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Megtartottuk a 46. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferenciát 
 
 
 
 

 Szeptember vége, Balatongyörök, konferencia: sokak várt programja. Az idei év 
kétszeresen is emlékezetes, hiszen a „Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért” Alapítvány 20 
esztendős lett. Konferenciával ünnepeltünk, melyet Katona János a Kuratórium elnöke nyitott 
meg.  
 A tanácskozás tárgyköre mint általában, most is az energetika volt. 
 A kiváló kiránduló idő ellenére a terem telve volt 
érdeklődő kollégákkal. Ilyen körülmények közt hangzott 
el elsőként Dr. Stróbl Alajos előadása az energetikai 
fejlődés mai útjairól. Kiválóan összefoglalta a mai 
helyzetet, pillanatképet adva a Világról, Európáról s 
Magyarországról. Előadásából megérthettük miért volt 
ballépés a beépített erőművi kapacitásunk több mint felét 
földgázra alapoznunk. Bezárva és nem fejlesztve a hazai 
szénből villanyt adó erőműveinket, bányáinkat. A földgáz 
magas és egyre növekvő ára és az áramtőzsde 
mélyrepülése tovább odázza a hazai erőmű építést...        Dr. Stróbl Alajos úr előad 
 
 Később Dr. Katics Ferenc -alapítványunk első elnöke- utószót fűzött a Magyar 
Szénbányászathoz. Talán remélhetjük címszavai nem válnak valóra. S feltámad, 
feltámasztható a hazai szén felhasználása is, mint napjainkban annyi más hasznos 
tevékenység! 
 A szünet után Torma Zoltán környezetmérnök ismertette a Wildhorse magyarországi 
felszín alatti szén elgázosítási (UGC) terveit. Majd Dr. Káldi Zoltán tért ki a bányászati 
jogszabály változásokra a tervezett újszerű bányászati tevékenységek és formák tükrében. 
 A kiváló ebéd után Anno Loock főtechnológus úr Nagy Andrea tolmácsolásában 
ismertette a Mátra Erőmű karbantartási stratégiáját. Dr. Faitli József a Miskolci Egyetem 
intézetvezetője szólt a szemcsés anyagok csővezetéki szállításának tudományos alapjairól. 
 Romániából érkezett barátaink a szén romániai energetikában betöltött mai és jövőbeni 
szerepéről állítottak össze ismertetést, melyet Dr. András József professzor úr mutatott be a 
hallgatóságnak. 
 Dr. Kamarás Béla a metán tartalmú gázokról elmélkedett, Rabecz Péter Bükkösd I. 
cementgyártási céllal létesült mészkőbányát mutatta be. 
 A napot egy dokumentumfilm nagysikerű „ősbemutatója” zárta, melyet Mokánszki 
Béla kurátor úr készített a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 20 évi 
működéséről. 

 Az alapítványi közgyűlésen lezártuk a 
2012-es esztendőt s megtárgyaltuk a jövő 
feladatait. Utána a Baráti Találkozó következett, 
ahol Glevitzky István, Dr. Ferencsin Imre, 
Matolcsi Géza és Rónaföldi Zoltán alapítók 
kaptak több évtizedes tevékenységükért a 
kuratórium által alapított „Hell-Bláthy Díj” 
kitüntetést. 
 A másik hivatalos esemény a diplomaterv 
pályázat eredményhirdetése volt. Itt az ifjú 
alkotók közül Czene Márton második-, Grimon 

 „Hell-Bláthy díjasok”  Ákos és Kosik Zoltán is első díjban részesült. 
 
 A kitüntetetteknek s díjazottaknak e helyt is gratulálunk! 
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 A találkozó fénypontja az Alapítványi Torta megcsodálása majd elfogyasztása és a 
hajnali kakasszóig tartó együttlét, adomázás, nótázás volt... 
 Másnap délelőtt még „lemorzsoltunk” néhány 
előadást a szállító berendezések villamos hajtásainak 
programozható vezérlésével, a kalickás indukciós motorok 
hiba megállapításával, a Mátrai Erőmű bányáiban 
alkalmazott lánctalptörzsek és járógörgők 
együttműködésével kapcsolatban. 
 Majd a szállítószalagok különleges tartozékait és a 
szén technológiákat tekintettük át. 
 
 A konferencia zárszavát hagyomány szerint dr. Vőneki György tartotta meg, 
megvonva a két nap mérlegét. Optimizmusának adott hangot a látottak és hallottak alapján, a 
rendezvény hallgatósága töretlen érdeklődésével és növekvő létszámú részt vételével 
kapcsolatban. 
 

 Majd egy jóízű ebéddel búcsúztattuk a 46. konferenciát és egymást, éltetve a 20 éves 
Közhasznú Alapítványt. 
  
Ismertette: Livo László 


