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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 meghívóban kikül-
dött napirendet, annak megváltoztatására nem tettek javaslatot.  
 
1. Napirend: Szakosztályok őszi rendezvénytervei 

Előadók: szakosztályvezetők 

A Beton Szakosztály őszre nem tervez, 2019 tavaszán a Cement Szakosztállyal tervez közös rendezvényt. 

A Finomkerámiai Szakosztály csatlakozott a Fiatal Kerámiások hálózatához, amelynek rendezvényein előadásokkal vesznek 
részt. 

Az újjá alakult Szigetelő Szakosztály részéről bemutatkozott Lestyán Mária elnök, aki kifejtette, hogy szívesen együttműköd-
nének a többi szakosztállyal a minden iparágat érintő kérdésekben, mint pl.: környezetvédelem, bányászat, rekultiváció. Tart-
hatnának közös rendezvényeket, részt vehetnének egymás rendezvényein előadásokkal. 

A Kő- Kavics Szakosztály 09. 20-21-én tartotta Tatán Díszítőkő Konferenciáját. Idén karácsony előtt szerveznek még egy 
évzáró rendezvényt. 

A Tégla-és Cserép Szakosztály a Téglás Szövetséggel együttműködve október 18-19-én Székesfehérváron rendezi meg a 
XXXIII. Téglás napokat, melynek első napján szakmai előadások lesznek, a második napon pedig a Fehérvári Téglaipari Kft 
bányaterületén végzett kutatási tevékenység bemutatása. 

Az Üveg Szakosztály november 20-án rendezi meg az Üvegipari Szakmai Konferenciáját Orosházán, ahol egy kemenceátépí-
tés volt, és ezt szeretnék bemutatni. Tóthné Kiss Klára a Szigetelő Szakosztállyal való együttműködéstől nem zárkózik el, bár 
az ő előadásaik főleg a technológiáról, a gyártásfolyamatról, a környezetvédelemről szólnak. Szívesen segítenek kapcsolódó 
témában előadót biztosítani, illetve az esetleges gyárlátogatási igények realizálásában. Rendezvényeik egyébként nyitottak, 
mindenkit szívesen látnak.  

 
2. Napirend: Fővárosi Törvényszék végzése 

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr ismertette, hogy három évente foglalkoznunk kell az Alapszabállyal. Az ügyvéd úr megírta a módosításokat, ame-
lyet a küldöttgyűlés májusban jóváhagyott és a Fővárosi Törvényszék szeptember 10-i végzésével el is fogadott. 

3. Napirend: Felkérés a XXXIV. OTDK rendezésének szponzorálására 

Előadó: Asztalos István 

A BME rektorától jött egy levél, amelyet a meghívóval együtt küldtünk ki, miszerint egy nagy rendezvényt szerveznek, melyre 
szponzorációt szeretnének kérni. A rendezvény a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, amelyre 800 hallga-
tót várnak az ország különböző egyetemeiről, akik a kutatási területüknek megfelelő tagozaton tudományos előadásban 
mutatják be eredményeiket. A legeredményesebb hallgatókat tárgyjutalomban szeretnék részesíteni és ehhez kérnek segít-
séget. 

Asztalos úr 100.000 Ft támogatást javasol. Ezzel az összeggel az ülés résztvevői egyetértettek. Dr. Fenyvesi Olivér felvetet-
te, hogy mivel nagyon sok szekció van, ki kellene választani egy területet, és azt kellene támogatni. Asztalos úr vállalta, 
hogy, ha ismertté válnak a szekciók, küld egy levelet a szakosztályoknak a továbbgondolásra, hogy milyen területre adjuk a 
támogatást. 

    
4. Napirend: Diplomadíj pályázat 2019. 

Előadó: Asztalos István 

Az elnök úr felvetette, hogy nem üti-e a két rendezvény, a diákkonferencia és a diplomadíj pályázat egymást. Az ülés részt-
vevői szerint nem, de arra ügyelni kell, hogy az egyetemeken dolgozó kollégák kövessék nyomon a kiküldött pályázatot, mert 
miután az az intézmény vezetőjének lesz címezve, előfordulhat, hogy elkallódik, nem jut el a hallgatókhoz.  
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5. Tájékoztató az ECerS 2019. Torinói konferencia előkészületeiről 

Előadó: dr. Balázsi Csaba 

Az ECerS 2017 tudományos konferenciát és szakkiállítást a Török Kerámia Társaság és a Szilikátipari Tudományos Egyesü-
let nagy sikerrel rendezte meg tavaly Budapesten. A szimpóziumot most jövőre az olaszok rendezik Torinóban. A legkülön-
bözőbb témákban, mint pl.: innovatív technológia, magas hőmérsékletű folyamatok, szilikát kerámiák, kerámia és művészet, 
additív technológia stb.). December 15-ig lehet a konferenciára jelentkezni. 

 

6. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István 

Az Egyesület részére a 2017. évi 1% szja felajánlás: 72 910 Ft. 

Elkészült az Egyesület új, megújult honlapja, amely tervezéséért Tóth-Asztalos Rékát illeti dicséret. 

Megjelent az európai adatvédelmi rendelet, amelynek alapján elkészítettük a szükséges dokumentációt. Ennek egy része 
már beépült a honlapba is, még az angol fordításra várunk. 

Réka kéri, hogy ha van a szakosztályoknak valami híranyaga, azt időben juttassák el hozzá.  

 

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

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: dr. Antal Józsefné 


