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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

a Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület vezetıségi ülésérıl 
 

 

Az ülés helye:             ME. ZRt. Bükkábrányi Bánya hivatalos helyisége 

Idıpontja      :              2009. június 10.                     1430 óra 

Jelen vannak:              9 fı alapító tag                                              (a jelenléti ív alapján) 

                                      

 
NAPIRENDI PONTOK:  

 

    I. Bányász emlékház és kiállító területének további fejlesztése. 
 Elıadó: Unger Péter elnök 
 

II.  Szükséges karbantartások megbeszélése. 
Elıadó: Unger Péter elnök 

 
 III.   Egyebek. 

 
Unger Péter elnökség elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
 
Ezt követıen javaslat hangzott el a jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyv hitelesítık személyére 
vonatkozóan. 
A javaslatot a jelenlévık személyekre történı egyenkénti szavazással egyhangúan elfogadták 
és az alábbi határozatot hozták: a 2009. év június 10-i Bükkábrányi Bányász Hagyományokért 
Egyesület ülési jegyzıkönyvének vezetésére Török Zsigmondnét, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére  Halmai Györgyöt és Csató Lászlót választotta. 
 
Unger Péter: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
I. napirendi pont:  Bányász emlékház és kiállító területének további fejlesztése. 
 
Unger Péter: A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület vezetısége Mata Tibor 
bányaigazgató úrtól elızetesen tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy az MT-14 jelenleg 
összeszerelés alatt álló kotrógép 1 db reprezentatív lánctalp tagját (amelyet a RWE 
Igazgatóság, Felügyelı Bizottság, Sandvik GmbH, Irányító Bizottság, Projekt csoport 
aláírásukkal láttak el) kiállítási célból az emlékház rendelkezésére bocsátja. A kiállítási darab 
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állagmegırzése érdekében a vezetıség szükségesnek látta fedéllel és hátsó fallal rendelkezı 
faszerkezet kialakítását. Ennek érdekében két árajánlatot kértünk, mindkettıt a már meglévı 
pavilon jellegének megfelelıt, egy reprezentatívabb megoldást, amelyre 800.000 Ft  értékben 
és egy-egyszerőbb, de a célnak éppúgy megfelelıt 370.000 Ft értékben. 
A vitára bocsátás elıtt felkérte Druzsbovszki István gazdasági vezetıt, hogy az egyesület 
jelenlegi pénzügyi helyzetét ismertesse.  
 
Druzsbovszki István vezetıségi tag: 2009. május 1-nek megfelelıen az elmúlt évi 
maradvány és az idei tagdíjbevétel révén 1.378.000 Ft anyagi eszközzel rendelkeztünk, 
amelybıl az eddigi öt hónap során 123.000 Ft-ot adtunk ki, így 1.255.000 Ft áll az egyesület 
rendelkezésére. 
 
Ezek után a vezetıség megvitatta az új kiállító létesítményre adott árajánlatokat, és 
egyhangulag elfogadásra került a 370.000 Ft végösszegő árajánlat. 
 
A napirendi ponthoz még Tóth-Móricz Péter tett javaslatot arra, hogy a kedvezıtlen idıjárási 
viszonyok (esı, hó, szél) hatásainak elkerülése céljából a lánctalptag különösen védendı 
részeit, plexit borítással lehetne védetté tenni. Egyúttal vállalta is a plexit vásárlási 
lehetıségének és körülményeinek a felderítését. 
 
A jelenlévık megbízták Tóth –Móricz Pétert a fenti javaslatának végrehajtására és az 
eredményrıl a vezetıség részére történı beszámolására. 
 
Csató László vezetıségi tag: Javaslatot tett ezek után a külsı téren kialakított bányászati 
tárgyak bıvítésére. Elsısorban a több éve felvetett és elindított E- kotró, valamint a több éve 
kiállítási célokra megırzött KRAZ- daru kiállítási lehetıségének megvitatását 
kezdeményezte. Ennek kapcsán egyúttal ismertette Tóth-Móricz Péter polgármesterrel 
folytatott egyeztetését, amelynek eredményeképpen lehetıség nyílna az említett tárgyaknak az 
emlékház területén kívül, az út másik oldalán, a község területén való elhelyezésére.  
A kialakult vita során a pontos hely megjelölésében a vezetıség úgy döntött, hogy Halmai 
György vezetıségi tag javaslatának ad lehetıséget, amelynek során a Halmai úr számítógépes 
program segítségével több lehetıséget dolgoz ki, amelyrıl a vezetıség a késıbbiekben tud 
dönteni.  
A megbeszélés során ugyancsak egyértelmővé vált, hogy a kiállítási tárgyak megóvása, illetve 
az illetéktelenek hozzáférési lehetıségének kizárása szükségessé teszi az így kialakuló 
kiállítási terület lezárását. Ebben a vezetıség úgy döntött, hogy a végleges elhelyezési 
lehetıség kiválasztásakor területlezárás módjáról is fog dönteni. 
A vezetıség felkérte Mata Tibor bányaigazgató urat, hogy apparátusával vizsgálja meg és 
tegyen javaslatot a már meglévı kiállítási tárgyak bıvítésére különös tekintettel az idei 
Bányásznap idıpontjára. 
 
II. napirendi pont:  Szükséges karbantartások megbeszélése. 
 
Csató László: Felvetése alapján a vezetıség megtárgyalta a meglévı eszközök, építmények 
karbantartási munkáinak idıszerőségét. Ennek keretében már az elmúlt hetekben intézkedés 
történt a bányavágat ácsolatainak szúmentesítésére. Ugyanakkor döntés született arról, hogy a 
pavilon faanyagának megvédését a szükséges festési munkákkal biztosítjuk.  
Nyitott maradt a továbbiakban a bányavágat földborításának rendbetétele. A földborítás felsı 
részén kipusztult talajkötı növényzet pótlását a közeljövıben szükséges megvalósítani, erre 
vonatkozóan a vezetıség javaslatait kérjük. 
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Ugyancsak felvetette az emlékház tetıtér kialakítását, tekintettel arra, hogy felvetıdött az 
épület cserép borításának cseréje (összhangban a pavilon tetıkialakításánál alkalmazott 
mőanyag zsindely szerkezető megoldással).  
 
A vezetıség a vita során az emeletráépítés lehetıségét a felmerülı épület statikai vizsgálatok 
költségei miatt elvetette. 
Ugyanakkor célszerőnek látta a vezetıség a zsindely szerkezet kialakítását, abban az 
esetben, ha ennek költségvonzata az egyesület lehetıségeinek és az ésszerőség feltételeinek 
megfelel.  
Ezért döntött abban, hogy a cserép lecserélésére vonatkozóan árajánlatok bekérését 
kezdeményezi. 
 
III. napirendi pont:  Egyebek. 

 
A vezetıség megtárgyalta egy esetleges bányalátogatás megszervezését, amennyiben erre a 
tagság igényt tart. A bánya vezetése az ehhez szükséges vezetést és a szállítást vállalja. 
 
Druzsbovszki István kérte a szerzett tapasztalatok (a kiállított csillék elmozgatása) miatt a 
bányaüzem segítségét, hogy hegesztéssel a biztonság követelményeit segítsen megteremteni, 
amelyet a bányaigazgató úr támogatott.  
 
Tóth- Móricz Péter vezetıségi tag felhívta a figyelmet az egyesület profiljának megfelelı 
pályázati lehetıségek figyelemmel kisérésére és esetleges kihasználására. Egyúttal beszámolt 
arról, hogy a Bányászati Települések Országos Szövetsége 2009. július 2-án 
bányalátogatással egybekötött kihelyezett találkozót tart Bükkábrányban, amelyhez a 
szükséges feltételek (bányalátogatás) megteremtésére a bányaigazgató úr segítségét kéri, 
egyúttal kérte a bányaigazgató úr és az egyesület vezetıségének találkozón való részvételét. 
 
Unger Péter: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs?  
Akkor én megköszönöm, hogy a vezetıségi ülésre eljöttetek, részvettetek, és mivel több 
hozzászólás nincs, az ülést bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

……………………………………… …………………………………………… 
        Unger Péter elnökség elnöke                Török Zsigmondné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
 

Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 

……………………………………         ……………………………….. 
                Halmai György elnökségi tag                                         Csató László elnökségi tag 

 
 


