
Emlékeztet

2. kuratóriumi ülés
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapest, 2009. 06. 30.

Ács József a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Mokánszki Bélát
emlékeztet  készítésére.

A határozatképesség megállapítása után a meghívóban szerepl  napirendet a kuratórium
elfogadta (lásd. jelenléti ív, meghívó).

1. Napirend: 42.Bányagépészeti és bányavillamossági Konferencia szervezése

A szervezéssel kapcsolatban a kuratórium elnöke tájékoztatást adott az el zetes meghívók
postázásáról, az emlékkorsó matrica változatairól (melyeket közreadott), valamint a Mátrai
Er  ZRt.-nél tett látogatásról. Derekas Barnabás bányászati stratégiai igazgatóval történt
tárgyalásról elmondta, hogy több dokumentum is átadásra került az alapítvánnyal
kapcsolatban, mely alapján az igazgató úr tájékoztatta Valaska elnök urat a Kuratórium
elképzeléseir l.
Az el  kuratóriumi ülésen Thomas Körber úr meghívásáról volt szó, Ács József javasolta,
hogy el ször az igazgatóság elnökének küldjünk felkérést a részvételre, valamint a
nyitóel adás megtartására.
Dr.Ladányi Gábor és Dr.Zsiros László megjegyezte, a visszajelzésekb l azt látják, hogy az
elnök úr „nem fogadta kitör  lelkesedéssel a témát, de nem is zárkózott el t le”. Livo László
ezt meger sítve közölte, a humánpolitikai vezet vel egyeztetve egy tárgyalásra várnak
bennünket, melyen tudatosulhat, hogy nekünk szakmai céljaink vannak, önálló t kével
rendelkezünk, a szakma hazai és külföldi társaságai, egyetemei támogatnak bennünket.
Ács József tovább folytatva elmondta, hogy a tájékoztatás kiterjed majd a gazdálkodásra, a
konferenciák szervezésére, annak „0 szaldósságára”. A Vért bizonytalan helyzete miatt ottani
székhellyel még egy ciklus nem biztosított, ezért a váltást mindenképp er ltetni kell.
Kérte a Mátrai Er ves kollégákat, hogy azok, akik az alapítvány további m ködtetésében
szerepet fognak kapni, csatlakozzanak az alapítványhoz.
Az el adásoknál szeretnénk, ha az els  nap délel ttjét a Mátrai Er  el adásai töltenék ki.
További el adás javaslatok:

Dr.Kamarás Béla „A felélt jöv nk”
Bacskó László „Máza-Váralja déli feketek szén bányanyitás koncepció”
Dr.Ladányi Gábor „A meríték és bontófog fejlesztések eredményei, a Mátrai Er
bányáiban üzemel  marótárcsás kotróknál”
AGH Krakkó „Az út és épít ipari nyersanyagok bányászati igényeihez illeszked ,
modul rendszer  jöveszt -rakodó berendezés”
Petrozsényi Egyetem
Majoros Ottó „film az új gépberuházásról”
Szedlák János „ Jelátvitel, adatgy jtés a Márkushegyi Bányában, záró értékelés”
Chesterton „Zsíros kötelek vizsgálata”
Horváth Károly „Bányászati rekultiváció az Ajkai medencében”



A levezet  elnökök sorrendjének szisztémájában az el  évben megállapodás született. A
„forgó” szerint 2009-ben a délel tti ülést Hidvégi Gábor, délután Dr. Zsíros László, péntek de
Dubnicz László vezeti. 2010-ben els  nap de. Dr. Zsiros László, du. Dubnicz László másnap
Livo László a levezet  elnök.

A korsómatrica közreadott változataiból a 3-as számmal jelölt került kiválasztásra.

2. Napirend: Hell Bláthy díjak

A HB Bizottság javaslatát Hidvégi Gábor ismertette, mely szerint a 2009-es év díjazottai:
Dr. Magyari Andor
Dr. Zsiros László

A javaslatot az ülés egy tartózkodással elfogadta.

3. Napirend: A Közgy lés el készítése

Célkit zés, hogy az alapítók 50+1% ott legyen, a cégbírósági ügyintézés miatt kés bb
mindenkit meg kell keresni.
A székhely és a kuratórium tagságának kérdése még függ ben van, a Jelöl  Bizottság
elkezdte munkáját.
Dubnicz László a jogi képvisel vel megkeresett olyan cégeket, akik régóta nem gyakorolták
alapítói jogaikat, ezek várják javaslatainkat a témában.

4. Napirend: Egyebe

Bogár József jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt a következ  ciklustól nem vállalja az
Ellen rz  Bizottság elnöki megbízatást.A közgy lésen a bizottságok is újra választódnak, a
Jelöl  Bizottság a kérést a jelöléseknél figyelembe veszi.

A támogatott konferencia részvételt illet en az ülés 5 f  Miskolci Egyetem, 3 f  AGH
Krakkó, 4 f  Petrozsényi Egyetem részvételr l döntött.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

       Ács József Mokánszki Béla


