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Jegyzőkönyv, 

 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2011. szeptember 28-i kuratóriumi ülésről 

 
 

Helyszín: HOTEL PANORÁMA, Balatongyörök 

 

Napirend: a mellékelt meghívó szerint 

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Megnyitó: ÁCS JÓZSEF elnök köszönti a megjelenteket, köztük DR. NAGY LAJOST az OMBKE 

elnökét, mint vendéget. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes és felkéri DUBNICZ 

LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

 

1. Napirend: 

Az OMBKE és az Alapítvány kapcsolata. 

 

DR. NAGY LAJOS: Köszöni a lehetőséget, hogy részt vehet az alapítvány kuratóriumi ülésén.  

A továbbiakban felvázolja azokat a gondolatokat, leendő változtatásokat, amelyeket 

témaindításként meg szeretne vitatni az Alapítvánnyal. 

Az OMBKE kapcsolatai néhány szervezettel nem igazán működnek. Kicsi már a szakmánk 

ahhoz, hogy ezt megengedhessük magunknak. A sokszínűség jó, de ezek a szervezetek ne csak 

rátelepüljenek a szakmára. Sokszor ezek a sejtszervezetek egy-egy személy presztízsét segítik 

és ez az alapvető funkciója. Kellene a zsugorodó szakma fölé egy összefogó védőernyő. Ha ez 

megvan, akkor a mindenkori hatalommal szemben jobban tudjuk érvényesíteni erőinket, 

érdekeinket. 

Néhány gondolat az OMBKE-ről: Az egyesület korábbi működésétől súlyponteltolódásra van 

szükség. A hagyományőrzés jól működik, így nem ennek kell a súlypontban szerepelni. A 

szakmánk szerepe ebben a társadalomban nincs megfelelően képviselve. Azt, hogy mi 

bányászok milyen fontosak vagyunk, nem csak a konferencián kellene hangsúlyozni. A 

társadalom nem ezt ismeri. Az, hogy mi (sic!: az ország) jól éljünk, el kell vonni a körülöttünk 

lévő természet erőforrásait. Ne a zöldek mondják meg, hogyan csináljuk. Ők az elvárásaikat 

fogalmazzák meg, s mi tudjuk, hogyan kell csinálni. 

A hazai ásványvagyon gazdálkodásban az államnak a mi nyomásunkra határozott állást kell 

foglalni. 

Ezekben a kérdésekben kellene közös álláspontot kialakítani és lépni a politikusok felé. Úgy 

érzi, ha erősítünk, most erre van fogadókészség. Ehhez nagyon sok munka kell. A szakmának 

össze kell fognia, és egyesíteni azokat a sejteket, amelyek ebben segíteni tudnak. Sok feladat 

éppen ennek az alapítványnak a mentorkodásával lenne előrevihető. Ne a múltat nézzük, 

hanem gondolkodjunk közösen. A kényszer viszi bele a politikát az ásványaink kitermelésébe 

és az ezt végzők elismerésébe. 

 

ÁCS JÓZSEF: A mi célunk is az, hogy a vázolt ideális állapot valóra váljon. Ha 1993-ban nem 

hoztuk volna létre az alapítványt, akkor most nem ülnénk itt. Az elmúlt időszakban (~ 10-15 
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év) az OMBKE nem képviseltette magát a konferencián. Az OMBKE rendezvényeken az 

alapítvány rendszerint képviselteti magát. 

 

DR. VŐNEKY GYÖRGY: Itt két társaság ül; 1. Az Alapítvány kuratóriuma, 2. az OMBKE 

bányagépész szakcsoportjának vezetősége, illetve tagjai, területi képviselői. A kapcsolat tehát 

elvben létezik. A társadalmi elfogadtatás stratégiáját meg kellene keresni, ki kellene dolgozni. 

Kíváncsi, hogy az OMBKE elnöke az összefogáson belül, mit ért az anyagi összefogás alatt. 

 

DR. KAMARÁS BÉLA: Szakmai összefogásra és szakmai érvekre valóban szükség lenne. A 

CO2 témát is nekünk kellene megfogalmazni és a szakmai oldalát kidolgozni. 

 

LIVO LÁSZLÓ: Az OMBKE nagy múltú szervezet. A szervezetek, sejtek összefogásához nem 

pénz kell, hanem egyetlen ember, aki ezt össze tudja fogni és közös irányba állítani. Az ebben 

a témában jártas embereket kell összefogni és velük (összefogással) elindulni a cél felé. Nem 

csak energetikai ásványokra kell gondolni, de azok többsége már külföldi kézben van. Ide 

tehát nem pénz kell, maximum a média a propagandához. Az érdekegyezés felismerése az 

elsődleges szempont. 

 

FORGÁCS LÁSZLÓ: Alapkérdés az OMBKE és a Kuratórium viszonya. Mi kicsit benn is 

vagyunk, kicsit kinn is vagyunk. Legyen szorosabb a kapcsolat. 

 

HÍDVÉGI GÁBOR: A konferencia témájának meghatározásánál nagyon fontosnak tartjuk a 

társadalommal való kapcsolatot. Az együttműködésnek megvan az alapja, amit jobban össze 

kellene hangolni. Nagyon sokan szeretnének minket szétvenni. 

 

RÁCZ GYULA: A magyarországi szénbányászatnak már nincs súlya. Ma a magyar 

bányavállalkozók nem bányászok, ezekre nem lehet hatni. A bányavállalkozókat kellene 

összehozni, egy asztalhoz ültetni. A döntéshelyzetben lévő személyek egyre távolabb vannak. 

 

HORVÁTH KÁROLY: Az Alapítvány szellemi potenciálját az OMBKE igénybe tudná venni, ha 

kezdeményezi. 

 

KATONA JÁNOS: Egy adott helyzetben nincs ok, hogy valami megváltozzon. Hogy a változás 

megtörténjen, valakinek az élére kell állni. 

 

ÁCS JÓZSEF: Mi a bányagépész szakmát képviseljük, de magunkra maradtunk. Az OMBKE 

sablonosan kezelt bennünket. 

 

DR. NAGY LAJOS: Hálás az elhangzott gondolatokért és igen pozitívan reagált az elhangzott 

felvetésekre. Támogatja, hogy az elkezdődött kapcsolatot töltsük meg tartalommal, mert az 

OMBKE-nek most nem a hagyományápolás, hanem a szakma a legfontosabb feladata. 

Megköszönte, hogy részt vehetett az Alapítvány kuratóriumi ülésén. 

 

 

 

 

LIVO LÁSZLÓ: Az első napirendi pont lezárása után bemutatta a kuratóriumnak a közben 

megérkező ZARÁNDY PÁL-t, a Magyar Mérnök Kamara alelnökét, aki a konferencia 

nyitóelőadását tartja. 
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2. Napirend: 

A 44. Bányagépészeti konferencia lebonyolításával kapcsolatos feladatok. 

 

ÁCS JÓZSEF: (a konferenciával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta) 

─ A konferencia bejelentkezett létszáma 128 fő, ami 5 fővel magasabb az előző évinél. 

─ Ismertette a konferencia levezető elnökeit és az előadások sorrendjét. 

─ Jelezte, hogy Holló Csaba egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a 

konferencián. 

─ Röviden kitért a másnapi közgyűlés forgatókönyvére. 

 

 

3. Napirend: 

SZMSZ módosítás 

 

MOKÁNSZKI BÉLA: Ismertette, hogy az Alapító Okirat (és SZMSZ) megkezdett módosítását, a 

várható törvénymódosítás miatt, az SZMSZ Bizottság csak 2012. évben javasolja 

véghezvinni. Időközben azonban történtek olyan változások, (pl. kuratórium összetétele, 

elnökhelyettesek kinevezése, elnökhelyettesek hatásköre ….stb.) amely változásokat a 

naprakészség miatt az SZMSZ-ben át kellene vezetni. A szükséges változtatásokat, amely 8 

pontban érinti az SZMSZ-t, ismertette.  

 

HATÁROZAT: 

 

A kuratórium az SZMSZ aktualizálásának változtatását 100% igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

4. Napirend: 

Egyebek 

 

ÁCS JÓZSEF: Mivel 2012-es évben lejár a kuratórium tagjainak a megbízatása, így a következő 

évi Közgyűlésen választásra kerül sor. A választás zavartalan előkészítését azonban időben 

meg kell kezdeni, így szükség van jelölőbizottság és mandátumvizsgáló bizottság jelölésére, 

valamint a holnapi közgyűlésen történő elfogadtatására. 

 

HATÁROZAT: 

 

A kuratórium a 2012. évi választás jelölőbizottsági tagjainak: 

GYIMESI GYÖRGYNÉ, 

BOGÁR JÓZSEF, 

HIDVÉGI GÁBOR személyeket javasolja.  

 

A jelölőbizottság a 2012. évi választás mandátumvizsgáló bizottsága tagjainak: 

MATOLCSI GÉZA, 

DR. VÖNEKY GYÖRGY, 

FORGÁCS LÁSZLÓ személyeket javasolja. 

 

A kuratórium mindkét javaslatot 100% igen szavazat mellett elfogadta. 
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DR KAMARÁS BÉLA: Sütő Imre jól megvan, mindenkit üdvözöl 

 

FORGÁCS LÁSZLÓ: Aszódy Tamás örökre átadná az alapítói jogát. Az okot nem indokolta. 

 

BOGÁR JÓZSEF: Bánik Jenő jól van, mindenkinek üdvözletét küldi. 

 

ÁCS JÓZSEF: A petrozsényi tanulmányúton kapott „kegytárgyakat” és a korábbi elismerő 

ajándékokat kiállítjuk a konferencia ideje alatt az előtérben. Ugyanott tablókon 

megemlékezünk a „nagykorú” 18 éves Alapítványról az Alapító okirat, az alapítók, valamint a 

csatlakozó tagok személyének feltüntetésével. HÁRSY ISTVÁN erdélyi fotóinak 

felhasználásával 6 db fotóalbum készült az út erdélyi szervezőinek, a petrozsényi kollégák 

lelkiismeretes szervező munkájának megköszönésére. 

 

Más hozzászólás nem lévén, az elnök megköszönte a részvételt, a másnap kezdődő 

konferenciához mindenkinek jó munkát kívánt, majd az ülés hivatalos részét bezárta. 

 

 

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ. 

 


