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Ács József a Kuratórium elnöke köszöntötte az egybegy lteket. Tájékoztatást adott a napirendr l,
ami egyhangúlag elfogadásra került,  majd felkérte Livo Lászlót, az ellen rz  bizottság tagját,
tartsa meg a bizottság beszámolóját.

Livó László: Áttekintettük az alapítvány gazdálkodását, megvizsgáltuk a F könyvet, az
utalványozást, a könyvel  munkáját. A társasági adóbevallás rendben volt, a 2006. évi
közhasznúsági jelentés a honlapra felkerült.
Az elmúlt évek pozitív gyakorlatának megfelel en alakult a gazdálkodás, „rózsás”a helyzet.
A bizottság a 2007 évi közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja.

Ács József: Kérem a közreadott jelentéseket átnézni, majd az észrevételeket, kifogásokat jelezni.
A beszámolót a Közgy lésnek kell majd elfogadnia. A Kuratórium jóváhagyásával azonban
el zetesként most is felkerülhet a Honlapra.

A beszámolót és a 2007.évi közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangúan elfogadta, ezért az
változtatás nélkül felkerülhet a Honlapra.

Következ  napirendi pont: Konferenciaszervezés.

A konferencia 2008.szeptember 25-26-án Balatongyörökön kerül megrendezésre.
Mi legyen a konferencia f  címe, témája?

Dubnicz László: Az elmúlt id szakban nagyon sok az uniós csatlakozással kapcsolatos téma volt.
Nem a mai el adás motivált, de sok olyan témakör van, a környezetvédelem, a
hulladékgazdálkodás, amivel nyitni lehet más területek felé, és b víteni lehet a résztvev k körét.
Javaslom a „szakmánk és a környezet védelme” témakört.

Dr.Ladányi Gábor: Nem ok nélkül napirenden lév  téma a hulladék. Sok cég van, aki a
hulladékhasznosítással foglalkozik, és a hallgatók sem véletlenül választják ezt a témát a
szakdolgozatokhoz.

Horváth Károly: Én is jónak tartom a tárgykört, mert a bányászatnak meg kell barátkozni a
gondolattal, ha a bányának vége, foglalkozni kell az ott maradó anyagokkal.

Dr.Zsíros László: Az itteni rendezvény is bizonyítja ezt. Most jelent meg a  Bányatörvény
módosítása, aminek kifejezetten témája a bányászati hulladék kezelése.

Gyimesiné Emike: javaslom a „Környezetvédelemmel a jöv nkért” megnevezést.

Livo László: „Szakmai eredmények a környezetünk állapotának megtartásáért”.

Morvai Tibor: „Feladataink a környezetvédelem terén”.

Dr. Kamarás Béla: „Környezetvédelmi feladataink”.

Mokánszki Béla: Én sz kíteném a témakört, „M szaki fejlesztések a környezetvédelemben”
címmel.



Hidvégi Gábor: Meg kellene vizsgálnunk, hogy milyen kutatási területek vannak az iparban. Ebb l
is meríthetnénk témát.

Dr. Ladányi Gábor: Vannak vízbázissal kapcsolatos kutatások (geofizika, fúrás, víztisztítás,
eljárástechnika), valamint hulladékhasznosítási témák. Lényeg a mi konferenciánk ne legyen a „kór
fóruma”. Az lenne jó, ha olyanok kerülnének a köreinkbe, akik a komoly témákat jó el adásokkal
mutatják be.

Ács József: Úgy látom a hulladékkezelés, csak egy szegmens, a nagy téma a környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatok. Ezek megfogalmazásai közül kérem, szavazással válasszuk ki a konferencia
címét.

1. „Feladataink a környezetvédelem terén”. Szavazás: igen 4, nem 13
2. „Környezetvédelmi feladataink”. Szavazás: igen 11, nem 4, tart. 2
3. „M szaki fejlesztések a környezetvédelemben” Szavazás: igen  3, nem 2, tart. 12

A 41. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia címe: „Környezetvédelmi feladataink”.
Témakörök:

o Bányászati hulladékkezelés, újrahasznosítás.
o Kármentesítés
o szaki újdonságok a bányászatban

Mokánszki Béla: Az alapítvány idén 15-éves!
Ezt az emlékkorsón kellene megjeleníteni, valamint a baráti találkozón megemlíteni. A
konferencián nem kell külön témaként kezelni, mivel a konferencia visszaemlékezésekben tavaly
már helyet kapott. Az alapító tagokat személyesen is keressük meg, a részvételhez adjunk
támogatást.

Vezérel adóra kérnék javaslatot.

Livo László: Németh Gábort javasolnám, akár a mostani el adással.

Dr. Kamarás: Mecsek-Öko Németh Gábor, vagy Mecsek-Érc Benkovics Istvánt javaslom.

Dr. Zsíros László: Van új elnöke a Hivatalnak. Bemutatkozásképp, valamint a Bányatörvény
változásával és a bányászati hulladékkezeléssel kapcsolatosan tarthatna el adást.

Ács József: Ha az Elnök úr vállalná, az megadná az alaphangot. Kérjük fel az el adás megtartására.
Természetesen Németh Gábor és Benkovics István el adását is szem el tt tartjuk.

Térjünk át az „Egyebek” napirendi pontra.

Forgács László kért szót:
Köszönöm, hogy az elmúlt 40 évben hosszú id n át az én tisztem lehetett a konferenciák
megnyitóját felvezetni, a nyitó ülésszakot levezetni. Nekem ez nagy megtiszteltetés volt. Már a 40.
konferencia el tt eldöntöttem, hogy itt az ideje a váltásnak, jöjjenek a fiatalok! Én próbáltam ezt a
tisztemet kevésbé hivatalos formában, könnyedén, „csináljuk vidáman” hangvétellel ellátni. Az
utód, csinálja majd komolyabban.

Ács József: Ez a hangvétel, az utolsó kivételével, mindig jól sült el. 2007-ben a 40. jubileum
kapcsán komolyabb hangvételt szerettük volna, ez nem jött össze.
Ha úgy gondolod, hogy erre a váltásra szükség van, akkor nekünk nincs más lehet ségünk,
tiszteletben tartjuk a véleményedet, és egyben megköszönjük az ezen a téren végzett munkádat.
Mint leköszön  levezet  elnöknek nyilván megvan a jelölted, hogy ki léphetne a helyedbe?



Forgács László: Ezen nem gondolkoztam, de több alkalmas személyt is említhetnék a körünkb l.
Dr.  V neki  György;  Dr.Ladányi  Gábor;  Dubnitz  László,  Dr.  Zsíros  László  és  természetesen  a
másik két aktív levezet  elnök, Livo László és Hidvégi Gábor.

Ács József: Ezt a kérdést itt most ne döntsük el. Nem lenne jó err l szavazgatni!
Azt kérem Forgács Laci bácsitól, hogy a következ  kuratóriumi ülésre egyeztessen az általa
javasolt kollégákkal, és ott jelentse be, hogy ki lesz az utód.
Egy szempontot kérnék mérlegelni: Ha lehet, az alapító tagok közül nevezd meg az utódodat!

Ács József: A 2007 évi évzáró kuratóriumi ülésen döntöttünk egy 2008 évi Erdélyi családos
tanulmányútról. Januárban azonban kiderült, hogy 2008. szeptember 9-12-én Lengyelországban
lesz a bányászati világkiállítás. Halandó embereknek nem mindig adatik meg, hogy ilyen
rendezvényen részt vegyenek, ezért egyenként beszélgetve mindenkivel, az a vélemény alakult ki,
hogy az erdélyi kirándulást halasszuk el egy évvel. Helyette idén, szeptember 7-10- között,
menjünk Katowicébe.
.
Vasárnap kezd dne a konferencia rész Krakkóban, majd 9-én kedden nyit  a kiállítás Katowicében.
A kiutazás szombaton. Vasárnap, hétf n városnézések (annak, akit a konferencia rész nem érdekel).
Bogár úr javasolta, hogy hét végére érjünk haza. Ez belefér, mert 10-én szerdán van a visszaút.
A szállás volt gond. Több ajánlatot kaptam, melyet felolvasok. A szállás lekötés miatt döntenünk
kell: Akarjuk-e a programot az el terjesztett feltételekkel? Szavazzunk. A Kuratórium az
el terjesztést egyhangúan elfogadta. Az utazás részleteinek kidolgozása a kés bbiekben történik.

Morvai Tibor: Ismét az Alapítvány Támogatását szeretném kérni a „diákhagyományok ápolása”
címén. Az „Ancúg tanszék” 2007-ben kapott az Alapítványtól támogatást, most ismét szeretne
kérni.

Az E/3 kollégiumban kaptak egy helyiséget, melyet szeretnének a saját ízlésükre formálni. Ehhez
kellene az Alapítvány negyvenezer Ft-os támogatása. Készítettek egy komoly költségvetést, melyet
a kérésükkel együtt elküldtek az Alapítvány címére.

Dr. Ladányi Gábor: Tájékoztatni szeretném a Kuratóriumot, hogy az újjáalakult kari
laboratóriumban beüzemeltük a frekvenciaváltót melyhez az Alapítvány adta a támogatást.
Idén is szeretnék kérni egy közös használatú eszközre kett százezer Ft-ot, így kérve az oktatás
támogatását.

Ács József: Nem az a célunk, hogy a pénz az Alapítványnál halmozódjon. Ha jó helyre kerül,
hasznos dologra, adjunk. Kérem, szavazzunk. A kéréseknek megfelel  összegek átutalását a
Kuratórium egyhangúan megszavazta.

Ez után az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Az emlékeztet t készítette: Mokánszki Béla


