
Jegyzőkönyv, 
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  

2016. július 08-ai kuratóriumi üléséről 
 

Helyszín: Selmecbánya, Hotel Grand Matej 
 
Napirend: a mellékelt meghívó szerint (1. sz. melléklet) 
 
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 
 
Megnyitó: KATONA JÁNOS, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes. 
Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére. 
Ismerteti az előzetesen megküldött napirend tervezetet, melyet a jelenlévők egyhangúan 
elfogadtak. 

 

1. napirend: A 49. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia szervezése. 
 

KATONA JÁNOS: A konferencia fő témája a „Beruházás”. 

A témához két nyitóelőadást terveztünk; egyet NAGY ERVIN részéről, a Mátrai Erőműtől, 
valamint egyet MERKL ISTVÁN részéről a KÖKA-tól. 
NAGY ERVIN elfoglaltságára hivatkozva az előadását visszamondta, de ígérte, hogy meggyőzi 
BÓNA RÓBERTET annak megtartására. Természetesen ez még nem végleges. 
Még 1  előadást kellene tartani a Mátrai Erőműtől.  
MAJOROS OTTÓ megígérte segítségét ez ügyben.  
Ez azért is fontos, mert a beruházás témakörhöz az ottani előadások lehetnek a legközelebb. 
 

LIVO LÁSZLÓ: Esetleg más irányban is kutakodni kellene. 

Meg kellene keresni FARKAS ISTVÁNT az Úrkuti Mangán Kft. vezetőjét a mangániszapi piac 
helyzetéről.  
A megkeresésre kérjük fel BOGÁR JÓZSEFET.  
Jelezte, hogy a korábban bevállalt előadások megtartásra kerülnek.  
 

DR. LADÁNYI GÁBOR: Tartana egy előadást, „visszaemlékezést” DR. DEBRECZENI ELEMÉRRŐL, aki 

az idei évben lenne 80 éves.  
Kapcsolatban áll a kassai egyetemmel, ahonnan 2 főt kellene invitálni a konferenciára, 
alapítványi támogatással. 
 

LIVO LÁSZLÓ: A konferencián fel kellene vetni, hogy jövőre az 50. konferenciát tartjuk. (Pl. 

elnöki megnyitóban, vagy a zárszóban.)  
Az MBFH átalakítás jelenleg kimaradt a kormány előterjesztéséből. 
Hol tart ez a munka? Előadás pl. KASÓ ATTILÁTÓL. 
(kuratórium véleménye: ez a téma inkább jövőre válik aktuálissá.)  
Esetleg előkészületekről tájékozódhatnánk ZELEI GÁBOR MBFH elnökhelyettestől.  



DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Ebben a témában DR. KÁLDI ZOLTÁN is kompetens lehet.  

Körbe kellene járni ezt a témát. 
 

DR. LADÁNYI GÁBOR: A pályázati felhívásunkra 2 dolgozat érkezett, melyek bírálatára kellene 

2 fő jelentkező. KATONA JÁNOS és LIVO LÁSZLÓ vállalja. 
 

KATONA JÁNOS: Egy zalakarosi konferencián nagy sikere volt az üveg korsónak. ÁCS JÓZSEF 

szerint: most ne változtassunk, futtassuk tovább a jelenlegi formát. A jövő évi 50.-re 
készítsünk valami különlegeset. Egyébként a konferencia létszáma 120 főben lett megcélozva 
a korsórendelés miatt. 

 
ÁCS JÓZSEF: A konferencia Előzetes Meghívója elkészült, amely azért nem került kiküldésre, 

mert a véleménykérő felhívásra csak KATONA JÁNOS és DUBNICZ LÁSZLÓ reagált, őket dicséret 
illeti. A többi érintett a „hallgatás beleegyezés” szófordulattal védekezett.  
Az Előzetes Meghívót a jelenlévők egyhangúan elfogadták, így szétküldésének nincs 
akadálya. 
A MORVAI TIBOR által kezelt levelezőlistára is kerüljön fel az Előzetes Meghívó, egy jól sikerült 
„kedvcsináló” képanyaggal. 
 

2. Napirend: Egyebek 

ÁCS JÓZSEF: Beszámolt, a kuratóriumi ülésről egészségügyi okokból távollevő társaink 

állapotáról.  
HÍDVÉGI GÁBOR esetében jelezte, hogy az ülésszakvezetői tevékenysége a konferencián 
akadályoztatva lehet. Fel kellene készülni a helyettesítésére. A helyettesítésre, a fiatalítás 
jegyében elhangzott többek között MAJOROS OTTÓ neve is. 
MAJOROS OTTÓ a jelölést elfogadja, és szükség esetén átveszi HÍDVÉGI GÁBOR ülésszakvezetői 
teendőit. 

 

KATONA JÁNOS: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta. 

 

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ 

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök 

 
 
Mellékletek: 

1.  A kuratóriumi ülés meghívója, 
2. Jelenléti ív. 


