
 

 

E M L É K E Z T E T Ő  
 

A  2 0 1 9 .  j a n u á r  2 9 - i  V e z e t ő s é g i  é s  I B  ü l é s r ő l  

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: Az Építőanyag c. lap főszerkesztőjére javaslat 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke  

Dr. Borosnyói Adorján kérte, hogy miután hosszú távra tervezi külföldi tartózkodását, lemond az Építőanyag folyóirat főszer-
kesztői tisztségéről. Utódjának Gyurkó Zoltánt a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztő mérnökét javasolja, aki perfekt 
angol és német nyelvtudással rendelkezik, jelenleg oroszul is tanul. 

Dr. Gálos Miklós javaslata: Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Eszter, okleveles építőmérnök, tűzvédelmi tervező szakmérnök, aki 
bár angolul, franciául és németül is beszél, de nyelvtudása csak németből és franciából perfekt. 

Az Elnökség és IB tagjai mindkét jelölt önéletrajzát megkapták. Az elnök úr ismertette, hogy bár a szavazásra feltett kérdé-
sekben – az Alapszabály szerint – az öt fős Elnökség dönt, a demokrácia jegyében megszavaztatják az IB tagokat is, és csak 
vitás esetekben dönt az Elnökség. 

A visszajelzések szerint mindkét jelölt egyértelműen támogatható. Az elnök úr egyeztetett dr. Borozsnyói Adorjánnal és dr. 
Gömze A. Lászlóval is és a következő kompromisszumos javaslatot teszi: dr. Borozsnyói Adorján vállalja, hogy vezető szer-
kesztőként továbbra is segít a munkában, főszerkesztőnek Gyurkó Zoltánt javasolja (a perfekt angol nyelvtudás ebben a pozí-
cióban nélkülözhetetlen) és dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Esztert javasolja felvenni a szerkesztő bizottságba (német és francia 
nyelvterületen segítségére lehet a lapnak publikációk szerzésében és lektorálásában). 

Dr Salem G. Nehme, a Beton Szakosztály elnöke is jelentkezett, hogy szívesen lenne szerkesztő bizottsági tag (arab nyelvte-
rületen sok kapcsolata van és segítségére lehet a lapnak publikációk szerzésében és lektorálásában). 

Jelenlévők alaposan megvitatták a napirendet és végül a fenti javaslatokkal az Elnökség és az IB jelenlévő tagjai mindnyájan 
egyetértenek és támogatják. 

  

2. Napirend: Diplomadíj pályázat helyzete 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Három egyetemről jött már visszajelzés, kirakták, ill. meghirdették a pályázatot, sőt már 3 pályázat be is érkezett, bár 2019. 
március 31. csak a határidő. Az elnök úr javasolta, hogy várjuk meg ezt az időpontot, majd rövid időn belül állítsuk össze, 
hogy milyen szakterületekről érkeztek a pályázatok. Ennek ismeretében ki lehet jelölni a bíráló bizottságot, a díjazottak sor-
rendjét fel lehet állítani és azt a Küldöttgyűlésen ki lehet hirdetni. 

3. Napirend: A Küldöttgyűlés előkészítés, határidők  

Előadó: Antal Józsefné 

  Küldöttgyűlés időpontja: 2019. május 14. kedd  1400 

  Küldöttgyűlés helye:  Messer Hungarogáz Kft., IV. (külső) Váci út 117. 

  Beszámolók, 2019. évi tervek leadása:   február 28. 

  Szilikátiparért Emlékéremre javaslat:  február 28. 

  Szenior találkozó:  március 26. kedd  1330    
 

Örökös tagok 2019-ben: 

Dr. Verdes Sándor  -  Cement Szakosztály 

Kosinsky Miklós  -  Üveg Szakosztály 

Gyarmati Béla  -  Finomkerámia Szakosztály 

Szitnyai György  -  Kő és Kavics Szakosztály     
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4. Napirend: A 2018. évi pénzügyi helyzet értékelése, 2019. évi terv. 

Előadó: Koska János – az elnökség tagja 

Készül a beszámoló, de az már látszik, hogy sikeres, eredményes évet zártunk. Sikeres rendezvényeket szerveztek a szak-
osztályok, de jövőre is törekedniük kell a rendezvényeknél a nyereségességre, de legalább is a null szaldóra. 

A legfontosabb tevékenységünk az Építőanyag folyóirat kiadása volt. 2018-ban 4 helyett már 6 szám jelent meg, megújult az 
SZTE honlapja. Nem szabad sajnálni a pénzt a laptól, mert az a zászló vivő, mindent biztosítani kell a számára. 

Jelenleg ingyen dolgoznak a szerzők, de kitűzés, hogy egyszer majd fizessenek azért, hogy bekerülhessenek a lapba, és ez 
ma már reális célnak tűnik. 

Az elnök úr szerint az olyan, látszatra nem hasznos dolgokat is finanszírozni kell, mint pl. a diplomamunka vagy a szenior 
találkozó. 

 

5. Napirend: Egyebek  

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

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


