
 

 

Jegyzőkönyv, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

2022. december 08-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 2022. évi munkájának értékelése. 

 

Dr. Zsiros László elnök összefoglalta 2022. év eseményeit.  

Négy kuratóriumi ülést tartottunk, melyből az első 2021. év zárója volt egyben a COVID-19 miatt. 

Ekkor fogadtuk el a munkatervünket, kezdtük szervezni a konferenciát, megbeszéltük a tisztújítást. 

A második ülésünket Tatabányán összevontuk az Országos Magyar Bányász Kohász Erdész Talál-

kozó eseményeivel, melyen külön blokkban Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány tábla 

alatt vettünk részt. Korsókiállításon mutathattuk be konferencia korsóinkat. Köszönet a szervezésért 

Mokánszki Bélának. Támogattuk egyetemisták részvételét az eseményen. Rendhagyó módon két 

egyetemista a KÜ-n betekintést nyerhetett a munkánkba. 

A harmadik ülésünk Balatongyörökön a konferencia programjának véglegesítésével telt, valamint az 

alapító okirat módosítását beszéltük át. Az alapító okiratba belekerült a Kovács László Emlékérem, 

pontosításra kerültek szövegrészletek. 

Az összefoglaló végén Ács József tett kiegészítést az alapítvány gazdálkodásával, befektetéseivel 

kapcsolatosan. Az előzetes éves számok alapján amennyiben a még várható támogatások beérkeznek, 

az évet pozitív eredménnyel zárhatjuk mondta. 

 

2. Napirend: 2023. évi feladatok 

 

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

A kihelyezett kuratóriumi ülést Bőhm Balázs műszaki igazgató szeptemberi 54. konferencián 

elhangzott előadása alapján Tállyára a Colas-Északkőhöz javasolták többen, melynek előzetes    

dátuma 2023. április 20-21. A részvételi szándékot az ülésen résztvevők megerősítették. Az 

üzemlátogatás, bányajárás megszervezését Katona János vállalta. A szálláshely, a kuratóriumi ülés 

valamint a kapcsolódó szabadidős program szervezését  Dr. Zsíros László intézi.  

Mokánszki Béla felvetette: 30 éves lesz az alapítvány. Kellene valamilyen emléktárgyat készíttetni 

(kitűző, éremveretés). 

Livo László: Kérjük meg az alapítókat írjanak visszaemlékezéseket, amit a konferencia könyvben 

megjelentetünk. 

Dr. Zsiros László: Levélben keresem meg az alapítóinkat a témával kapcsolatosan. A javaslatok után 

a munkatervet az ülés egyhangúlag (7 fő kurátor igen) elfogadta. 

 

 

 

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

 

 

    2022/5. sz. K.Ü. Határozat: 2023. évi munkatervet a kuratórium ellenszavazat  

                                és tartózkodás nélkül elfogadta 

 



 

 

 

 

3. Napirend: Egyebek 

 

Livo László előterjesztette a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület kérését, melyben anyagi támo-

gatást kérnek az alapítványtól „A bányászképzés története” című dokumentumfilm befejezéséhez. 

A jelenlévők 100 000 (százezer) Ft támogatást szavaztak meg. 

 

 

 

 

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

    2022/6.sz. K.Ü. Határozat: Az alapítvány a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület 

                               dokumentumfilm készítését 100 000 (egyszázezer) Ft-tal támogatja. 

 


