
E M L É K E Z T E T Ő  
 

a  2 0 1 5 . s z e p t e m b e r  2 2 - i  E l n ö k s é g i  é s  I B  ü l é s r ő l  

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Az ülést Asztalos István úr vezette. 

Asztalos István elnök úr köszöntötte az ülés résztvevőit. Javasolta, hogy miután megkaptuk a végzést az új alapszabályunk-
ról, napirend előtt beszélje meg az ülés az ügyvéd úr által javasolt módosításokat, majd új alapszabályként ismét be kell 
adni. Ennek elfogadásáért azonban össze kell hívni a küldöttgyűlést. 

Az elnök úr ismertette a módosításokat, amelyek elsősorban pontosítások, kiegészítések voltak. Közölte, hogy a működési 
Szabályzatot is meg kell változtatni, amelyet kidolgozás után elküld a Koska úrnak, és amelyet majd decemberben kell az 
elnökségnek elfogadnia.  

 

1. Napirend: A bizottságokban szükséges változások 

Előadó: Asztalos István 

A nemrégiben elhunyt Serédi Béla úr helyett a Minősítő Bizottságba új elnököt kell választani. Asztalos elnök úr beszélt dr. 
Mucsi Gáborral, a Cement Szakosztály elnökével, aki örömmel vállalta a megbízást. 

Asztalos úr beszélt Juhász Bélával is, aki továbbra is vállalja az Etikai Bizottságban az elnöki tisztséget.  

 
2. Napirend: Az Egyesület őszi rendezvénytervei 

Előadók: szakosztályvezetők 

A Cement Szakosztálynak volt már egy rendezvényük idén, és van több ötletük is további rendezvényre, de az időpontot és a 
témát majd később közlik. A Kő- és Kavics Szakosztálynak nemrég volt a Díszítőkő Konferenciája, ami nagyon jól sikerült, és 
az idén egyebet nem terveznek. A Tégla- és Cserép Szakosztály október 29-30-án tartja a XXX. Téglás Napokat Pécsen. 

Pályáztunk a Nemzetközi Finomkerámiai Konferenciára az Akadémiai Kiadóval közösen. Sajnos nem sikerült elnyerni a ren-
dezést – 2. helyezettek lettünk Olaszország után, – de az Akadémiai Kiadóval való jó kapcsolatunk jól jöhet esetleges más, 
hasonló rendezvények megpályázása esetén. 

Az Üveg Szakosztály november 10-én tart Szakmai Napot, amelyen két szponzorált előadás is lesz. 

 
3. Napirend: Az Építőanyag című lapnál folyó fejlesztések  

Előadó: Fenyvesi Olivér 

Dr. Borosnyói Adorján halaszhatatlan teendői miatt nem tudott részt venni az ülésen, de felkérte Fenyvesi Olivért, hogy 
ismertesse a lapnál elvégzett fejlesztéseket. A legjelentősebb változás, hogy beindult a honlapon a „keresés” funkció, azaz 
lehet a korábbi számokban beírás alapján cikkeket visszakeresni. A másik fontos változás, hogy a Szerkesztő Bizottság 
elnöke dr. Gömze A. László vállalta, hogy az ez évi negyedik számot nyomtatva is megjeleníti az általa szervezett nemzet-
közi konferenciára, hirdetve a lapot, ill. az Egyesületet.    

 

4. Napirend: Részvételünk a FÖCIK által szervezett Földtudományos Forgatag c. rendezvényen 

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr beszámolt arról, hogy novemberben 7-én a Természettudományi Múzeumban lesz a Földtudományos Forgatag 
rendezvény, amelyen az Egyesületünk is részt vesz, és amelyre szeretettel várják tagjainkat. Fiataloknak, gyerekeknek érde-
kes programnak ígérkezik. A rendezvényre Egyesületünk új szórólapot készít, amely a két roll-up-al együtt lesz kihelyezve. 

 

5. Napirend: Javaslattétel a 2015. évi Gábor Dénes-díjakra  

Előadó: Asztalos István 
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Az elnök úr kéri a szakosztályvezetőket, hogy október 10-ig tegyenek javaslatot a Gábor Dénes díjra, amely olyan szakem-
bereknek adományozható, akik jelentős tudományos, vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, és ezzel hozzájárultak a 
környezeti értékek megőrzéséhez. 

 

6. Egyebek 

Asztalos úr bejelentette, hogy dr. Szépvölgyi János úr, Egyesületünk korábbi elnöke most ünnepelte 70. születésnapját. Úgy 
tervezi, hogy meglátogatja a munkahelyén és tolmácsolja az elnökség és a tagság jókívánságait. Ezzel mindenki egyetér-
tett.  Az ülést követően, október 12-én megtörtént a látogatás és a születésnapi jókívánságok átadása és tolmácsolása. 
Szépvölgyi úr köszönetét fejezte ki az SZTE vezetőségének és tagságának a megemlékezésért. Ezt követően Asztalos urat 
körbevezette az új kutatóintézetben (http://www.ttk.mta.hu/), amelyre méltán lehetünk büszkék. 

Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem lévén az ülést Asztalos János elnök úr bezárta. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


