
Jegyzőkönyv, 

 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2010. július 06-i kuratóriumi ülésről 

 
Helyszín: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ülésterve (1145. Budapest, Columbusz u. 17-23.) 

 

Napirend: a mellékelt meghívó szerint 

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Megnyitó: Mokánszki Béla titkár köszöntötte a résztvevőket. Tájékoztatta a résztvevőket, 

hogy Ács József elnök egyéb, indokolt elfoglaltsága miatt, a mai kuratóriumi ülésen nem tud 

részt venni. 

 

 

1. Napirend: 

A 43. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése. 
 

Mokánszki Béla: 

- Az elkészült munkaterv szerint a konferencia előkészítése időarányosan jó, 

- A közreadott címlistának kéri az aktualizálását, 

- A konferencia kredit-pont igénye 2+2+1 (előadó) elfogadva, 

- A lehetséges korsóválasztás; 
      Hollóháza ~ 4000 Ft/db, 

      Keramax   ~ 1500 Ft/db  

 A bemutatott mintaképek alapján a költségkímélést is figyelembe véve, a többség a 

 KERAMAX Kft. „Rárós” mintanevű korsót választotta.  

- Korsómatricára 2 javaslatot adott körbe a titkár. A hozzászólások alapján egy 

harmadik javaslat körvonalazódott, mely szerint;  

    egy számítógép síkmonitort ábrázoljon  bányagéppel, 

    a monitorképre többen küldenek javaslatot, 

    a konferencia témája ne legyen feltüntetve. 

- További alapítványi ajándéktárgy a korábbi megbeszélésnek megfelelően, egy 
gravírozott PENDRIVE ~ 2000 Ft/db értékben. (Ladányi: a minőségre nagyon oda 

kell figyelni.) 

- Az alapítvány az idei évben is pályázott az MBFH-hoz, 400 eFt támogatásra. 

 

 

A „javaslat az előadásra” témakörben több hozzászóló jelentkezett; 

  

Livó László: Felkérte Barsiné Pataky Etelkát az MMK elnökét a nyitóelőadás 

megtartására. Ő megköszönte a meghívást, de ezt átadta Holló Csabának az MMK 

alelnökének. Meg kellene Őt keresni és megerősíteni a meghívást. Livó – Ladányi 

megkeresi. 

 



Dr. Ladányi Gábor: A krakkói Egyetem készül 1 fő előadásával, petrozsényi Egyetemet 

Morvai Tibor keresni fogja.  

A részvételt az alábbi létszámra kellene biztosítani: lengyelek 3 fő, erdélyiek 4 fő, 

miskolci egyetem 5 fő. 

Nagy Lajos az OMBKE „új” elnöke. Meg kellene hívni, valamint előadás tartására is fel 

kellene kérni. A megkeresést Dr. Ladányi Gábor vállalta. Az előadás témája lehetne 

például „A magyar szén szerepe az energiagazdálkodásban.” 

A konferencia díszvendége lehetne Dr.Joachim Witzel a Mátrai Erőmű ZRT. 

elnökhelyettese. A felkérő levelet Ács József készíti elő, melyet Majoros Ottó és Hidvégi 

Gábor ad át személyesen.  

 

Livó László: 2 szerb kollégát hoz. Az egyik előadna a szerb gázipar újdonságairól, 

kiemelve a mérnöki munka szerepét. A másik téma a geotermikus energiáról szólna. Saját 

előadással is készül: Életünk az energia 3. része. Van még egy téma, amit Kalmár István a 

Calamites Kft. üzletfejlesztési igazgatója tartana a CO2 kvótáról. Ez egy szénvegyészeti 

előadás. 

 

 Morvai Tibor: Petrozsényi Egyetemről 1 előadás biztosan lesz.  

 

Hidvégi Gábor: 1 előadása lenne MHD témában.  

 

Majoros Ottó: A Mátrai Erőmű 2 előadással készül és 5-6 fő résztvevővel lehet számolni.  

 

Salzinger György: 1 saját előadással készül. 

 

 

2. Napirend 

2010. évi Hell – Bláthy díjazottak: 
 

Hidvégi Gábor: Ismerteti a Hell – Bláthy bizottság javaslatát, miszerint 2010 évi 

díjazottaknak ……javasolják. 

 

Dr. Ladányi javasolja, hogy ……is részesüljön e díjban, mert ez évben visszavonul az 

aktív munkától és eddigi munkáját most kellene elismerni.  

 

Morvai Tibor: Támogatja ……munkájának ily módon történő elismerését.  

 

Dr. Vőneky György: …..munkájának idei elismerése egybecseng a konferencia fő 

témájával, a mérnöki munka szerepével. 

 

Forgács László: Javasolja, hogy Dr. Ladányi javaslatát elfogadva, az idei évben 

 3 Hell – Bláthy díjat adjunk.  

 

Hidvégi Gábor: A Hell-Bláthy Bizottság az életutat nézte és így tette meg a javaslatát. Ő 

is egyetért azzal, hogy az idei évben 3 Hell – Bláthy díjat adjunk. 

 

Livó László: …..most van egy kiváló alkalom, ráadásul …..előadást sem tartott. ….az 

előadásain túl a Bkl-ban is sok cikke jelent meg.   

 



Mokánszki Béla: Szerinte ne térjünk el a korábban már elfogadott 2 főtől. Szavazzunk, 

hogy a 3 jelölt közül melyik 2-t díjazzuk. 

 

Katona János: A korábban elfogadott 2 fő keretszámot felül lehet írni. Arról szavazzunk, 

hogy az idei évben végül 2 v. 3 fő díjazott legyen.  

 

Mokánszki Béla: A látható többség nyomásának engedve, a díjazottak számát tette fel 

szavazásra. 

A szavazás eredménye: 

    2 fő kapjon díjat: 3 szavazat 

    3 fő kapjon díjat: 4 szavazat 

 

 

 

 

Határozat: A 2010 évi Hell – Bláthy díjazottak:  

 

 

3. Napirend: 

A 2010 évi alapítványi közgyűlés előkészítése. 
 

Mokánszki Béla: Az elnök a bátaapáti-i kuratóriumi ülésen felkérte Salzinger György és 

Dr. Zsiros László kollégákat, hogy nézzék át az alapító okiratot, valamint az SZMSZ-t, és 

tegyenek javaslatot azok aktualizálására, módosítására. 

 

Dr. Zsiros László: A módosítási javaslatokkal nem készültek el. 

 

Mokánszki Béla: Kéri, hogy a javaslat szeptember végére (a közgyűlés időpontjára) 

készüljön el. Kéri továbbá, hogy a javaslatot véleményezésre minden érintett, a 

konferencia időpontja előtt, legalább 1 héttel korábban kapja meg. 

 

 

4. Napirend: 

Egyebek. 
 

Dr. Zsiros László: A Mokánszki Béla által összeállított 2010 évi alapítványi 

munkatervben, az Aggteleki szakmai kirándulás időpontja 2010. október 22-24-ben van 

jelölve. Ez nem egyezik a pécsi kuratóriumi ülésen elhangzott 2010. október 15-17-i 

időponttal. Végül melyikre készüljön az előkészítéssel. 

 

Mokánszki Béla : Telefonon konzultált Ács József elnökkel, majd közölte, hogy a szakmai 

kirándulás időpontja: 2010. október 15-17. 

 

Végezetül a titkár megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

A jegyzőkönyvet a titkár felkérésére készítette: Dubnicz László. 


