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Az elnök a köszöntője után ismertette a napirendet, mellyel a jelenlévők egyet értettek. 
Ács József ezután rövid összefoglalóban ismertette a 2007-ben végzett tevékenységet, eseményeket. 
„Az év jól kezdődött, hála Bogár József kolléga Dunabogdányba szervezett nagyszerű szakmai 
programjának. Ilyen helyekre a jövőben is szeretnénk eljutni. 
A 40. konferencia szervezése kapcsán magunknak emeltük magasra a mércét. Az egyik fő célunk 
azoknak az idősebb kollégáknak a vendégül látása, kitüntetése volt, akik annak idején sokat tettek a 
Bányagépész Konferenciák sikeréért.  
A konferencián egyéb elfoglaltsága miatt Mányó Mihály nem tudott részt venni. Az ő díjátadására 
Pécsen került sor, egy külön ünnepség keretében, köszönet a szervezésért a pécsi kollégáknak.” 
 
Kovács László: Tanúsíthatom, hogy Mányó Mihály nagyon meghatódott és nagyon köszöni 
mindenkinek ezt a megtiszteltetést. 
 
Dr. Kamarás Béla: Amikor kezdtem a pályafutásomat, akkor találkoztam először Mányó Mihállyal. 
Mindig lelkesen és segítőkészen állt az akkor még „szemináriumok” megrendezéséhez. 
 
Dr. Ladányi Gábor: A Műszaki Földtudományi kar dékánja a kari tanácsülésen hangsúlyozta a 
konferenciánk sikerét. Kiemelte a létszámot és a szervezettséget. Abszolút pozitív megítélése volt. 
 
Ács József: Az OMBKE Oroszlányi Helyi Szervezet évértékelésén is kiemelték a Bányagépész 
Konferencia sikeres megrendezését. 
 
Gyimesiné: Én a rég nem látott kollégákkal beszélgetve azt tapasztaltam, hogy mindenki meg volt hatva 
és egyöntetű véleményük volt, hogy a Kuratórium tesz az alapítványért. 
 
Ács József elnök úr ezek után az alapítvány 2007 évi gazdálkodásáról számolt be felsorolva a 
bevételeket, kiadásokat, támogatásokat és a pénzügyi befektetéseket. A gazdálkodással kapcsolatosan 
kérdés, kifogás a jelenlévők részéről nem merült fel. 
„Az idei évet lezárhatjuk, térjünk át a következő napirendre. 2008-ban mit szeretnénk?” 
 
Livo László: Bánik Jenő barátunk a mátraszentimrei bányanyitásra invitált meg bennünket. Igaz Ő már 
nyugdíjas, de a program nélküle is megvalósulhat. Jelenleg a bánya előkészítése a 297. m-ben van és az 
EU-s programok között ez a harmadik a sorban, véleményem szerint márciusban a bánya megtekinthető 
állapotban lesz. A szállásra a Narát Hotelt javaslom, ahol kényelmesen elférünk. 
 
Ács József: szerintem április első felére tervezzünk (ápr. 10-11-12) csütörtöki érkezéssel, pénteki 
bányajárással, szombati hazautazással. 
 
Livo László: A résztvevők létszámát adjátok meg, és a MARKETINFÓ vállalja mindennek a 
megszervezést. 
 
 
 



 
 
 
Ács József: A 2008-as konferencia időpontja szeptember 25-26. A kihelyezett KÜ-re gondoljuk át, mi 
legyen a témája. Javaslatokat fogok kérni. 
A szakmai programok közé egy külföldi tapasztalatcserét is tervezhetünk, ha van érdeklődés. 
 
Livo László: A bányászat és a környezet kapcsolatát is a zászlónkra tűzhetjük, nagyon hálás téma. 
 
Mokánszki Béla:A konferenciákon a petrozsényi kollégák már többször felajánlották, hogy segítenének 
egy romániai bányászattal kapcsolatos látogatást megszervezni, mivel a Petrozsényi Egyetemnek nagy 
kapcsolata van a bányászat és a bányagépgyártás vezetőivel. 
 
Dr. Ladányi Gábor: Kassa, vagy Krakkó ugyan így szóba jöhet. 
 
Ács József: szavazással döntsük el a következőket 

o Hosszú program(egy hét), vagy rövid program(valamelyik hétvége) 
A szavazás eredménye: a hosszú programra 11 igen - 2 nem 

o Petrozsény környéke, vagy Krakkó 
A szavazás eredménye: Petrozsény 8 igen – 4 nem – 1 tartózkodás. 
 
„Megállapítom a többség véleményét, mely szerint az alapítvány 2008-ban Romániába, Petrozsény 
környékére szervez egyhetes szakmai tapasztalatcserét. Ezen az alapítványtól mindenki részt vehet. 
Javaslom a költségvetés alapján az önrészről később határozzunk. 
 
Dr. Vőneky György: Az időpontot illetően én a júniust tartanám jónak. 
 
Dr. Ladányi Gábor: felveszem velük a kapcsolatot és kérem az államvizsgák miatt inkább ők 
javasoljanak időpontot. 
 
Ács József: Kérem, akik ismerősek ezen a környéken állítsanak össze programokat, hogy ezek alapján 
kiválaszthassuk a legjobbat. 
 
Horváth Károly: Egy ilyen programon nincs értelme rohanni, valamint azokra a helyekre elmenni, amit 
egy utazási iroda szervezésében is meg lehet nézni. Olyan látványosságokat kellene megnézni, amiket 
egyéb utazások alkalmával nem mutogatnak. 
 
Hídvégi Gábor: Például valamilyen bányát, ahol tapasztalatokat is gyűjthetünk. 
 
Dubnicz László: Oroszlányból már több kirándulást is szerveztünk erre a környékre, megvannak a 
kapcsolatok, én vállalok egy programtervet. 
 
Végszóként az Elnök megköszönte az egész éves tevékenységet. A Bányászati Hivatalnak, hogy 
lehetőséget adott az új helyén is a Kuratóriumi Ülésnek, valamint mindenkinek sikeres, boldog 
újesztendőt kívánt. 
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