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

Asztalos István elnök úr köszöntötte az ülés résztvevőit.  
 
1. Napirend: A 2015. év értékelése, 2016. évi testületi ülések   

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr beszámolt arról, hogy az Építőanyag c. lap honlapján lévő kereső feltöltése folyamatosan zajlik. Hála a munká-
ban résztvevőknek a lap honlapján már 1989-ig visszamenőleg elérhetőek a régi cikkek. Ez azt jelenti, hogy angol és ma-
gyar nyelven is kereshetőek a megjelent írások. A feldolgozást dr. Gömze A. László felügyelete és dr. Borosnyói Adorján 
irányítása mellett dr. Antal Józsefné, dr. Borosnyói Adorján és Tóth-Asztalos Réka végzik. Ez egy nagyon fontos munka, 
mert lapunk ezáltal tud bekerülni a világ kutatóinak vérkeringésébe. A tervek szerint egészen 1949-ig visszamenőleg el 
fogjuk végezni ezt a munkát. 

A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2015-ben 13 rendezvényt tartott az egyesület, amelyből 9 szakosztályi, 4 
pedig általános, közös rendezvény volt. A szakosztályi rendezvények száma az egyes szakosztályok rendezésében: 

Beton Szakosztály —  Szigetelő Szakosztály 1 

Cement Szakosztály 1  Tégla és Cserép Szakosztály 1 

Finomkerámia Szakosztály 1  Üveg Szakosztály 2 

Kő és Kavics Szakosztály 3    

Ismertette a 2016. évi testületi ülések időpontjait és a közös rendezvények időpontjait: 

01.26. testületi ülés 

04.12. testületi ülés 

09.20. testületi ülés 

12.13. testületi ülés 

03.22. Szenior találkozó 

05.11. Küldöttgyűlés 

 
2. Napirend: A 2015. évi pénzügyi helyzet értékelése 

Előadó: Koska János 

A küldöttgyűlésen elfogadott 2015. évi bevételi és kiadási tervek időarányosan teljesültek. A bevételek zöme a jogi tagvállala-
tok hozzájárulásából (3.325.000 Ft), az egyéni tagdíjakból (600.000 Ft), az 1%-os felajánlásokból (113.000 Ft) és kiadványok 
árbevételéből (118.000 Ft) származott. A kiadások még nem tartalmazzák az utolsó két hónap költségeit, de összességében a 
tervezettnek időarányosan megfelel. Az Egyesületnek anyagi háttérként rendelkezésre álló pénzügyi forrása kb. 5 millió Ft. 
Asztalos István elnök úr hozzászólásában ismertette az egyes szakosztályok jogi tagjainak számát és befizetéseit: 
 

Szakosztály Jogi tagok száma Hozzájárulás, Ft 
Cement - - 
Beton 1 15.000 
Finomkerámia 6 210.000 
Kő és Kavics 6 360.000 
Szigetelő 4 175.000 
Tégla és Cserép 4 340.000 
Üveg 16 2.225.000 

Asztalos úr kiemelte az Üveg Szakosztály teljesítményét, amely minden dicséretet megérdemel. 
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3. Napirend: Beszámoló a 2015. évi rendezvényekről és a 2016. évi rendezvénytervek 

Előadók: szakosztályvezetők 

A Beton Szakosztálynak nem volt ugyan szakmai rendezvénye, de mégis dicséret illeti a szakosztályt, mert dr. Borosnyói 
Adorján, az Építőanyag folyóiratunk főszerkesztője áldozatos munkájának köszönhetően nemzetközileg is egyre ismertebbé 
válik a lap. 

A Finomkerámiai Szakosztály fő rendezvénye a Finomkerámiai konferencia volt, de e mellett megjelentek idén a nemzetközi 
porondon is. Spanyolországban tartották ugyanis a Szerkezeti kerámiák szimpóziumát, amelyen előadásokkal, poszterekkel 
igen sikeresen mutatkozott be a magyar küldöttség. Októberben szervezőként részt vettek az Országos Anyagipari Konferen-
cián is. 

A Kő és Kavics Szakosztály februárban tartotta a kétnapos Kő- és Kavicsbányász Napokat, amelyen a kőbányászok, vasút-
építők, kőfeldolgozók mellett a hatóságok képviselői is jelen voltak. A szeptemberi Díszítőkő konferenciának – annak jellegé-
ből adódóan – nem az adalékanyag-felhasználás volt a fő témája, hanem az építőkő. Viszonylag kevesen jelentek meg, de a 
rendezvény jó hangulatú, barátságos, un. fehér asztal melletti összejövetel volt. 

A Szigetelő Szakosztály nem tartott önálló szakrendezvényt, csak a dr. Rudnyánszky Pali bácsi tiszteletére rendezett emlék-
ülés szervezésében vett részt. 

A Tégla és Cserép Szakosztály a Magyar Téglás Szövetséggel közös szervezésben Pécsen tartotta a XXX. Téglás Napokat. 
A hagyományosan kétnapos konferencia első napi rendkívül érdekes szakmai előadásait követően a második napon a részt-
vevőknek lehetőségük nyílt a nemrégiben elkészült, és a nemében egyedülálló Zsolnay Kulturális Negyed megtekintésére. 

Az Üveg Szakosztály áprilisban tartotta Veszprémben az Üvegipari Szakmai Konferenciát, ahol a szakmaiság mellett találkoz-
hattak a régi és új kollégák. Voltak, akik bár rég elhagyták a szakmát, a konferenciára mégis bejelentkeztek. A szakosztály 
alapelve, hogy a konferencia ingyenes, a részvételi díjat a tőkeerős cégek, illetve a külföldi előadók befizetései fedezik, és ez 
így eddig sikeresen működött. Az novemberben megtartott Szakmai Napokon ennek jegyében egy szponzorált előadás is volt. 

  
4. Napirend: Működési szabályzat módosítása az új, bejegyzett Alapszabálynak megfelelően 

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr kivetítőn bemutatta a Működési szabályzatban végrehajtott módosításokat. A cél: az alapszabályhoz való igazí-
tás volt. A Fővárosi Törvényszék az Alapszabály módosításokat jóváhagyta, de a Fővárosi Ügyészség fellebbezett a határo-
zat ellen, amire az Egyesület a jogi eljárásnak megfelelően az Ítélőtáblának címezve észrevételt nyújtott be, és egy kivétellel 
elfogadta a Fővárosi Ügyészség kifogásait. 

 

5. Napirend: A Földtudományos Forgatag c. rendezvényen való részvétel 

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr beszámolt arról, hogy november 7-én és 8-án a Természettudományi Múzeumban tartották a Földtudományos 
Forgatag rendezvény, amelyen az Egyesületünk is részt vett (a két roll-upunkat és szórólapokat is kihelyeztünk). Asztalos úr 
bemutatta a rendezvényről készült képeket. A két napon a rendezvényen nagyon sok szervezet vett részt, több ezren látogat-
ták meg, főleg a fiatalabb generáció. A fő attrakció az utazó planetárium volt. 

Az elnök úr szerint jövőre érdemes lenne szakosztályainkból 1-2 cégnek részt vennie a rendezvényen valami látványos, gye-
rekeknek szóló bemutatóval, népszerűsítve ezzel is az SZTE tevékenységét. 

 

6. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr ismertette a Magyar Geofizikusok Egyesületétől jött felkérést egy közös rendezésű szakmai délután megtartásá-
ra. A többség véleménye, hogy a téma számunkra nem releváns, és nem is tartozik az SZTE profiljába.  

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

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


