
Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2022. április 06-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 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 alapítvány 2021. évi munkájának értékelése. 

 

Dr. Zsiros László elnök mielőtt összefoglalta 2021. év eseményeit, egy kedves kötelességének tett 

eleget. KOVÁCS LÁSZLÓ emlékérmeket adott át a konferencián részt venni nem tudó kollégáknak, 

Forgács Lászlónak és Hódosi Józsefnek. 

Dr. Zsíros László az éves munka értékelésénél elmondta a járványos időszak miatt négy kuratóriumi 

ülés helyett kettőt tartottunk, már az elsőn sikerült eldönteni rendezzük meg a konferenciát. Jól 

döntöttünk, hisz kitehettük a „megtelet táblát”. A létszám tekintetében túljelentkezés volt, 

köszönhetően annak, hogy sokan várták a hosszú kihagyás után a régi ismerősökkel, kollégákkal való 

találkozást. Sikerült a soproni kirándulásunk is, melyen 16 fővel vettünk részt. Köszönet Horváth 

Károlynak a nagyszerű programért.  

Végül az elnök köszönetét fejezte ki a 2021. évi munkáért, és külön méltatta Livo László cikkét a 

konferenciával kapcsolatosan. 

 

2. Napirend: Javaslat az alapítvány 2022. évi munkatervére. 

 

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

Mokánszki Béla két kiegészítést javasolt: A Bányász-Kohász-Erdész találkozó kerüljön be, valamint 

egy ajkai „tanulmány út” az ottani Bányászati Múzeumba, ahol kollégánk Horváth Károly lett a 

vezető. 

Katona János a COLAS fejlesztései miatt jónak tartana egy szakmai látogatást a céghez, lehet ezt 

2023. év elején lenne célszerű betervezni. 

Szavazás eredményeként a OBKET bekerült a munkatervbe. A munkatervet az ülés egyhangúlag (7 

fő kurátor igen) elfogadta. 

 

 

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

 

 

3. Napirend: Az alapítvány 2021. évi közhasznúsági jelentése. 

 

Dr. Zsíros László elnök javasolta a 3.-4.-5. napirendek egyben tárgyalását, valamint a 7. (tisztújítás) 

előre hozását. A javaslatot az ülés elfogadta. 

Ács József közreadta a tárgykörök dokumentumait, majd magyarázatokat fűzött a számokhoz. 

Kiemelte: a konferencia nyereséges volt, köszönhetően a több fizetős résztvevőnek. Jó esélyt lát, hogy 

a következő konferencián is így lesz. 

Három új csatlakozó tagról számolt be, két petrozsényi kollégáról, valamint a GÖRI BAU Kft. kép-

viseletében Göröncsér Zsoltról. 

Katona János az Euro Gumi támogatás elmaradását indokolta. 2022-ben ezt pótolják. 

Livo László a befektetéseink értékállóságát vetette fel. A 10% feletti inflációt taglalta. 

 

2022/ 1.sz. K.Ü. Határozat: 2022. évi munkatervet a kuratórium ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta 

 



Virág Zoltán az Ellenőrző Bizottság képviseletében ismertette a jelentésüket, melyben 

csupán egy formai hibára hívta fel a figyelmet, ami a most közreadott dokumentumokban már javí-

tásra került.. 

 

 

7. Napirend: A 2022. évi tisztújító gyűlés előkészítése. 

 

A tisztújítással kapcsolatban a Jelölő Bizottság vezetője Gyimesiné Emike tájékoztatást adott az eddig 

végzett munkájukról. Várhatóan a mostani tisztségviselők továbbra is vállalják a megbízatásukat. 

Dr. Zsiros László jelezte a tisztújítás után módosítani kell az alapító okiratot. Ha van javaslat, vagy 

észrevétel ezzel kapcsolatban felé kell jelezni. Ki kell egészíteni a Kovács László díjjal, aminek a 

szövegezését Forgács László vállalta. 

 

6. Napirend: Az 54. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése 

 

A konferencia időpontja, helye: 2022.09.29-30. Balatongyörök, Hotel Panoráma 

Dr. Zsíros László elnök javaslatokat kért a konferencia tárgykörére, előadókra. 

Livo László szerint az energetikai koncepciók továbbra is napirenden vannak, jó témákat, előadókat, 

előadásokat lehet köréjük találni. 

A javaslatokat összegezve az 54. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Tárgyköre: 

 

„A bányászat szerepe az energiabiztonságban” 

 

Ács József a konferencia részvételi díjánál megjegyezte: a részvételi díjat jelentősen befolyásolja 

majd a szállásköltség. A szálloda jelzése szerint ~25%-os áremelkedéssel számolhatunk. A részvételi 

díjról majd a tényleges árajánlat után döntsünk. 

A Hell Bláthy Bizottság tegyen javaslatot az idei díjazottra. Gyimesiné a Kovács László díjra új je-

löltet javasolt. 

Livo László „örökös elnökünk” tiszteletére kérte egy tablón megjelentetni a Kovács László díjat  

a hozzá tartozó szöveges melléklettel. 

 

8. Napirend: Egyebek 

 

Mokánszki Béla tájékoztatást adott a 2022. június 17-18-19-én Tatabányán megrendezésre kerülő 

Országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozó programjairól. Javasolta a részvételt, valamint kérte a 

rendezésben résztvevő egyetemi hallgatók költségeinek támogatását az OMBKE által adott feltéte-

lekkel. A kuratórium tartózkodás és nem szavazat nélkül,7 fő igen szavazattal a javaslatot elfogadta,  

3 fő részvételét (100.000 Ft-tal) támogatja. 

 

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

2022/ 2.sz. K.Ü. Határozat: A 2021. évi Beszámolót és Közhasznúsági mellékletét valamint az 

Ellenőrző Bizottság jelentését a kuratórium ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

 

2022/ 3.sz. K.Ü. Határozat: Az alapítvány részt vesz a 2022. június 17-19. megrendezésre 

kerülő Országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozón 

 


