
Jegyzőkönyv, 

 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2011. június 22-i kuratóriumi ülésről 

 
Helyszín: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ülésterme (1145. Budapest, Columbusz u. 17-23.) 

 

Napirend: a mellékelt meghívó szerint 

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Megnyitó: Ács József elnök köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, és a napirenddel mindenki egyet ért. Előzetesen kérte a konferenciával 

kapcsolatos megbeszélés gyorsítását, hogy a tanulmányút napirendre több idő álljon 

rendelkezésre. 

 

1. Napirend: 

A 44. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése. 
 

Mokánszki Béla: 

- Kiosztotta a konferencia előzetes tájékoztatójának tervezetét, és kérte annak korrektúráját. 

- A javított változat 2011 július10-ig felkerül a honlapra, valamint a 2010-es címlista 

szerint e-mailon, illetve levélként postázásra kerül. „Honlap linkkel”felkerül az egyetemi 

levelező listára is. 

- A címlista kiegészíthető, a jelenlévők a KÜ. jegyzőkönyvével együtt elektronikus úton 

megkapják. 

- A konferencia kredit-pont értéke (naponta 2 + 1 előadói) az MMK által el lett fogadva. 

- Emlékkorsó, idén is a KERAMAX Kft. „Rárós” mintanevű korsója.  

- Korsómatricára a hozzászólások alapján olyan javaslat körvonalazódott, mely szerint: 

      Szerepeljen az alapítványi embléma, a dátum és a helyszín, valamint az energiák  

előállítását jelképezze széltorony, sugárjelzés, atommodell, a bányászatot szén.    

Livo lászló:Mivel egyre inkább kiszorul a köztudatból a szén, ajándéktárgyként javaslom, 

hogy a résztvevők kapjanak egy széndarabot.  

Salzinger György:Utána érdeklődök, hol tudjuk (lengyelországi ajándékboltban láttam) 

beszerezni és milyen formában. 

 

A „javaslat az előadásokra” témakörben több hozzászóló jelentkezett; 

  

Livo László: A nyitó előadást Zarándy Pál alelnök úr örömmel vállalja. Ács József kérte az 

előadás írásos változatának gondozását Livo úrtól. 

Dr. Ladányi Gábor: A Krakkói Egyetem készül egy előadással, a Petrozsényi Egyetem 

szintén. Jómagam a kotrók járóműveinek energetikai kérdéseiről szeretnék előadást tartani. 

Majoros Ottó: A konferenciára szeretnénk meghívni Dr. Joachim Witzelt a Mátrai Erőmű 

ZRT. elnökhelyettesét. A felkérő levelet előadás tartására Hidvégi Gáborral személyesen 

visszük el. Én a kotrók GPS vezetéséről tartanék előadást. 

Livó László: A szerb kollégák a „Déli Áramlat”gázvezetékről szeretnének beszélni, nekem 

pedig „Geotermia”címen lenne előadásom. 

Dr. Kamarás Béla: A szén-földgáz CO emisszió összehasonlítása című előadással 

jelentkezek. 

Horváth Károly: Érdekes lehet az Ajkai Erőmű salakkezelésének témája. 



Dr. Zsiros László: „Jogszabály ismertetés” címen a hallgatóságnak hasznos lehet, ha 

megismeri a Bányászati hulladékok kezelése joganyagot. 

Dubnicz László: A levezető elnökök sorrendjében már megállapodás született, ennek ellenére 

kérem a módosítást. Az első időszakot olyannak kell vezetnie, aki ismeri a témákat és az 

előadókat is, ezért a csütörtök délelőtti feladatot kérem Livo László vegye át tőlem. A 

felkérést Livo úr, a változtatást (Livo László - Dr. Zsiros László - Hidvégi Gábor) a 

Kuratórium elfogadta. 

Ács József: Bogár úr jelezte, hogy egy hidraulikával kapcsolatos előadást regisztráljunk, 

melyet Palkó Zoltán adna elő. Ez után az elnök a napirendi pontot lezárta és kérte a 

következő napirendi pontok tárgyalásának felcserélést célszerűségi okokból. Az Ülés a 

javaslatot elfogadta. 

 

A Hell-Bláthy Bizottság szünetet kért. 

 

2. Napirend 

A 2011 évi alapítványi közgyűlés előkészítése. 

 
Ács József  bevezetőként beszámolt az alapítói jogok, SZMSZ, Alapító Okirat módosítás 

témában Dr. Nagy Nóra jogtanácsosnál történt tárgyalásról. Kiemelte Dr. Zsiros László 

előkészítő munkáját, melynek során egységes szerkezetbe került a jelenleg hatályos alapító 

okiratunk. 

Mokánszki Béla ismertette az” SZMSZ Bizottság” kialakult véleményét, valamint a jogásznő 

Alapító Okirat módosítási javaslatát. 

Livo László felhívta a figyelmet az Alkotmány módosulására, valamint a Ptk. változására. 

Fölösleges energiát fektetni ezekbe a dolgokba, akkor kellene intézni az ügyeinket, ha az új 

jogszabályi környezet kialakult. 

Ács József: A következő évben választás lesz. Ahhoz, hogy az új kuratóriumnak „tiszta 

lappal” adhassuk át az alapítvány ügyeit, le kell rendeznünk az Alapító Okirat módosítását. A 

közgyűlésig előterjeszthető anyagot kell csináltatnunk. 

Dubnicz László: Az alapítói jogok és jogutódok miatt javaslom a helyi bíróság megkeresését. 

Annak idején Dr. Kaestner József segített ez ügyben. Talán érdemes lenne vele „futni egy 

kört”. 

Ács József: Kérte, hogy Dubnitz László egyeztessen egy időpontot a jogásszal ebben a 

témában 

Végül a napirendi pont lezárásaként Ács József kérte az alapítókkal történő személyes 

kapcsolatfelvételt, valamint az eseti megbízások intézését azoktól, akik nem tudnak a 

közgyűlésre eljönni, majd 10 perc szünetet kért. 

 

3. Napirend: 

Petrozsényi tanulmányút. 
 

Dubnicz László részletesen ismertette a tervezett útvonalat, programokat, a messzebbről 

jövők csatlakozási lehetőségeit. 

Ács József felsorolta a meghirdetett tanulmányútra jelentkezőket, valamint a részvétel 

költségeit. Az alapítvány tagjainak a program költségmentes. A hozzátartozóknak a busz 

költségéhez nem kell hozzájárulni, a szállás, étkezés teljes költségét (várhatóan 50-60 ezer 

forintot) kell az alapítvány számlájára tanulmányút megjelöléssel átutalni. A pontos összeget 

minden résztvevő a végleges programmal együtt megkapja. 

 

 

 



4. Napirend: 

2011. évi Hell – Bláthy díjazottak: 

 

A napirenddel kapcsolatos javaslatok és határozat 2011.szeptember 29-ig nem 

nyilvános adat. 

 

5. Napirend 

Egyebek. 
 

Dr. Ladányi Gábor indítványozta, hogy sikeres bányászati diplomatervekkel pályázni 

lehessen a konferencián való részvételre, valamint pénzdíjazásra. Vállalta a pályázatkiírás 

elkészítését, mely a honlapra is felkerülhet. Az indítványt a Kuratórium egyhangúan 

elfogadta, a pénzdíjakat 30-40-50 ezer Ft-ban határozta meg. 

 

Dr. Ladányi Gábor kérte továbbá az Alapítvány támogatását egy mérésadatgyűjtő szoftver 

megvásárlásához, mely a gyakorlati mérések összesítésében segítené a hallgatókat. 

Ács József: Még az előző támogatás sem zárult le. A korrekt elszámolhatóság miatt kérjük az 

Alapítvány hivatalos megkeresését, majd a megvalósulás igazolását. A feltételek teljesülése 

esetén az új támogatás 250.000-Ft (kettőszázötvenezer Ft) lehet, amit a Kuratórium 

egyhangúan megszavazott. 

 

Az elnök ezután megköszönte a részvételt és a hatékony munkát, majd az ülést bezárta. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Mokánszki Béla 


