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Az elnöki köszönt  és a napirend ismertetése után Ács József kuratóriumi elnök legf bb célként a 41.
Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia el készítését t zte ki.
Beszámolt az eddig végzett munkáról, el terjesztette az El zetes Tájékoztató nyomtatott formáját.
Kérte az egybegy lteket a tájékoztató véleményezésére, az esetleges hibák javítására.
Ez után az el adások témája került napirendre.

Salzinger György: Szabados elnök úrnak kérném az el adás megtartására a felkérést elküldeni, az
el adás címe várhatóan a „Bányafelügyelet szerepe a környezetvédelemben” lesz.
Hidvégi Gábor: Kisdeák Lajos a MOL-LUB kenéstechnikai vezet je jelezte, hogy szeretne a
ken anyagok fejl désér l el adást tartani.
Livo László: A MECSEK-ÖKO-nál Németh Gábort ajánlom felkérni a Gyöngyösorosziban folyó
környezetvédelmi projekt vonatkozásában egy el adás megtartására.
Dr.Ladányi Gábor: A Krakkói Egyetemr l is lenne el adás bányagépekkel kapcsolatosan.
Dr.Kamarás Béla: A pécsi urán hulladék elhelyezésr l is lehetne el adást tartani, ezt tisztázom az
Akadémiai Bizottsággal. Én a „S zagyos technológiáról” szeretnék el adni. Lehetne még a BIO
tüzel anyag felhasználásról is el adást tartani. Legutóbb egy szemináriumon öt er  számolt be arról
milyen rossz (18-25%-os) hatásfokkal lehet a BIO-t tüzelni.
Mokánszki Béla: A „zöld áram” elszámolása miatt a Vértesi Er nél is ez a sláger. Tudunk a témáról
hasznos el adást tartani.
Livo László: A megújuló energiák hazai potenciáljáról szeretnék el adást tartani.

Ács József: Az el adásokkal kapcsolatos felkéréseket, levelezést a titkár úr intézi, most térjünk át az
emlékkorsó témára. A 2007-es korsó az alkalomnak megfelel en egy díszes darab volt, idén maradunk
a régi formánál. A közreadott matricákból kérem kiválasztani, melyikkel készüljön a korsó.
Mokánszki Béla: A fedelezéssel lehet, hogy gond lesz, mert az alapanyag ár emelkedése miatt
jelent sen n tt a fedelezés ára.
Ács József: a tényleges ajánlat alapján majd döntünk a fedélr l, most Forgács úré a szó, akinek
konferencia elnök „utódlásról” kell javaslatot tenni.
Forgács László: Nem biztos, hogy az a jó, ha bebetonozunk valakit erre a posztra, inkább mindig
jelöljünk  ki  valakit  Dr.Zsíros,  Hidvégi,  Livo  vagy  Dubnicz  urak  közül.  Megtiszteltetés  az,  ha  a
konferencián valaki el ször szólal meg.
Dubnicz László: Ne jelöljünk senkit külön erre a posztra, mindig a kuratórium elnöke szóljon el ször,
aki azután átadja a szót a plenáris ülés levezet  elnökének. A konferenciát a Kuratórium szervezte,
akinek az elnökét mindenki ismeri.
Forgács László: Nem értek ezzel egyet. A kuratóriumi elnöknek este a baráti találkozón van dolga.
Dr. Kamarás Béla: Külön kell egy elnök.
Hídvégi Gábor: Van egy harmadik lehet ség is. A Kuratórium elnöke „szólítja meg”a konferencia
résztvev it, majd  marad a délel tti levezet  elnök.



Ács József: kérem az els  két lehet ség közül, szavazással döntsünk, hogyan legyen. Aki arra szavaz,
hogy maradjunk a hagyományos (Forgácsféle) változatnál, azzal a kikötéssel, hogy évente változik az
elnök személye, tegye fel a kezét. Tíz szavazat. Dubnicz úr javaslatával ki ért egyet? Öt szavazat.
Megállapítom, hogy kétharmados többséggel a Kuratórium a konferencia megszólítását „soros
elnökre”  bízza,  akinek  a  személye  évr l-évre  változik.  Idén  Hidvégi  Gábor,  vagy  Livo  László  közül
kell valamilyen szisztéma szerint választani. Kérdezem Forgács urat, kié legyen az els  évi
megtiszteltetés?
Forgács László: Livo László legyen idén, aki el ször szól a konferencián, majd vezesse le a délel tti
plenáris ülés. A délutáni levezet  elnök Hidvégi Gábor, a pénteki rész Dr. Zsíros Lászlóé.
Ács József: Ki ért egyet a javaslattal? A szavazás egyhangú igen. Természetesen ez azt is jelenti
számunkra, hogy 2009-ben Hidvégi Gáboré az sors elnöki poszt. Most kérem a Hell-Bláthy
Bizottságot, hogy a kitüntetésekre tegye meg javaslatát.
Hidvégi Gábor: több év távlatában megvizsgálva a szakmai és alapítványi tevékenységet a Bizottság a
2008. évben Hell-Bláthy díjra javasolja 1)………….2)………..A javaslatot a Kuratórium egy
tartózkodással elfogadta.
Egyebek napirendi pont.
Morvai Tibor: A petrozsényi kollégák jelezték „extra két hely”igényüket, azaz idén hat f vel kérik,
hogy számítsunk rájuk.
Másik dolog amir l tájékoztatást szeretnék adni, az OMBKE levelez  listája. Ez jobb, mint a honlap,
mert biztosabb a tájékoztatás. Ha van hír, van levél. Nem kell a híranyagot külön keresni. A

ködésér l majd részletesen olvashattok a Bányászati és Kohászati Lapokban.
Hídvégi Gábor: A lengyel tanulmányútról szeretnék tájékoztatást kapni.
Ács József: A szállásfoglalás Krakkóban megtörtént. Az id pont 2008.09.06.-09.10. közötti. A
részletes programot E-mailon mindenkinek elküldöm a menetrenddel és a felszállási helyekkel együtt.
Amennyiben más közérdek  nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.

Az emlékeztet t összeállította: Mokánszki Béla


