
JecvzóxöNyv

KészÜlt a Szilikátipari Tudományos Egyesület2077. május 77-én, Budapesten, a Messer Hungarogáz
Kft.-nél (Budapest lV. ker. (külső) Váci út 117.) megtartott XLll. Küldöttryűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

1./ Asztalos lstván, az Eryesület elnöke köszöntötte a küldötteket és a megjelent vendégeket. Felkérte
Lestyán Máriát, a Rockwool Hungary Kft. szakmai kapcsolatokért felelő§ igazgatőiát,
alkalmazástechnikai vezetőjét, építésztervező szakmérnököt, hogy tartsa meg Váttozó jogszabátyok
hozta nÖvel<vő felelŐssé§ az építőiparban ... című elóadását. Az előadás vetített anyaga letölthető lesz
az Eglesület honlapjáról.

2./ Asztalos lstván elnÖk megköszönte az elóadást, majd felkérte Tóthné Kiss Klárát levezetó elnöknek.

Szavazás igennelszavazott: 22fő
nemmel szavazott:
tartózkodott: tfő

3./ TÓthné Kiss Klára megköszönte a megbízást és átvette a levezető elnöki teendőket. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hos/ a szervezeti üglrendi kérdések tisztázása következik.

Bejelentette, hory a KÜldöttryűlés határozatképes, mivel a 37 küldött több mint fele, 23 fő jelen van.

4, / A Küldöttryűlés jegyzőkö nyv vezetőj éne k javaso lta Tóth-Aszta los Rékát.

Szavazás igennelszavazott: 23fő
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönywezető szernélyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta,

5./ Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta: dr. Wojnárovitsné Hrapka llonát és Laczkó Lászlót.

Szavazás: igennelszavazott: 23fő
nemmel szavazott:
tartózkodott: - "

.i,:, igennelszavazott: 23fő
i i ,r, ' :r]€íT]íl]€l szavazott:

, tartózkodott:

A levezető elnök megállapította, hogl a jegyzőkönw hitelesítők személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.

6./ Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a küldött$/űlés napirendjén szereplő programok következtek.
A levezető elnÖk ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hory a kiküldött
programnak megfelelóen bonyolítsák le a Küldöttryűlést. Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, ho$/ az
előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A küldöttek részéről észrevétel
nem merült fel.

Szavazás: igennel szavazott:
nemmel szavazott:
tartózkodott:

23tő

A levezető elnÖk megállapította, hory a napirendet a Küldöttgyűlés egyhan8úlag elfogadta.



7./ A Küldöttgyűlés elfogadott napirendie a következő:

Beszámoló az Egiyesület 2076. évi tevékenységéről, 2077. éviterveirő!
Előadó: Asáalos lstván elnök

Beszámoló és előterjesztés a 2076. évi kőttsé§vetés te/l'esítésérő/ és a 2077. évi költsé§vetési
előirányzatról

Előadó: Koska János

A Felüsyelő Bizottság jelentése
Előadó: dr. DaniSándorné, a Felügyelő Bizottság elnöke

E§yéb

Hozzászólások

A SZlLlKÁTPARÉRT EMLÉKÉREM és MlNlSZrERl ELISMERő oKLEvÉL kitüntetésben részesülők
méltatása

ÖnÖNÖs TAGoK avatása

Elnöki zársző

8./ Alevezető elnÖk felkérte Asztalos lstván elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját.

Az Írásos anyagot a kÜldÖttek kézhez kapták, melyből Asztalos lstván néhány dolgot kiemelt:

o Az ÉPÍtőanyag c. folyóirat folyamatosan fejlődik. A lap számai megjelenésük pillanatától kezdve
inglenesen hozzáférhetők a honlapon. Az impact factorossá válás esélye folyamatosan nő, és
elkészült azÉpítőanyag magyar és angol keresője is.

o Az Alapszabályt kétévi kitartó munka után a Fővárosi Törvényszék elfogadta, íg az bejeryzésre
kerÜlt 2Ot7.január t7-én és a bíróság megállapította, hogy az Egyesület közhasznú szervezet.o Személyi változás tÖrtént két szakosztály vezetőségében (Cement, 2075, május 13., Beton,
2Ot6. május 11.). A két szakosáály jől eryüttműködik, amit a 2Ot7. május.24-i miskolci
rendezvény is bizonyít.

o A nemzetkÖzi ECerS konferenciát 2O17-ben Magyarország rendezheti meg Budapesten, ahová
május elején már 97O fő regisdrált,és 850 ábsztralttot"küldtek be. A konferencia megtartására
2Ot7.július 9-13. között kerül sor a Budapesti Kongresszusi Központban, amelynek egyik fő
szervezője az9ZTE Finomkerámia Szakósztálya. '. 

,

o Megújult az Egyesület hírlevele, valamint - á' ne'rnzetkózi Ecers konferencia tiszteletére -
elkészÜltek az Eg}esület honlapjának még hianyzó angol nyelvű részei is. Tervezzük továbbá a
honlap teljes megújítását is, amit azonban az ECerS konferencia utánra halasztottunk.

9./ TÓthné Kiss Klára me§köszönte a beszámolót, majd átadta a szót Koska János elnökségi tagnak,
hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János a küldöttek által írásban megkapott beszámolóhoz kiegészítésképpen elmondta, hogy az
EryesÜlet kÖzhasznú szervezetként nem törekszik profitra. A működési költségek fedezésén iúl a
tevékenységei kÖzé tartoző események támogatása a feladata és ezt el is látJa. Legiobban az Üveg
Szakosztály teljesített, onnan érkezik a legtöbb jogi tagdú bevétel. Az Eg}esület tisztségviselői továbbra
is társadalmi munkában dolgoznak.

10,/ TÓthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót, majd felkérte a dr. Dani §ándornét, hogy számoljon
be az Felüglelő Bizottság jelentéséről.

Dr. Dani Sándorné elmondta, hogy a küldöttek a Felügyelő Bizottság jelentését kézhez kapták. A
beszámolókban mindent rendben találtak, az ott leírtak minden jogszabálynak megfelelnek, azokat
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elfogadásra javasolják. Felhívta a figlelmet arra, hogy nagyon fontos az Egyesület tagságának
fiatalítása, az Ő bevonásuk az egyesületi munkába, valamintlavasolta, hogy az Eryésületúira§ályázzon
pl. Tudományos konferenciá k szervezésére.

7t./ TÓthné Kis Klára megkÖszÖnte a beszámolót, majd megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy van_
e az Egléb napirenddel összefüggésben bárkinek közlendője, de nem volt.

72/ E^ kÖvetően megkérdeáe a jelenlévő küldötteket, hogy van-e a Hozzászőlások napirenddel
kapcsolatban bárkinek közlendője, de nem volt.

Eá követően szavazást kért a küldöttektől.

t3./ Beszámoló az Egyesület 2076. évitevékenységéről:

Szavazás: igennelszavazott: 23fő
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

1-/K/77. sz. határozat: A KÜldÖttgyűlés az Eglesület 2016, évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

t4/ Beszámoló az Eryesület 2Ot7. évi terveiről:

Szavazás: igennel szavazott: 23tő
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

2'K/t7. sz.határozat: A KÜldÖttgyűlés az Eryesület 2Ot7. évi terveiról szóló beszámolót elfogadta.

75./ Beszámolő a 2076. évi költségvetés teljesítéséről és a 2Ot7. évi költségvetési előirányzatről:

Szavazás: igennel szavazott: 23tő
nemmel szavazott:
tartózkodott: - 1 '.'''''.:'

3 ' "|7. sz. haiározat: A Küldöttryűlés a 2!at6. évi költségvetés teljesítéséről és a 2077. évi
kö ltségvetési elői rá nyzatról szó ló j el entést etfogadta.'

16./ 
^ 

Fel üryelő Bizottság jelentése:

Szavazás: igennelszavazott: 23fő
nemmel szavazott:
tartózkodott: -

4/K/77. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyeló Bizottság jelentését elfogadta.

t7./ TŐthné Kiss Klára levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek és Miniszteri
Elismerő Oklevelek átadására az Építők Napján, 2Ot7. június 2-án kerül sor. A kitüntetetteket Koska
János elnökségi tag méltatta.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kap:



Finomkerámia Szakosztály: Tóth Lajos
Kő és Kavics Szakosfiály: Bobály János
Tégla és Cserép Szakosztály: Fabók Zsuzsa
Uveg Szakosáály: Kuhár László, Sápí Lajos, Borbély János

M in iszteri El ismeró oklevél kitü ntetésben részesü l :

Üveg Szakosztály: Sápi lstván

t8./ Az.Örökös tagoknak az okleveleket Asztalos lstván elnök adta át.

Az Eryesület új Örökös Ta$ai:

Beton Szakosztály:
Kő és Kavics Szakosztály:
Üveg Szakosztály:
Üveg Szakosztály:
Uveg Szakosztály:

Fülöp Antal
kelemen Attila
Gurmaípéter
Sápi Lajos
Bak Lajos

19./ Asztalos lstván elnök zárszavában megköszönte a küldöttek és a me$elent vendégek részvételét.
Eá követően a Küldöttgrűlést bezárta,

készítette:

Tóth-Asztalos Réka

Hitelesítők:

éa"o{rq
Laczkó László
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