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Az elnöki köszöntő és a meghívóban javasolt napirend elfogadása után, Ács József elnök 
tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy Hartmann István elhunyt társunk temetésén többen képviseltük 
az Alapítványt, majd kérte az egybegyűlteket adózzanak az emlékének egy perces felállással. 
 
Az első napirendi ponttal kapcsolatban ( Ellenőrző Bizottság beszámolója)  
Ács József megjegyezte: Először nem vettük jó néven Bogár úr javaslatát, miszerint idén bízzunk 
meg hivatalos könyvvizsgálót az ellenőrzéssel, de később beláttuk, kell. Sajnos megállapította, 
hogy nem felel meg a jelentésünk a törvényes formának 
A könyvelő felé intézkedtem. Pótoljuk a hiányzó adatokat és elkészítem a megfelelő formájú 
jelentést. 
Bogár József: Mi is felelünk érte, hogy jó legyen a közhasznúsági jelentés. Nem forintális hibák 
voltak, formaiak. A hatóság oldaláról nézve, azonban az is hiba. 
Horváth Károly: A Bakonyi Bányász Hagyományőrző Alapítványnál megvannak a sémáink a 
nyilatkozatokra. Ezek nyilvánosak.  Javaslom, nézzétek meg őket.  
 
Ács József  áttért a második napirendi pontra(Jubileumi Konferencia). 
Az előző KÜ-n kértem, hogy területenként adjatok javaslatot azokra a meghívottakra, akiknek a 
neve az alapítókon kívül a régi konferenciákhoz kapcsolódik és akiket az alapítvány költségén kell 
vendégül látnunk. Dubnicz Lászlóval egyeztetve az oroszlányi területről Barabás Mihály, Cseh 
Béla a javaslatunk. 
Mokánszki Béla: a tatabányaiak közül Vas Lászlót, Dér Dánielt, Juhász Andrást, Szöllösi Istvánt 
javaslom. 
Salzinger György: Dorogról, aki a konferenciákhoz igazán kötődik, nem tudok mondani.  
Horváth Károly:Veszprémből Bogdán Kálmán, Karsai József. 
Livo László: Nógrádból Kóródi Sándor. 
Katona János: Borsodból Göndör Béla, Balogh Béla, Bodrogi Béla, Deák József. 
Hídvégi Gábor : a MÁTRÁTÓL Szabics János, Zázrivecz László a jelölt, akiknek a 
költségfedezetét a MÁTRA-HAIDER DÓZER Kft vállalja. 
Bogár József: a BAUXIT-nál Dr.Fazekas János,  Mahata Béla a javaslat. 
Kovács László: a pécsiek közül Mátrai Árpád, Mányó Mihály, Gebhardt Ferenc, Sütő Imre, Dudás 
István az, aki szóba jött. 
Dr. Ladányi Gábor: Az Egyetem a szokásos lehetősége (Petrozsényi Egyetemről és a tanszékről 
meghívottak) mellett Dr.Bőhm Józsefet szeretné ha ott lehetne. 
Gyimesi Györgyné: Az én listámon Vanyó József, Horváth Miklós, Kamundi Jenő, Veres Sándor, 
Aszódi Tamás, Dósa Miklós, Zicsi István, Csipke László, Bánik Jenő szerepel. 
Forgács László: Dr.Esztó Pétert és Csabai Ákost sem szabad elfelejtenünk. 



Dr. Zsíros László: Miskolc környékéről én még javasolnám Dudás Istvánt, Nagy Jánost, Simon 
Sándort, Viszóczki Györgyöt, Farkas Gyulát. 
Ács József: A felsoroltak közel 40 főt jelentenek, ez sok az elhelyezés és a költségek 
szempontjából is. Menjünk végig még egyszer a listán, szűkítsük a kört. 
 
Az alapító tagokon kívül az alapítvány költségén meghívottak végleges névsora: 
 

1. Barabás Mihály 
2. Bánik Jenő 
3. Bogdán Kálmán 
4. Csabai Ákos 
5. Cseh Béla 
6. Dr.Esztó Péter 
7. Dr.Bőhm József 
8. Dudás István 
9. Farkas Gyula 
10. Gebhardt Ferenc 
11. Göndör Béla 
12. Juhász András 
13. Karsai József 
14. Kóródi Sándor 
15. Mahata Béla 
16. Mányó Mihály 
17. Mátrai Árpád 
18. Vas Lászó 

 
Ács József: A jubileum miatt meghívandók véglegesítése után térjünk át a konferencia tényleges 
lebonyolítására. 
Az első konferenciákat rendezők érdemeit a megnyitó bevezető köszöntőjében kell kiemelni. 
Mint korábban megállapodtunk, két visszatekintő előadással kezdenénk. Az első időszakról 
„Siófokig” Kovács László, míg a továbbiakról Dubnicz László és jómagam emlékeznénk. 
 A visszaemlékezéseknél több nevet is emlegettünk, pl. Dr. Kapolyi Lászlót, aki a bevezetőt is 
tarthatná. Ő a kezdetek óta különböző szinteken kapcsolódik a bányászathoz és a konferenciákhoz. 
A személye még inkább rangot adna a 40. jubileumi konferenciának. 
Forgács László: Fogalmaztam egy levelet Dr. Kapolyi Lászlónak, melyet felolvasnék. 
Ács József: Köszöm Forgács Úr gondos előkészítését! A levelet továbbítjuk. Bízunk abban, hogy 
Kapolyi úr elfogadja a felkérést! 
A jubileumi korsó témájával folytatom. A korsót 2007-ben  is Hollóházán javasoljuk elkészíteni. 
Egy cirádás, aranyozott formát választottunk, amire kérnék embléma javaslatot. 
Mokánszki Béla: Kérném a javaslatokat rajzos formában megtenni, amihez készítettünk 
segédanyagot. 
 
A többség véleménye alapján a korsó matricája: az aranyozott keretben fekete szöveggel 
„ 40. Jubileumi Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2007”, mellette 
agy sima alapítványi embléma. 
 
Ács József: A kiadvány színesebbé tételéhez kérném, hogy aki érez magában annyit, és ír valami 
visszaemlékező szöveget a 40 év bármelyik időszakáról, hozza magával a következő KÜ-re 
júniusban, mert akkor még a kiadványba szerkeszthető. 



 A konferencia nem jubileumi része a Bányászattal kapcsolatos műszaki fejlesztésekkel, az ipar 
technikai újdonságaival foglalkozó tapasztalatcserének ad a továbbiakban helyet. 
 
Az egyebek napirendnél először az egyetemisták támogatásáról szeretnék tájékoztatást adni. 
Morvai Tibor ajánlásával támogattuk a Miskolci Egyetem Gépészmérnök hallgatóinak 
konferenciáját, melyet az „Ancug Brigád”szervezett a diákság egyenruháinak bemutatásával 
kapcsolatosan. 20.000 Ft-ot utaltunk át, amihez utólagos hozzájárulásotokat kérem. 
Morvai Tibor: Higgyétek el a támogatás elérte célját, úgy, mint amit a csilletoláshoz adott az 
alapítvány. A csilletolásról készített képekkel, videókkal szeretnék néhány CD-t közreadni. 
Dr. Ladányi Gábor: A támogatás témához csatlakozva szeretném én is a hallgatók köszönetét 
tolmácsolni a projektorért, amit alapítványi céltámogatásból sikerült beszerezni. A felsőfokú 
képzés további támogatását is kérem egyben. A Miskolci Egyetemen a műhelycsarnok épülete 
kerül átalakításra, keresztgalériával, részlaborok kialakításával. A laborok berendezéseinek 
korszerűsítéséhez kérnék anyagi támogatás, mely egy 30 kW-os frekvenciaváltó beszerzésében 
valósulna meg. Ennek a becsült ára ~280.000Ft. 
Bogár József: Az iparban már régóta használatos ez a technika. Jó, ha az oktatás is végre utoléri az 
ipari gyakorlatot. 
Ács József: Természetesen jó célra mindig tudunk támogatást adni. Főleg úgy, hogy a támogatóink 
pénzét adjuk tovább. Kérem szavazzunk a támogatásról.  
 
A szavazás eredménye: támogatja 17 nem 0 tartózkodott 1 
 
Horváth Károly: A legjobb megoldást kell megtalálni, hogyan lehet egy eszközt támogatásként 
finanszírozni. Megvenni és használatra átadni az eszközt, vagy céltámogatásként átutalni az 
összeget, ill. egy részét annak amibe kerül. 
Livo László: Igaz a konferencia napirendnél kellett volna mondanom, de a végére hagytam. A 
Mérnök Kamara 2007-től a Bányagépész Konferenciát  továbbképzésként veszi figyelembe. 
A 103/2006 korm.r.-ben találhatók azok a részletek, amik ez miatt kötelezettségként ránk is 
vonatkoznak. A szakértők jogosultságának a meghosszabbítása kredit pontokhoz kötött, amiket 
ilyen és a  kötelezően látogatott rendezvényeken (továbbképzéseken) lehet összeszedni. Ez értéket 
ad a konferenciánknak, de némi többlet munkát is. Kredit igazolást kell kiadni, ezeket törzslapon 
nyilvántartani, valamint a nyilvántartást a Kamara felé továbbítani.  
Mokánszki Béla: A Kamara honlapján a Szilárd ásványbányászatnál találhatók a részletek, hogy 
kinek, miért, hány kredit jár. Nekünk az első feladat az előzetes meghívón szerepeltetni a kredit 
lehetőségét, és az igazolás igényére felhívni a jelentkezők figyelmét. 
Még a dunabogdányi programról szeretnék tájékoztatást adni: Reggeli után saját autókkal 
indulnánk 9.00-kor.Az andezit bányászatát nézzük meg a fejtéstől a feldolgozásig ~12.00-ig. Utána 
a   Basalt Középkő Kft. vendégei vagyunk egy ebédre, ahol a látottakat is kiértékelhetjük. 
Ács József végül megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 
 
 

Az emlékeztetőt készítette:            Mokánszki Béla 


