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E M L É K E Z T E TŐ  
 

a  2 0 0 9 .  d e c e m b e r  8 - i  I B  ü l é s r ő l  
 
 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés határozatképes. 
 
Az ülést Asztalos István főtitkár nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a napirendi pontokat.  
 
1. Napirend: 2009. évi tevékenység értékelése, Szakosztályok 2010. évi tervei 
Előadó: Szakosztály vezetők, Asztalos István főtitkár 
A Szakosztály vezetők ismertették a 2009. évi tevékenységet, több szakosztály írásban is benyújtotta beszámolóját. 
Beton Szakosztály: 2009. év folyamán a Beton Szakosztály két ankétot tartott, és részt vett az SZTE jubileumi ülésének 
programján. Dr. Ujhelyi János, a Beton Szakosztály örökös tagja „Szilikátiparért emlékérem” kitüntetésben részesült. 
2010-ben a szakosztály két ankétot tervez tavasszal és ősszel. 
Dr. Kausay Tibor felhívta a figyelmet a Fő u.-ban megrendezésre kerülő programok esetében a parkolás okozta gondok-
ra, melyre – lehetőség szerint – megoldást kell kínálnunk a résztvevőknek. 
 
Cement Szakosztály: A szakosztály részt vett a Szilikátipari Tudományos Egyesület megalakulásának 60-ik évfordulója 
alkalmából 2009. szeptember 22-én megrendezett emlékülésen. Az ülésen a Cement Szakosztály képviseletében 
Bocskay Balázs titkár tartott előadást „A cementipar fejlődése és a Cement Szakosztály tevékenysége az utóbbi évti-
zedben” címmel. A szakosztály nagy sikerű ankétot rendezett 2009. szeptember 19-én A cementipar szerepe a hulla-
dékgazdálkodásban címmel, ahol az érdeklődők a Magyar Cementipari Szövetség, a Bay-Logi Közalapítvány és a Or-
szágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakembereivel egyeztetettek a cementipar 
hozzájárulásáról a hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez. 
2010. évi tervek: Cementipari Napok megrendezése, valamint soron következő ülések, melyben a cementipar aktuális 
témái kerülnek napirendre. 
 
Finomkerámia Szakosztály: A Szakosztály résztvett a 2009. május 13-án megrendezett Hőkezelési berendezések kor-
szerű szigetelése és elektromos fűtése c. szeminárium szervezésében. A 60 éves ünnepi ülésen a Szakosztály részéről 
Schleiffer Ervin tartott előadást. 
2010-ben a Szakosztály a Kerámia Szövetséggel közösen tervez egy rendezvényt az év második negyedévében, mely-
nek témája még egyeztetés alatt áll. 
 
Kő és Kavics Szakosztály: 2008. május 13-15-én a Szakosztály részt vett a XI. Bányászati Szakigazgatási Konferenci-
án, Zalakaroson. 2009. június 4-én Tatán a Vármúzeum, Lovag teremében magas színvonalú és érdekes előadásokkal 
megrendeztük a Díszítőkő Konferenciát. Részt vettek a MÁV-BME közös kutatásában. A vasúti ágazati kőanyagok és az 
új szabvány szerinti minősítésének kidolgozásában. 2009. december 15-én tartották a Szakosztály szokásos év végi 
ülését. 
2010. május 26-ra tervezzük a Kő és Kavicsbányász Nap 2010 című konferenciánkat, melyet Komlón kívánunk megren-
dezni, a nemzetközi bányásztalálkozóhoz kapcsolódóan. 
 
Szigetelő Szakosztály: A Szakosztály vezetői nem tudtak részt venni az ülésen, ezért beszámolójukat később juttatják 
el. 
 
Tégla és Cserép Szakosztály: Idén is megrendezésre került a szokásos évi, ezúttal XXIV. Téglás Napok, 2009. novem-
ber 12-13-án Hortobágyon. A gazdasági helyzetre való tekintettel a konferencia célja ezúttal az „összetartás” volt, de 
hasznos előadások is elhangzottak. 
Jövőre a hagyományok szerint szintén ősszel tervezik a Téglás Napok megrendezését. 
 
Üveg Szakosztály: idén tavasszal került csak megrendezésre a szokásos, országos konferencia. Tóthné Kiss Klára 
Szakosztály elnök beszámolót tartott a BAT útmutató elkészítéséről. A BREF Eu. Dokumentum magyar fordítású felül-
vizsgált változatát készítették el. Az utolsó jóváhagyás ez év decemberében várható. 
2010-ben tavasszal és ősszel tervezik Üvegipari Szakmai Konferencia szervezését. 
 
Egyéb 
XXXII. Küldöttgyűlés 2009. május 20. 
Szilikátiparért Emlékérem (Asztalos István, Dr. Ujhelyi János, Lipták György, Kató Aladár) 
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Építők Napja 2009. (Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kapott: Asztalos István) 
 
Pályázatok:  
NCA-tól működésre 100 000 Ft. 
Építős fejlődéséért Alapítvány támogatta az Építőanyagot (400 000 Ft), a Könnyűbetonos ankétot (50 000 Ft) és a Tég-
lás Napokat (150 000 Ft). 
 
SZJA felajánlásból az SZTE 442 755,- Ft-ot kapott.  
 
 
2. Napirend: 2010. évi testületi ülések időpontjai 
Előadó: Asztalos István főtitkár 
Senior találkozó: január 12. 14 óra 
 
IB időpontok: 
Február 9., április 13., szeptember 7., december 7. 
 
Küldöttgyűlés: május 19. 
 
 
3. Napirend: Pénzügyi helyzet 
Előadó: Koska János főtitkár-helyettes 
2009-ben csökkent a rendezvények száma, de csökkentek a kiadások is. A pályázati pénzek megszerzése esetleges és 
meglehetősen nehéz.  
Fontos, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kapjanak a rendezvények, melyek biztosabb bevételi forrást jelentenek.  
A 2009. év várható alakulására pénzügyi terv készült, amit az IB tagok az ülésen megkaptak. 
 
Asztalos István főtitkár ennél a napirendi pontnál elmondta, hogy kidolgozásra került egy ún. rendezvényszervezési 
ajánlat, melyet első körben jogi tagjainknak küldünk ki még idén. Jövőre pedig más vállalatoknak való kiküldésével bővít-
jük a kört. Ez lehetőség a tagság/a kapcsolatok bővítésére is. A rendezvényszervezési ajánlat mintalevelét az IB tagok 
megkapták. 
 
4. Napirend: Egyebek 
Előadó: Asztalos István főtitkár 
2010-ben újra választások lesznek, ezért kérjük a Szakosztályok vezetőit, hogy amennyiben a tisztséget valaki nem 
tudja elvállalni, gondoskodjanak az új vezetők személyéről. 
Riesz Lajos helyére új társelnököt kell találni a Cement Szakosztály részéről. 
 
A 2009. évi Diplomadíj Pályázat eredményhirdetésére várhatóan a 2010. évi Küldöttgyűlésen kerül sor. Dr. Józsa Zsu-
zsanna felvetette, hogy lehetőséget kellene adni a pályázat nyerteseinek, hogy szélesebb körben ismertethessék pályá-
zatukat. Erre a Küldöttgyűlésen adhatnánk nekik lehetőséget egy rövid előadás keretében. 
 
62/09/IB határozat: Az IB elfogadta a javaslatot a Diplomadíj pályázat nyerteseinek nyilvános előadásával kapcsolat-
ban. 
 
Többször volt már probléma abból, hogy egy szervezésre kerülő rendezvény az utolsó pillanatban derült ki. Ezért kérjük 
a Szakosztályokat, hogy a jövő évtől előre tervezzék meg programjaikat, és gondoljanak az átfutási időre a közzétételt, 
szervezést akkreditálást stb. illetően. Az Építőanyag folyóiratban sem tudjuk a rendezvényeket így előre meghirdetni, 
ezért a tervezett rendezvények időpontját, címét és tematikáját kérjük az alábbi időrend szerint bejelenteni: 
 

2010. 1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 
Hírek leadási  
határideje 

Február 15. Május 17. Augusztus 9. November 8. 

Vonatkozó időszak 
(amikor az adott 
számban megjelenő 
programok megren-
dezésre kerülnek) 

Március 21-
június 20. 

Június 21.-  
szeptember 20. 

Szeptember 21.- 
December 20. 

2010. december 21.- 
2011. március 20. 

Várható megjelenés Március 20. Június 20. Szeptember 20. December 20. 
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Az e-mailes kommunikáció gyorsabb és olcsóbb, mint a postai. Eddig azonban csak azoknak a tagoknak küldhettünk 
kizárólag e-mailen információt, akik a 2008-ban bevezetett új belépési nyilatkozattal léptek be és ott ezt kérték. 
A régi tagokkal 2010. év elején egyeztetni fogjuk az adataikat, és engedélyt kérnünk az e-mailes tájékoztatásra, valamint 
az átutalásos tagdíjfizetésre. Természetesen aki a jövőben is postai tájékoztatást kér, annak postán küldünk mindent. 
 
Emellett jövőre tervezzük egy egyesületi hírlevél bevezetését abból a célból, hogy egyrészt a kommunikációnk folyama-
tos legyen, másrészt, hogy minden tagunk értesüljön minden eseményünkről, hátha más szakosztály programja is ér-
dekli. Meghívót ugyanis csak az adott szakosztály kap. 
 
63/09/IB határozat: Az IB elfogadta az adategyeztetésre és a hírlevél bevezetésére vonatkozó javaslatot. 
 
Hozzászólások: 
Serédi Béla elmondta, hogy a 60 éves ünnepi konferencián Szaló Péter államtitkár úr kifejezte elismerését az Egyesület 
tevékenysége, a konferencia szerezése iránt, és elmondta, hogy megtisztelő volt számára, hogy részt vehetett rajta. 
Kárpáti László felvetette, hogy nem lenne-e költségmegtakarítás szempontjából fontos az Építőanyag – kérés szerinti – 
kizárólag elektronikus úton való terjesztése. 
Dr. Gömze A. László erre válaszul hangsúlyozta a nyomtatott folyóirat fontosságát. Elmondta, hogy a szerkesztőbizott-
ság igyekszik a lapot önfenntartóvá alakítani, ez azonban – a hirdetési kedv miatt – meglehetősen nehéz feladat. Tájé-
koztatott, hogy a lapban nagyon neves szerzők publikáltak az elmúlt időben és még sok cikk vár megjelenésre.  
 
A hozzászólások után Asztalos István főtitkár köszönetet mondott a szakosztályvezetőknek és a vezetőségnek az egész 
éves munkáért és az ülés hivatalos részét bezárta. 
 
A következő IB ülés várható időpontja 2010. február 9., 14 óra 
 

K.m.f. 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka 
 


