A Magyar Bányászati Szövetség 2013. május 15.-ei mérlegbeszámoló-, és a
tisztségviselőket funkciójukban megerősítő közgyűlése
Az MBSZ hatékony érdekérvényesítő tevékenységét elismerő tagdíjak és tagvállalati tagdíjkiegészítések és a szigorú költséggazdálkodás eredményeként a Szövetség 2012 évi
költségvetését pozitív mérleggel zárta.
A Közgyűlés a mérlegbeszámoló egyhangú szavazással történő elfogadásával egyidejűleg,
tisztségében megerősítette a képviseleti jogosultságú tisztségviselőket, az MBSZ Elnökségét.
A közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata:
Az MBSZ Alapszabálya szerint, írásban meghirdetett, éves rendes Közgyűlésének napirendje:
1. Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról, az ásványvagyongazdálkodás egyes elemeinek változásáról, a bányászati koncesszióról. (Dr. Tamaga
Ferenc az MBFH elnök- helyettese).
2. Az EU „Mineral’s Day” rendezvénysorozathoz kapcsolódó hazai „Bányászati Nyílt
Napok” indítása.
3. A Bányásznap országos központi ünnepség előkészítése.
4. Beszámoló az MBSZ elmúlt közgyűlés óta végzett tevékenységéről;
5. Beszámoló az MBSZ gazdálkodásáról, a 2012. évi mérlegbeszámoló elfogadása.
6. A 2012 évi rendkívüli tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselők, az MBSZ
Elnöksége és képviseleti jogosultságú tisztségviselők mandátumának megerősítése.
7. Aktuális feladatok, egyebek
A Közgyűlés 92%-os szavazati jogosultságú képviselettel jegyzőkönyv vezetőnek elfogadta
Bajnóczi Pálnét az MBSZ asszisztensét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magyari Dánielt a
RIKOPET Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Orbán Ferencet, a READYMIX Lesence Kft.
ügyvezető igazgatóját.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki:
- Dr. Tamaga Ferenc MBFH elnök-helyettes úrnak „A bányászatot érintő
jogszabályváltozásokról, az ásványvagyon-gazdálkodás egyes elemeinek változásáról,
a bányászati koncesszióról” szóló tájékoztató előadásáért
- Az EU „Mineral’s Day” rendezvénysorozathoz kapcsolódó hazai „Bányászati Nyílt
Napok” megrendezését vállaló Bányavállalkozásoknak;
- A Bányásznap országos központi ünnepsége megrendezését vállaló Mátrai Erőmű
Zrt.-nek, személy szerint Dr. Valaska József úrnak az Igazgatóság elnökének;
- Az MBSZ elmúlt közgyűlés óta végzett aktív érdekérvényesítő tevékenységéért;
- Az MBSZ hatékony érdekérvényesítő tevékenységét elismerő tagdíjak és tagvállalati
tagdíj-kiegészítésekért, mellyel – a szigorú költséggazdálkodás eredményeként – a
Szövetség 2012 évi költségvetését pozitív mérleggel zárta.
A jelen Közgyűlés egyhangú határozatával funkciójukban megerősítette a 2012 évi
rendkívüli tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselőket, az MBSZ Elnökségét és
a képviseleti jogosultságú tisztségviselők mandátumát.

