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Jegyzfiktinyv

K6sziilt: a Szilikdtipari Tudomrinyos Egyesiilet kiildiittgyiil6s6n 2011. mrijus 26. napjhn a
Budapest, III. ker., Bdcsi ifi 120. szitm alatti hivatalos helyis6g6ben.

A jelenldv<ik nev6t, cimdt, aliriri.sitt a mell6kelt jelenldti iv tartalmazza.

Asztalos Istvin az Egyesiilet fotitk6ra iidvcizli a kiildrittgyrilds r6sztvev6it, majd bemutatja a
ktildtittgytildsnek helyet ad6 Cemkut Kft. iigyvezetojlt, aki ismerteti az iden 20 eve alakult
Kft. f6 tev6kenys6gi teri.ileteit.

A jelenl6v6k eryhangflag megbizzik T6thn6 Kiss Kl6rr[t a Kiildiittgyiil6s levezet6s6vel,
Mattyasovszlry Zsolnay Esztert a jeryz6kiinyv vezet6s6vel, Sopronyi Gfbort 6s
T6thn6 Kiss Klirft a jegyzfikiinyv hitelesft6s6vel.

A levezeto elndk a jelenl6ti iv adatai alapjin meg6llapitja, hogy a kiildciugyril6s
hatdrozatkdpes, mivel

a kiilddttek sz{ma: 54 f6

ajelenl6v6k sz6ma: 35 f6

A levezeto eln<ik felkdri dr. Sz6pviilgyi Jfnos elncjk<it a megnyit6 eloadds megtart6s6ra, mely
az ajkai v0r6 siszap-katasztr6fa kdvetkezm6nyeir6 I 6s tanul silgair6 I sz6 l.

R6vai Mikl6s hozzitszolits6ban a vrir<is iszap cementipari felhaszn6lhat6s6grinak kor6bbi
kutat6si eredm6nyeir6l beszdl, amely tlma a katasztr6fa utiin ism6t akturiliss6 v6lt.

Dr. Baksa Csaba kdrd6st intez az el6ad6hoz a n6tronlfg semlegesit6s6vel kapcsolatban, hogy
az se a mezogazdas6gban, se a foly6vizekben ne okozzon tov6bbi krirokat. Az eload6
villaszftban elmondja, hogy a Marcal teljes hosszdban gipsszel tdrtdnt a k<jzdmb<isit6s, a
R6b6ba val6 betiml6s el6tt pedig ecetsavat alkalmaztak. A mez6gazdas6gi teriileteken magas
szervesanyag-tartalmri dubarittal tdrt6nt a semlegesit6s.

A levezet6 elniik javaslatot tesz a napirendre:

l.) Besz6mol6 a 2010. 6vi tevdkenys6gr6l, a2011. 6vi tervekrol;

2.) Kcizhasznris6gi j elent6s;

3.) Az Ellenorz(i Bizotts6g j elent6se;

4.) Beszrlmol6 a 2010. 6vi kdltsdgvet6s teljesit6s6r6l 6s a 2011. 6vi kdlts6gvet6si

eloirfnyzatr6l;

5.) Az Alapszab6ly m6dosit6stlnak elfogad6sa

A jelenl6v6k nyilt szavazfssal egyhangrilag elfogadjrlk a napirendre vonatkoz6
javaslatot.



l-2.\ A levezetl elncik felk6ri Asztalos Istvfn fotitk6rt az Egyesiilet 2010. 6vi
tev6kenys6g6rol 6s a 2011. 6vi tervekrdl, valamint a kozhasznrisrigi jelent6sr6l val6
besz6mol6j iinak megtart 6s{r a.

A besziimol6val kapcsolatban Laczkl Lfszl| k6r6st fogalmaz meg, hogy azEpito-anyag
foly6iratban a magyar szerzok altal irt cikkek ne csak angolul, hanem magyarul is
jelenjenek meg. Asztalos R6ka villaszhban ismerteti, hogy a k6tnyelvri kozl6sr6l (a
megn<ivekedett helyig6ny miatti k0lts6gnriveked6s a hat6sa) csak a hirdetdsek szSmiinak
ndvekeddse esetdn lehets6ges.

Dr. Baksa Csaba hozz6sz6lits5ban kitdr arra, hogy az Egyestilet alaptev6kenys6ge:
rendezv6nyek megszewez€se, amelyek ha elmaradnak, az Egyestilet lassri hal6l6t jelenti.
Anyagi szempontb6l els6sorban nemzetkdzi konferenci6k megrendez6se 6rn6 meg
legink6bb. Ilyen nagy rendezv6nyt lehetne szewezni,100-200 fo r6szv6tel6vel p6ld6ul a
v<irci si szap -katasztr 6fdr 61.

3.) Az Ellenorz6 Bizottsdg jelent6s6t dr. Dani S6ndorn6 t6voll6t6ben Sey Pongric ismerteti,
k6rve a beszrlmol6 elfogad6srit.

4.) Koska Jfnos f6titkrlrhelyettes sz6mol be a 2010.6vi ktiltsdgvet6s teljesft6s6r6l 6s a 201 l.
6vi k6lts6gvet6si eloir 6ny zatokr6l.

Hajnal Lajos hozzdszolils6ban sajn6latosnak tartja, hogy az Egyesiilet, aminek 6 alapit6
taga, ilyen neh6z gazdasdgi helyzetben van. Rem6ny6t fejezi ki, hogy ahelyzetjobbra
fordul, esetleg abinyajirad6koknak a kutat6s-fejlesztdsbe, ill. a tudomdnyos egyesiiletek
tev6kenys6g6be val6 visszaforgat6s6val.

A levezet6 elniik javaslatrira a ktildiittgyiil6s nyilt szavazfssal, egyhangrilag elfogadja:

- A beszrimol6t az Eryesiitet 2010. 6vi tev6kenys6g6r6l, a20ll.6vi terveir6l;

- Az Eryesiilet kiizhasznfsigi jelent6s6t;

- az Egyesiilet Ellen6rz6 Bizottsiga jelent6s6t;

- az Eryesiilet 2010. 6vi kiitts6gvet6se teljesit6s6r6l 6s a 2011. 6vi kiilts6gvet6si
el6ir 6nyzat6r6l sz6l6 b eszr[mol6t.

5.) Asztalos Istvfn javaslatot tesz az Egyesi.ilet Alapszab6lyhnak m6dosit6s6ra, amely a
sz6khely-villtoztaths 6s az ut6bbi 6vek jogszabfiyivilltozdsai miatt v6lt sztiks6gess6.

A kiildiittryiil6s nyilt szavazfssal, eryhangflag elfogadja a Szilikritipari Tudominyos
Eryesiilet Alapszabrilyinak el6terjesztett m6dosititsirt, melynek - a d6lt betiikkel
jelzett viltozdsokkal - egys6ges szerkezetbe foglalt sziivege e jeryz6k0nyv mell6klet6t
k6pezi.



Dr. Sz6pv0lgyi Jrinos elnok Szilik6tipar6rt Eml6k6rem kitiintet6seket ad 6t ak<ivetkez6knek:

- dr. Dani S6ndornd, Tdgla- 6s cser6p szakoszt6ly

- dr. Kert6sz P6l, K6- 6s Kavics szakoszt6ly

- dr. Baksa Csaba, Szigetel6 szakoszt6ly

- T6thne Kiss Klara, Uveg szakosztfiy.

Az Egyesiilet ordk<is tagSi: it villnak:

Hugyrlk Ltszlo

Horv6th Sandor

dr. Tak6cs Vilmos

Kecskem6ti Mih6lyn6

A levezet6 elndk m6g egyszer megkoszoni a CEMKUT Kft'-nek, hogy helyt adott a

kiildottgytil6snek 6s ezzel a gyril6st bezhria.

Mell6kletek:
- jelenl6ti iv

- kiilddttgytildsimeghivo
- a Szilikitipari Tudomanyos Egyestilet Alapszab6ly6nak v6ltoz6sokkal egysdges

szerkezetbe foglalt, hat6lyos szdvege

Budapest, 2011. m6jus 26.
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