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A küldöttgyûlés helyszíne a Dunaújvárosi Fõiskola
nagy elõadóterme volt, mely a 11 órai kezdésig zsúfolá-
sig megtelt a bányász-kohász egyenruhás résztvevõkkel.
Az érkezõket a bejáratnál a fõiskolai diákok fogadták,
akik a szervezésben igen nagy részt vállaltak. Az elõ-
adótermet az egyesület és a szakosztályok zászlói dí-
szítették.

A küldöttgyûlés elnökségében dr. Tolnay Lajos el-
nök, Kovacsics Árpád fõtitkár, dr. Lengyel Károly fõ-
titkárhelyettes, dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igaz-
gató, dr. Bognár László a Dunaújvárosi Fõiskola fõigaz-
gatója, dr. Kálmán András Dunaújváros polgármestere,
országgyûlési képviselõ, Sushil Trikha a DUNAFERR
Rt. vezérigazgatója és Rabi Ferenc a Bányaipari Dolgo-
zók Szakszervezetének elnöke foglaltak helyet.

Nemzeti Himnuszunk eléneklése után dr. Tolnay
Lajos köszöntötte a küldöttgyûlés résztvevõit, ezen be-
lül tiszteleti tagjainkat, a fõiskolai hallgatókat, pártoló
tagvállalataink vezetõit, a megjelent országgyûlési kép-
viselõket, a hatóságok-, az egyetem és fõiskola-, társ-

egyesületeink, és partner társadalmi szervezeteink kép-
viselõit, a meghívott vendégeket. Külön is köszöntötte
az elnökségben helyet foglaló vendégeket, továbbáWil-
liam Ernst urat, a DUNAFERR Rt. termelési vezér-
igazgató helyettesét, valamint dr. Simon Kálmán tiszte-
leti tagunkat, aki a küldöttgyûlés idején ünnepelte 85.
születésnapját.Megállapította, hogy a küldöttgyûlés ha-
tározatképes (a joggal bíró 220 küldött közül 134 fõ re-
gisztráltatta magát, az összes résztvevõ száma 244 volt).

A küldöttgyûlés egyhangú szavazással megválasztot-
ta a küldöttgyûlés szakosztályok által javasolt tisztség-
viselõit:

A szavazatszámláló bizottság vezetõje: Dani Bálint
Tibor anyagmérnök hallgató; tagjai: Harkai Zsolt kohó-
mérnök hallgató,Molnár Péter anyagmérnök hallgató.

A határozatszövegezõ bizottság elnöke: Huszár
László okl. bányamérnök; tagjai: Csurgó Lajos okl. ko-
hómérnök, dr. Farkas Péter okl. kohómérnök, Jármai
Gábor okl. olajmérnök,Morvai Tibor okl. bányagépész-
mérnök, dr. Tóth István okl. bányamérnök, tiszteleti tag,
Demeter Lajos okl. kohómérnök.

Jegyzõkönyvvezetõ: Gombár Jánosné szervezõ tit-
kár; jegyzõkönyv hitelesítõk: Molnár István okl. kohó-
mérnök és Dallos Ferencné okl. gépészmérnök.

A küldöttgyûlés egyhangú szavazással elfogadta az
írásban elõre kiküldött napirendet:

Elnöki megnyitó, köszöntések
Fõtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés
Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója
Hozzászólások, indítványok
Tiszteleti tagok választása, kitüntetések átadása
Határozatok
Dr. Tolnay Lajos:
Tisztelt Küldöttgyûlés! Mint minden küldöttgyûlé-

sen, most is megszólal a harangjáték. Elõtte John
Donne 17. századi angol költõtõl idéznék: �Senki sem
különálló sziget. Minden ember egy kontinens része, a
szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a ten-
ger, Európa lesz kevesebb, éppúgy mintha egy hegyfo-
kot mosna el. Minden halállal én leszek kevesebb; ezért
hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.� A sors
tengerének a természet rendjével egyezõ, mégis kegyet-
len hullámcsapása az elmúlt évben a �magyar bányászat
és kohászat� nevû félszigetnek újabb darabjait ragadta
magával. Velük nemcsak baráti körünk, egyesületünk
lett kevesebb, hanem életünk, szakmánk és a magyar-
ság is. Kérem, hogy állva tisztelegjünk emléküknek és
kívánjunk utolsó Jó szerencsét!

(A jelenlévõk néma felállással tisztelegtek az el-
hunytak emléke elõtt, nevüket a harangjáték hangjai
mellett dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató
olvasta fel, majd megszólalt a klopacska egyre halkuló
hangja.)

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
94. küldöttgyûlése

(Dunaújváros, 2005. május 20.)

Regisztráció

A küldöttgyûlés elnöksége
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Dr. Tolnay Lajos:
Tisztelt Küldöttgyûlés! Hivatalosan ma az Országos

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a 94. kül-
döttgyûlését (közgyûlését) tartja. Sokan nem tudják,
hogy ez csak sorszámozásában a 94-ik. Az 1892-ben tar-
tott alakuló közgyûlést is számolva, valójában mamár a
105. közgyûlésünket tartjuk, mivel elõdeink 11 rendkí-
vüli közgyûlést nem láttak el sorszámmal. Idén több év-
fordulóról is megemlékezhetünk: 110 éve alakult meg
az OMBKE Budapesti és a Salgótarjáni Osztálya és 50
éve alakult meg az egyesület Székesfehérvári és a Veszp-
rémi Helyi Szervezete, valamint az Egyetemi Osztály.

60 éve, a világháborút követõen, 1945. május 16-án
alakult újjá egyesületünk Faller Jenõ szervezésében. Az
akkoriak közül hét személyt most is tagjaink között
köszönthetünk: Bányász Jánost, Horváth László Józsefet,
Kassai Lajos tiszteleti tagot, dr. Kun Béla tiszteleti tagot,
Pohl László tiszteleti tagot, dr. Szõke Lászó tiszteleti ta-
got és Selmeci Béla tiszteleti tagot, aki 67 éve tagja egye-
sületünknek. Mindnyájuknak kívánunk jó egészséget és
hosszú életet!

270 éve, 1735. június 22-én létesítette a bécsi udvari
kamara Selmecbányán a bányászati és kohászati tanin-
tézetet, a Berg-Schola-t, ez a bányászati kohászati isko-
la, a késõbbi Akadémia egyesületünk származási helye.
Ide vezetnek gyökereink, innen erednek hagyomá-
nyaink. Ma Miskolc, Sopron, Kassa, Leoben, Osztrava,
és Zólyom felsõfokú tanintézetei egyaránt a híres Sel-
mecbányai Bányászati Akadémia, az õsi Alma Máter
szellemi örökösének vallják magukat. Ezt 2001. novem-
ber 30-án Kassán a felsõfokú tanintézetek dokumen-
tumba is foglalták, amelyben elkötelezték magukat,
hogy �munkásságukkal és mûködésükkel visszahozzák
a Selmecbányai Akadémián uralkodó szellemet, hogy
az egyesült Európa magas mûveltségû, toleráns és
szabad lelkû polgárait neveljék fel�.

Tegnap a városban megrendezett Szalamander-fel-
vonuláson tanúi lehettünk annak, hogy szellemében
Dunaújváros és a Dunaújvárosi Fõiskola is a selmeci
hagyományokat õrzõ és ápoló nagy család tagja. Bár a
fõiskolán belül a hagyományos kohász szakmát tanuló
diákok száma kicsi, bízunk abban, hogy a selmeci szel-

Bányászati Szakosztály
Benyó István okl. bányamérnök
Bucsi József okl. bányamérnök
Dr. Botos László jogász
Csikós Gyula okl. bányamérnök
Csipe Imre okl. gépészmérnök
Doma István okl. bányamérnök
Eck Ferenc okl. bányagépészmérnök
Forintos Ottó bányaipari technikus
Gácsi Varga János okl. villamosmérnök
Dr. Gyuranecz Vince okl. bányamérnök
Körtvélyesi Géza üzemmérnök
Dr. Ládai Jenõ Tamás okl. bányamérnök
Lohrmann Ervin okl. bányamérnök
Lovas Károly okl. bányamérnök
Medve István bányaipari technikus
Dr. Moldovai Viktor jogász, okl. könyvvizsgáló
Muhel Illés okl. bányamérnök
Nagy Imre építõ üzemmérnök
Nagy István gépésztechnikus
Németh Sándor okl. könyvvizsgáló
Nemes Sándor okl. gépészmérnök
Dr. Orosz Elemér okl. bányamérnök
Dr. Pazgyera Pál okl. bányamérnök
Dr. Perschi Ottó okl. bányamérnök
Rutkai István bányaipari technikus
Sûrû András Béla okl. bányamérnök
Dr. Szabó László okl. bányamérnök
Szalók Imre bányaipari technikus
Szilvási Lajos okl. vegyészmérnök
Szûcs Ferenc villamosipari technikus
Tátrai József gépésztechnikus
Tokos Gyula okl. bányamérnök
Törõcsik István okl. bányamérnök
Varga Gábor villamosipari üzemmérnök

Varga Gusztáv okl. bányamérnök
Vas János munkavédelmi szaktechnikus
Zala Alfréd okl. bányamérnök

Kõolaj Földgáz és Vízbányászati Szakosztály
Baranyai Zoltán vegyipari gépésztechnikus
Buda Ernõ okl. bányamérnök, tiszteleti tag
Cziczlavicz Lajos okl. olajmérnök
Varga József közgazdasági technikus
Dr. Pataki Nándor okl. általános mérnök
Pikó József okl. bányamérnök, geológus
Rácz Dániel okl. olajmérnök

Vaskohászati Szakosztály:
Longa Elemér okl. könyvvizsgáló
Hrabovszky János okl. kohómérnök
Kállai Ernõné okl. vegyészmérnök
Kondoray Egon okl. kohómérnök
Nagy János okl. kohómérnök

Fémkohászati Szakosztály:
Brunner László fémipari technikus
Dr. Dézsi Lajos pszichológus
Kozár László okl. vegyészmérnök
Vendég József gépipari technikus

Öntészeti Szakosztály:
Frick Ottó gépipari technikus
Lantos István okl. kohómérnök, tiszteleti tag
Nagy Tamás okl. villamosmérnök
Schmidt Ottó okl. kohómérnök
Tibiássy Béla okl. kohómérnök

Egyetemi Osztály:
Dr. Horváth Zoltán okl. kohómérnök, tiszteleti tag
Dr. Nándori Gyula okl. kohómérnök, tiszteleti tag

Elhunyt társaink



lem kisugárzása, a diákhagyományok ápolása beépül a
fõiskola minden polgárának életébe. A kedves invitáció
mellett ez volt az egyik fõ oka, hogy ebben az évben a
küldöttgyûlésünk helyszínéül a Dunaújvárosi Fõiskolát
választottuk. Ma még a fõiskola nem rendelkezik olyan
külsõkkel, tágas aulával, nagy elõadótermekkel és más
létesítményekkel, mint sokmásmagyar egyetem. A rep-
rezentatív infrastruktúrát azonban teljesen feledteti az a
barátságos fogadtatás, az egyesületünkhöz ragaszkodó
fõiskolások lelkesedése, amit itt tapasztalhattunk. Ez-
úton is szeretném megköszönni a Fõiskola vezetõinek,
az egyesületünket támogató tanároknak, és kiemelten a
fõiskolás tagjainknak a szervezést. A Fõiskola elõtt álló
hatalmas fejlesztésekhez kívánunk sok sikert és örömöt!

Dunaújváros egyesületünk szempontjából azért is
fontos, mert 422 tagjával itt mûködik a legnagyobb he-
lyi szervezetünk. Több mint tíz százalékát adja egész
egyesületünk taglétszámának. Helyi szervezetünk hát-
terét a Dunaújváros létét is meghatározó Vasmû adja.
Évek óta figyelemmel kísértük a DUNAFERR Rt.
sorsát. Mindig is az volt a véleményünk, hogy a hazai
vaskohászat meghatározó vállalata akkor lehet hosszú
idõre életképes, ha a nemzetközi porondon erõvel ren-
delkezõ multinacionális cégcsoporthoz kapcsolódik.
Ezért is látjuk sikeresnek az elmúlt évben lezajlott
magánosítási folyamatot, mely a városnak is további
perspektívákat jelenthet. Kívánjuk a Vasmû új veze-
tõinek, és az itt dolgozó szakembereknek, hogy érjenek
el jelentõs technikai és üzleti fejlõdést!

Bízunk abban, hogy a DUNAFERR Rt., aki évti-
zedekig támogatta egyesületünk tevékenységét, tovább-
ra is pártoló tagunk marad, és a jövõben is sikerül meg-
találni azokat a lehetõségeket az együttmûködésben,
amelyek mind a DUNAFERR Rt, mind az OMBKE
számára hasznosak.

Bízunk abban is, hogy Dunaújváros, melynek fejlõ-
dését a kohászat hosszú idõn át elõsegítette, tovább fej-
lõdik és megõrzi szakmáink hagyományait és emlékeit.

Az elnöki megnyitó után dr. Kálmán András, Du-
naújváros polgármestere szólalt fel:

Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata ne-
vében nagy tisztelettel köszöntöm az Egyesület közgyû-
lését. Városunk számára a kohászat nemcsak múlt,

nemcsak jelen, hanem jö-
võ is: úgy gondolom, hogy
Dunaújváros léte még
hosszú ideig a kohászat-
hoz fog kötõdni. Jelenleg
is a DUNAFERR-nél
dolgozik a város összes
foglalkoztatott létszámá-
nak közel 50%-a, tehát a
DUNAFERR minden
szempontból meghatáro-
zó. Valamikor ez a város
azért épült, mert úgy dön-
töttek, hogy itt, a Duna-
parton fölépítenek egy
acélipari kombinátot. A

város fejlõdése azóta is, minden évtizedben, valóban a
DUNAFERR-hez volt köthetõ. Reményeink szerint a
privatizációt követõen az új tulajdonos, vállalásának
megfelelõen, nemcsak megõrzi a gyártókapacitásokat,
hanem tovább is fejleszti azokat.

Engedjék meg, hogy személyesen is sok szeretettel
köszöntsem Önöket. Az életembõl 26 évet a DUNA-
FERR-nél töltöttem el és mind a mai napig tagja va-
gyok az OMBKE-nek.� a szívem, a lelkem a kohásza-
té, és igyekszem figyelemmel kísérni, és teret nyitni
mindannak a kezdeményezésnek, ami fontos, hogy
megõrizze a bányász-kohász hagyományokat. Ennek
megfelelõen évekkel ezelõtt kezdeményeztük, hogy a
bányász-kohász fúvós-zenekarok találkozzanak augusz-
tus 20-án Dunaújvárosban. Reméljük, hogy ez hagyo-
mány lesz.

A rendszerváltást követõen évente más és más bá-
nyász-kohász város vállalta a bányász-kohász ünnep, a
Szent Borbála nap megrendezését. Ez a szép hagyo-
mány az elmúlt évekbenmegszakadt. Amennyiben ezt a
szakma, a szakmák támogatják, szeretnénk, ha évrõl-
évre Dunaújváros rendezné a Szent Borbála napi bá-
nyász-kohász ünnepséget.

Nagy tisztelettel emlékezünk azokra az emberekre,
akik a kohászat létrejöttében, megalapozásában Duna-
újvárosban részt vettek. Ezért a család beleegyezésével
a város önkormányzata úgy döntött, hogy a város-reha-
bilitációs programunkat Borovszky Ambrusról, az
egykori Dunai Vasmû legendás vezérigazgatójáról
nevezzük el. � Természetesen szívesen emlékezünk
mindazokra, akik sokat tettek a kohászat megõr-
zéséért. Így nagyon szívesen gondolunk, és nagyon
gyakran van alkalmunk arra, hogy találkozzunk
Horváth István elnök-vezérigazgató úrral, aki a rend-
szerváltást követõen elévülhetetlen érdemeket szerzett
abban, hogy a DUNAFERR-t mind a mai napig jó
erõben, egészségben láthatjuk és szolgálhatja annak a
több mint 9000 embernek a megélhetését, akik a
kohászattól nemcsak megélhetést, hanem szakmát,
szakmaszeretetet kaptak.

Azt kívánom Önöknek a mai tanácskozás során,
hogy hányják-vessékmeg a szakma problémáit, keresse-
nek rá közös megoldást. Egyet ígérhetek, hogy Dunaúj-
város az Önök egye-
sülete, Önök szakmái
mögött fog állni. Jó sze-
rencsét!

Dr. Tolnay Lajos a
kezdeményezéseit ille-
tõen, az egyesület tá-
mogatásáról biztosítot-
ta a polgármestert, kü-
lönös tekintettel a Szent
Borbála nap rangjának
visszaadására.

Ezután dr. Bognár
László, a Dunaújvárosi
Fõiskola fõigazgatója,
majd Sushil Trikha, a
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DUNAFERR Rt. ve-
zérigazgatója köszön-
tötte a küldöttgyûlést. A
jelenlévõk nagy érdek-
lõdésével kísérve a fõ-
igazgató úr rövid elõ-
adásbanmutatta be a fõ-
iskolát, a vezérigazgató
úr pedig a vasmû jelen-
legi helyzetét és jövõjét.
(A két elõadást, mint a
küldöttgyûléshez szorosan
nem kapcsolódó, de ki-
emelten fontos és tagsá-
gunk érdeklõdésére szá-
mot tartó anyagokat jelen
számunk 31�33. oldalain közöljük.)

Rabi Ferenc, a BDSz elnöke köszöntõjében elis-
meréssel szólt a több mint 100 éves OMBKE-ben fel-
halmozott szakmai tudásról, mely az értékesebb ter-
mékek elõállításának záloga. Sajnos a hazai szénbá-
nyászatban a feltételek növekedést nem tettek le-
hetõvé, újabb bányákat kellett bezárni, csak �ahol
megépültek a kéntelenítõ berendezések, Mátrai
Erõmû, a Vértesi Erõmû Rt. területén, ott lesz a szén-
bányászatnak is jövõje�. A szakszervezet ezen korlátok
között próbálja a védhetõ munkahelyeket megõrizni,
és ezen túlmenõen mindent megtesz a kulturális,
közösségi hagyományok megõrzéséért. Jelentõs állami
források biztosításáért küzd a bányászati múzeumokat
összefogó soproni Központi Bányászati Múzeum és a
bányász mûvelõdési intézmények szövetsége részére.
A BDSZ együttmûködését ajánlott fel az OMBKE
helyi szervezetei és a szakszervezet nyugdíjas és aktív
helyi szervezetei között.

A magyar gazdaság szempontjából is meghatározó-
nak minõsítette Dunaújváros � a fõiskola és a DUNA-
FERR �, valamint a bauxitbányászatot is magába
foglaló alumíniumipar tevékenységét, jövõjét. Majd így
fejezte be:

�Mi, szakszervezetek abban vagyunk érdekeltek,
hogy ezek a sikerek meglegyenek, hogy a munkahelyek
maradjanak meg, és abban vagyunk érdekeltek, hogy
ebben a közös tevékenységben arra a szakmai tudásra,
tapasztalatra, amely az OMBKE-ben megvan, támasz-
kodni tudjunk. Ezért kívánom mindenkinek, hogy jó
egészségben élje meg a következõ éveket is! Kívánom,
hogy közös munkánkat kísérje jó szerencse!�

Dr. Tolnay Lajos ismertette, hogy a Magyar Bányá-
szati Szövetség írásban köszöntötte a küldöttgyûlést,
majd felkérte Kovacsics Árpád fõtitkárt a választmány
elõre megküldött írásos beszámolójának szóbeli kiegé-
szítésére.

Kovacsics Árpád:
Tisztelt Küldöttgyûlés, Tisztelt Elnök úr! A tavalyi

miskolci tisztújító küldöttgyûlésünkön az Egyesület ko-
rábbi vezetõsége újabb ciklusra kapott bizalmat, és ezt
mi úgy értékeltük, hogy a meghirdetett célkitûzéseinket
a tagság támogatja. Az elmúlt év tevékenységérõl, ered-

ményeirõl, eseményeirõl, gondjairól és a jövõ fel-
adatairól az elõre megküldött írásos anyag részletes
tájékoztatót ad. Ez az írásos anyag a Választmány egy-
hangú véleményét tükrözi. Most csak néhány fon-
tosabbnak ítélt témát szeretnék kiemelni mind az
elvégzett munkáról, mind a jövõ feladatairól.

Az Egyesület elmúlt évi tevékenysége összességében
véleményünk szerint eredményes volt. A korlátozott
anyagi lehetõségeink mellett is tartalmas egyesületi élet
folyt. Az írásos anyag-
ból is látható, hogy szá-
mos központi, helyi
rendezvényt, tudom-
ányos konferenciát
szerveztünk, melyen
tagságunk széles köre
vett részt. Helyi szer-
vezeteink szakmai na-
pokat, kirándulásokat,
szakestélyeket, hagyo-
mányápoló rendezvé-
nyeket szerveztek. A
résztvevõk kellemesen
emlékeznek vissza a
legnagyobb rendezvé-
nyünkre, a miskolci Bá-
nyász-Kohász-Erdész Ta-
lálkozóra. Következõ ilyen rendezvényünk Egerben
lesz, terveink szerint jövõre. Egyre több helyi szer-
vezetünk tart megemlékezést Szent Borbála napján.
Mint minden évben, tavaly is nagy számban vettünk
részt a Selmeci Szalamander ünnepségen, amelyet egy-
re inkább a magyar bányászok és kohászok hagyomá-
nyos ünnepének is tekinthetjük.

Az elmúlt évben is ugyanígy a küldöttgyûlésen jelen-
tettem be, hogy sikerült a Bányászati és Kohászati La-
pok megjelenését racionalizálni. Akkor került aláírásra
a nyomdával a szerzõdés. Most már mind a három
lapunk azonos nyomdában készül, jelentõs költségmeg-
takarítással. Bebizonyosodott, hogy a lapok kérdésében
az egyesület vezetõsége jó úton halad, a kialakított
rendszer mûködõképes. Voltak természetesen kisebb
zökkenõk, viták, tisztázandó kérdések, de ezeket, úgy
érzem, megoldottuk. A jövõben a lapok egyenletes idõ-
közökben történõ tervszerûmegjelenését kell elsõrangú
feladatunknak tekinteni.

Az elmúlt évben gazdálkodásunk is eredményes
volt. Ehhez hozzájárult, hogy tagjaink nagy része lelki-
ismereti kérdésnek tekintette az egyéni tagdíjak befize-
tését. Sokan ajánlották fel az 1%-ot adójukból, ami 3,8
millió Ft bevételt eredményezett, és ez 20%-kal több
mint az elõzõ évben. Ezúton is megköszönjük a Vá-
lasztmány tagjai és a tagságunk támogatását. Mû-
ködésünket alapvetõen segítették a pártoló jogi tag-
jaink, melynek köszönhetõen rendezvényeinket meg
tudtuk tartani és az Egyesület szaklapjait meg tudtuk
jelentetni. Külön is megemlítem a Nemzeti Civil Ala-
pítvány és a Magyar Bányászati Hivatal pályázatán
nyert mintegy 3,6 millió Ft-os támogatást.
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AzEgyesület egyéni taglétszáma annak ellenére vál-
tozatlan, hogy nagyon sokan a tényleges szakmai te-
vékenységüket nyugdíjazás miatt befejezték. Örvende-
tes, hogy 80 fõvel növekedett az egyetemen, fõiskolán
tanuló tagjaink száma.

A jövõbeni feladatokról szeretnék pár gondolatot
megemlíteni a küldöttgyûlés határozat-végrehajtásán
felül, illetve azt kiemelve.

Elsõ: Egyesületünk további létének alapvetõ feltéte-
le, hogy a különbözõ szakosztályokban tevékenykedõ
tagok a közös selmeci szellemnek megfelelõen, minél
nagyobb mértékben mûködjenek együtt a közös
egyesületi célok megvalósításában. Fel kell ismernünk,
hogy a szakosztályok egymásra vannak utalva. Tehát a
még idõnként elõbukkanó szakosztályi érdekeket is a
közös egyesületi érdekek alá kell helyeznünk a jövõ ér-
dekében.

Másodikként: tudomásul kell vegyük, hogy reálisan
számolva, a jövõben sem bõvülnek gazdasági lehetõsé-
geink. Ezen gazdasági keretek között kell céljaink meg-
valósítását megteremteni. Ezt figyelembe véve kell
munkánkat, mûködési módszereinket megszervezni, a
helyi szervezetekben, szakosztályokban és az egyesületi
ügyvezetésben egyaránt.

Harmadikként: Egyesületünk egyik legfontosabb
feladatának kell, hogy tekintse, a kapcsolódó felsõfokú
oktatási intézményekben tanuló fiatalok bevonását
egyesületi életünkbe. A selmeci hagyományok megis-
merését és a végzést követõen az egyesületi tagság
fenntartását. Egyesületünk ifjúsági munkájának javí-
tására tegnap hozott határozatot a Választmány, mely
szerint az Ifjúsági Bizottságnak október 1-ig kell fel-
adattervet készíteni e témakörrel kapcsolatban.

Negyedikként: tevékenységünkben és gazdálkodá-
sunkban is racionális megoldásokat kell keresni. Ez
nemcsak a költségekkel, hanem az egyesületi társadal-
mi munkára fordított idõvel való ésszerû gazdálkodásra
is vonatkozik.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyûlést ebbõl fakadóan,
hogy amikor a mai vita során az Egyesület vezetõi szá-
mára határozatokat, határozati javaslatokat fognak ad-
ni, akkor olyan feladatokat jelöljenek ki, amelyek az
adott körülmények között, az elõbb felsorolt körül-
mények között, reálisan meg is
oldhatóak.

Van még egy teljesen egyéni
gondolatom � lehet, hogy még
korai, de a nagyszerû dunaúj-
városi, városi fõiskolai fogadtatást,
szíveslátást megtapasztalva �, gon-
doljuk végig, hogy a 2008. évi
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
milyen kitûnõ helyszíne lenne Du-
naújváros.

Kérem a Küldöttgyûlést, hogy
a Választmány beszámolóját, a
Közhasznúsági Jelentést és jelen
szóbeli kiegészítésemet elfogadni
szíveskedjék!

Götz Tibor, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke a Bizott-
ság által írásban elõre kiküldött jelentéséhez a követ-
kezõ szóbeli kiegészítést tette:

Az OMBKE Ellenõrzõ Bizottsága folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte az Egyesület tevékenységét, gazdál-
kodását, a 93. Küldöttgyûlés, valamint a Választmány
határozatainak végrehajtását. Errõl az Egyesület veze-
tõségét és az ügyvezetést folyamatosan tájékoztatta.
Kimondható, hogy az OMBKE az elmúlt idõszakban a
törvényeknek és a jogszabályoknak, valamint saját
Alapszabályának megfelelõen mûködött. A pénzügyi
gazdálkodás tervszerû, takarékos és a lehetõségekhez
és körülményekhez optimálisan alkalmazkodó volt.

Bármilyen jó azonban a saját munkánk feletti öröm,
arra kell törekedjünk, hogy tovább javítsuk azt. Melyek
azok a területek, melyekben a gazdasági háttér szigo-
rodása mellett az egyesületi munkát javíthatnák?

� Következetes munkával a szakosztályokban javí-
tani szükséges a tagdíjfizetési morált. Ez szervezetileg is
tisztázhatna bizonyos, ma még eléggé kusza állapo-
tokat.

� A pártoló testületek, szponzorok számát megtar-
tani, ha lehetõség van, újakat szerezni és a szponzori
támogatást az infláció mértékével növelni. Mint azt az
elmúlt év számos esete bizonyítja, ehhez az Egyesület
felsõ vezetõinek személyes munkájára van szükség.

� A pályázatok terén az ügyvezetés a lehetõségeihez
képest eddig is jó munkát végzett. A szakosztályok, cso-
portok is a saját szakterületükrõl ötletekkel, kidolgozott
pályázatokkal segíthetik ezt a munkát.

� Iparágaink közül a mélybányászat, a kohászat egy
része, de a kõolajkutatás is bizonyos mértékben átala-
kulóban van és ez az Egyesületen belül is érzékelhetõ
valamifajta leépülésben. Ezt kiküszöbölendõ és a
különbözõ szakmák egyesületi szolidaritását segítené
elõ, ha akár vidéken, akár Budapesten a különbözõ
szakosztályok közös rendezvényeket tartanának. Eze-
ken mód volna egymás munkásságának jobb megisme-
résére, a problémák megoldásának átadására.

� Folytatni kell az elmúlt évek takarékosságát a gaz-
dálkodásban. Sikeres és jó volt az ún. közös lapszám
évenkénti egy-kétszeri kiadása, mert ez minden tag
számára ad új információt és lehetõvé teszi a másik

A küldöttgyûlés résztvevõi
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szakmabeli témák megismerését. A jövõben is javasol-
juk az évente minimum két közös lapszám megjelente-
tését.

Összefoglalva: az OMBKE a két küldöttgyûlés közti
idõszakban a törvényeknek és szabályoknak megfele-
lõen mûködött. Gazdálkodása tervszerû és eredményes
volt. A Közhasznúsági Jelentést és a Választmány
beszámolóját az EB a 94. Küldöttgyûlésnek elfogadásra
javasolja.

Ezután hozzászólások, javaslatok következtek:
Dr. Nyitray Dániel hivatkozott a 93. közgyûlés hatá-

rozataiban is foglaltakra: a támogatói háttér nélkül ma-
radt helyi szervezetek mûködésének fenntartására,
azok együttmûködésére. Elmondta, hogy Miskolc
környékén mind a bányászatban, mind a kohászatban
olyan tragikus változások következtek be, melyek �
talán az öntödei és a drótgyári szervezeteket kivéve �,
szinte ellehetetlenítették az egyesületi munkát. Így foly-
tatta:

�Miskolcon egy koordinációs bizottságot hoztunk
létre, mely koordinációs bizottság két célt tûzött ki.
Egyrészt a még mûködõ helyi szervezetek együttmû-
ködésének erõsítése, másrészt pedig a helyi szervezet
nélkül maradt tagság összefogása, illetve aktivizálása.

Nem akarjuk, hogy a helyi szervezetek, osztályok
helyzetét, jogállását megváltoztassuk, csupán az a cé-
lunk, hogy az együttmûködést erõsítsük. Ezzel kap-
csolatosan tárgyaltunk az Egyetemi Osztállyal, a drót-
gyári-, az öntödei- és bányász helyi szervezetekkel. Ezek
mind örömmel csatlakoznak egy ilyen lehetõséghez.
Nagyon fontos az, hogy a (vállalati) szétszervezés követ-
keztében az egyesülettõl eltávolodó tagokat is vala-
milyen formában aktivizálhassuk, ezt pedig a koordiná-
ciós bizottság szervezetén keresztül tudjuk megtenni.

Nagy öröm számunkra az, hogy a bányász-kohász
hagyományok ápolását a közelmúltban a város is felka-
rolta. A Káldi Sándor polgármester úr a szakmáink vá-
rosban élõ prominenseit összehívta és Tompa Sándor
országgyûlési képviselõt kérte fel, hogy koordinálja ezt
a tevékenységet. Célunk az, hogy a várost, magát is
bevonjuk az egyesületi munkába és pártoló taggá
tegyük. Errõl kívántam a tagságot tájékoztatni.�

Dánfy László utalva arra, hogy az Egyesület utoljára
32 éve alapított Emlékérmet szóban is érvelt az írásban
beadott indítványuk mellett, miszerint javasolják Buda
Ernõ Emlékérem alapítását. Indoklásában méltatta a
nemrég elhunyt Buda Erõ tiszteleti tag személyes és
szakmai kiválóságát. (A Küldöttgyûlésre beterjesztett
indítványokat a 28. oldalon közöljük.)

Dr. Gál István: Elnök úr! Tisztelt Küldöttgyûlés! Az
Európai Unió 2007-tõl induló programja jelentõs támo-
gatásokat ad a fejlesztési terv keretén belül Magyaror-
szágnak. ANemzeti Fejlesztési Tervet Koordináló Iroda
várja a civil szervezetek jelentkezését és javaslatait. A
Bányászati Szövetség, a Miskolci Egyetem és a
Bányászati Hivatal közösen, mindannyian OMBKE
tagok, elkészítettük aNemzeti Fejlesztési Terv javaslatá-
hoz �A természeti erõforrások hatékony kihasználása�
c. tanulmányt. Ebben a tanulmányban mi felsoroltuk

azokat a természeti erõforrásokat, amelyeknek igény-
bevételével csökkenteni lehetne a közel 80%-os ener-
gia-importot és jelentõs munkahelyeket lehetne
teremteni. Ezek közül csak kiemelek egy párat: a dubi-
csányi félig megnyitott bánya továbbfejlesztése, a me-
cseki liászprogram, a recski program, a toronyi és bükk-
ábrányi lignit. Tehát felhívtuk a figyelmet mindazokra a
ma gazdaságosan kitermelhetõ természeti erõforrá-
sokra, amiket javaslunk a Nemzeti Fejlesztési Tervben
figyelembe venni.

A javaslatom az lenne a Tisztelt Küldöttgyûléshez,
hogy az OMBKE többi szakosztálya, a témában ér-
dekelt gazdasági társaságokat bevonva szintén mérjék
fel a Nemzeti Fejlesztési Tervben javasolható fejlesztési
lehetõségeket. Ezeket a lehetõségeket az Ipargazdasági
Bizottság összefogná egy egyesületi anyagba, és mint az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
tudná Baráth Etele miniszter úrnak átadni azzal, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Tervben ezeket vegye figyelembe.
Annak a valószínûségét, hogy a Kormány ebbõl mit fog
elfogadni, nem lehet megmondani, de azt nagy
valószínûséggel lehet állítani, ha nem javaslunk semmit,
akkor nem fognak elfogadni semmit. Ha nem javaslunk,
akkor a Nemzeti Fejlesztési Tervben csak a turizmus, az
infrastruktúra fog szerepelni, és nem a termelõ
tevékenység, a produktív munka. Ezzel párhuzamosan
el kellene indítani egy lobbizó tevékenységet is. Sajnos
mi valamennyien kiszorultunk a döntéshozatalból. Fel
kellene kérni a regionális országgyûlési képviselõinket
arra, hogy a pártérdektõl és a frakció-fegyelemtõl
függetlenül próbáljanak a saját területükön lobbizni
azért, hogy az általunk javasoltak a fejlesztési tervbe
bekerüljenek. Úgy gondolom, hogy szakmai köte-
lességünk, hogy ezt a lehetõséget kihasználjuk!

Clement Lajos hozzászólásában elismerését fejezte
ki a dunaújvárosi fõiskolások hagyományõrzõ tevékeny-
ségéért, impozáns és fegyelmezett részvételükért a sel-
mecbányai rendezvényeken. Fogékonyságukat mind a
fõiskola, mind a DUNAFERR legfõbb vezetõinek fi-
gyelmébe ajánlotta, mintmondotta: �minden egyes Sza-
lamanderrel ez a város és ez az intézmény lesz több�.
Kihangsúlyozta, hogy vannak dolgok, amit pénzért nem
lehet megvenni, elõállítani: �A 270 éves hagyományt
sem lehet semmi mással kinevelni, csak 270 évvel�.

Dr. Takács István visszautalva dr. Kálmán András
köszöntõjére, az abban említetteken túl méltatta a helyi
szervezet két tiszteleti tagjának szakmai tevékenységét.
Mindkét tagunk idén jubilál. Az egyik dr. Répásy Gellért,
aki 1955-tõl 1985-ig kellõ eréllyel, nagy elõrelátással
vezényelte a Dunai Vasmû fejlesztéseit, termelését. Saj-
nos, egészsége évekkel ezelõtt megromlott, de a napok-
ban, 15-én ünnepelte 80. születésnapját. A másik
tiszteleti tagunk, akit méltatni szeretnék, dr. Szabó Fe-
renc,Dunaújváros díszpolgára, aki az idén kicsit késõbb
ünnepli a 75. születésnapját, 1966-tól 15 éven keresztül
vezette a vállalatot. Az Õ munkálkodása idején épült
többek között a konverter üzem, a kokszolómû, számos
hengermûi fejlesztés is ekkor valósult meg. Mun-
kálkodása második felén Õ tudott oly mértékben hatni



alapanyag-beszerzés területén az akkori KGST piacra,
hogy a korszerû nyersvas-gyártás alapja megfelelõ be-
tétanyagokkal megindulhatott és felfejlõdhetett.
Köszönjük mindkettõjüknek áldozatos, a Vasmû mos-
tani helyzetét, jó helyzetét biztosító munkájukat!

Hajnal János: Két éve, a pécsi közgyûlésen a Fém-
kohász Szakosztály nevében kezdeményeztem, hogy az
Egyesületünk alapításában elévülhetetlen érdemeket
szerzett Sóltz Vilmos sírját minden küldöttgyûlés elõtt
koszorúzzuk meg a Kerepesi temetõben. Ezt a kül-
döttgyûlés határozatban el is fogadta. Jelentem, azóta
immáron harmadik alkalommal a megemlékezés, a ko-
szorúzás megtörtént. Legutóbb május 12-én koszorúz-
tunk a fémkohászok budapesti helyi szervezete szer-
vezésében. Hat fémkohász mellett, ezúttal egy bányász
kollega is megjelent. Miután Egyesületünk egyik alap-
vetõ feladata a hagyományápolás, terjesszük ki a
megemlékezõk körét! Ez az eredeti indítványnak is ré-
sze volt. Bejelentem, hogy a fémkohászok budapesti
helyi szervezete örökre vállalja a koszorúzás szervezését
és lebonyolítását, de azt szeretnénk, hogyha minden
évben mind az öt szakosztály képviseltetné magát Sóltz
Vilmos sírja elõtt.

Puza Ferenc: Tisztelt Elnökség! Jelentem, hogy
megünnepeltük fehérvári helyi szervezet elsõ 50 éves
mûködését, és indulunk a további 50 évek felé. Meg-
próbáltuk ezt olyan örömünneppé tenni, ahogy annak
idején Nagybányán, Petrozsényban, Vajdahunyadon és
jóhangzású bányavárosokban ezeket az ünnepeket
megtartották. 250 vendégünk volt és a helyi szervezet
tagságának a 74%-a vett részt. Köszönet annak a több
mint 100 vendégnek, akik Ajkáról, Inotáról, Kecske-
métrõl, Csepelrõl, Mosonmagyaróvárról, Salgótar-
jánból, Tatabányáról, Sopronból, Miskolcról, Buda-
pestrõl jöttek együtt ünnepelni.

Az egyesületi élettel kapcsolatban szeretnék javasla-
tokat tenni. Az egyik a selmeci hagyománykör. Nagyon
kevés olyan egyesület van, amelyik egy olyan óriási
kinccsel rendelkezik, mint a mi Egyesületünk. Kellér
Dezsõnek volt egy konferansza, hogy mikor a színház
válságba került, elõveszik a Csárdáskirálynõt és minden
megoldódik. Nekünk a selmeci hagyomány a Csárdás-
királynõ. Nekünk azt kell elõvenni, és akkor az sokat
segít. Tudnék erre példákat mondani. Az írásos anyag-
ban örömmel olvasom, hogy az anyagmérnökök is
ugyanolyan lelkes mûvelõi a hagyományoknak, mint
mások. De kérdezem én, hogy mi lesz velük és mi lesz
velünk, ha végeznek? Hová mennek? Utánuk me-
gyünk? A Dékán úrral már csináltunk ilyen gondo-
latkísérletet néhány éve az egyetemen, hogy lehetnénk
Országos Magyar Bányászati Kohászati és Anyag-
tudományi Egyesület. Kikényszerített döntés lesz ez,
vagy fejlesztõ döntéssel megyünk elébe a dolgoknak?
Mi lesz velük és mi lesz velünk? Mondom én a kérdést,
de tudom, hogy nem könnyû megválaszolni.

Az Elnökség most egy kicsit visszapöckölte a javas-
latunkat az �örökös tagsági� címmel kapcsolatban, de
ebben a javaslatban az is szerepel, hogy ezek a tagok
kapjanak egy OMBKE-s névjegyet is, hogy megmu-

tathassák a barátaiknak, hogy õk az OMBKE-nak nem-
csak tagjai, hanem érdemes tagjai. Én azt hiszem, hogy
nagyon fontos, hogy ne csak az az 50 tiszteleti tag, akik
minden elismerést megérdemelnek, hanem az úgyne-
vezett egytollú indiánok is megkapják az érzelmi azono-
sulásukhoz a segítséget.

A dal azt mondja, hogy a Jóisten adta a székelyek-
nek a székely Himnuszt, a dalt, nekünk is, azt hiszem, a
Jóisten és a jó sorsunk adta a selmeci nótakincset.
Énekeljünk többet Kodály országában! Javasoltam,
hogy szakestélyen kezdjünk azzal, hogy �ha egyszer
majd a végzet Selmecrõl menni késztet�, illetve �ha
összegyûlünk újra e vidám koszorúban�. Ez az ének
közgyûlésekre is nagyon ideillene. Sõt talán még az az
örömóda is ideillene, amit szintén javasolt ugye, valaki.
Bár belátom, hogy egy olyan egyesületnél, akinek benne
van a nevében a magyar és nagyon jó, hogy benne van,
egy labanc szerzõnek a mûvét � mármint Beethoven
mûvét � énekelni vagy hallgatni ez egy elég csúnya
dolog lenne. Na, de hát ez is egy kikényszerített döntés
lesz, vagy fejlesztõ döntés lesz a mi részünkrõl.

Mi egy ugyanolyan társadalmi rendszerben élünk,
mint amikor az Egyesület indult. Tehát valószínû, hogy
hasonló szabályok érvényesülnek. Szakmaiból társadal-
mi szervezetté kell válnunk. Ki kell hoznunk az
Egyesületet az �egy gyár� kerítése közül. Fehérváron
tízegynéhány kft. mûködik az érdekkörünkben. Sorra
be kell õket vonjuk. A rendezvény kapcsán pénzt kap-
tunk az önkormányzattól is. Petrusz Béla azt javasolta
nagyon helyesen, hogy a bányászattal és kohászattal
kapcsolatban álló városokat, településeket próbáljuk
meg jogi tagként bevonni az egyesület támogatói közé.
A Fehérvári Civil Alap 160 millió Ft-tal rendelkezik.
Ennek egy pici részébõl mi is részesedhetnénk. A mi
polgármesterünk nagyon kedvesen fogadott bennünket
és a vendégeinket a rendezvényen, és megbeszéltük,
hogy a város jogi tag lesz OMBKE-ben.

Szeretnék kitérni az elnök, titkári kapcsolatra, tehát
az Egyesület irányítási rendszerére. Kimondva, de
inkább kimondatlanul, tessék elhinni, hogy ez az Egye-
sület azért alakult meg olyan lassan, mert ez a tulaj-
donosok és a szakemberek kiegyezésén alapult. A tula-
jdonosok a korábbi évtizedekben távolról figyelték az
Egyesület mûködését és az operatív munkába nem szól-
tak bele. Ma az elnökök és a titkárok egyöntetûen
ugyanott vannak, ugyanazt csinálják, semmi különbség
nincs közöttük. Most a szponzorok ott vannak az elnö-
kök között. Õk képviselik a tulajdonosokat és hát ezért
az élet nem is nagyon viseli el ezt az új szervezetet. Én
azt gondolom, hogy el kéne azon gondolkodnunk, hogy
helyes-e ez így, és nem kellene a tulajdonosokat hagy-
nunk az õ szerepükben, és a szakembereket a mi szere-
pünkben.

Tisztelt Tagtársak! Ezt akartam mondani szóljon a
dal tovább, mondom ismételten Vivat, Crestat, és Flo-
reat, Éljen, Növekedjék és Virágozzék szépnevû Egye-
sületünk az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület egyelõre, és ne bántsuk a vezetõséget, inkább
támogassuk, én sem tettem mást a hozzászólásomban.

8 Bányászati és Kohászati Lapok � 138. évfolyam, 4. szám



Gál János: Mélyen Tisztelt Közgyûlés, Magas Pre-
zidium, Legmagasabb Prézes! Az írásban kézhez kapott
indítványok elsõ pontjával szeretnék foglakozni..
Szeretném, ha a Dánfy, Õsz, Kiss, Bognár négyes reví-
zió alá venné az elõterjesztését. A javaslatuk alapján
lehet, hogy Buda Ernõ kolléga se kapná meg a Buda
Ernõ érmet,mert olyan szigorúak a feltételek. Javaslom,
hogy a kiemelkedõ gyakorlati tudás, a szakmai alázat, a
szakmák közötti közremûködés, az életmû értékelését
bízzuk az érembizottságra. A termelõi jellegû tevé-
kenység jellegû kitétel alapján Dánfy kolléga se lenne
kitüntethetõ, mert mint MTESZ tisztségviselõ nyilván-
valóan kiesne. Ne szûkítsük le az érdekeltek körét azzal,
hogy ilyen konkrét és egyértelmû kitételeket írunk le!

Dánfy László az elõterjesztõk nevében is elfogadta
Gál János észrevételeit.

Dr. Simon Kálmán a hozzászólását írásban adta le.
(Tiszteleti tagunk az idõ elõre haladta miatt eltekintett
annak szóbeli elõadásától. A hozzászólást a 28. oldalon
közöljük.)

A hozzászólások elhangzása után dr. Tolnay Lajos
elnök megszavaztatta az elõzõ, miskolci küldöttgyû-
lésen elhangzott indítványok kérdését. Az indítványok
ügyében a választmányi bizottságok véleményét meg-
hallgatva a választmány egyhangú állásfoglalásokat ho-
zott, melyeket az írásos beszámoló tartalmaz (lásd: 24.
oldal). A küldöttgyûlés egyhangú szavazással, ellen-
vélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a választmány
javaslatát.

Dr. Tolnay Lajos:
Tisztelt Küldöttgyûlés! 120 évvel ezelõtt, 1885 áprili-

sában a Bányászati és Kohászati Lapok teljes terjede-
lemben közölte egy új országos egyesület alapszabály-
tervezetét, melyet aMagyarMérnök és Építész Egyesü-
let Bányászati és Kohászati Szakosztályánakmegbízásá-
ból Péch Antal, Farbaky István és Wiesner Adolf dolgo-
zott ki Selmecbányán. Õk úgy tervezték, hogy még ab-
ban az évben, szeptember 15-én a budapesti Országos
Bányászati, Kohászati és Földtani Kiállítás és Kong-
resszus alkalmával megalakítják azOMBKE-t. Amega-

lakulásra mégis
hét évet kellett
várni � amire Pu-
za Ferenc is rámu-
tatott hozzászólá-
sában �, mivel vita
alakult ki az egye-
sület mûködési te-
rületét illetõen. A
Péch Antal és tár-
sai által készített
alapszabály-ter-
vezet ugyanis ab-
ból indult ki, hogy
az egyesület tudo-
mányos és egyben
társadalmi érdek-
képviseleti szerv is
legyen.

Az alapszabály-tervezetbõl hadd idézzek pár gondo-
latot: �az egyesület célja ... a magyar bányászati-kohá-
szati ügyek érdekeinekmegóvása és elõmozdítása tudo-
mányos és mûszaki irányban� szakkérdéseket tárgyal-
janak és a bányászat és kohászat ügyei felett tanács-
kozzanak ... tanácskozik és véleményt ad, a hazai vállal-
kozóknak jó tanáccsal szolgál minden irányban (ma ezt
úgy mondanánk, hogy gazdaságpolitika) � a bányászat
s kohászat érdekében folyamodik s terjesztéseket tesz a
kormánynál, hatóságoknál � az ipar fejlesztésére�
(ehhez hasonlót javasolt dr. Gál István a hozzászólá-
sában).

Ezzel szemben Borbély Lajos, a Rimamurányi Rt.
vezérigazgatója úgy vélte, hogy a bányászat és kohászat
anyagi és közgazdasági érdekeinek képviseletére a ter-
vezett egyesület nem hivatott, ezért inkább két egye-
sület alapítását javasolta, szétválasztandó a tudományos
és az érdekképviseleti munkát. A hagyományõrzés,
mint feladat ebben az idõbenmég nem volt napirenden.

Hét év vita után végül is Péch Antal koncepciói
alapján alakult meg Selmecbányán, az OMBKE és
Borbély Lajos ebben az egyesületben alelnökként kiállt
az érdekképviseletet igénylõ ügyek mellett. Tehát a
szakma fõbb szereplõi megegyeztek, és az OMBKE
végül is felvállalta a szakmai érdekképviseletet is.

Úgy vélem, hogy 120 év után újból elõ kell venni az
alapítók gondolatait. Alapszabályunkmost is tartalmaz-
za az alapításkori feladatokat, de a szakmai érdekvédel-
mi tevékenység háttérbe szorult. A szakmánkat mûvelõ
vállalkozókkal beszélgetve mind az Európa Uniós kihí-
vások, mind a multinacionális cégek megjelenése kap-
csán, egyre több helyrõl felmerül a szakmai érdekvédel-
mi tevékenység iránti igény. Pontosabban az a véle-
mény, hogy sokan foglakoznak vele, de nem elég haté-
konyan és nem eléggé koordináltan. Ezért az egyesület-
nek fontos céljaként kell ismét kitûznie, hogy vállaljon
az eddigieknél jóval nagyobb szerepet a szakmai érdek-
védelem területén, és kezdeményezze az érdekvéde-
lemmel foglalkozó szervezetek szorosabb együttmûkö-
dését, az érdekérvényesítõ erõk koncentrálását.

Mi úgy gondoljuk, hogy ezma elsõsorban a kohászat
és az öntészet területén aktuális, a bányászatban jelen-
leg tiszta szereposztás van. A magyar vaskohászat, fém-
kohászat, öntészet meghatározó szakembereivel, tulaj-
donosaival beszélve nemcsak igény van erre, hanem
elmozdulási lehetõség is van, figyelembe véve a priva-
tizáció és átalakulás eddigi eredményeit.

Mint az elõzõ miskolci küldöttgyûlésen kifejtettem,
az egyesület létérdeke a fiatalabb nemzedékek felé for-
dulás. Az egész tegnapi és mai rendezvényünk ebben a
szellemben került megrendezésre. Az egyesületünk
tagságának fele nyugdíjas és az elkövetkezõ években ez
az arány növekedni fog. Az OMBKE tehát az egyik leg-
fontosabb feladatának kell tekintse a felsõfokú intéz-
ményekben tanuló fiatalok bevonását az egyesületi élet-
be, a selmeci hagyományok megismertetését és a felsõ-
fokú tanulmányok elvégzése után, a folyamatos egye-
sületi tagság fenntartását. Ne vesszen el a kapcsolat a
hallgatókkal a valetálás után. A hagyományos bányász-
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kohász felsõfokú szakképzésben résztvevõk egyre
csökkenõ körén felül, az egyesület tevékenységébe be
kell vonnunk a szakmai határterületeket (pl. környe-
zetvédelem, anyagtudomány, mérnök közgazdász stb.)
választó hallgatókat is.

Mindezen feladatok tervszerû és tudatos intézésérõl
a tegnapi választmányi ülésen is tanácskoztunk, és
elhatároztuk, hogy az ismét megalakult Ifjúsági Bizott-
ság feladattervet dolgoz ki október elsejéig. Javaslom,
hogy ez a feladat kerüljön be a küldöttgyûlés hatá-
rozatai közé is.

Számos helyi szervezet létszáma, különösen az aktív
dolgozói taglétszám erõsen csökkent, némelyikük vál-
lalati támogatási háttér nélkül maradt. A nyugdíjas tag-
jaink számának növekedésével, a szakosztályi szintû
országos rendezvényekkel szemben felértékelõdnek az
utazással nem járó, helyi rendezvények. Ezek a
körülmények indokolják, hogy ahol ez ésszerû, hozzuk
létre az egyesület elsõ ötven évében mûködõ területi
osztályokhoz hasonló, ún. összevont helyi szervezetein-
ket. Erremár van példa Salgótarjánban,Mosonmagyar-
óváron és Székesfehérváron. Borsodban és még másutt
is idõszerû lenne a közös egyesületi helyi szervezetek
létrehozása, mint ahogy dr. Nyitray Dániel is szólt. Ezt a
szervezési munkát céltudatosan kell végezzük a helyi
tagság véleményének figyelembe vételével.

Nemcsak területileg kell a szétforgácsolódott erõket
összefogni, mint az valamikor volt az Egyesület elsõ 50
évében, hanem egy megnövelt portfolióval is erõre kell
szert tenni. A Szilikátipari Egyesülettel együttmûködve,
az eddigieknél erõsebben nyitnunk kell a az ásvány-, kõ-
és kavicsbányászattal foglakozó, elsõsorban kis- és
közép vállalatok felé. A kohászatban a kis és középvál-
lalkozásokmellett, meg kell keresnünk amásod- és har-
madtermékek gyártásával foglalkozókat is. Néhány
ilyen vállalkozás vezetõjével eddig is tárgyaltunk és kez-
denek körvonalazódni azok a területek, amelyeken
együttmûködhetnénk. Az elõzõekben kifejtett gondola-
tok elhangzottak az elõzõ, miskolci küldöttgyûlésen is.
Az Alapszabály Bizottság a Bányászati és Kohászati
Lapokon keresztül felhívást intézett a tagsághoz, hogy
az egyesület esetleges reformját igénylõ észrevételeket,
javaslatokat küldjék meg. Erre itt is felhívom a
figyelmet.

A jelenlegi küldöttgyûlés indítványai között
szerepel egy új egyesületi érem alapítására
vonatkozó javaslat. Két évvel ezelõtt is volt a
fémkohászoknak egy javaslatuk Balás Jenõ
emlékérem alapítására. De ismereteim szerint,
nem neveztünk el érmet az utóbbi 70 évben el-
hunyt egyetlen tagtársunkról sem, pedig voltak
nagy elõdeink: Papp Simon, Gyulai Zoltán,
Faller Jenõ egyesületi elnökök, vagy a közel-
múltban eltávozott Nándori Gyula professzor,
de még sorolhatnánk a neveket. Nem
szeretnék ebben a kérdésben állást foglalni �
erre hivatott testületeink vannak �, mivel min-
den személy, akinek a neve érem névadójaként
egyáltalán felmerül, az kétséget kizáróan az

egyesület, a szakma kiváló képviselõje. Ilyen személyek
tevékenységét a küldöttgyûlésen egymással verse-
nyeztetni nem lenne méltó. Körültekintõ és megalapo-
zott döntésre van szükség. Éppen ezért javaslom, hogy
a küldöttgyûlés olyan határozatot hozzon, hogy a
választmány és bizottságai: Érembizottság, Történeti
Bizottság, Tiszteleti Tagok Tanácsa tekintsék át az
egyesület kitüntetéseit, érmeit, továbbá a szakma, illet-
ve az egyesület utóbbi száz évének neves egyéniségeit,
és tegyenek javaslatot egyrészt ezen személyek
emlékének méltó megörökítésére, másrészt a jövõben
adományozandó egyesületi emlékérmekre.

Végül szeretném tájékoztatni a tagságot, hogy nem
hagytunk fel azzal a célkitûzésünkkel, hogy a Selmec-
bányai Akadémia azon épületének falán, amelyikben az
OMBKE megalakult, a szlovák nyelvû emléktáblával
azonos feliratú magyar nyelvû táblát is elhelyezzünk.
Errõl a kérdésrõl a közelmúltban beszéltem Csáky Pál
szlovák miniszterelnök helyettes úrral, aki megígérte
közremûködõ segítségét. Még egyeztetõ tárgyalásokra
van szükség, de reménykedünk, hogy szeptember 9-én,
a következõ selmecbányai Szalamander ünnepség alkal-
mával felavathatjuk a táblát; és koszorúzásra a profesz-
szorok sírjai mellett már két kegyhelyünk lehet: a vá-
lasztmány adományából helyreállított Honvéd szobor
és az emléktáblák. A selmecbányai Szalamander ün-
nepségre, amely mostanra már a magyar bányász-ko-
hász társadalom hagyományos ünnepévé alakult, min-
den tagunkat és érdeklõdõt szeretettel meghívunk és
várunk.

Dr. Fazekas János, az Érembizottság elnöke:
Tisztelt Küldöttgyûlés! Az Országos Magyar Bányá-

szati és Kohászati Egyesület választmánya a 2005. ápri-
lis 22-i ülésén úgy döntött, hogy az Érembizottság elõ-
terjesztése alapján javasolja a Küldöttgyûlésnek, hogy

Barabás László aranyokleveles bányamérnököt,
Dr. Károly Gyula okl. kohómérnököt,
Dr. Sándor József okl. kohómérnököt,
Szirtes Béla aranyokleveles bányamérnököt,

akik az egyesületi munka keretében az egyesületért, az
egyesület céljainak megvalósulásáért, a szakmáink
fejlesztéséért és hagyományaink ápolásáért több évtize-
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des munkájukkal sokat fáradoztak, s ezzel a tagság
többsége elõtt elismerést és nagyrabecsülést szereztek,
az egyesület tiszteleti tagjává válassza. A javaslat részle-
tes indoklását az életutak rövid bemutatásával az elõre
megküldött írásos beszámoló tartalmazza. Kérem a
Küldöttgyûlést, hogy a választmány elõterjesztésével
értsen egyet.

A Küldöttgyûlés egyhangú szavazással megválasztotta
a javasolt tiszteleti tagokat.

Dr. Tolnay Lajos átadta az új tiszteleti tagoknak járó
gyûrût és oklevelet, majd a szakosztályok javaslatai
alapján kiemelkedõ egyesületi munkáért további
egyesületi kitüntetéseket adott át. (Új tiszteleti tagjainkat
és a kitüntetetteket a 12. oldaltól kezdõdõen mutatjuk be.)

Huszár László, a Határozatszövegezõ Bizottság
elnöke ismertette a határozati javaslatokat:
1.) Az OMBKE küldöttgyûlése elfogadja az egyesület

2004. évrõl szóló közhasznúsági jelentését és a vá-
lasztmány beszámolóját.

2.) Az OMBKE küldöttgyûlése elfogadja az Ellenõrzõ
Bizottság 2004. évrõl szóló jelentését.

3.) Az OMBKE ifjúsági munkájának tervszerû és intéz-
ményes javítására a választmány készítsen feladat-
tervet.

4.) Az egyesület keresse a kapcsolatot a szakmáinkkal
összefüggõ feladatok végzésével foglalkozó érdek-

védelmi szervezeteket. Ezekkel � az érdekérvénye-
sítés erõsítése érdekében �, kössön együttmûködési
megállapodást.

5.) A választmány a szakosztályokkal és a helyi szerve-
zetekkel együtt vizsgálja meg a helyi szerveztek mû-
ködési feltételeit és ahol erre igény jelentkezik,
segítse elõ a közös helyi szervezet megalakulását.

6.) A választmány és bizottságai értékeljék a szakma
illetve az egyesület utóbbi száz évének neves
egyéniségeit és tegyenek javaslatot ezen személyek
emlékénekméltómegörökítésére; egyúttal tekintsék
át az egyesületi emlékérmeket és vizsgálják meg új
emlékérem (érmek) alapításának kérdését is.

7.) Az OMBKE szakosztályai 2007-2013 közötti idõ-
szakra vonatkozóan, készítsenek olyan fejlesztési
programot, amelyet az egyesület a Nemzeti Fej-
lesztési Tervbe beépítésre javasolhat.

8.) A 94. küldöttgyûlésre beadott indítványokat a vá-
lasztmány tûzze napirendre. A napirendi vitára hív-
ják meg a javaslattevõt is.
A Küldöttgyûlés egyhangúlag, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
Az OMBKE 94. küldöttgyûlését dr. Tolnay Lajos

bezárta. Megköszönte a vendéglátóknak, az egyesület
dolgozóinak és különösen a fõiskolai hallgatóknak a
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A fémkohászati szakosztály
budapesti csoportja szervezésében
május 12-én a Fiumei úti Sírkert 28-
as parcellájában a jelen lévõ tagtár-
sak megkoszorúzták Sóltz Vilmos
síremlékét. A sírkertben elhangzott
méltatástMolnár István, a budapesti
csoport titkára tartotta.

�Sóltz Vilmos 1833-ban a Szepes
megyei Svedléren született. Gimná-
ziumi tanulmányait Eperjesen és
Kassán végezte, majd 1854-tõl 1859-
ig, a még német nyelvû selmeci Bá-
nyászati és Erdészeti Akadémia bá-
nyászhallgatója volt.

1881-ben a selmeci Akadémia
vaskohászati tanszékére hívják, és 48
éves korában a vaskohászat és vas-
gyártás tanszéken rendes tanárnak
nevezik ki. Késõbb � Farbaky István,
az akadémia igazgatója nyugdíjba
vonulását követõen �, az Akadémia
igazgatói teendõinek az ellátásával
bízzák meg.

A Selmecbányán 1887-ben meg-
alakult Magyar Bányászati és Kohá-

szati Szakirodalmat Pártoló Egyesü-
let kevés látható eredményt felmu-
tató kezdõ évei után, 1891-ben Sóltz
Vilmost választja elnökéül. Sóltz
szervezõ energiáit bizonyítja, hogy
szerkesztésében már 1892 elején
megjelenik az Szakirodalmat Párto-
ló Egyesület Évkönyve. Az évkönyv
elõszava tartalmazza felhívását,
hogy az Akadémia új (erdészeti)
épülete közeli felavatási ünnepe al-
kalmából tartandó közgyûlésén, a
Magyar Bányászati és Kohászati
Szakirodalmat Pártoló Egyesület
�egy igazi magyar bányászati és ko-
hászati egyesületté alakuljon�.

Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület az 1892. júni-
us 27-i közgyûlésenmeg is alakult, és
alelnökké Sóltz Vilmost választják.

Az OMBKE az elsõ kilenc éve
alatt Sóltz Vilmos vezetésével rend-
kívül aktív. A bányászat és kohászat
fellendítésének és magyarosításának
jelszavával szélesen kibontakozott
az egyesületi élet, kialakult a magyar

bányászok és kohászok testületi
szelleme. Sóltz Vilmos elévülhetet-
len érdeme, hogy eredményes kez-
deményezõje és befejezõje volt az
OMBKE megalapításának!

Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület, alapítójának
1904. szeptember 25-én síremléket
állít, rajta Sóltz Vilmos bronz dom-
bormûvû arcmásával. Az egyesület
alapításának 75. éves jubileumán, az
egyesületi élet fejlesztésében szer-
zett érdemek elismerésére, Sóltz Vil-
mos-érmet alapított.

M. I.

Koszorúzás Sóltz Vilmos síremlékénél


