
Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2012. december 15-i kuratóriumi üléséről 

 
Helyszín: Az Alapítvány székhelye 

     Törökbálint Torbágy u. 13. 

 

Napirend: a mellékelt meghívó szerint 

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Megnyitó: Varga László: A házigazdák nevében üdvözli a megjelenteket, sok sikert kíván a 

kuratórium munkájához. 

 

Katona János: Szintén köszönti a kuratóriumi ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. 

Felkéri Dubnicz Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

 

1. Napirend: 

Tájékoztatás a 2012. november 07-i rendkívüli kuratóriumi ülésről. 
 

Ács József: A rendkívüli kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta, ezért annak 

tartalmát csak röviden foglalta össze. 

 

 

2. Napirend 

Tájékoztatás a változások bírósági bejelentéséről 
 

Ács József: A változások bejelentésére 60 nap állt rendelkezésre. Az Alapító Okirat 

módosítása a határidőn belül került beadásra. A mai napig hiánypótlás kérés nem érkezett. 

 

 

3. Napirend 

Az Alapítvány 2012 évi munkájának értékelése 
 

Ács József: A 2012. évben az Alapító Okirat módosítás várható munkái miatt extra programot 

nem terveztünk.  

─ Az évindító kuratóriumi ülés Pécsen rendben megtörtént, 

─ Az évközi kuratóriumi ülés dr. Bodnár János temetése miatt Miskolc-Tapolcán lett 

megtartva, 

─ Szeptemberben sikeres konferenciát rendeztünk,  

─ Az Alapító Okirat módosítással és a székhelyváltoztatással megalapoztuk az Alapítvány 

hosszú távú működését. 

A 2012. évi célokat maradéktalanul teljesítettük. 

Az Alapítvány 2012. évi gazdasági működésének egyenlege pozitív lesz. Előzetes kalkuláció 

szerint körülbelül 150-200eFt eredmény várható.  

 



Livo László: A konferenciát szélesebb körben kellene hirdetni, például a polgármesterek 

körében. 

 

Dr. Ladányi Gábor: Ha bővíteni akarunk, akkor azt témaválasztással kell megalapozni. Csak 

fokozatos nyitást szabad végezni. 

 

Morvai Tibor: Az OMBKE és a „bányász” levelezőlista kb. 1300 főt lefed. 

 

Dr. Kamarás Béla: Büszkék lehetünk, témáink jók, költségeink kedvezőek. Ez a két dolog, 

ami fontos. 

 

Mokánszki Béla: Megerősíti Kamarás Béla hozzászólását. Fontos a jó vezérelőadó és a szóbeli 

propagálás ismeretségi körben. 

 

Katona János: Az Alapítvány támogatottságát tartja fontosnak. A multi cégek költségkeretből 

mennek konferenciára, ezért nagyon fontos a jó témaválasztás. 

 

Dr. Vőneky György: Amikor publikussá tesszük az előadásokat, ne csak a cím jelenjen meg, 

hanem röviden a téma is. 

 

Ács József: Jó a javaslat, de nehéz megvalósítani. 

 

Forgács László: Érdekesek a javaslatok, de azért ez bányagépész konferencia legyen! 

 

Livo László: A világ jelentősen megváltozott. A bányászat a köztudatban már benne van. Az 

energetikai piac át fog alakulni és ebben nagyobb szerepe lesz a bányászatnak. 

 

Katona János: Nagyon sok jó javaslat hangzott el. Ezeket alaposan meg kell fontolni és a 

tavaszi ülésre jól fel kell készülni. 

 

 

4. Napirend: 

2013. évi célkitűzések, feladatok. 
 

Katona János: Javasolja, hogy 2013-ban ne szervezzünk rendkívüli programokat. Maradjon a 

szokott forgatókönyv: 

- Évindító kuratóriumi ülés. Időpont: 2013. április 11-12. Ez hagyományosan 

kihelyezett legyen. Javaslatot vár a helyszínre. 

- Nyári kuratóriumi ülés. A helyszínt és az időpontot az évindító ülésen kell 

meghatározni. 

- A 46. Bányagépész Konferencia. Balatongyörök 2013. szeptember 26-27. Ekkor 

kuratóriumi ülés és taggyűlés. 

- Évzáró kuratóriumi ülés: December közepén. 

 

Az évindító kihelyezett kuratóriumi ülés szakmai helyszínére több javaslat érkezett: 

- Tatabányai vízbányászat, 

- Márkushegyi bányaüzem, 

- Úrkuti mangánbánya 

- Váci cementgyár, 

- MOL hajdúszoboszlói Bányászati Üzem.  



 

A szavazás eredménye, hogy az évindító kuratóriumi ülést Hajdúszoboszlón tartsuk. 

 

Dr. Zsíros László (a helyszín javaslója): Jelzi, hogy kapcsolatai révén segíteni tud a 

programszervezésben. 

 

Katona János: Kéri Zsíros Lászlót, hogy a fenti üzemlátogatást szervezze meg, és az áprilisi 

kuratóriumi ülés előkészítésében működjön közre.  

Ismételten kiemeli a támogatások és a tájékoztatások fontosságát, amit a tavaszi 

megbeszélésen tárgyalni kell. 

 

Mokánszki Béla: 2013 jún. 6-9.  között,  Kassán rendezik meg  a 15. Európai Bányász-Kohász 

találkozót. A rendezvény közelsége miatt jó lenne részt venni a találkozón. A jelenlévők 

egyöntetűen támogatták a javaslatot. 

 

5. Napirend: 

Egyebek 
 

Dr. Ladányi Gábor: 2013.-ban is legyen diplomaterv pályázat. Vállalja az előkészítést. 

 

A Kuratórium a javaslattal egyetértett és megbízta Dr. Ladányi Gábort a pályázati kiírás 

előkészítésével. 

 

Ács József: Beszámolt az idei támogatásokról. 

 

Dr. Vőneky György: Ha az olajos területre is kitekintünk, akkor a FUX kft.-től is kérjünk 

előadást a konferenciára. 

 

Ács József: Egyetért a javaslattal és megkéri Dr. Vőneky Györgyöt az előadás 

megszervezésével. Tájékoztatja továbbá a kuratóriumot, hogy a Krakkói Egyetem részére, a 

2012. évben megítélt Hell-Blathy díj, 2013-ban a konferencián kerül átadásra. 

 

Katona János: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta. 

Mindenkinek Békés, Boldog és Eredményekben gazdag Új Évet kívánt! 

 

 

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: Dubnicz László sk. 

 

 

 

Ellenjegyezte: Katona János  

   elnök 

 

 

Mellékletek: 

 

1. A kuratóriumi ülés meghívója 

2. Jelenléti ív 

 

 


