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KészÜlt a SzilikátipariTudományos Eryesület 2016. május tt-én Budapesten, a Népszabadság
lrodaház 4O2. sz. tárgralótermében (Budapest lll. ker. Bécsi út 722_!24. lV. em.) megtartott xxxlx.
Küldöttgtűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Asztalos István, az EryesÜlet elnÖke köszöntötte a küldötteket és a megjelenteket. A 2016_ban
meghirdetett DiPlomadfi Pályázat eredményhirdetésére a Küldöttgyűlésen kórüft sor. Asztalos lstván
elmondta, hory a felhívásra 8 pályázat érkezett, a 8 tagú zsűrinek nehéz dolga volt, mert naryon
színvonalas volt mind a 8 pályázat, Emiatt egy elsŐ, két második és egl harmadik helyezettet hirdet xi,

A Diplomad fi Pályázat nyertesei:

l, helyezett: Horváth Noémi: kerámia műhely és alkotóház - cskdánfalva
ll. helYezett: CsanádY Dániel: Alagúttüzek hatása az alagútfalazat és kőzetkörnyezet teherbírására
ll. helyezett: Gyurkó zoltán: keménységmérés diszkrét elemes modellezése
lll. helYezett: KisryÖrry András: Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak
vizsgálata

Az oklevelek átadása után a jelenlévők meghallgathatták a négy helyezést elért pályamunkát bemutató
előadást.

Az előadásokat Asztalos lstván megköszönte. Elmondta, hogy a dfrazottak két év inglenes SZTE
t9€sá8ban részesÜlnek, valamint lehetőségük van pályamunXálukat cikk formájában btmutatni az
Építőa nya g folyói ratba n.

Ezután az elnök felkérte Tóthné kiss klárát levezető elnöknek.

Szavazás igennel szavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

:-..,' ;':.l,'_.i,']

TÓthné Kiss Klára megkÖszÖnte a megbíz§qt,éd átvette a levezető elnöki teendőket. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a szervezeti üglrendi kérdések tisztázása következik.

Bejelentette, hory a KÜldÖttgrűlés határozatképes, mivel a küldöttek több mint fele, (37-ből) 25 fő jelen
van.

A kü ldöttgyű lés jeryzőkönyv vezetőjén ek javaso lta Tóth-Asztá los Rékát.

Szavazás igennel szavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

A levezető elnÖk megállapította, hogl a jegyzóXönywezető személyét a Küldöttgyűlés eglhangúlag
elfogadta.

JegyzőkÖnyv hitelesítőnek javasolta: Dr. Wojnárovitsné Hrapka llonát és Laczkó Lászlót.

Szavazás: igennel szavazott: 25 igennelszavazott: 25
nemmelszavazott: - nemmelszavazott:
tartózkodott: - tartózkodott: -
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A levezetó elnÖk megállaPÍtotta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlagelfogadta.

Az ÜgYrendi-szervezeti kérdések után a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő programok követkeáek.A levezető elnÖk ismertette a meghívóban szóieptő napirendi pontokát, ma;á iavasolta, hogl a prog-ramnak megfelelően bonYolítsák le a Küldöttgyűlést, Megkérdeae a ;eleníéuá xutoott"xet r,og, ázelóirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek éizrevétele? A küldöttek részéről észrevételnem merült fel.

Szavazás: igennel szavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

A levezető elnÖk megállapította, hogy a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Küldötts/űlés elfogadott napirendje a következő:

Beszámoló az E§yesütet 2075. évi tevékenységérőI, 2076. évi terveiről
Előadó: Asztalos lstván elnök

Beszámoló és előterjesztés a 2075. évi kÖttsé§vetés íell'esífésérő/ és a 2076. évi költsé§vetési
előirányzatról
Előadó: Koska János

Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Előadó: dr. DaniSándorné, azEllenőrző Bizottság elnöke
A CementSzakosztály új etnökének - dr.Sa/em Geo€es Nehme - megerősítése.
Előadó: Asztalos lstván elnök

E§yéb

Hozzászólások

A szlUKÁTPARÉRT EMLÉKÉREM és MlNISZTERI kitüntetésben részesülők méltatása

ÖnÖNÖs TAGoK avatása

Elnöki zársző

A ]evezető elnök felkérte Asztalos
kü ldöttek kézhez ka ptá k.

lstván elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját. Az írásos anyagot a

A beszámolóval kaPcsolatban Asztalos lstván égy kiegésztésttett, miszerinta röctx (melynek azSZTEis tagja) tavalY novemberben megrendezte a ro-Ütuoómányos FoigataJrénoerulnyét. Az elnök ezútonkérte a szakosztálYokat, hogl az idei rendezvénnyel xapcsoLtban továbbítsák tagvállalataik felé, hogl arendezvényen lehetőségük van bemutatkozni egl érdekes, elsősorban ey"r.kunÉloszóló kiállítással.-

Hozzászólásként Mucsi Gábor kérte az Egyesület támogatását a külföldi szakmai programokon valórészvételhez. Ennek megvitatására a szeptemberi elnöksági ülésen fog sor 1"rúini.

TÓthné Kis Klára megkÖszÖnte a beszámolót, majd szavazást kért a küldöttektől.



Besá moló az Eryesü let 20 15. évi tevékenységéről:

Szavazás: igennel szavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

7/K/t6, sz, határozat: A KÜldÖtt$/Űlés az Eryesület 2oL5. évi tevékenységéről szóló beszámolótelfogadta.

Beszámoló az Eryesület 2Ot6. éviterveiről:

Szavazás: igennel szavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott] -

2/K/L6, sz, határozat: A KÜldÖt€/Űlés az Eryesület 2ot6.évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

Beszá moló az Eryesü let 20 15. évi Közhaszn úsági Jelentéséről :

Szavazás: igennel szavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

3/K/76. sz- határozat: A KÜldött$/űlés a 2Ot5. évi Közhasznúsági Jelentést elfogadta.

Tóthné kiss klára átadta a szót koska János főtitkárhelyettesnek, ho$/ tartsa meg beszámolóját.

Koska János főtitkárhelYettes elmondta, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként nem törekszik
Profitra, A műkÖdési kÖltségek fedezésén túia tevé[Lnységei közé tartozó események támogatása afeladata és ezt el is látja. A tisztségviselői továbbra is társaoa'lmi munkában dolgoznak az Egyesületnél.

TÓthné Kis Klára megkÖszÖnte a beszámolót, majd szavazást kért a küldöttektől.

Beszámoló a 2oL5- évi kÖltségvetés teljesítéséről és a,2ail6.évi költségvetési előirán yzatról:

Szavazás: igennelszavazott: 25 ' - ':

nemmel szavazott:
tartózkodott:

4[K/!6. sz. haározat: A KÜtdÖtts/Űlés a 2oL5. évi költségvetés teljesítéséről és a 2016. évi
kö ltségvetés i e lő i rá nyzatró l szó ló je lentést elfogadta.

TÓthné Kiss Klára felkérte a dr. DaniSándornét, hogy számoljon be az Felügyelő Bizottság jelentéséről.
EgészségÜgYi okból Dr. Dani Sándorné nem tudott a Küldöttgyűlésen megétenni, Képviseletében SeyPongrác tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a Felügyelő Bízottság a 2oI5. évi költségvetésselkaPcsolatban mindent rendben talált, ezért javasolta efÓlaoá sra azr"=*gr",o ,,iottság jelentését.

TÓthné Kis Klára megköszönte a beszámolót, majd szavazást kért a xriioottextot.

A Fel üryelő Bizottsá§ jelentése:

Szavazás: igennelszavazott: 25
nemmel szavazott:
tartózkodott: -
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5/K/t6. sz. határozaí: A KÜldÖtts/Űlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

Ezután Asztalos lstván tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy az év folyamán a Beton Szakosztály elnöke,
dr. BorosnYÓi Adorján lemondott tisztségéről, és maga helyére javasolta elnöknek dr. Salem Georges
Nehme-t. A Szakosztály Őt saját Ülésén megszavazta. Az elnök felkérte a Küldöttgyűlést, hogy a eún
Szakosztály új elnökének személyét fogadja el és erősítse meg.

A küldötts/űlés elfogadta és megerősítette a Beton szakosztály új elnökét.

TÓthné Kiss Klára levezető elnÖk bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek és Miniszteri elismerő
Oklevelek átadására az Építők Napján kerül sor. Á xitünteteúek személyét Koska János elnökségi tag
ismertette.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kap:

Kő és Kavics Szakosztály: Kürti lstván
Tégla és Cserép Szakosztály: Sopronyi Gábor
Uveg Szakosztály: Kohányi lstván

M in iszteri Elismerő oklevél kitü ntetésben részesü l:

Üveg Szakosztály: Márkus László

Az Örökös tagoknak az okleveleket Asztalos lstván elnök adta át.

Az Eryesület új Örökös Tagiai:

Cement Szakosztály: dr. Csőke Barnabás
Cement Szakosztály: Oberitter Miklós
Kő és Kavics Szakosfiály: Árpás Endre
Üveg Szakosztály: Nagy Zoltán
Tégla és Cserép Szakosztály: Mátó] Gyulo , , , , . ,,. .: ,,

Asztalos lstván elnÖk megkÖszÖnte a kÜldötteki a megielent vendégek és tagok részvételét. Elmondta,
hogY nagYon ÖrÜl azoknak a fiataloknak, akik ma a küldöttgyűlésen bemutatkoztak, és üdvözli őket az
Egyesületben. Ezt követően a Küldöttgyűlést bezárta.

készítette:

Tóth-Asztalos Réka

Hitelesítők:
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Dr. Wojnárovitsné Hrapka llona Laczkó László


