
Hajdúszoboszlón kezdtük a konferencia szervezést 
 
 
 Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítványunk kuratóriuma április 11-12-én 
Hajdúszoboszlón járt. Mint tavasszal általában, idén is egy szakmai ismeret bővítő 
látogatással ünnepeltük a hóolvadást kuratóriumi ülésen tervezgettük a jövőt. 

 Elfogadtuk a 2012. évi Közhasznúsági 
Jelentést, ezzel mintegy lezárva az elmúlt évet. 
Megvizsgáltuk az alapítvány pénzügyi helyzetét. 
Majd összeállítottuk a 2013. évi munkatervet. Végül 
leraktuk a 46. Bányagépészeti és Bányavillamossági 
Konferencia a alapjait. 
 Alapítványunk idén tölti be 20. életévét. 
Eldöntöttük, ennek az örvendetes ténynek fogjuk 
szentelni a rendezvényt. Megünnepelve az 
alapítóink és az 1993 óta csatlakozott cégek, 
természetes személyek közös elhatározását, elért 
eredményeinket.               az előadóra várva 
 
 Természetesen ápolva és folytatva hagyományainkat a bányászat és az energetika 
aktualitásait helyezzük a fókuszba Balatongyörökön idén szeptemberben is. 
 A kuratóriumi ülést abban a reményben zártuk, hogy a számbavett előadók és 
előadások a meghívott alapítóknak, alapítványi tagoknak és az érdeklődőknek -mint azt 
hosszú évek során folyamatosan tapasztaltuk- most is megnyeri tetszését. 
 Másnap reggel kicsit csepergett az eső, de ez nem tudott eltántorítani bennünket 
Hajdúszoboszló vezető ipari létesítményeinek, az FGSZ Földgázszállító Zrt. és az (akkor 
még) EON Földgáztároló Zrt. üzemeinek megtekintésétől. 
 A látogatás során először képet kaptunk Kovács Csabától az FGSZ működéséről. A 
földgáz szállítás országos hálózatáról. A szállítási feladatok technikai hátterét egy közeli 
átadó állomáson tekintetük meg a gyakorlatban. Itt 
Sztilkovics Róbert kolléga mutatta be a gondjaira 
bízott gigantikus méretű turbó kompresszorokat. 
 Az EON-hoz érve Pósa Zoltán úr rövid 
bevezető előadásban ismertette a tároló működését, 
a megvalósítandó műszaki feladatot. Érdekesség 
hogy pont olyan időszakban voltunk, mikor az 
országos igény hazánk legnagyobb gáztárolójában 
már lehetővé tette a betárolást, miközben a többi 
tároló még földgázzal látta el a fogyasztói hálózatot. 
                   

                                                                                                                                terepgyakorlat 

 A telepen rövid sétát téve megcsodáltuk a méretes besajtoló kompresszorokat és a 
diszpécser központot. 
 A látogatás annyira érdekes és tartalmas volt hogy csupán délután 4 óra tájban vettük 
az irányt -ki-ki saját útján- hazafelé. 
 Köszönet e fórumon is szakmai vendéglátóinknak és a látogatás szervezőjének! 
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