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Az OMBKE a 2004. évben a közhasznú társadalmi
szervezetekrõl szóló törvényben, és az alapszabályban
megfogalmazott elõírások szerint mûködött.

A 2004. május 15-én, Miskolcon tartott tisztújító
küldöttgyûlésen és azt megelõzõen a helyi szervezetek-
nél, továbbá a szakosztályi tisztújító küldöttgyûléseken
az egyesület minden szervezeti szintjén tisztújítás volt.
A tisztújítás során a korábbi 34 fõs választmányból a
küldöttgyûlés 18 fõt újraválasztott és 9 új választmányi
tagot bízott meg.

A választmány 2004-ben négyszer ülésezett, és 20
sorszámozott határozatot hozott. A megtárgyalt fõbb
témák:

� az OMBKE gazdálkodása és pénzügyi helyzete,
� a Bányászati és Kohászati Lapok megjelentetése,
� felkészülés a küldöttgyûlésre,
� a 93. küldöttgyûlés határozatainak végrehajtása,
� a választmányi bizottságok munkájának értékelése,
� nemzetközi együttmûködések,
� a bányász és kohász szakoktatás kérdései,
� választmányi bizottságok ujjáalakítása,
� kitüntetések adományozása,
� egyesületi nagyrendezvények,
� egyéni tagdíjak megállapítása.
Az egyesület egyéni taglétszáma egy év alatt 11 fõvel

csökkent. A tagdíjukat felszólítás ellenére sem fizetõk
tagságát törölni kényszerültünk. A tagság összetétele
megváltozott: 59 fõvel (3,5%-kal) csökkent az aktív dol-
gozók száma és 257 fõvel (23,8%-kal) a 70 év alatti
nyugdíjasok száma. Egyúttal 225 fõvel (38,5%-kal) nõtt
a 70 évet betöltött tagok száma. Örvendetes, hogy 80
fõvel, vagyis 36,4%-kal növekedett a diákok száma.

Az egyéni taglétszám változása szakosztályonként:

Az OMBKE tagságának megoszlása a következõ:

Legidõsebb tagunk: Bakos János 95 éves. Legko-
rábban belépett egyesületi tagunk Selmeci Béla, aki
1938. január 1-jén, vagyis 67 éve lett az OMBKE tagja.

Bõvült tagjaink között az akadémikusok száma,
mivel dr. Pápay József okl. olajmérnököt az akadémia
rendes tagjává választották, dr. Roósz András okl. kohó-
mérnököt pedig levelezõ taggá.

I. Közhasznú tevékenység

Rendezvények
Egyesületünk 2004-ben számos központi és helyi

rendezvényt szervezett, melyen tagságunk széles köre
vett részt. Összesen hét egyesületi rendezvény volt rész-
vételi díjas. Helyi szervezeteink számos szakmai napot,
hagyományápoló szakestélyt, baráti találkozót, szakmai
kirándulást szerveztek. Örvendetes, hogy a budapesti
helyi szervezetek kihasználva a budapesti adottságokat,
2004-ben már rendszeresen tartottak szakmai napokat.

Legnagyobb rendezvényünk a május 14-16-án meg-
rendezett V. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó volt, mely
több, külön-külön is nagyrendezvénynek számító
eseményt fogott össze. A hagyományos felvonuláson és
kulturális programokon túlmenõen ekkor került
megrendezésre az OMBKE, a MTA Selmeci Asztaltár-
saság és a Mûszaki Földtudományi Kar szervezésében az
Energia és Környezet tudományos konferencia, a
Szentkirályi Zsigmond kamarakiállítás a Magyar Olaj-
ipari Múzeum szervezésében, a Bányász türelemüvegek
és bányahegyek Európában nemzetközi kiállítás a
Herman Ottó Múzeum és Benke István szervezésében,
továbbá a Simon Pál emlékülés. A találkozó idején ke-
rült sor a Bányászati és a Vaskohászati Szakosztályok
tisztújító küldöttgyûlésére és azOMBKE93. (tisztújító)
Küldöttgyûlésére. A küldöttgyûlés elõtt hagyományte-
remtõ megemlékezést tartottunk Budapesten az ala-
pító Sóltz Vilmos sírjánál. A BKE találkozó idején tag-
jaink megkoszorúzták a miskolci professzorok sírjait.

A fenti nagyszabású rendezvénysorozat eseményein
több mint 700-an vettek részt. A rendezvény pénzügyi-
leg is pozitív eredménnyel zárult. A rendkívüli ese-
ménysorozat szervezésében és zavartalan lebonyolításá-
ban résztvevõ tagtársaink, az Egyetemi Osztály, a Bor-
sodi helyi szervezet, a Miskolci EgyetemMûszaki Föld-
tudományi Kara, a Dunaújvárosi Ifjúsági Egylet és az
OMBKE titkárság szervezõ munkáját elismerés illeti.

További nevezetesebb rendezvények:
� Társrendezõként közremûködtünk a központi
Bányásznap (Dorog, szeptember 2.) és a Szent
Borbála-nap ünnepség (Budapest, december 3.)
szervezésében. Több helyi szervezetnél (Bakony,
Oroszlány, Mátraalja) Bányász- és villamosnapi
ünnepséget szerveztek.

� Helyi szervezeteink számos helyen tartottak
Szent Borbála-napi megemlékezéseket: Buda-
pesten, Ajkán, Bükkábrányban, Csolnokon,
Detken, Füzesgyarmaton, Miskolcon, Nagykani

A választmány beszámolója

Szakosztály
2004. 2005.

± fõ %
febr. 1. febr. 1.

Bányászati 1531 1487 -50 97,1
Kõolaj 374 348 -26 93,0
Vaskohászati 650 641 -9 98,6
Fémkohászati 414 414 0 100,0
Öntészeti 357 357 0 100,0
Egyetemi O. 274 342 +68 124,8
Összesen: 3600 3589 -11 99,7

Szakosztály Dolgozó
70 év alatti 70 évet

Diák
Össze-

nyugdíjas betöltötte sen
Bányászati 526 487 473 1 1487
Kõolaj 217 65 65 1 348
Vaskohászati 385 96 109 51 641
Fémkohászati 255 91 65 3 414
Öntészeti 220 62 74 1 357
Egyetemi O. 56 20 23 243 342
Összesen 1659 821 809 300 3589
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zsán, Pécsett, Pilisszentivánon, Salgótarjánban,
Szegeden, Tapolcán, Tatabányán, Visontán.

� Helyi szervezeteink közremûködtek az �utolsó csille�
ünnepségeken (Tatabánya, április 9.; Ajka, szeptem-
ber 3.; Lyukóbánya, október 7.)

� Tagjaink 2004-ben is nagy számban vettek részt a
selmecbányai Szalamander felvonuláson és ennek
alkalmával megkoszorúzták a selmeci professzorok
sírjait, továbbá a Honvéd szobrot. Az OMBKE
delegációja tiszteletére a selmecbányai polgármester
fogadást adott. (Selmecbánya, szeptember 10-11.)

� Fémkohászati Szakosztály ünnepi ülése (Budapest,
március 19.)

� 110 éves a Jó szerencsét! köszöntés emlékülésen a két
kar dékánja tartott elõadást a felsõoktatás átszerve-
zésérõl (Várpalota, 2004. április 7.).

� Fémkohászati Szakmai Nap (Inota, április 30.)
� Az Industria kiállítás alkalmával Kell ez a honnak?
címmel, konferenciát tartottunk a bányászat és a ko-
hászat aktuális témáiról (Budapest, május 20.)

� LIII. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcsere ren-
dezvény (Dobogókõ, május 26-28.)

� XI. Mosonmagyaróvári Szakmai Nap (Mosonmagyar-
óvár, június 4-5.)

� 37. Bányagépész Konferencia (Balatongyörök, októ-
ber 7.)

� 50 éves az acélgyártás Dunaújvárosban szakmai nap
(Dunaújváros, október 21.)

� 50 éves az Inotai helyi szervezet szakmai nap (Inota,
október 22.)

� V. Fémkohászati és Szakmai Nap a Miskolci Egyete-
men; kiegészült a fémöntészet témájával is (Miskolc,
november 4.)

� ICSOBA szakmai nap (Veszprém, október 27.),
� ICSOBA Magyar Nemzeti Bizottság tisztújító köz-
gyûlés (november 17.)

� Az egri szénhidrogénmezõ felfedezésének 50. évforduló-
ja (Eger, december 3.)

�Gázbekötés korszerû technológiája szakmai nap, meg-
emlékezés a nevezetes évfordulókról (Vecsés, de-
cember)

� Vaskohászok LucaNapi szakestélye (Budapest, decem-
ber 13.)

� A Történeti Bizottság tagjai több elõadással vettek
részt az Újabb eredmények a hazai tudomány-, techni-
ka- és orvostörténet körébõl ankéton (Budapest, no-
vember 22-24.)

� A Történeti Bizottság rész vett az Ipari örökségünk
Európa útjain rendezvényein

� Megemlékeztünk a Bányászhimnusz szerzõjérõl (Ká-
lóz, október 19.)

� Pécsett és Tatabányán harangjátékot avattak a helyi
szervezetek szervezésében

� Kiszeli Gyula emléktáblájának avatása az Öntödei
Múzeumban (Budapest, december 7.)

� Pápai Vajna Ferenc emlékünnepség (Hajdúszoboszló,
március 4-6.)

� Tiszteleti tagok és seniorok találkozója (Budapest, de-
cember 14.)

� Részt vettünk a Szentkirályi Zsigmond születésének
200. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepsé-
gen, Kolozsváron (május 29). Szentkirályi Zsigmond-
rólmegemlékeztünk a küldöttgyûlésen, és a BKL-ben
is megjelent e neves szakember méltatása. Szentkirályi
Zsigmond emlékérmet adtunk át dr. Köllõ Gábornak,
az EMT elnökének és dr. Varga Béla okl. kohómér-
nöknek, az EMTKohászati Szakosztálya elnökének a
magyarmûszaki nyelv ápolása, valamint az EMTés az
OMBKE közötti kapcsolatok erõsítése terén kifejtett
tevékenységéért

� Elõadásokkal vettünk részt a Petrozsényban az EMT
által szervezett Bányászati-Kohászati- Földtani Kon-
ferencián (május 20-23.)

� közremûködtünk az ICSOBAXV. Nemzetközi Szimpó-
ziumának szervezésében; a hat tagú magyar küldött-
ség hét elõadást tartott

� Egyesületünk elõször 2004-ben vett részt az egyete-
misták anyagtudományi világnap versenyében. Három
díjnyertes egyetemista tagunknak (Demeter Zsolt,
Magasdi Attila, Égerházi László) egyesületünk el-
nöke ünnepélyes keretek között adta át az IOMMMS
elismerõ díjait és a pénzjutalmakat

� A borsodi helyi szervezet részt vett a németországi
Knappentag ünnepségeken (StadtHeringen, szeptem-
ber 4-5.)

� Az Öntészeti Szakosztály tagjai, köztük sok fiatal
részt vett a FOND-EX 10. Öntészeti Szakvásáron
(Brno, május 18-21.)

� A hét kelet-közép-európai országot tömörítõ regio-
nális öntészeti szervezet (MEGI) a májusban tartott
vezetõségi ülésén magyar kezdeményezésre, ifjúsági
tagozatot hozott létre

� Az egyesület társadalmi eseményének számítanak a
bányász-kohász bálok, melyeket Miskolcon és Pécsett
rendeztünk februárban.

Bányászati és Kohászati Lapok

A 137. évfolyamát megért Bányászati és Kohászati
Lapokmindhárom szaklapja folyamatosanmegjelent: a
Bányászat 5 számmal 296 oldalon 27 szakmai cikkel, a
Kohászat 5 számmal 280 oldalon 24 szakmai cikkel, a
Kõolaj és Földgáz pedig 7 számmal 220 oldalon 8 szak-
mai cikkel. A lapok kiadása összhangban volt a beér-
kezett cikkállománnyal.

2004. második félévétõl a versenypályázat alapján
kiválasztott nyomdában készülnek a lapok, mely a dön-
tés következtében, fél év alatt kétmillió forintos költ-
ségmegtakarítást eredményezett.

A kiadói jogok és felelõsség érvényesítése, továbbá
a lapok egységes arculatának megteremtése és a kiadás
koordinálása érdekében, a választmány Kiadói Bizott-
ságot hozott létre. A Kiadói Bizottság elhatározta, hogy
2005-ben két közös számot jelentet meg. A felelõs
szerkesztõk feladatául határozta meg a lapok egyen-
letes idõközökben történõ tervszerû megjelentetését.

Az OMBKE saját internetes honlapját mûködteti,
melynek segítségével az egyesület fontosabb hírei, ese-
ményei nyomon követhetõek. A honlapot havonta
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ötezerszer keresik fel. 2004-tõl már a BKL számai is
felkerültek a honlapra és így a nemzetközileg ismert
keresõ programokkal is megtalálhatók az egyes szakmai
cikkek. Folyamatban van a korábbi számok felvitele is.

Az egyesületi könyvtárban tárolt lapok utolsó 15
évfolyamát a korábbi évfolyamokhoz hasonló módon
beköttettük, és az egyesület alapításának idejébõl szár-
mazó tíz évfolyamot újraköttettünk.

Kiadványok

Támogattuk a Bányász Kultúráért Alapítvány gon-
dozásában megjelent Ahogy én láttam és a Nem csak a
szépre emlékezem kötetek kiadását.

Megjelent aMOIM szervezésében aBeszélgetések az
olajiparról IV. kötet.

Közremûködtünk a Zsigmondy Vilmos és Zsigmon-
dy Béla amagyar vízkutatás úttörõi (Zalaegerszeg) kiál-
lítás megszervezésében.

A Kõolaj- Földgáz és Vízbányászati Szakosztály a
MOL Rt. anyagi támogatásával elkészítette a Kõolaj és
földgázbányászati emlékhelyek Magyarországon kiad-
ványt.

A Bányászati Szakosztály a MBH támogatásával
megkezdte a Bányászati emlékhelyek Magyarországon
kiadvány elkészítését.

Az ICSOBA Magyar Bizottságának szervezésében
és gondozásában az OMBKE 400 példányban kiadta az
ICSOBA 40 éves fennállása alkalmából rendezett XIV.
Nemzetközi Szimpózium (Zágráb, 2003. október 10-
11.) elõadásait tartalmazó kötetet a TRAVAUX No. 34.
számaként.

II. A 93. küldöttgyûlés határozatainak végrehajtása

A Küldöttgyûlésen hat határozat született. Az 1. és
2. határozat nem igényelt intézkedést, mert az, az elõzõ
idõszak tevékenységének jóváhagyását tartalmazta.

3. sz. határozat: �Az egyesület választmánya a tagság
széles körének bevonásával alakítsa ki az OMBKE továb-
bi mûködésének stratégiáját, és ehhez igazítva tegye meg
azokat a szükséges lépéseket, amelyek az egyesület fenn-
maradásához és céljainakmegvalósításához szükségesek a
megváltozott környezetben. Az Alapszabály ehhez szük-
séges módosítását úgy kell elõkészíteni, hogy azt a 2006-os
küldöttgyûlés elfogadhassa.�

A választmány 2004. október 5-i ülésén elfogadta,
hogy a követendõ stratégia alapgondolatait a dr. Tolnay
Lajos elnök által a 93. Küldöttgyûlésen elmondott
összefoglaló értékelés tartalmazza (megjelent a BKL
2004/4. számában). Egyúttal felkérte az Alapszabály
Bizottságot, hogy készítsen egy idõütemet is tartalmazó
munkatervet. Az Alapszabály Bizottság az egyesületi
lapokban ( BKL 2005/1. sz.) és a honlapon kérte, hogy
ha bárkinek van javaslata, azt tegye meg.

A küldöttgyûlés által elõírt munka folyamatban van.
A teljesség igénye nélkül csak néhány olyan gondolatot
szeretnénk ismételten felvetni, melyekkel a munkánk
során feltétlenül foglakoznunk kell:

a) Az egyesület a tagok életkorát tekintve �elörege-
dett�. Kevés a fiatal tag. Ezért az OMBKE-nek ki-
emelt feladata kell legyen a fiatal szakemberek szer-
vezett és következetes bevonása az egyesületi életbe.
A bányász és kohász szakma a klasszikus értelmében
az egyetemi képzésben háttérbe szorult, átalakult.
Kiegészült a szakmai határterületekkel, illetve ezen
határterületi szakmák kerültek elõtérbe. Egye-
sületünk felelõssége, hogy ezen határterületek szak-
máit tanuló fiatalok körében meggyökerezzenek a
selmeci hagyományok.

b) Egyesületünknek nyitottnak kell lennie az elõretörõ
szakterületek, mint pl. a környezetvédelem, a külfej-
téses bányászat (kõ- és kavicsbányászat), az anyagtu-
dományok stb. befogadására és ha kell, ennek meg
kell adni az egyesületen belüli szervezeti súlyt is.

c) Meg kell találni azokat a módszereket, melyek a kis-
és középvállalkozók megnyerésére alkalmasak, tu-
domásul véve, hogy ezen személyek jóval nagyobb
körbõl kerülnek ki, mint a Miskolci Egyetemhez kö-
tõdõ vezetõk.
Egyúttal megfelelõ tájékoztató anyagokkal, forma-
nyomtatványokkal elõ kell segíteni a szakosztályok és
helyi szervezetek pártoló vállalat szervezõ tevé-
kenységét.

d) Az egyesület vezetõségének tudatosan kell kezde-
ményeznie az elaprózódó és vállalati háttér nélkül
maradó helyi szervezetek együttmûködését, és te-
rületi alapú a szakosztályi hovatartozástól független
helyi szervezetekké (osztályokká) alakulását.

e) Az informatika fejlõdésével lépést tartva, felül kell
vizsgálni és korszerûsíteni kell a mûködési, elsõsor-
ban az ügyintézési formákat. A személyes találkozá-
soknak a kapcsolatok ápolása legyen a célja és nem
az ügyintézés.
Felül kell vizsgálni azt is, hogy az egyesületen belül
hogyan célszerû csökkenteni a különbözõ testületek
számát és azok létszámát.

f) Az egyesületi lapok az egyéni és jogi tagság felmért
igényeit elégítse ki.

g) Az egyesület tekintse állandó feladatának az oktatás,
ezen belül a felnõttoktatás kérdését. Keresse a meg-
oldásokat, hogy milyen módon tudja befolyásolni,
vagy milyen módon tudna részt venni a szakmai
oktatásban.

h) Magyarország EU tagságát is figyelembe véve ki kell
alakítani egy figyelõ rendszert, mely alkalmas arra,
hogy az egyesület tevékenységi körébe tartozó
pályázatok kínálta lehetõségeket kihasználja.

i) Meg kell állítani azt a tendenciát, hogy az egyesület
évtizedek óta kialakított szakmai hírnevét, kapcsolat-
rendszerét, hagyományait kihasználva, az egyesületi
rendezvényeket és azok hasznát az OMBKE-t meg-
kerülve, másutt realizálják.

j) Felül kell vizsgálni nemzetközi kapcsolatainkat, és
azokat igazítani kell lehetõségeinkhez, szem elõtt
tartva, hogy fõbb célunk a selmecbányai hajdani von-
záskörzet szakembereinek összegfogása.
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4. sz. határozat: �A választmány vizsgálja felül az
egyesület szabályzatait abból a célból, hogy az egyesület
anyagi támogatásában nagyobb szerepet vállaló jogi és
magánszemélyek az egyesületi döntésekben, testületekben
nagyobb súllyal vehessenek részt.�

A93. küldöttgyûlésen ésmegelõzõ szakosztályi tiszt-
újító küldöttgyûléseken megválasztott vezetõségi tagok,
majd azt követõen, a választmányi bizottsági tagok
között nagy számban vannak olyanok, akik az egyesület
anyagi támogatásában nagyobb szerepet vállalnak.

A választmány megvizsgálta a Pártoló Tagok
Tanácsának kérdését is és úgy értékelte, hogy a korábbi
kísérletek nem vezettek eredményre, ezért ezt nem
javasolja folytatni.

A választmány álláspontja, hogy a szakosztályok
feladata és felelõssége a pártoló személyek bevonása a
döntéssel bíró testületekbe.

5. sz. határozat: �Az egyesület tekintse kiemelt felada-
tának a felsõoktatás átalakulásával összefüggõ változások
figyelemmel kísérését, az egyesülethez tartozó szakterületek
szakmai oktatásának segítését.�

Az OMBKE kiemelten kezelte a felsõoktatás át-
szervezésével kapcsolatos javaslatokat, és ahol módja
volt rá kifejtette véleményét. A kohászati oktatás kér-
désében az egyesület vezetõi és kompetens szakértõi
személyesen is részt vettek a téma vitáin. Az OMBKE
várja a Miskolci Egyetemtõl, illetve az Egyetemi Osz-
tálytól, hogy a felsõoktatás átszervezését eredményezõ
törvények ismeretében, miben várják az egyesület segít-
ségét, közremûködését.

6. sz. határozat: �A küldöttgyûlésen benyújtott indít-
ványokat a választmány tûzze napirendre.�

Az OMBKE 93. küldöttgyûlésére beterjesztett
indítványok teljes szövegét a BKL 2004/4. (közös) szám
12. oldala tartalmazza. A választmány három ízben
(2004. október 5., 2005. március 29., 2005. április 22.)
tárgyalta az indítványok ügyét, és a bizottságok vélemé-
nyének meghallgatása után a következõ álláspontot
alakította ki:
1) Az elhangzott indítványt elfogadva, az újjá alakult

Nemzetközi Bizottság és a Történeti Bizottság a
munkaprogramját egyeztette. Mindkét bizottság egy-
egy tagja részt vesz a másik bizottságban.

2) A Selmecbányai Akadémia falán elhelyezendõ ma-
gyar nyelvû emléktáblával kapcsolatos eddigi pró-
bálkozások eredménytelenek voltak. Egyelõre nincs
fogadókészség magyar nyelvû tábla elhelyezésére. A
Nemzetközi Bizottság további tárgyalásokat kez-
deményez a szlovák féllel, lehetõleg a már meglévõ
szlovák nyelvû tábla magyar megfelelõjének elhe-
lyezésére.

3) A választmány nem tartja indokoltnak, és nem java-
solja az �OMBKE örökös tagja� cím bevezetését. Az
egyesületen belül a hosszú tagságot a Sóltz Vilmos
érem adományozásával ismerik el. Jelenleg 648 fõ
rendelkezik 40 éves tagságot elismerõ ilyen éremmel.
A hosszú idõn át kiemelkedõ egyesületi tagság elis-
meréséül a �tiszteleti tag� cím szolgál, melyet egy idõ-
ben legfeljebb ötvenen viselhetnek.

4) Az egyéni visszaemlékezések védelmét jogszabályok
írják elõ. Ebben a tekintetben az egyesületnek nincs
teendõje, de ilyen problémával az OMBKE hivata-
losan nem is találkozott.

5) A választmány nem javasolja módosítani az el-
hangzó, elénekelhetõ himnuszok tekintetében az
egyesületi rendezvények gyakorlatát, és az eddigi ha-
gyományokat. A EU himnusz elhangzása ma még a
közélet más területein sem bevett szokás.

6) A küldöttgyûlés 5. sz. határozatában is elfogadta azt
az indítványt, hogy a felsõoktatási kérdéseket az
egyesület kísérje figyelemmel. A határozat végrehaj-
tásáról beszámoltunk.

7) Az ünnepélyekre javasolt formai kérdésekkel kap-
csolatban a választmány nem tartja szükségesnek
szabályokat, elõírásokat hozni. A tagságra nem erõl-
tethetõk rá olyan viselkedési formák, melyekkel
szemben megoszlanak a vélemények.

III. Az OMBKE gazdálkodása

Az OMBKE 2004. évi gazdálkodása eredményes
volt. Szakmai célkitûzéseinket úgy sikerült megvalósí-
tani, hogy kiadásaink nem haladták meg bevételeinket.
A gazdálkodás tervszerû volt. Az egyesület az év során
minden köztartozását rendezte és a 2004. évre vo-
natkozó minden szállítói számláját kiegyenlítette.

Az OMBKE vállalkozási tevékenységet az egyesület
közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszé-
lyeztetve végzett.

A 2004. évi közhasznúsági mérlegbeszámolót a
könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatával hitelesítette.

Az OMBKE a 2004. évi gazdálkodási évet 446 ezer
forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. A gazdál-
kodás adatait a közhasznúsági jelentés tartalmazza. A
következõkben a gazdálkodást meghatározó fontosabb
tényezõket foglaltuk össze.

Az eredmény a helyi szervezetek, a szakosztályok és
az egyesület vezetése jó együttmûködésének, és a gaz-
dálkodási elvek következetes betartásának tudható be.

A 2004. év végi létszámot és annak összetételét te-
kintve, egyéni tagjaink a tagdíjfizetési kötelezett-
ségüknek eleget tettek. Eredményes volt a tagdíjel-
maradásban lévõk írásos megkeresése. Egyéni tagdíjból
befolyt 10726 eFt.

A 65 pártoló jogi tagtól származó 23957 eFt bevétel
nagyban köszönhetõ annak, hogy az OMBKE veze-
tõinek megkeresésére az MVM Rt., a Rotary Rt., a
System Consulting Rt., a Dunaferr Lõrinci Hengermû
és a MOTIM Rt. támogatta egyesületünket. Új támo-
gató volt a Csepel Metál Vasöntöde Kft., a MÖSZ, az
Innováció 2000 Kft., a CST Csepel Techno Kft., a K+K
Kft., a Casting Bt., a Bearing Kft. és a Patina Öntöde
Kft. Az új támogatók megszerzésében az Öntészeti
Szakosztály sikeres szervezõ munkát végzett.

Segítséget jelentett, hogy az egyesületet korábban is
támogató tagok közül a MAL Rt., a KÕKA Kft., az
OMYA Hungária Kft., a Sandvik Magyarország Kft. és
az ALBA-METAL 1991 Kft. az elõzõ évekhez képest
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növelte támogatását. A Mangán Kft. egy teljes BKL
szám megjelenését támogatta.

Továbbra is gondot jelent a vaskohászati vállalatok
támogatásának elmaradása. ADunaferr Rt. a BKLKo-
hászat megjelentetését csak 500 eFt-tal támogatta. A
MOL Rt. is csökkentette a laptámogatás elõzõ évi
összegét 1000 eFt-tal.

Pártoló tagjainknak megköszönve eddigi támogatá-
saikat kérjük, hogy továbbra is segítsék egyesületi cél-
jaink megvalósítását! Az egyesület mûködésének fenn-
tartása érdekében, minden szakosztálynak keresnie kell
további pártoló támogatókat.

A személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevé-
tel 3.828 eFt volt, mely összeg az elõzõ évhez képest
több mint 20%-kal nagyobb.

A korábbi években a MTESZ költségvetési juttatá-
sokból évente kb. 1500-1800 eFt támogatást nyújtott
egyesületünknek a mûködési költségekhez. 2004-ben
már nem számíthattunk MTESZ támogatásra. A
MTESZ az évek óta tartó igen rossz gazdálkodása
következtében, több száz millió forinttal eladósodott és
így a 2004-benmegszerzett költségvetési juttatásokból a
tagegyesületeket nem részesítette, miközben a Technika
Házak eladásával próbálkozik az adósságait rendezni.
2005-ben már a MTESZ sem részesül költségvetési
támogatásban.

2005-ben a Kincstári Vagyonkezelõ Központtól a
MTESZ tulajdonba kapja a Budapest Fõ utcai iro-
daházat, mely 15 évig nem idegeníthetõ el és csak a
MTESZ tevékenységi körét érintõ célokra használható.
Lehetõség van azonban a megkapott ingatlan részeit a
MTESZ-t alkotó tagegyesületek részére tartós hasz-
nálatba adni, azzal hogy 15 év múlva a tulajdonrészek a
használó tulajdonába mennek át. Egyesületünk kéri az
általa használt területekre a tartós használatba vétel
bejegyzését.

Jelentõsen segítette az OMBKE gazdálkodását,
hogy 2004-ben sikerrel pályázott a Nemzeti Civil Ala-
pítvány pályázati kiírására. Így a mûködési költségek
támogatására 3.000 eFt-ot kaptunk. A NKÖM-tõl 157
eFt-ot kaptunk bértámogatásra. A Magyar Bányászati
Hivatal pályázatán 600 eFt keretet kaptunk a bányásza-
ti hagyományok ápolására, melybõl 125 eFt a 2004.
évben volt felhasználható.

A 2004. évi rendezvények közül a bevételek szem-
pontjából meghatározó volt a Bányász-Kohász-Erdész
Találkozó, ami 1687 eFt nyereséggel zárult, mely az ere-
deti célkitûzésnek megfelelõen, így a tisztújító kül-
döttgyûlések kiadásait is fedezte.

A Múzeum krt.-i ingatlan az egyesület tulajdonát
képezi. Bérbeadásából 2520 eFt, a Fõ utcai helyiségeink
oktatási célú bérbeadásából 975 eFt bevétel származott.
Elemezve az egyesületi központ jelenlegi elhelyezését
és az ingatlanokkal való gazdálkodást, a jelenlegi
megoldás fenntartása látszik célszerûnek.

A BKL kiadási költsége 15.721 eFt volt, mely mint-
egy két millió forinttal kevesebb az elõzõ évhez képest.
A költségcsökkenés abból ered, hogy a 92. Küldött-
gyûlés határozatának megfelelõen 2004. közepétõl a
lapokat ugyanabban a versenyeztetéssel kiválasztott
nyomdában állítják elõ. 2005-ben további két millió
forint költségcsökkenés prognosztizálható. Költség-
csökkentõ hatása van annak is, hogy évente két szám
közös számként jelenik meg.

Összefoglalva az OMBKE fentiekben ismertetett
tevékenységét, az egyesület 2004-ben mind közhasznú cél-
jainak megvalósítása, mind gazdálkodási szempontból
eredményes évet zárt. A választmány a 94. Küldöttgyû-
lésnek a 2004. évrõl szóló jelentést elfogadásra javasolja.

Budapest, 2004. április 22.
Kovacsics Árpád

fõtitkár

Felfüggesztették a verespataki
településrendezési tervet

A romániai Fehér-megyei Törvényszék felfüggesztette a
verespataki aranykitermelést tervezõ Rosia Montana Gold
Corp. (RMGC) településrendezési tervét � adta hírül a beru-
házást ellenzõ Alburnus Maior Egyesület. Ez a terv az egyik
feltétele annak, hogy a 80-20%-ban kanadai-román cég be-
nyújthassa az aranykitermeléssel kapcsolatos környezeti ha-
tástanulmányát. A felfüggesztéssel, amit az Alburnus Maior
Egyesület kért, a bíróság lényegében felfügesztette a már be-
indult környezetvédelmi engedélyezési folyamat egészét.

Adrian Dascalu, az RMGC szóvivõje elmondta, hogy ami
most történt az a terv ellenzõinek tipikus támadási módszere,
hogy fékezzék a beruházás megvalósításának folyamatát. Em-
lékeztetett arra, hogy a településrendezési tervet a megyei ön-
kormányzat képviselõi, elsöprõ többséggel fogadták el annak
idején.

Az RMGC Európa legnagyobb aranybányáját szeretné
megnyitni Verespatak mellett 2007-ben, ahol legalább 330 t
aranyat és 1300 t ezüstöt rejt a földméhe. A kitermelést 17 év-
re tervezik, ez alatt a cég több mint 4 Mrd USD bevételre és

több száz dolláros nyereségre számít. A vállalkozás környezeti
kockázataira több civil szervezet is felhívta a figyelmet, ráadá-
sul a helyi lakosság áttelepítését is szükségessé teszi. A veres-
patakiak megosztottak a kérdésben: van, aki az új munkahe-
lyek teremtésének örül, mások viszont nem szeretnének a régi
lakóhelyüktõl megválni.
Magyar Szó 2005.06.28. (Garzó Ferenc)

GPA

100 milliárd euró új erõmûvekre Kínában

Gyorsan nõ az energiaéhség Kínában, amelyet a gazdaság
egyre rohamosabb fejlõdése idéz elõ. Áramkiesések és korlá-
tozások elkerülése érdekében Kína villamoserõmû kapacitá-
sát 215000 MW-al kell megnövelni, ezért a következõ öt év
alatt � átszámítva � 100 milliárd eurót ruháznak be új erõmû-
vek építésébe. Ezen belül, fokozzák a megújuló energiaforrá-
sok � fõleg a vízenergia � hasznosítását, sõt az atom- és a föld-
gáz erõmûvek építését is szorgalmazzák.
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