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Ács József  az elnöki köszöntője után ismertette az ülés meghívó szerinti napirendjét, melyet az 
egybegyűltek egyhangúlag elfogadtak. Kiemelten kérte, hogy az idő rövidsége miatt, csak a 
napirendekhez tartozó témák, feladatok megtárgyalására kerüljön sor. 
 
Sajnálattal adott tájékoztatást arról, hogy Dr. Kapolyi László akadémikus nem vállalta az előadás 
megtartását, amire felkértük, majd közreadta az általa írt levelet. 
 
Forgács László: Dr. Kapolyi László helyett javasolnám Mátrai Árpádot a bevezető előadásra. 
Kovács László: Beszéltem vele, nem vállalja Ő sem ezt a feladatot. 
Ács József: A „B”terv lép életbe, mi szerit van egy hivatalos köszöntő, a rendezvény házigazdája 
részéről, amit a visszaemlékezések követnek ( Kovács László - Dubnicz László - Ács József). 
A bevezetőben kell azokról megemlékezni, akik kezdettől fogva tevékeny résztvevők és most is ott 
lesznek. A visszaemlékezésekre 20-20 perc időtartamot hagynánk. 
 
Livo László: A szerbiai kapcsolataink miatt két előadást szeretnék bejelenteni, az egyiket a szerb 
energiaipar igazgató helyettese, a másikat az olajipar beruházási igazgatója tartaná, kitekintést adva  
a szerb nemzeti energiapolitikára. 
 
Ács József: ezek az egyéb előadásoknál jöhetnek majd szóba. Most kérlek benneteket, nézzétek át 
az előzetes meghívó kinyomtatott példányát, és ha van hiba, észrevétel, javaslat szóljatok, most 
még lehet javítani.  
Közreadunk egy címlistát, amit szintén kérnék átnézni, kijavítani, kiegészíteni. 
 
Hidvégi Gábor: a társszervezetektől (OMBKE, MEE) is meg kell a képviselőket hívni. 
Forgács László: a meghívón kell-e a MEE emblémája? 
Kovács László: a MEE és hozzá kapcsolódóan Gebhardt Ferenc kezdettől fogva szervezője a 
konferenciáknak. 
Dubnicz László:a MEE-től külön visszaemlékező nem kell, de az emblémája maradjon a 
meghívón. 
Ács József: a jubileum jegyében maradnak az emblémák, térjünk vissza az OMBKE-hez. 
Hidvégi Gábor:az OMBKE részéről azért kellene előadó, hogy tudatosuljon bennük, van egy ilyen 
szervezet, mint az alapítvány. 
Forgács László: a Bányászati Szakosztály újonnan megválasztott elnökét Nagy Lajost kell felkérni 
a megemlékezésre. 
Ács József: ezt megtesszük, a meghívó mellett egy levélben. Térjünk át a korsó témára. 
Az előző KÜ-n javasolt motívumokkal készült néhány matrica változat. Kérem, válasszátok ki, 
melyik kerüljön a korsóra. 
 
A szavazás eredménye: 10:5 arányban a „szám mellett ferde felirattal Balatongyörök…”matricát 
választotta a Kuratóriumi Ülés. 
 
Dubnicz László: annyi kiegészíteni való lenne, hogy a „4”-es szám szára ne érjen az emblémához, 
mert így „1”-nek látszik. 
 
Bogár József: az elnökségi asztalhoz javaslom Dr Fazekas Jánost, akire a visszaemlékezéseknél is 
számíthatunk. 
Kovács lászló:a Bánik Jenő, Szabics és a Gebhardt Ferenc szeretne még visszaemlékezni. 
Ács József: Ők 5-5 percben, majd a baráti találkozó előtt Barabás Mihály tartana megemlékezést. 
Egyéb előadásoknál kikre számíthatunk? 



 
Bogár József: Laub Ernő a Basalt Középkő bányáiról, valamint Benkovics István a Magyar 
Alagútépítő színeiben a 4-es METRÓ bányászati technológiával készült vágatairól tartana előadást. 
Dr.Vőneky : a Váci Cementmű hevederszakadás témában tartana előadást. 
Morvai Tibor:számíthatunk egy lengyel és két petrozsényi előadásra. 
 
Ács József: térjünk át a következő napirendre. Kérem a Hell-Bláthy bizottságot, tegye meg 
javaslatát a 2007. évi kitüntetettekre.  
 
Kovács László: a Hell-Bláthy bizottság 2007-ben  a következőket javasolja kitűntetésre: 

o  
o  
o  
o  
o  

Ács József: én javasolnám még a kitüntetettek közé: 
o  

akinek többek között azt is köszönhetjük, hogy a negyvenedik konferenciát meg tudjuk tartani. 
Kérem szavazzunk a felsorolt 6 fő kitüntetéséről: 14 igen ,0 nem, 2 tartózkodott 
(a nevek a díjátadásig nem publikusak). 
Térjünk át az „egyebek” napirendi pontra. 
 
Morvai Tibor: az egyetemisták nevében szeretnék köszönetet mondani az alapítványnak, amiért 
támogatta az egyenruha konferencia rendezvényét. Állítom ismét jó ügyet támogattatok. 
 
Mokánszki Béla: kérem, ajánljátok a honlapunkat az ismerősöknek. Aki a szakmai önéletrajzát 
szeretné feltetetni, küldje meg nekem. Az alapító és csatlakozó tagjainktól, akár rövid cégismertető 
formájában is várom ezeket, hogy a honlapot nézegetve lássa a világ: „ez egy komoly alapítvány”. 
 
Livo László: 1982-ben vettem részt először a Bányagépész Konferencián. Az ismeretségek 
kialakulásában, a szakmai előmenetelben nagyon sokat segített ez a rendezvény. 
2000-ben a milleneum emlékére alapított a MARKETINFO egy emlékérmet, amelynek ötödik 
példányát szeretném a baráti találkozón az Alapítványnak átadni.  
 
Hidvégi Gábor: a konferencia borával kapcsolatosan idén is 70 palack fehér és a doboz, amit 
intézek. A folyóbornál van felajánlásom: A 60 litert, a  Mátra-Haider-Dózer Kft.füzeti. 
Ács József:A vörösbor 100 liter és 70 palack.  
Végezetül a díszvendégek meghívását hoznám elő. Javasolom azoknak, akik mostanában nem 
tudtak eljönni, ( vélhetően anyagi meggondolásból) az előzetes meghívóhoz mellékeljünk egy 
levelet, melyben kérjük őket, hogy az alapítvány költségén tiszteljék meg a rendezvényt. 
 
Ha nincs több felvetés, megköszönöm a munkát, és az ülést bezárom mondta az elnök. 
 
 
 
Az emlékeztetőt készítette:Mokánszki Béla 


