
Jegyzőkönyv 

 
A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2010.október 15-i Kuratóriumi 

értekezletéről 

 

Helyszín: Park Hotel Miskolc-Tapolca Csabai út  

Napirend: a mellékelt meghívó szerint 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 

Köszöntő: Ács József elnök köszöntötte a megjelenteket, egyben megköszönte Dr. Zsíros 

Lászlónak a hétvégi rendezvénnyel kapcsolatos előkészítő munkáját. Ismertette a napirendi 

pontokat, melyeket a résztvevők elfogadtak. 

 

1. Napirend: 43.Bányagépészeti és bányavillamossági Konferencia értékelése. 

 

A napirend előtt Morvai Tibor tájékoztatást adott Dr. Bodnár Jánosnál tett látogatásáról, 

akinek a konferencia emléktárgyait vitte el. Sajnos az egészségi állapotáról rossz híreket 

hozott. Dr. Kamarás Béla Gebhardt Ferencről, az 1970-es évek konferenciáinak egyik 

főszervezőjéről hozott hasonlóan rossz híreket. 

 

A napirend keretében Ács József ismertette a 43. Bányagépészeti és Bányavillamossági 

Konferencia megrendezésének költségszámait, valamint a bevételek, támogatások összegeit. 

Kitért később az alapítvány éves gazdálkodására is. Megállapította, hogy a konferencia nem 

nyereséggel zárt, de elérte célját. A szakmai közösség ismét egybegyűlhetett, kicserélhette 

tapasztalatait. Ismét vannak, akik az alapítvány tagságához szeretnének csatlakozni.   

Salzinger György a konferencia bevételekkel kapcsolatban megjegyezte: Az MBFH színeiben 

sok szakmai rendezvényen, konferencián vesznek részt, ezekhez képest a Bányagépész 

Konferencia részvételi díja irreálisan alacsony. Javasolta a részvételi díj emelését. 

 

Forgács László kiemelte az előadók felkészültségét, az előadások magas színvonalát.  

 

A napirendi pont zárásaként Ács József elnök tájékoztatást adott a 44. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági konferencia Hotel Panorámával egyeztetett időpontjáról, mely 

2011.szeptember 27-28. 

 

2. Napirend: 2011. év munkaterv 

 

A 2011. év tárgyalása előtt Mokánszki Béla kérte az idei EURO GUMI-Kft-nél  tartandó 

„évzáró KÜ” időpontjának pontosítását. A megjelentek 2010. december 16. csütörtöki 

időpontot fogadták el. 

 

Dr. Ladányi Gábor jelezte, hogy Dr. Farkas Géza ugyan a konferenciára nem tudott eljönni, 

de az év eleji kihelyezett KÜ-n szívesen látja az Alapítvány képviselőit Pálházán. 

 

Ács József javasolta, hogy a kuratórium gondolja át a két évvel korábban elfogadott erdélyi 

kirándulás jövő évi megvalósíthatóságát.   

Ebben a kérdésben dec.16-án döntenünk kell, hogy elég idő legyen a szervezésre! 



Az elnök időhiány miatt az egyebek napirendre tért át, melynek keretében előterjesztette a 

„vörösiszap katasztrófa” károsultjainak alapítványi megsegítését. Javaslatát a megjelentek egy 

ellenszavazattal elfogadták. 

 
Mokánszki Béla a témával kapcsolatban kifejtette ellenérzését, miszerint nem célszerű a 

„nagykalapba”, valamilyen számlaszámra átutalni pénzt, mert annak a felhasználása az 

Alapítvány által nem nyomon követhető. Ha már segítünk, tudjuk kinek segítünk. 

A gondolathoz többen csatlakoztak. Horváth Károly javasolta, ha a helyzet normalizálódik, 

akkor adjuk oda a támogatást. Rácz Gyula szerint kérjük ki az ügyhöz közelebb állók 

véleményét. Vállalta, hogy egyeztet az érintett polgármesterekkel és az ő javaslatukat 

továbbítja az Alapítvány felé. 

 

Ács József elnök zárszóként megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT: Az Alapítvány a vörösiszap katasztrófa károsultjainak 250 000 Ft 

támogatást ad. 


