
Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2010. május 29-i kuratóriumi üléséről. 
 

Helyszín: ÁGOSTON HOTEL Pécs 

Napirend: Elnöki előterjesztés szerint  

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Megnyitó:  Ács József elnök köszöntötte a jelenlévőket, akik egyben a 13. Európai 

Bányász- Kohász Találkozó, valamint a 8. Magyar Bányász –Kohász- Erdész Találkozó 

résztvevői is. 

Az Elnök a következő napirendi pontok megtárgyalását javasolta 1. Közhasznúsági jelentés, 

2. Az alapítvány 2010 évi munkaterve, 3. Előzetes konferencia meghívó, 4. Egyebek. 

A napirendet a résztvevők elfogadták. 

 

 

1.  Napirend:  

     Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése.  

 

Ács József: Emlékeztetőül felolvasta az előző Kuratóriumi Ülés 

jegyzőkönyvét, melyben egy kérdés nyitva maradt, majd tájékoztatta a 

Kuratóriumot, hogy Hídvégi Gábor, mint a vita elindítója, felajánlásának 

megfelelően a cége könyvvizsgálójával megvizsgáltatta a vitatott kérdést. 

A könyvvizsgáló szerint a 2009. évi közhasznúsági jelentésünk kifogásolt 

pontja, megfelel úgy, ahogyan a könyvelőnk elkészítette. 

A Kuratórium jelenlévő tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.  

 

 

2. Napirend:  

    Az Alapítvány 2010 évi munkaterve. 

 

Mokánszki Béla: Kiosztotta a programok tervezetét, majd előterjesztette az 

eldöntendő részleteket. 

 

 

Határozat: 

1. A kuratórium az évközi üléseit a Magyar Bányászati Hivatalban tartja. 

2. Évértékelés, záróülés az EUROGUMI székhelyén. 

3. Pótlásként 10db Hell-Bláthy díj készül. 

 

Az „Hollóházi emlékkorsó, vagy emléktárgy” felvetésnél több vélemény is 

elhangzott. 

Dr. Zsíros László: A korsó tradicionális, maradjunk a hagyományoknál.  

Livo László: Konferencia logós pendrive, fokos, vagy ólom szobrocska is 

lehetne.  

Horváth Károly: Az idősebbek nem tudnak az informatikai eszközzel mit 

kezdeni. Lehet a korsó olcsóbb is, rangját a kivitel igényessége adja meg.  

 

 
Határozat:  

A 43. konferencia emléktárgya olcsóbb korsó+konferencia logós pendrive 



 

 

3. Napirend:  

Előzetes konferencia meghívó. 

Ács József: a konferenciával kapcsolatban közreadta az előzetes meghívó 

tervezetét, majd kérte a korektúráját, kiegészítését. 

Livo László:”A Magyar Mérnöki Kamara tervező, szakértő mérnökeinek 

szerepe a bányászatban” alcímet javasolta, majd tájékoztatta a Kuratóriumot az 

elnök asszony előadás tartásával kapcsolatos megkereséséről. A címlistát 

véleménye szerint ki lehet egészíteni a Geotermikus Konferencia potenciális 

résztvevőivel. 

Dr.Ladányi Gábor: A meghívásokat célszerű elektronikus formában is 

elküldeni. Fel kell tenni a meghívónkat az egyetem levelezőlistájára, „ A 

jelentkezési dokumentumok az alapítvány honlapjáról letölthetők” 

hivatkozással. Első lépésben ezért a honlapon a meghívónak letölthető 

formátumúnak kell lennie. Későbbi feladat a honlapon történő regisztráció 

megoldása. 

 

Ács józsef: Megköszönte a kiegészítéseket és vállalta, hogy a meghívók 

augusztusig postázva lesznek. 

 

4. Napirend: 

    Egyebek. 

 

Az egyebek napirendnél a Márkushegyi Bánya bezárásával, valamint a Vértesi 

Erőmű ZRt végelszámolásával kapcsolatos kérdések kerültek elő. A 

Kuratórium egyhangú véleménye volt, hogy politikától elhatároltan, kizárólag 

szakmai megítélés alapján csatlakozik a Magyar Mérnöki Kamara e tárgyú 

nyilatkozatához, mivel a bezárással megsemmisül egy szakmakultúra, valamint 

hátrányos helyzetbe kerül a szakoktatás is. 

 

 

 

 

 

 

Végezetül az elnök megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.  

 

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: Mokánszki Béla 

Határozat: 

Tiltakozás megfogalmazása és közzététele a Márkushegyi Bánya bezárása, 

valamint a Vértesi Erőmű ZRt végelszámolása ellen. 


