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Egy híján 50! 
 

 

Szeptember végén 49. alkalommal gyűltek össze a bányászatban dolgozó-, a beszállítói 
körhöz tartozó- és a bányászatot mint korszerű, kényelmes életkörülményeink alapját szerető, 
tisztelő szakemberek a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány által szervezett 
konferencián. A két napos rendezvény fő célkitűzése az volt, hogy bemutassa a napjainkban is 
folyamatban lévő bányászati beruházásokat, fejlesztéseket. Teret adjon a bányászati-, 
energetikai-, bányagépészeti-, bányavillamossági-, valamint az automatizálási-, informatikai 
aktualitások megtárgyalásának. 

A konferencia előestéjén az Alapítvány Kuratóriuma már a jövőt tervezte, az 50. 
jubileumi rendezvényre gondolva. 

Másnap, szeptember 29-én Dr. Zsíros László bevezetője után Katona János kuratóriumi 
elnök köszöntötte a résztvevőket, nyitotta meg az előadás folyamot. A nemezközi 
rendezvényen öt országból érkezett egyetemi és ipari szakemberek cseréltek véleményt. 

Elsőként Merkl István a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. ügyvezetője ismertette a 
komlói bányaüzemükben lezajlott eredményes beruházást mely során a kőfeldolgozó 
technológiai sort építették át a vevői igények és a vonatkozó szabványok teljesítése 
érdekében. 

A bányászati koncessziók miniszteri eredményhirdetése miatt Zelei Gábor MBFH 
elnökhelyettes úr előadására 30-án délelőtt került sor. Ebben arról beszélt, hogy a hazai 
bányászat felügyeletének folyamatban lévő átalakítása -melyet a szakmai szervezetek 
javaslatait összesítve év végéig terjeszt a Kormány elé a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium- 
milyen elképzelések mentén alakul ki. 

Harmadikként Majoros Ottót hallgattuk, aki a Mátrai Erőmű ZRt. beruházásairól 
tudósított. 

Kellemes ebéd után Krzysztof Kotwica úr a Krakkói Tudomány- és Technológiai 
Egyetem oktatója a bányászati berendezések új trendjéről, a robotika termelésbe vonásáról, a 
kezelő nélküli bányagépek fejlesztéséről beszélt. 

Ezután Mile Ćopić ügyvezető úr Szerbia földgáz iparának fejlesztési elképzeléseit 
ismertette, melyekben a szomszédos országokat összekötő kétirányú interkonnektoroknak 
csakúgy mint hazánkban, náluk is nagyobb szerep jut. Lehetővé téve a Délről és Dél-Keletről 
érkező földgáz továbbítását is. 

Dr. András József a Petrozsényi Egyetem tanára ismertette kutatásaik legújabb 
eredményeit. Majd a hazai külfejtési célgép alkatrészek gyártásáról hallhattunk egy kiváló 
előadást. 

Dr. Káldi Zoltán főosztályvezető úr a bányászati jogszabályok időközi változásainak 
lényeges vonásait ecsetelte. 

Dr. Kamarás Béla az üvegház gázok energetikában betöltött szerepét, Dr. Ladányi Gábor 
tíz esztendő rezgés- és áramdiagnosztikai vizsgálatainak tapasztalatait foglalta össze. 
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Másnap előadásokat hallhattunk a többköteles bányafelvonók statikus erő- és teljesítmény 
változásainak digitális szimulációjáról, a G.I.T.A.3 Kft-nél lezajlott tevékenységi kör 
fejlesztésről, Európa közeljövőben várható energetikájáról is. 

Követhettük a Vértesi Erőmű, benne a Márkushegyi Bányaüzem szomorú sorsát Forisek 
István igazgató úr előadásában. 

A zárszó előtt Dr. Ladányi Gábor vezetésével megemlékeztünk a Kuratórium korábbi 
alelnöke Dr. Debreczeni Elemér életéről és munkásságáról. Az apropót az adta, hogy ezidén 
lenne 80 esztendős Tanárunk és Kollégánk Alapítványunk alapító tagja. 

A konferencia programjában természetesen 
helyt kapott az Alapítványi Közgyűlés csakúgy mint 
a hagyományos baráti találkozó. Ezen Dr. Farkas 
Géza kapott Hell-Bláthy díj kitüntetést és két tavaly 
diplomázott bányamérnök kolléga vehetett át 
diploma-díjat sikeres pályázatuk eredményeként.  
(I. díj: Leskó Máté; II. díj: Sereg Lóránd) 

 

 
                   Dr. Farkas Géza átveszi kitüntetését 
 
Ahogyan Dr. Vőneky György úr zárszavában összefoglalta, 49. konferenciánk is betöltötte 

feladatát. Bemutatta az érdeklődők és a szakmai világ számára azokat a történéseket, melyek 
az eltelt év során kiemelkedőek voltak a hazai-, a német-, a lengyel-, a szerb- és román 
bányászatban és energetikában. 

A Balatongyörökön töltött időt kellemessé tette a Panoráma Hotel kényelmébe foglalt 
emberi- szakmai-, kolegális együttműködés. Színesítette a személyes kapcsolatok, barátságok 
ápolása, az újdonságok megismerése. 

 
tudósított:   Livo László 


