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„A bányászat realitásai a válság időszakában” 
 
 
 E címmel rendezte 42. konferenciáját Balatongyörökön  szeptember 24-25-én a 
Bányagépészet a Műszaki Fejlesztésért Alapítvány. 
 A magyar tenger partjára gyönyörű őszi verőfényben érkeztünk. 

 A regisztráció után Dr. Havelda 
Tamás a Vértesi Erőmű Zrt. bányászati 
igazgatója, mint házigazda üdvözölte a 
résztvevőket.  
 A nyitó előadást Thomas Körber 
elnökhelyettes úr tartotta a Mátrai Erőmű Zrt. 
képviseletében. Prezentációjában képet 
kaphattunk a világ energetikai gondjainak 
természetéről, a környezet és az energia 
termelés együttműködéséről. A jövőképet is 
felvázolta a primer energiahordozók 
felhasználási lehetőségeinek tekintetében 
külön kiemelve a CO2 és a szén szerepét.  

         1.sz. kép A konferencia elnöksége 
 

 Dr. Havelda Tamás úr a Márkushegyi Bányaüzem hosszútávú alkalmazkodását 
mutatta be a múltbeli és a jövőbeli természeti, társadalmi környezethez és feltételekhez. 
 Ezután újra a Mátrai Erőmű következett. Érdekfeszítő előadásokat láthattunk, 
hallhattunk a legújabb bükkábrányi kompakt kotrógép kiválasztásáról, beruházási, építési 
beüzemelési folyamatáról és eredményeiről Simon Csaba főosztályvezető és Majoros Ottó 
osztályvezető urak tolmácsolásában.  
 A bemutatott kisfilm szenzációs szerkesztésben foglalta össze és tette szemléletessé a 
több éves munkát. 
 A Mátrával foglalkozó sorozat következő tagját Dr. Ladányi Gábor tanszékvezető úr 
ismertette. A meríték és bontófog fejlesztések eredményeiről szólt. Előadása nyomán 
bepillantást nyerhettünk a Mátra fejlesztési stratégiájába. 
 Szünet után lengyel előadó lépett a pódiumra és az útépítési nyersanyagtermelő 
gépfejlesztéseikről beszélt. Majd hallhattunk egy folyamatban lévő fekete kőszén bánya - 
erőmű nyitásáról Tolna és Baranya megye határán. 
 

 Ezután román fejlesztést ismerhettünk 
meg, mely a nagyteljesítményű külfejtési 
tehergépkocsik erőátviteli szerkezeteinek 
megbízhatósági elemzését célozta.  
 Szünet után energetikai blokk 
következett, ahol hallhattunk a világ energia 
gondjairól s azok tervezett orvoslásáról. Az 
előadók felvonultatták a környezetvédelmet, 
felvillantották a globális problémákat, 
regionális megoldásokat és a megújuló 
energiák alkalmazásának lehetőségeit. 
 

  

                                     2. sz. ábra   
                   Thomas Körber elnökhelyettes úr beszél 
 

Pihenésképpen az Alapítvány alapító tagjai közgyűlést tartottak, melyen nemcsak az elmúlt 
évről szóló beszámolót hallgatták meg, új kuratóriumot is választottak, mely Alapítványunkat 
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vezeti majd a következő három év során. Elnökünk ismét Ács József úr lett. A titkári 
teendőket Dubnicz László úr látja el. 

 Este a hagyományos baráti találkozó során két kollégánk Dr. Zsíros László és Dr. 
Magyari Andor vehette át szakmai munkájának elismeréséül a „Hell-Bláthy” díjat. A 
beszélgetés, ínycsiklandó vacsora után a nótázgatás - kiváló borok mellett - hajnalig tartott. 

 Másnap újra előadásokat hallgattunk. A Petrozsényi Egyetemen (Románia) 
tanulmányozzák a laza rendszerek elméletét. Ennek fejtésbiztosító berendezések 
viselkedésének leírására való felhasználhatóságát Dr. András József egyetemi tanár úr 
ismertette. 
 Hallhattunk kopásálló bevonatokról, bányászati rekultivációról, csapágyak élettartam 
növeléséről és a paksi atomerőmű kiemelt programjairól is.   

 A zárszóban Dr. Vőneky György tanár úr foglalta össze a 42. nemzetközi 
konferenciánk tapasztalatait, melyen lengyel, román, német és szerbiai kollégák is részt 
vettek. Végezetül kifejtette azon reményét, hogy az Alapítvány tovább folytatja közhasznú 
munkáját és 2010-ben megrendezi a következő konferenciát. 
 Az ízletes ebéd után rövid sétát tettünk a gyönyörű napfényben majd búcsút intettünk 
egymásnak, a Balatonnak és útnak indultunk a hétvégi programok és a hétköznapok felé. 
 
Az eseményeket jegyezte: Livo László 
 


