
Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2021. június 30-i kuratóriumi üléséről 

 
Helyszín: Az alapítvány székhelye, Törökbálint, Torbágy u. 13. 

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

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

 

Megnyitó: Dr. Zsiros László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium 

tagjaiból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

Felkéri Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére, majd ismerteti a napirendet, amit az ülés elfogad. 

 

1. Napirend: Összefoglaló a COVID-19 járvány időszakában végzett tevékenységről. 

 

Dr. Zsiros László elnök összefoglalta a „COVID” időszak alapítványt érintő eseményeit. 

Emlékeztetett az „online megbeszélések” tartalmára, kiemelve hogyan lehet a konferenciára 

visszacsábítani az idősödő kollégákat, cégeket.  

Megállapodást készítünk elő a Magyar Mérnök Kamarával, mely szerint a Bányagépész Konferenciát 

a kamara elismeri éves továbbképzést adó rendezvénynek. Ennek a részleteit Németh László az 

M.M.K. Szilárdásvány-bányászati Tagozat elnöke ismertette. 

Dr. Zsíros László köszönetet mondott Livo Lászlónak a cikkeihez, melyek a konferencia helyett 

jelentek meg, majd előterjesztette a 2020. évi beszámoló rendhagyó módon történő elkészítését, 

elfogadtatását, beterjesztését az OBH felé. 

Ács József, a kibővített kuratóriumra tekintettel, kiegészítette az elnöki előterjesztést a pozitív 

pénzügyi eredmény ismertetésével, valamint előadta az elmaradt soproni kirándulás előlegének 

felhasználhatóságát. 

Az OBH a beszámolónkat befogadta, erről a visszaigazolást megkaptuk. 

Volt egy csatlakozó Dósa János Petrozsényből, akinek az emlékplakett átadása elmaradt. 

A honlap karbantartása esedékes, kérném a szakmai önéletrajzok aktualizálását és a konferencia elött 

acs.jozsef@banyagepeszalapitvany.hu -ra nekem megküldeni. 

 

2. Napirend: 2021. évi Munkaterv 

 

Dr.Zsíros László ismertette az előttünk álló feladatokat, határidőkkel, felelősökkel. 

Felkérte Horváth Károlyt, hogy az októberi soproni tanulmányút szervezését intézze. Vegye fel a 

kapcsolatot a szállodával, a foglalás időpontját július 15-ig tisztázza. 

A munkatervet a tanulmány út kiegészítéssel a kuratórium elfogadta. 

 

3. Napirend: Az 53. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia előkészítése 

 

Dr. Zsíros László előterjesztette a konferencia időpontját, mely 2021. szeptember 23-24.,  

majd javaslatokat kért a konferencia tárgykörére.  

Livo lászló „A bányászat és az energetika szerepe a körkörös gazdaságban” címet javasolta, melyet a 

jelenlévők elfogadtak. 

Ács József az előzetes meghívó kiegészítését ajánlotta a kamarai akkreditációval, valamint a korsó 

matricára kért javaslatot. 

 

Az előadásokra, előadókra sok javaslatot tettek az ülésen résztvevők. Ezek pontosítása, az előadók 

felkérése a munkatervben leírtak szerint történik. 

 

Az ülésszakok vezetői: Majoros Ottó, Katona János, Livo László 

mailto:acs.jozsef@banyagepeszalapitvany.hu


A zárszót idén is Dr. Kamarás Bélára bízzuk. 

 

4. Napirend: Döntés a Hell-Bláthy Díjak odaítéléséről 

 

Forgács László a HB Bizottság elnöke három személy jelölését terjesztette elő. Kérte a kuratóriu-

mot, hogy egy díj kerüljön átadásra.  

Öt igen, egy nem szavazattal a kuratórium elfogadta a 2021-ben  Hell Bláthy díjazott személyét. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Napirend: Egyebek 

 

Livo László Mednyánszki Miklós „Az éghajlat önszabályozása”című könyvének kiadásához kért 

támogatás, melyhez a kuratórium nem járult hozzá. 

 

 

 

Végül az elnök megköszönte a munkát és a kuratóriumi ülést bezárta. 

   2021/ 1.sz. K.Ü. Határozat: 2021. Hell-Bláthy díjasa  

 


