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Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Az ülést Asztalos István úr vezette a kihelyezett helyszínen, az Új Sipos Halász-
kertben. 

Asztalos István elnök úr köszöntötte az ülés résztvevőit, majd javaslatot tett az 1. és 2. napirend felcserélésére. Az ülés 
résztvevői egyhangúan megszavazták a változtatást.  
 
1. Napirend: A 2018. évi tervezett rendezvények – szakosztályvezetők 

Előadók: szakosztályvezetők 

A Finomkerámiai Szakosztály március–áprilisra tervezi a Finomkerámiai Szakmai Napokat, amelyen kiválasztanak egy küldöt-
tet a torinói nemzetközi konferenciára. A szakosztály továbbra is tevékenyen részt vesz az SZTE támogatásával vagy szakmai 
közreműködésével megrendezett konferenciákon, így jövőre a Floridában megrendezendő Amerikai Társaság konferenciáján. 

A Tégla- és Cserép Szakosztály jövőre is egy nagyrendezvényt szervez ősszel a kétnapos Téglás Napokat. Ennek helyszínét 
és programját később határozzák meg. Az idei konferenciát Székesfehérváron rendezték igen nagy sikerrel és rekord részvé-
tellel, melynek fő témája a művelt, ill. felhagyott bányák, degradált területek gazdaságos ökológiai hasznosítása volt. 

A Beton Szakosztály a Cement Szakosztállyal közös szervezésben szeretne április–májusban a Miskolci Egyetemen egy 
ankétot tartani, melynek előadásait később tűzik ki. Remélik, hogy sok fiatal fog részt venni rajta, és megpróbálnak minél több 
hallgatót beléptetni az Egyesületbe.  

Az újjá alakult Szigetelő Szakosztály januárban összeül, hogy megbeszéljék a megújulásra és a taglétszám bővítésére vonat-
kozó elképzeléseket. Ősszel terveznek egy rendezvényt a szigorodó hőszigetelési szabályokról, az új tűzvédelmi előírásokról, 
figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket.  

A Kő- Kavics Szakosztály március 7–8-án tartja a Kő- Kavics Bányásznapokat Velencén. Szeptember második felében ren-
deznék meg Tatán a Díszítőkő Konferenciát. Január 6-án mérnök-továbbképzési tanfolyamot szerveznek, ahol tájékoztatást 
adhatnak az új előírásokról, pl. az aszfaltra, a betonokra, az alaprétegekre vonatkozóan. 

Az Üveg Szakosztály két konferenciát tervez: az egyiket májusban Budapesten, a másikat ősszel Miskolcon vagy Debrecen-
ben.  

 
2. Napirend: A 2018. év értékelése, 2019. évi testületi ülések 

Előadó: Asztalos István 

Több szempontból is sikeres volt a 2018-as év. 

Az ügyvéd úr megírta az Alapszabály szükséges módosításait, amelyet a küldöttgyűlés májusban jóváhagyott és a Fővárosi 
Törvényszék szeptember 10-i végzésével azt el is fogadta, bejegyezve az új elnökséget. 

Az új honlap is elkészült, az apróbb pontosítások is átvezetésre kerültek, továbbá elkészült az adatvédelmi dokumentáció és 
így a honlap is megfelel az európai adatvédelmi előírásoknak. 

Ismét kiírtuk a diplomadíj pályázatot. Január végén küld még az elnök úr egy emlékeztetőt az egyetemekre. 

100.000 Ft-al támogatta az Egyesület a XXXIV.OTDK konferenciájának megszervezését. 

Az Építőanyag főszerkesztője dr. Borosnyói Adorján jövőre már nem vállalja el a főszerkesztői tisztséget. Az elnök úr javasol-
ja, hogy írjanak neki egy köszönő levelet és adományozzon neki az Egyesület Szilikátiparért Emlékérmet. A javaslatot az ülés 
egyhangúan elfogadta. 

Elnök úr javasolja, hogy gondolkodjanak az ülés résztvevői az utódról, akinek elkötelezettnek kell lennie, perfektül kell tudnia 
angolul, legyen tudományos előélete, megjelent publicisztikája pl. az Építőanyag c lapban. 

Elnökségi ülések: 

január 29.           kedd   1400 

április 16            kedd   1400 

október 8.           kedd   1400 

december 10      kedd   1400 

Szenior Találkozó:  március 26.  kedd     1330 
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Küldöttgyűlés:            május 14.     kedd     1400 

 

3. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István 

Az egyebek napirendi pontban az elnök úr megköszönte a vezetőség és szakosztályvezetők egész évi munkáját, jutalmakat 
adott át a kerek évfordulót ünneplő tagoknak, majd meghívta a jelenlévőket egy vacsorával egybekötött évzárásra. 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


