minõsége javult.
Az elmúlt három évben az adminisztrációs munkák

számítógépes eszközállományát sikerült használható
mértékûre felújítani a pártoló vállalatok segítségével.

A BKL lapkiadása során 20 M Ft-ról 18,3 MFt-ra
csökkentek a költségek, ami a
közös számok megjelenésének
tudható be. A költségek 2004-ben
további 4-5 millióval csökkent-
hetõk, ha a 92. Küldöttgyûlés ha-

tározatainak megfelelõen a lapok egységes arculatát
megteremtve egy nyomdába koncentráljuk a lapki-

adást.
A Múzeum körúti ingatlanra

fordított évenkénti 1,4 millió Ft
költség elmaradt, annak nyelvok-
tatási célra történõ bérbeadása évi
2,4 millió Ft bevételt eredményez.

Összességében az OMBKE 2003-ban mind köz-
hasznú céljainak megvalósítása, mind gazdálkodási
szempontból eredményes évet zárt.

A választmány úgy ítéli meg, hogy az egyesületnek
az elmúlt három és féléves választási ciklusban a
kitûzött szakmai és gazdasági célokat sikerült telje-
sítenie.

Budapest, 2004. április 14.
Kovacsics Árpád fõtitkár

2000 2001 2002 2003 Változás
2003-2000

Bevételek E Ft 73.282 83.814 84.450 65.609 - 7.673

Költségek E Ft 82.119 83.715 84.320 64.937 -17.182

Eredmény E Ft -8.837 +99 +130 +672 + 9.509

2000 2001 2002 2003 2003/2000

%

Tagdíj befizetés E Ft 7.790 10.310 11.168 10.856 139,3

Egy tagra jutó tagdíj befizetésFt/fõ 1909 2609 3021 3007 157,5

2000 2001 2002 2003 2003/2000
%

SZJA 1% E Ft 1.928 2.023 3.779 3.174 164,6

2000 2001 2002 2003 2003/2000
%

Jogi tagdíj E Ft 5.960 7.673 7.998 8.839 148,3

Adomány E Ft 1.180 2.993 6.735 5.449 461,8

Összesen E Ft 7.140 10.666 14.773 14.288 200,1


