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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 Küldöttgyűlés előkészítése   
Előadó: Asztalos István 

A Küldöttgyűlés időpontja: május 11. szerda 1400 óra. 

Az elnök úr kéri, hogy a szakosztályi, vezetőségi beszámolókat az érdekeltek február 28-ig készítsék el és küldjék be a 
titkárságra. 

Szintén február 28-ig tegyenek javaslatot a Szilikátiparért Emlékérem odaítélésére. 

A küldöttgyűlésen már szokássá vált egy szakmai előadás megtartása. Jelenleg még nincs ilyen előadás, de gondolkodni 
kell rajta. 

A Szenior találkozó időpontja: március 22. 1330 óra. 

 

2. Napirend: Diplomadíj pályázatok újbóli kiírásának lehetőségei.  

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr beszámolt arról, hogy 2011-ben írtunk ki diplomamunka pályázatot, de egyetlen pályázat sem érkezett. Most 
ismét megpróbálkozunk vele. Írunk egy-egy levelet a következő egyetemek dékánjának, megkérve őket, hogy juttassák el a 
megfelelő tanszékekre, hogy a hallgatók tudomást szerezzenek a pályázatról. 

— Pannon Egyetem, Veszprém 

— Miskolci Egyetem 

— Budapesti Műszaki Egyetem 

— Pécsi Tudományegyetem 

— Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

— Széchenyi István Egyetem, Győr 

A bizottság egyetért a pályázat kiírásával, de többen megjegyezték, hogy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a már 
beadott pályázatokat is fogadjuk, pl. úgy, hogy a 2015.01.01 után megvédett diplomamunkákkal lehet pályázni. 

Dr. Borosnyói Adorján felvetette, hogy az intézmények adják meg a bíráló véleményeket is, mert ez megkönnyítené a 
munkánkat. Dr. Józsa Zsuzsa hozzátette, hogy ne csak a bírálatokat kérjük, hanem az egy oldalas összefoglalókat is. 
A  beküldési határidő március 31., és a díjak: első díj: 75.000, második díj: 50.000, harmadik díj: 25.000 Ft. 

A Közgyűlésen a díjazottak előadhatnák a munkájukat, így megoldódhatna a Közgyűlés szakmai előadása. 

Az ülés résztvevői kérték az elnök urat, hogy a fentiek figyelembevételével küldje el a leveleket.   

 

3. Napirend: Építőanyag című lap helyzete 
Előadó: Dr. Borosnyói Adorján és Asztalos István 

Adorján március elején külföldre távozik, utódlására tenne egy javaslatot. A Beton Szakosztályt dr. Balázs György professzor 
úr alapította még Beton szakcsoport néven és szorosan kötődött a BME Építőanyag Tanszékéhez. Ezért utódjaként a 
szakosztályi elnöki posztra is onnan szeretne javaslatot tenni, éspedig dr. Salem G. Nehme egyetemi docens személyében. 
Már beszélt is vele és ő szívesen el is vállalná. Az ülés résztvevői támogatják a javaslatot. 
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Az elnökségi tagság utódlásáról ráérünk még a Közgyűlésig gondolkodni. Sey Pongrác javasolta, hogy maradjon az Adorján 
továbbra is elnökségi tag, mert az internet világában akár konferencia-beszélgetéseket is létre lehet hozni. 

Az Építőanyag folyóiratnál ugyanez a helyzet. A főszerkesztői tevékenység munkaidőtől, földrajzi helyzettől független, így 
Adorján továbbra is tudja folytatni a munkát. Egyébként nagyon jól áll a lap, két szám már elkészült és Gömze professzor úr 
legalább egy számot megtölt az őszi konferencia anyagával. 

Asztalos István elnök úr megköszönte Adorján eddigi áldozatkész munkáját és további sikereket kívánva átadott neki egy 
szerény ajándékot az Egyesület nevében.     
 

4. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr ismertette, hogy az Egyesület kapott egy meghívót a Magyarhoni Földtani Társulattól február 4-i rendezvényre, 
amelynek témája a Hungeo top oktatási program. Akit érdekel, azt szívesen fogadják. .  

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

 

Az emlékeztetőt összeállította: dr. Antal Józsefné 


