
 

 

Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2021. szeptember 22.-ei kuratóriumi üléséről 

 

 
Helyszín: Hotel Panoráma (3. emeleti tárgyaló) Balatongyörök Petőfi u. 5. 

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 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

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

 

1. Napirend: Az 53. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia forgatókönyve 

 

Dr. Zsiros László elnök összefoglalta a konferencia előadásaival kapcsolatos információkat. 

Kovács Pál külföldi útja miatt nem vállalta a szereplést, helyette Dr. Hugyecz Attila gazdasági 

főtanácsadó tartja az előadást. Dr. Kamarás Béla előadása is elmarad, így helyette kezdhetjük az 

alapítók gyűlését.  

A Mérnöki Kamara akkreditálta a rendezvényünket, aki kér igazolást a recepción található 

nyomtatványt kell kitöltenie. Ne felejtsük el a vendégkönyvet kitenni. 

Az elnöki asztal 3 fős legyen (alapítvány elnöke, levezető elnök, díszvendég). A Kovács László 

emlékérem átadását beszéljük át aprólékosabban, mert sok idő elmehet vele. Az érem Nagy Edit móri 

képzőművész alkotása, mindegyik névre szóló. Az átadás elött ezeket a névjegyzék szerint sorba kell 

rakni, külön kérünk asztalt hozzá. Az első érmet Sasvári Gáborné Laci bácsi lánya kapja. Az egész 

ceremónia a levezető elnök Majoros Ottó felvezetésével kezdődik, majd megemlékezünk Kovács 

Lászlóról, az alapítvány elnöke pedig elmondja mi ez az érem. 

A baráti találkozón a Hell-Bláthy díjazott méltatását Katona Jánosra bízzuk. 

Pénteken a kezdés 9 óra 30 perc, levezető elnök Livo László, a zárszó megtartását Dr. Zsíros László 

vállalta. 

 

2. Napirend: Alapítók gyűlése forgatókönyv 

 

Dr. Zsiros László felkérte Gyimesi Györgynét a jelenléti ívek aláíratására, valamint Dubnicz Lászlót 

a levezető elnöki posztra.  

 

3. Napirend: Javaslat a 2022. évi tisztújítás jelölő bizottság tagjaira 

 

A jelölő bizottság elnökének Gyimesi Györgynét javasolta az ülés. Emike a megbízatást elfogadta.  

Morvai Tibor a bizottsági tagságot nem vállalta. A bizottság tagjait Gyimesi Györgyné szervezi 

tovább. 

 

4. Napirend: Egyebek 

 

Dr. Zsiros László elnök a soproni kirándulás résztvevőit pontosította, majd felkérte Horváth Károlyt 

a program összeállítására. 

 

Ez után a konferenciához sikert kívánt és az ülést bezárta. 

 


