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50 esztendő a Bányagépészeti és Bányavillamossági konferenciák tükrében 
 

 

Erről is számot adott a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány szeptember végén 
Balatongyörökön tartott jubileumi, ünnepi rendezvényén. Mely tulajdonképen egy volt az 
évenként megrendezett konferenciák sorából, az 1967-es kezdet óta az ötvenedik. 

A konferencia folyam résztvevői előtt feltárult a Magyar Bányászat törekvéseinek, 
fejlesztéseinek, megoldott műszaki problémáinak sora. Bemutatkoztak az alkotó szakemberek 
szakmai életútjuk egy-egy szeletét kiragadva. Pillanatképek villantak fel a német, román, szlovák, 
cseh, szerb, lengyel bányászat aktuális műszaki színvonalából. 

Hosszan tartó ismeretségek, barátságok szövődtek a több szakember generáció képviselői 
közt. Szakmánknak mindezt is adta 50 év konferencia folyama. Követve a változásokat, melyeket 
Hazánk aktuális igénye és a világpiac generált. Ötven esztendő alatt a bányászat súlypontja 
Magyarországon eltolódott. Az energetikai alapanyagok háttérbe szorultak, ahogyan a kohászati 
nyersanyagok, színes ércek, könnyűfém alapanyagok és az ötvözők is. Az építőanyag ipar 
számára fontos termékek súlya nőtt. Ez a mondhatni természetes hullámzás konferenciáink 
lenyomatán érzékelhető. 

Alapítványunk 2017-ben 24 éves. Elődeink 50 éve szervezték az első Bányagépészeti és 
Bányavillamossági Konferenciát Harkányban. A számok tükrében minden szerénytelenség nélkül 
megállapíthatjuk: Konferenciánk hagyománnyá vált.  

Ma is megismerhetjük e fórumon egymás gondolatait, szakmai nehézségeit, közösen 
örülhetünk az elért eredményeknek és tanulhatjuk, adaptálhatjuk az előadások kiállítások során 
közkinccsé tett ismereteket. Konferenciánk rangját jelenti, hogy munkájába rendre újabb területek 
szakemberei kapcsolódnak be. 

Azt gondoljuk nem túlzás remélni, hogy megkezdett közhasznú szellemépítő munkát utódaink 
is folytatni fogják. 

S talán a kitűzött cél sem változik majd: 
- a műszaki fejlődés elősegítése, 
- a bányamunka könnyítése és környezetközpontú végzése, 
- a tudományos ismeretek átadása, 
- szakmánk szeretetének és tiszteletének fenntartása. 

Az 50 éves kerek évforduló kiváló alkalom volt arra, hogy visszanézzünk, szakmai 
élményeink közül válogassunk, baráti körben emlékezzünk. 

A nyitó délelőttön, mely az emlékezés jegyében telt, Forgács László elnökölt. Moderátori 
munkájával kiegészítve a múlt bányászati intézményeiről alkotott képet. Katona János alapítványi 
elnökünk megnyitója után legavatottabb kollégánk Kovács László -aki alapítványunk örökös 
elnöke- osztotta meg emlékeit egyként azok közül, aki minden eddig rendezett konferencián jelen 
volt. Majd egy fergeteges kisfilmet láthattunk, Mokánszki Béla rendezésében, vágásában és 
szerkesztésében az 50 esztendő rendezvényeiről az azon résztvevőkről és Alapítványunk 
munkájáról. A műsorszám, ami nem nélkülözte a humort sem, a közönség körében osztatlan sikert 
aratott. 

 
       Kovács László előad     A közönség 
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A szünetben feltálalt lángoskák és egyéb finomságok elfogyasztása után Szilvássy Zsolt és Dr. 
Újfalussy László a KBFI (Központi Bányászati Fejlesztési Intézet) tevékenységéről beszélt. A ME 
Bányagéptani Tanszékét Dr. Vőneky György méltatta. A tervezett emlékezés fonalát Cseh Béla 
felkért hozzászólása zárta. 

A délután folyamán este és másnap a múlt már csak baráti beszélgetésekben került szóba. 
Majoros Ottó elnökletével először Kovács József professzor úrtól a romániai külfejtések szén- és 
kőzet jövesztési kutatások állásáról, Bőhm Balázstól a Colas Északkő Kft. Recski 
Bányaüzemének modernizációjáról halhattunk. Hans Joachim Dreher úr a német kőszénbányászat 
múltját és jövőjét ecsetelte. 

Dr. Káldi Zoltán a bányászati -és általában- a jogszabály alkalmazás 1990 óta bekövetkezett 
változását mutatta be. Dr. Fehér Szabolcs a Mátrai Erőmű lignit termelésének rugalmasság 
növelését szolgáló beruházásokat ismertette. Szedlák János Márkushegy régmúltjáról, Dr. Virág 
Zoltán egy kifejlesztés alatt álló furatbővítő eszközcsaládról adott képet. 

Este az alapítók gyűlése nemcsak az elmúlt alapítványi évet zárta, hanem új Kuratóriumot és 
új Elnököt választott Dr. Zsíros László személyében. 

A hagyományos baráti találkozón öt fő (Bogdán Kálmán, Cseh Béla, Dr. Eisner Béla, Kéthely 
László, Szabó Árpád) kapott Hell-Bláthy díj kitüntetést. A diploma pályázatunkon két fő (II. díj: 
Antonovits Ábel Dániel, III. díj: Tóbis Péter) részesült díjazásban. Az estét ízletes vacsora, majd 
víg nótázás zárta. 

  Az új kuratórium      Közös meglepetésünk: a torta 

 

A konferencia második napján is érdekes előadásokat halhattunk András József professzor, 
majd Forisek István tolmácsolásában. Veress Árpád a nem villamos robbanásbiztonság-
technikáról mint a hazai EU-s gyakorlatban új fogalom- és előírás körről beszélt. Kéthely László a 
poliuretán termékek bányászati alkalmazását, Tarpay Zoltán a függőlegesen és meredek dőlésszög 
mellett üzemelő szállító szalagokról tájékoztatott. Livo László Életünk az Energia című előadás 
folyamának 16. részében a világ hatalmi átrendeződésének energetikai alapjait mutatta be. 

A zárszót hagyományosan Dr. Vőneky György szerkesztette és tolmácsolta méltatva a sikeres 
50. konferenciát. Táplálva reményünket a folytatásban! 

A rendezvény és előadásai a www.banyagepeszalapitvany.hu honlapunkon tekinthetők meg. 
 
 
 
 
          Livo László 


