
Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2014. július 10-i kuratóriumi ülésről 
 

 

Helyszín: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

      Budapest, Columbusz u.17-23.  

Napirend: a mellékelt meghívó szerint (1. sz. melléklet) 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet) 

 

Megnyitó: Ács József a kuratórium elnökhelyettese köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes. 

Felkéri Dubnicz Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére. 

Ismerteti az előzetesen megküldött napirend tervezetet, melyet a jelenlévők egyhangúan 

elfogadtak. 

 

 

1. Napirend: 

A 47. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése. 
 

Meghívások: 

 

Ács József: A”Tájékoztató, Előzetes Meghívó” elkészült, amit minden érintett interneten vagy 

papír alapon megkapott. Már működik az on-line jelentkezési rendszer. Kéri a résztvevőket, 

hogy akinek tudomása van olyan cégről, személyről, akinek még kellene küldeni, az jelezze. 

 

Előadások: 

 

Dr Ladányi Gábor: Az előző kuratóriumi ülésen elhangzottaknak megfelelően megkereste Dr 

Lakatos István professzort, aki nem zárkózik el előadás tartásától. Éljünk a lehetőséggel és 

pontosítsuk a részleteket. A vezérelőadó így már megvan. 

 

Ács József: Ide bejöhetne még egy kapcsolódó előadás Derekas Barnabástól. 

Kapcsolódhat még Dr Ferencsin Imre javaslata, aki Dr Raisz Iván felkérését javasolja.  

Témái: energiatárolás, hulladékból energia….. 

 

Forgács László: Az utóbbi témák nem kapcsolódnak közvetlenül a konferencia témájához. 

 

Livo László: Irányítani kell az előadások témáját a felkérés során, így mindegyik 

kapcsolódhat. 

 

Ács József: Dr Lakatos István felkérésében működjön közre Dr Ladányi Gábor, Derekas 

Barnabáséban Majoros Ottó, valamint Raisz Ivánéban Livo László. 

A közreműködők célzottan irányítsák az előadások témaválasztását. Szükség szerint 

működjenek közre az utazás megszervezésében is. 

Jelzi továbbá, hogy Dr Kamarás Béla elkészítette előadása írott anyagát, amit már meg is 

küldött a megadott formában. 

 



Dr Ladányi Gábor: A lengyelek (Krakkói Egyetemről) készülnek a konferenciára. 3 fővel 

jönnének és hoznak egy előadást is.  

 

Ács József: Chovan Attila már bejelentkezett egy kopóalkatrészekről szóló előadással. 

Valahol beleférhet. 

 

Livo László: A szerb kollégák jönnek a konferenciára. Előadásuk a szerelési karbantartási 

munkák minőségbiztosítási rendszerének szerb változatával foglalkozik. 

Saját előadással is készül; melynek témája, hogy mi történik az energetikában a következő 85 

évben. (A XXI. sz. hátralévő éveiben.) 

 

Mokánszki Béla: Magyarországon az utóbbi időben elkezdődött egy klaszter szerveződés. Ez 

a bányászatban is elkezdődött. Kaso Attilát kellene felkérni egy ilyen témájú előadásra. 

A többség több, a klaszterrel szembeni kételkedő vélemény miatt úgy döntött, hogy ezt a 

témát, egyelőre tartsuk függőben. 

 

Dr Ladányi Gábor: Egyetemi előadás nem biztos, hogy készül. A Petrozsényi Egyetem 

viszont biztos, hogy hoz 1-2 előadást. 

 

Majoros Ottó: A Mátrai Erőmű 2 előadással készül. Ez nem érinti Derekas Barnabás 

felkérését. 

 

Livo László: Az elmúlt napokban hallott egy előadást Dr Vojuczki Pétertől, melynek 

témája”Magyarország II. világháború utáni történelme energetikai szemüvegen keresztül. 

Nagyon érdekes megvilágítás volt. Őt fel kellene kérni. Megkérdezi, hogy vállalja-e. 

 

Ács József: A veszprémi bányakapitány, Dr Káldi Zoltán folytathatja előadás-sorozatát. 

 

Dubnicz László: 2014-ben van Hell József Károly halálának 225., Bláthy Ottó halálának 75. 

évfordulója. Mivel az általunk alapított díj Hell-Bláthy nevet viseli, erről meg kellene 

emlékezni Dr Horváth Tibor professzor Bláthy Ottóról vállalna egy előadást. Hell József 

Károlyhoz viszont előadót kellene keresni. A két előadáshoz szűkös az idő. 

 

Mokánszki Béla: Bevállal 1 előadást a két érintett professzor életútjáról. 

 

Ács József: Az elhangzottak alapján már 12-13 előadásra biztosan számíthatunk és a 

jelentkezésekből még számos előadás várható Az előadások oldaláról már bizton nézhetünk 

egy sikeres konferencia megrendezése elé. 

 

Kiadvány: 

 

Ács József: Az elmúlt év sikeres tapasztalatai alapján továbbra is kérjük Dr Ladányi Gábor 

közreműködését. Az elmúlt évi Hell- Bláthy díjazottak önéletrajzát össze kellene állítani a 

kiadványba. 

 

Dr Ladányi Gábor: Vállalja a közreműködést valamint az önéletrajzok összeállítását. 

 

Korsó: 

 

Ács József: A korsó „rajzolatára” elképzelések készültek, de további javaslatokat várunk. 



2. Napirend: 

2014 év Hell-Bláthy díjazottak 
 

Forgács László: A Hell-Bláthy bizottság 2 díj kiadását javasolja. 

A bizottság 3 nevet javasolt, melyek közül a kuratórium egyhangú szavazással 2 főt javasolt 

díjazni. 

 

 

2/2014 sz. K.Ü. Határozat 

A Kuratórium döntése alapján 2014 évben 

                       Dr András József, valamint 

                       Derekas Barnabás kapja a Hell-Bláthy díjat. 

 

 

 

 

3. Napirend: 

Egyebek 
 

Ács József: Korábbi igényünk, hogy a konferencia idején a terem közepén is legyen kivetítő, 

az idei évben megvalósul. Árajánlatot fogunk kapni. 

 

Mokánszki Béla: Kamarai kreditpont egyenlőre nincs.  

A tervezett őszi hosszú hétvégére Sopron környékére készített programot. 

Dorog környékére is készít programot. A többség ezt választaná. 

 

Ács József: A október 17-18-19-re tervezett út időpontját át kellene gondolni, mivel az 

október 23-i munkarendváltozás miatt október18-a munkanap.   

 

A javasolt és elfogadott új időpont 2014. október 24-25-26-a.  

 

 

 

Ács József: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta. 

 

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: Dubnicz László sk. 

 

 

Ellenjegyezte: Ács József elnökhelyettes 

 

Mellékletek: 

 

1. A kuratóriumi ülés meghívója 

2. Jelenléti ív 

 


