
   Jegyzőkönyv, 
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  

2019. szeptember 25-ei kuratóriumi üléséről 
 
Helyszín: 

Balatongyörök, Hotel Panoráma 
Megnyitó: 

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő van jelen, így a kuratórium 
határozatképes. A kuratóriumi tagokon túl további 9 fő vett részt a kibővített 
kuratóriumi ülésen. 
Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére. 

 
Napirendi pontok módosítása: 
ÁCS JÓZSEF az előzetesen kiadott meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint 
módosította. 

1. A Hell-Bláthy bizottság kibővítése, 
2. A csatlakozó tagok elfogadása, 
3. Az 52. konferencia forgatókönyve, 
4. Egyebek. 

 
A módosítást a kuratórium, egyhangúan elfogadta. 
 

1. Napirend: A Hell-Bláthy bizottság kibővítése. 
FORGÁCS LÁSZLÓ – aki KOVÁCS LÁSZLÓ elhunyta miatt, a Hell-Bláthy Bizottság újonnan 
megválasztott vezetője – ismertette javaslatát a 4 fős bizottság összetételére. 
Személyén kívül a bizottság további tagjai: 
DUBNICZ LÁSZLÓ (eddig is tag volt), 
HIDVÉGI GÁBOR (eddig is tag volt), 
KATONA JÁNOS (új tag). 
A jelöltek jóváhagyásuk esetén a bizottsági tagságot vállalják. 
 
A kuratórium jelenlevő tagjai, a javaslatot ellenszavazat nélkül jóváhagyták. 

 
 

2019/5. sz. K.Ü. Határozat 
A Hell-Bláthy Bizottság tagjai 2019. szeptember 25-től 
elnök: FORGÁCS LÁSZLÓ (megválasztva 2019. július 19.) 
tagok: DUBNICZ LÁSZLÓ 

HIDVÉGI GÁBOR 
KATONA JÁNOS 

A megbízás határozatlan ideig érvényes. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Napirend: Csatlakozó tagok elfogadása. 
ÁCS JÓZSEF: 2019 évben az alábbi magán és jogi személyek jelezték, hogy 
támogatásukkal csatlakoznának az alapítvány munkájához: 

ÁCS-VARGA Kft, 
Gépsystem Kft, 
PÁLFI TIBOR (Eurogumi Kft.) 

 
A kuratórium jelenlévő tagjai, a csatlakozás tényét és a támogatás elfogadását 
ellenszavazat nélkül jóváhagyták. 

 
3. Napirend: Az 52. konferencia forgatókönyve. 

DR. ZSIROS LÁSZLÓ elnök a napirendnek megfelelően végighalad a konferencia, majd a 
közgyűlés forgatókönyvén. Az egyeztetések célja, hogy a napirenden szereplő és 
másnap esedékes események zökkenőmentesen és gördülékenyen megtörténjenek. 

 
4. Napirend: Egyebek. 

MOKÁNSZKI BÉLA jelezte, hogy FORSTNER SÁNDOR 20. éve vesz részt a konferencia 
rendezésében. Erre az alkalomra készített egy oklevelet és szeretné, ha ez a Baráti 
találkozón átadásra kerülne. 

 
A jelenlevők a felvetést egyhangúan támogatták. 

 
DR. ZSÍROS LÁSZLÓ úgy ítéli meg, hogy az egyeztetés szükséges és sikeres volt, de ezt a holnap 
kezdődő konferencia sikeressége fogja majd igazolni. Ehhez mindenkinek jó munkát kíván, és 
az ülést bezárta. 
 
 
A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ sk. 
 
 
 
Ellenjegyezte: DR. ZSÍROS LÁSZLÓ elnök sk. 

 


