
1 

A mérnöki munka szerepe a Bányászatban 
 
 
 

 Ezzel az alcímmel szervezte 43. nemzetközi konferenciáját Balatongyörökön a 
„Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért” alapítvány. 
 A természet szép idővel, a Hotel Panoráma a megszokott kényelemmel az elhangzott 
előadások szakmai szellemi táplálékkal töltötték meg a rendezvényt mely szeptember 30 – 
október 01 között került lebonyolításra. 

 Az előadás sorozatot, melyen lengyel, román és szerb 
előadók is részt vettek a házigazda szerepében Dr. Havelda Tamás 
úr a Vértesi Erőmű Zrt. „cs.a.” bányászati igazgatója nyitotta meg. 
A szót Holló Csaba úr a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke vette 
át, aki a nyitó előadásában a magyar mérnökök várható honi 
kilátásait elemezte. 
 Ezután újra Dr. Havelda Tamást hallgattuk arról, hogyan 
alakul a Márkushegyi Bányaüzem sorsa. A szakmáért való 
aggódásunkat csökkenti, hogy látszik remény a továbbélésre a 
szénbányászat terén is! 
 
                        1. kép Holló Csaba úr előadása 
 
 

 A szünet után Dr. Deák Endre emelkedett szólásra betekintést engedve a Miskolci 
Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának működésébe. 
 A következőkben Salczinger György úr a MBFH osztályvezetője tájékoztatott az 
aktuális bányászai jogszabály változásokról. A délelőtti program zárásaként Dr. Kalmár 
István a Calamites Kft. üzletfejlesztési igazgatója ismertette a szén jövőjét mely a világban 
már tisztázott, de hazánkban még nem ilyen egyértelmű. 
 Délután lengyel kollégák a Krakkói Egyetem képviseletében önjáró bányászati 
szállítóeszközökről, majd Simon Csaba a Mátrai Erőmű főosztályvezetője a világ legnagyobb 
kompakt kotrógépének bükkábrányi üzembe helyezéséről és próbaüzeméről beszélt. 
 Ezután energetikai blokk következett. Hódosi József a geotermikus energia 
hasznosításáról, Sava Radulović vezérigazgató úr a földgáz tárolás szűréstechnikájáról adott 
képet. Slobodan Mitrović vezérigazgató helyettes úr távollétében a szerb szénbánya-erőmű 
vertikum működésébe Kovac Robert nyújtott betekintést. 
 A tartalmas délutánt Hídvégi Gábor, majd a Petrozsényi Egyetemről Dr. András József 
professzor úr előadása zárta. 
 Az alapítványi közgyűlés helybenhagyta a 
Kuratórium Elnöke és az Ellenőrző Bizottság 
jelentését, majd döntött a konferencia sorozat 
folytatásáról. 
 Este szokás szerint baráti találkozó kezdődött, 
ahol Hell-Bláthy Díj kitüntetésben részesült Dr. 
Szirtes László, Dr. Sümegi István és Rácz Gyula. A 
kiváló vacsora és a konferencia hasonlóan nagyszerű 
minőségű vörös és fehér bora beszélgetésre, baráti 
eszmecserére később közös nótázásra bíztatta a jelen 
lévőket. 
                  2. kép Elnökség 
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 Másnap reggel a welness örömei és bőséges reggeli után újabb szellemi munka 
következett. Először Dr. Kovács József professzor (Románia) szólt a külfejtési kotrógépek 
lengetési szerkezeteiről, majd Dr. Sümegi István docens úr ismertette a Mátrai Erőmű 
bányáiban elért merítékfejlesztési eredményeket. Majoros Ottó úr a MEZRt osztályvezetője a 
GPS-el támogatott külfejtési szintvezetésről, Bálint Árpád úr a kopás elleni védelemről, 
Kalocsai Péter úr pedig a minőségi szerelésről beszélt. 
 Záró előadásra Holló Csaba urat a Borsod megyei Mérnöki Kamara elnökét kértük fel. 
A magyar szénbányászat hosszú történelmének egy szeletét ismertette mely megalapozta a 
mecseki bányák modernizálását.   
 Dr. Vőneky György docens úr zárszavában méltatta a konferencia eredményeit és 
hangot adott azon kívánságunknak hogy munkánkat 2011-ben is folytathassuk. A résztvevők 
ebéd után jó hangulatban napfényes időben indultak mindennapi foglalatosságaik felé. 
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