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Idén május 14-én és 15-én harmadszor kerül megrendezésre a Magyar Műszaki 
Értelmiség Napja, amely ez évben Bánki Donát születésének 150 éves évfordulójának a 
megünneplésével esik egybe.  

 

A kétnapos eseménysorozat a Magyar Tudományos Akadémián kezdődik dr. Pálinkás 
József az akadémia elnökének köszöntőjével. Utána következő plenáris ülést 
Michelberger Pál akadémikus ünnepi megemlékezése nyitja meg Bánki Donátról, amit 25 
perces előadások követnek Magyarország energiaellátásának általános helyzetéről és a 
hozzá kapcsolódó témakörről. A prezentációk olyan fontos kérdésekkel foglalkoznak, mint 
a villamos energia ipar, gázipar, kőolajipari rendszerek, épületek és világítási eszközök 
energia megtakarítási koncepciói.  
 
Délután párhuzamosan két szekcióban folytatódnak a 15-20 perces előadások. Az első 
szekció a hagyományos, illetve meglévő energiaforrások, Paks, szénvagyon, gázos 
erőművek, kőolaj finomítók, kereskedelmi és stratégiai tárolók, makói gázmezők, 
vízenergia kapacitás, magyar uránvagyon kérdésével foglalkozik. A második szekcióban a 
megújuló energiák és alternatív energiaforrások, megújuló energiaforrások 
felhasználásának jelene és jövője, biomassza erőművi felhasználása, bioetanol, biodízel, 
hidrogén mint a jövő energiája, mezőgazdasági biogáz, napenergia, szélenergia, 
hulladékhasznosítás, hulladékerőművek, földhő és geotermikus erőforrások, biomassza 
és biogáz felhasználás kiválasztási szempontjai, balatonfűzfői ipari létesítmény 
energiaellátása hulladékok felhasználása lesz az előadások témája.  
 
A második napon az Országház Felsőházi termében folytatódik a rendezvénysorozat, ahol 
az Országgyűlés alelnöke, dr. Mandúr László, valamint a hét rendező szervezet elnöke 
mond köszöntőt. Ezután dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke tart ünnepi 
beszédet, akit Kiss Péter miniszter követ. Ezt követően, mint felkért előadó dr. Tamás Pál 
az MTA Szociológiai Intézet igazgatója tart előadást „Elég magyar mérnök van a 
gazdasági és innovációs kitöréshez?” címmel. A rendezvénysorozat végéhez közeledve 
dr. Molnár Károly, dr. Péceli Gábor és dr. Rudas Imre adják át a Bánki Donát Jubileumi 
Emlékdíjakat, majd az ünnepi ülést egy közös nyilatkozat elfogadása zárja. A Magyar 
Műszaki Értelmiség Napja keretén belül is megtekinthető lesz a háromnapos Bánki Donát 
emlékkiállítás is, amit az Országház Felsőházi terme előtti társalgóban rendeznek meg.  
 
Az ünnepi eseménysorozat gondolata dr. Benkó Sándortól ered, a megvalósításban hét 
társadalmi szervezet segédkezik, mégpedig a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar 
Innovációs Szövetség, Rektori Konferencia, Magyar Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége, Magyar Mérnökakadémia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Benkó Dixieland Band, Magyar Mérnöki Kamara. Ebben az évben a Magyar 
Mérnöki Kamara a rendezvény szervezője, és a Magyar Tudományos Akadémián tartandó 
konferencia témája Magyarország energia és energetikai helyzete. 
 
 

 


