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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. Az ülés résztvevői egyhangúan megszavazták a napirendet, annak 
megváltoztatására nem tettek javaslatot.  
 
 
1. Napirend: A Küldöttgyűlés előkészítése, beszámolók elfogadása 

Előadó: Asztalos István 

A vezetőségi és szakosztályi beszámolók többsége beérkezett a titkárságra. A Kő és Kavics, valamint a Szigetelő Szakosz-
tály beszámolója még hiányzik. A Szigetelő Szakosztály vezetése teljesen megújul, tőlük nem várható beszámoló a tavalyi 
évről, de a Kő és Kavics Szakosztály sürgősen küldje el a beszámolót. 

Felhívta a szakosztályvezetők figyelmét, hogy a szakosztályoknak 2018. március 13. és április 17. között kellett a küldött- és 
vezetőségválasztó értekezletet megtartaniuk, ahol elnököt, titkárt és küldötteket (10 tag után 1 fő) kellett választani. Az erről 
szóló jegyzőkönyvet is haladéktalanul küldjék el a vezetők a titkárságra. 
 
 
2. Napirend: A Küldöttgyűlés forgatókönyve 

Előadó: Asztalos István — Tóthné Kiss Klára 

A Tisztújító Küldöttgyűlés időpontja: 2018. május 15. kedd 1400 óra, helyszín: Messer Hungarogáz Kft. IV. (külső) Váci út 
117. A Küldöttgyűlés szakmai előadására az elnökség és az intéző bizottság felkérte dr. Józsa Zsuzsannát, a BME Építő-
anyag és Magasépítés Tanszék egyetemi tanárát, aki egy németországi templom megmentéséről tart előadást a Küldöttgyű-
lés előtt. 

Ezt követően Asztalos István elnök úr nyitja meg a Küldöttgyűlést, majd javasolja, hogy Tóthné Kiss Klára vezényelje le a 
Küldöttgyűlést, mint levezető elnök. Szavazás. 

Ezután következnek a szervezeti, ügyrendi kérdések tisztázásai, a napirend elfogadása, a beszámolók és sok-sok szavazás. 
Akit érint, annak Betty elküldi a részletes forgatókönyvet a beszámolók és a szavazások sorrendjéről. 

Az elnök úr részletesen ismertette, hogy az alapszabály szerint a Küldöttgyűlés megadja a felmentvényt a leköszönő elnök-
ségi tagoknak. Megválasztja névre és tisztségekre szólóan három évre az elnökségi tagokat. Az elnökségi tagok maguk 
közül választanak elnököt (9.14. pont). A Felügyelő Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés választja (11.2. pont), az Etikai Bizott-
ság tagjait a Küldöttgyűlés választja (12.1. pont), a Szerkesztő Bizottság elnökét és felelős szerkesztőjét a Küldöttgyűlés 
választja, tagjait az elnökség választja (13.1. pont) és a Minősítő Bizottság elnökét a Küldöttgyűlés választja, tagjait pedig az 
elnökség választja (14.1. pont). 

Az alapszabályba név szerint csak az elnökség tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai kerülnek majd be, így az ő személyi 
adataikra lesz szükség aktuálisan (születési hely, idő; anyja neve; lakcíme), amihez szükség lesz a személyi igazolvány és 
lakcímkártya másolatokra.  
 
 

3. Napirend: Jelölő Bizottság jelentése 

Előadó: Sopronyi Gábor – a Jelölő Bizottság elnöke 

A bizottság, működése során a jelenlegi tisztségviselőket kérte fel tisztségük jövőbeni betöltésére. Két kivétellel a bizottsági 
tagok megtiszteltetésnek vették, hogy továbbra is folytathatják tevékenységüket. Dr. Borosnyói Adorján helyett a javasolt új 
elnökségi tag: dr. Balázsi Csaba, az Etikai Bizottságban pedig a visszavonult Demény Péter helyett a javaslat Mattyasovszky 

Zsolnay Eszter. 
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4. Napirend: 2018-ban adományozható kitüntetésekre javaslattétel 

Előadó: Asztalos István – Koska János 

A Szilikátiparért Emlékérem és Miniszteri kitüntetésekre beérkeztek a javaslatok: 

Szilikátipari Emlékéremre:  Dr. Arató Péter Finomkerámiai Szakosztály 

  Kóti Imre Tégla- és Cserép Szakosztály 

  Margit Ferenc Üveg Szakosztály 

  Kelemen Attila Kő és Kavics Szakosztály 

Miniszteri Kitüntetésre: Dr. Gálos Miklós Kő és Kavics Szakosztály 

Kelemen Attila kivételével a jelenlévők mindenkinek elmondták a méltatását, amelyek alapján az ülés résztvevői egyhangúan 
megszavazták a kitüntetésüket. Kelemen Attila esetében az a határozat született, hogy ha a javaslattevő elküldi a méltatást, 
akkor arról interneten szavaznak az IB tagjai. 

Az elnök úr felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell említeni a küldöttgyűlésen annak az indiai professzornak a nevét is, 
akinek a Szilikátiparért Emlékérem kitüntetését az IB már januárban megszavazta és az átadás is megtörtént. 

A korábbi hagyományoknak megfelelően a Küldöttgyűlésen csak a méltatások felolvasására kerül majd sor, a kitüntetések 
átadása az Építők napján lesz 2018. június 8-án a VASAS székházban (1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.). 
 
 

5. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István 

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, elkészült az Egyesület új honlapja. Tóth-Asztalos Réka továbbra is várja azt, hogy 
az elnökség és az IB tagjai esetleges észrevételüket megtegyék. A Cement szakosztály bevezetőjéből kivettük a Cemkut 
megemlítését, amit dr. Mucsi Gáborral előzetesen egyeztettünk. 

Felmerült, hogy mi szerepeljen a Hasznos menüpont alatt szereplő „Kapcsolataink”, és mi a „Hasznos linkek al-
menüpontban?  

A „Kapcsolataink” al-menüpont alapvetően jó, de a „Hasznos linkek” al-menüpontban csak két link szerepel: banyajog.hu és 
cemkut.hu (ide került be a Cemkut Kft., mint hasznos link). 

Ha az elnökség és az IB tagjainak van valami ötlete, hogy esetleg mit tegyenek be még ebbe a két al-menüpontba, akkor 
várjuk az erre vonatkozó javaslataikat. 

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

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: dr. Antal Józsefné 

Jóváhagyta: Asztalos István 


