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2008/4. kib vített kuratóriumi ülésér l

Helyszín: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
     1145 Budapest Columbus u.17.

Id pont: 2008. december 17.
.
Jelenlét: jelenléti ív szerint

Az elnöki köszönt  után Ács József ismertette a napirendet, melyet az egybegy ltek elfogadtak, majd
rátért a 2008-a esztend  munkájának értékelésére:
„Az évadnyitó mátraszentimrei programmal kell képpen megalapoztuk, a szezonvégi tanulmányúttal
pedig sikeresen zártuk az esztend t.
A katowicei tanulmányúton sok érdekességet láthattunk, kellemes együttlétet biztosított, a családok
megismerhették egymást.
Idén a konferencia a környezetvédelemhez kapcsolódott és megemlékeztünk a 15 éves alapítványról.
Sikerült olyan kollégákat elhozni az alapítók közül, akiket már régen nem láttunk, vagy akiknek nem
volt lehet ségük részt venni a rendezvényeinken. 2009-ben a 42. Konferencia id pontja szept. 24-25.
Az alapítvány gazdálkodása a közhasznúsági jelentésben részletesen látható. A befektetéseink t ke és
hozamgarantáltak.”

Az elnök a beszámoló után, melyet a kuratórium elfogadott, a 2009-es év tervezésére tért át.

Hogy a 2009-es év is jól kezd djön, a kihelyezett KÜ. helyszínére kérek javaslatokat.
Dubnicz László: A Bátaapáti Hulladéktároló nagy sláger, aminek a kivitelezésénél úgy tudom, köztünk
is vannak érdekeltek, ugyan úgy, mint a 4M építésénél. A bányászati kivitelezése érdekes téma lehet.
Salzinger György: Biogázos telephelyek most kerülnek a szakma látókörébe.
Rácz Gyula: 2009-ben a szénhidrogének területén, valamint a geotermikus rendszerek kialakításának
terén nagy fejl dés mutatkozik. Nyithatnánk ez irányba.
Dr. V neky György: A pálházi perlit, Hollóházi Porcelán Manufaktúra, ahol az emlékkorsókat is
készíttetjük, lehetne téma.
Dr. kamarás Béla: Bátaapáti mellett javasolnám a mázaszászvári kutatás folyamatát és az idekapcsolódó
er  kérdését.
Hidvégi Gábor: Bükkábrányban kotrószerelés lesz. Látványos egy ilyen berendezéssel kapcsolatos
munka.
Dr. Ladányi Gábor: Ha gondoljátok, körbejárom a témát. Beszélek Derekas Barnával, Simon Csabával,
hogy az er , bánya, kotrószerelés, hulladék kezelés témában milyen tapasztalatcserére lenne
lehet ségünk.

Ács József: Javaslom, hogy szavazással válasszunk a Bükkábrány-4M-Bátaapáti lehet ségek közül.
A jelenlév k 15-b l 15-en Bükkábrány mellett voksoltak.

Ács József: Felkérem Dr. Ladányi urat a koordinációra. A kotrószerelést l tegyük függ vé az id pontot
március- április hónapban.

Morvai Tibor: Idén nagy költségvonzatú külföldi programot nem kellene terveznünk.
Horváth Károly: a pénzügyi beszámolóban beszélni kell az ilyen programok résztvev inek
hozzájárulásáról.
Ács József: a lengyel tanulmányútnál ez 650 000 Ft volt.



Két-három éve szi programnak Aggtelek volt a javaslat. Mit szóltok hozzá?
Dr. Zsíros László: Ezt egy egyetemi nosztalgiával is összekötném.
Horváth Károly : ha az id pont és a program konkretizálódik, beszélek Szúnyog Gáborral, aki egy
érdekes program megvalósításában segíthet. Bejelentéssel megtekinthet  Bódvarákón a Rákóczi
barlang.

Ács József: Az október 23-24-25 háromnapos ünnep, célozzuk meg ezt a dátumot, és egyben felkérem
Dr. Zsíros urat a program megszervezésére.
Egyet értetek? 14 igen.

A 2009-es évben a kuratóriumot újra kell választani. A tisztújító közgy lésre az alapítókat, illetve a
nyilatkozataikat össze kell gy jtenünk. Az SZMSZ-t felül kell vizsgálni, a módosító javaslatokat el  kell
terjeszteni. Erre felkérem a titkár urat. A jelöl  bizottságnak is lesz dolga. Melynek tagjai: Gyimesiné,
Bogár József, Dr. Zsíros László, jegyezte meg Dubnicz László.

Mokánszki Béla: az egyebek napirendben szeretném kiemelni a fiatalítás gondolatát. A szakma erejének
és a hagyományainak megtartásához, kapcsolatot kell keresnünk olyan mostanában bányászati területen
végzett mérnökökkel, akik a szakmában találtak munkahelyet, akik alkalmasak és tennének is az
alapítvány érdekében. Ehhez talán az egyetem a kapocs, mert az OMBKE Egyetemi Osztálya
tudomásom szerint nyilván tartja melyik tagja hová került. Morvai urat kérném, hogy javasoljanak
személyeket a felvetésemre.

Ács József: Még egyszer összefoglalta a feladatokat, majd megköszönte a 2008-as munkát és sikerekben
gazdag újesztend t kívánt.

Az emlékeztet t készítette: Mokánszki Béla


