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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: Évet értékelő beszámolók elfogadása  

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr beszámolt arról, hogy a Cement Szakosztályt kivéve mindegyik szakosztálytól és bizottságtól beérkeztek a be-
számolók. Az ülés résztvevői egyhangúan elfogadták a szakosztályi és bizottsági beszámolókat. A beszámolók Egyesület 
által történő elfogadásáról a Küldöttgyűlés fog dönteni. 

 

2. Napirend: A Küldöttgyűlés forgatókönyve  

Előadó: Tóthné Kiss Klára és Asztalos István 

A küldöttgyűlés időpontja: 2016. május 11. 1400 óra. A küldöttgyűlést a Népszabadság volt Székházában (III. Bécsi út 122-
124.) egy 40 fő befogadására szolgáló tanácsteremben (402. sz. terem) rendezzük meg, a szakosztályvezetők már egyeztet-
ték a küldöttek névsorát. 

Az elnök úr ismertette, hogy a korábbi Elnökségi és IB ülés úgy határozott, hogy a megnyitó után a hagyományos szakmai 
előadás helyett a diplomaterv-pályázat első három helyezettje tarthat előadást. A vártnál lényegesen nagyobb volt az érdek-
lődés, összesen nyolc pályázat érkezett. Néhány pályázó hiányosan adta le azonban a pályázatot, nem küldte el a diploma-
munkát, vagy az intézményi ajánlást, ezért ezek kizárhatók. 

Józsa Zsuzsa megjegyezte, hogy nem volt előírás a diplomamunka elküldése, illetve bár a kiírás szerint intézményenként 4 
pályázat volt támogatható, de nem rendelkezett a kiírás arról, hogy mi legyen, ha az intézménynél négynél több pályázatot 
szeretnének leadni. 

Mindezek alapján az ülésen részt vevők úgy döntöttek, hogy senkit sem zárnak ki, de jövőre pontosítani kell a Pályázati 
Felhívást és az oktatási intézményeknek szóló levelet, valamint az Egyesület honlapján olvasható felhívást, az alábbiak 
szerint: 

• A pályázathoz csatolni kell a diplomamunkát (szakdolgozatot) is. 

• Ki kell egészíteni az intézményeknek szóló levelet azzal, hogy indokolt esetben egy intézménytől több pályázat is 
beadható, ezt azonban kérjük külön is indokolni. Az intézménynek a pályázatokat nem kell rangsorolnia. 

• A Bíráló bizottságot úgy kell összeállítani, hogy abban minden szakterület (Szakosztályonként legalább egy fő) 
képviselve legyen. 

• A beadási határidőre jobban fel kell hívni a figyelmet, hogy ne az utolsó pillanatban adják be a pályázatokat 

Az elnök úr kérte, hogy mindenki nézze át még egyszer a diplomamunkákat és április 18-áig küldje el a kitöltött kiértékelő 
űrlapot.  

Józsa Zsuzsa javasolta, hogy a nem nyert pályázatok is kapjanak egy elismerő oklevelet, illetve fel kellene ajánlani minden-
kinek (nem csak az első három helyezettnek) a diplomamunkájuk Építőanyagban való megjelentetését. Az ülés résztvevői 
mindkettő javaslattal egyetértettek. 

 

3. Napirend: 2016-ban adományozható kitüntetésekre javaslattétel  

Előadó: szakosztályvezetők 

A szakosztályvezetők rövid indoklásukkal az alábbi javaslatokat tették: 

Szilikátiparért Emlékérem: 

Tégla és Cserép Szakosztály: Sopronyi Gábor vegyészmérnök 
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Üveg Szakosztály: Kohányi István üvegipari kemencék szakértője 

Kő és Kavics Szakosztály: Kürti István aranydiplomás mérnök 

 

Miniszteri kitüntetés: 

 Üveg Szakosztály: Márkus László gépészmérnök 

Az ülés résztvevői a jelölteket egyhangúan támogatták. 

Elnök úr ismertette, hogy a díjátadásra – a Küldöttgyűlésen történő előzetes tájékoztatás mellett – hagyományosan az Épí-
tők Napján, július 3-án 10 órakor kerül sor a Vasas Székházban (Budapest, VIII. Magdolna u. 5-7.). 

 

4. Napirend: Egyebek  

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

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


