
Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2019. július 19.-ei üléséről. 

 

 

Helyszín: Pécs, Hotel Laterum 

Napirend: a mellékelt meghívó szerint (1. sz. melléklet) 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 

 

Megnyitó: DR. ZSIROS LÁSZLÓ, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő van jelen, így a kuratórium határozatképes. A kibővített 

kuratóriumi ülésen jelen volt még 5 fő meghívott. 

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓ alapító tagot, a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kuratóriumi ülés azért lett a tervezettnél néhány nappal 

korábban megtartva, mert a mai napon volt KOVÁCS LÁSZLÓNAK, alapítványunk örökös 

elnökének temetése, melyen a jelenlévők mindnyájan részt vettek. A temetésen az alapítvány 

nevében FORGÁCS LÁSZLÓ búcsúzott el alapítványunk örökös elnökétől, méltóan kiemelve 

szakmai és az alapítvány érdekében végzett munkáját. 

 

A továbbiakban KOVÁCS LACI BÁCSI elhunyta után felmerült néhány javaslat: 

- A Bkl.-ban megjelentetendő nekrológot az alapítványnak kellene megírni. LIVÓ 

LÁSZLÓ vállalja, Forgács László búcsúztató beszéde alapján. 

- MOKÁNSZKI BÉLA vállalja, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ munkásságáról egy rövid videó 

összeállítást készít, amit a konferencián be lehetne mutatni. 

- Felmerült, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ emlékére egy érmet kellene létrehozni  

(pl.: emlékérem). Az érem javaslata támogatást nyert, de ennek részleteit a 

szeptemberi kuratóriumi ülésen dolgozzuk ki. 

 

 

1. Napirend: 
Az 52. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia előkészítése. 

ÁCS JÓZSEF összefoglalja az eddig látható előadókat. 

- DR. PETZ ERNŐ vállalta az előadást. 

- DR. VOJUCZKI PÉTER vállalta az előadást, 

- DR. RAISZ IVÁN vállalta az előadást, 

- 1 fő szerb kolléga vállalta az előadást, (Ehhez KIRÁLY JÁNOS vállal hozzászólást, - 

szűrés témában.) 

- DR. KAMARÁS BÉLA készül előadással, 

- Petrozsényi Egyetemről 2 előadás várható, 

- a Krakkói Egyetemről 1 előadás várható, 

- Mátrai Erőműtől 3 előadás lett jelezve,  

- FORISEK ISTVÁN és DR. KÁLDY ZOLTÁN előadása még várható, 

- MOKÁNSZKI BÉLA a 40 éve kezdődött Eocén programról tartana előadást. 

 

Összefoglalva látható, hogy a konferencia sikere előadások oldaláról biztosítva van. 

 

 

 

 



Az előadások egyeztetésén túl, pontosítva lettek, a konferencia egyéb járulékos dolgai is, 

mint: 

- Korsó: legyen,  felelős: ÁCS JÓZSEF- MOKÁNSZKI BÉLA. 

- Levezető elnökök: DR. ZSIROS LÁSZLÓ kuratóriumi elnökké választása miatt új 

személy kell. KATONA JÁNOS vállalja. 

Az idei sorrend: csütörtök délelőtt: MAJOROS OTTO, 

        csütörtök délután: KATONA JÁNOS, 

        péntek délelőtt: LIVO LÁSZLÓ.    

- Zárszó: DR. VÖNEKI GYÖRGY nem kíván részt venni a további konferenciákon, ezért 

FORGÁCS LÁSZLÓ és DR. KAMARÁS BÉLA is szívesen vállalná a feladatot. 

A Kuratórium kijelölése: DR. KAMARÁS BÉLA 

- Pályázat: DR. LADÁNYI GÁBOR ismertette, hogy 2 szakdolgozat érkezett. Elbírálásuk 

folyamatban van. Fogadjuk be a 2 dolgozatot. 

 

2. Napirend: 
Döntés a 2019 évi Hell-Bláthy díj odaítéléséről. 

  

FORGÁCS LÁSZLÓ: 2 javaslatot terjeszt elő, (ezeket még KOVÁCS LÁSZLÓ bizottsági elnök 

egyeztette a bizottsággal): 

A kuratórium FORISEK ISTVÁN jelölését 5 igen, 2 nem szavazattal támogatta. 

  

 

2019./3.sz. k.ü. Határozat 

A kuratórium döntése alapján a 2019. évi Hell Bláthy díjat FORISEK ISTVÁN kapja.  

 

 

3. Napirend: 
A Hell-Bláthy Bizottság Tagjának megválasztása 

DR. ZSIROS LÁSZLÓ: A Hell-Bláthy Bizottság elnöke KOVÁCS LÁSZLÓ volt, akinek a 

temetésén, a mai napon róttuk le a kegyeletünket. Ebben a helyzetben a kuratóriumnak új 

Bizottsági elnököt kell választania. 

Az eddigi bizottsági tagok közül, felmerül FORGÁCS LÁSZLÓ neve, aki a felkérést vállalná. 

A kuratórium FORGÁCS LÁSZLÓ jelölését 7 fő egyhangú igen szavazattal támogatta.  

 

2019./4. sz. k.ü. Határozat 

A Hell-Bláthy Bizottság elnöke 2019. július 19-től határozatlan ideig FORGÁCS LÁSZLÓ. 

 

 

A bizottság elnöke az alapítványi tagok sorából, a kuratórium jóváhagyásával 4 fős 

bizottságot, alakit ki. Ezt az előterjesztést a szeptemberi kuratóriumi ülésen tegye meg. 

 

DR. ZSIROS LÁSZLÓ: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ 

Ellenjegyezte: DR. ZSIROS LÁSZLÓ elnök 

 

Mellékletek: 

1. A kuratóriumi ülés meghívója, 

2. Jelenléti ív.  


