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E M L É K E Z T E T Ő  
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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 napi-
rendet, annak megváltoztatására nem tettek javaslatot.  
 
1. Napirend: A Küldöttgyűlés előkészítése, beszámolók elfogadása 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A vezetőségi és szakosztályi beszámolók többsége beérkezett a titkárságra. A Beton és a Szigetelő Szakosztály 
beszámolója még hiányzik. A Beton szakosztály jelenlévő képviselői szerint a beszámolót már elküldték, ha nem 
érkezett meg, akkor pótolják. 

A Tisztújító Küldöttgyűlés időpontja: 2019. május 14. kedd 1400 óra, helyszín: Messer Hungarogáz Kft. IV. (külső) 
Váci út 117. 

 
2. Napirend: A Küldöttgyűlés forgatókönyve  

Előadó: Kárpáti László – az elnökség tagja 

Asztalos István elnök úr nyitja meg a Közgyűlést, majd felkéri Kárpáti Lászlót, hogy vezényelje le a Küldöttgyű-
lést, mint levezető elnök. A levezető elnök tisztázza a szervezeti, ügyrendi kérdéseket, majd ismerteti a Közgyű-
lés napirendjét. 

Ennek elfogadása után a három szakmai előadás és a diplomadíjak átadása következik.  

Ezt követi a Küldöttgyűlés hivatalos programja, a beszámolók valamint a Felügyelő bizottság jelentése, melyekről 
külön-külön kell szavazni. 

Ezt követően Koska János felolvassa a Szilikátiparért Emlékérem, illetve miniszteri kitüntetésben részesülők mél-
tatását. A kitüntetések átadására az Építők Napján fog sor kerülni 2019. május 31-én. 

Ez után Asztalos István átadja az örökös tagoknak az oklevelet, majd megtartja elnöki zárszavát. 
 

3. Napirend: A Diplomadíj pályázat értékelése 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

16 pályázat érkezett be, ebből hatan nem adták be a diplomatervet, csak a rövid összefoglalót és mellékleteket. 
Felszólításra négyen ezt utólag pótolták, így csak két pályázatot kellett kizárni az értékelésből. 

Megköszönte a bírálóknak, hogy elkészítik  a bírálatokat. Néhány kolléga jelezte, hogy érintett a pályázatoknál, 
ezért ők nem vesznek részt az értékelésben. Jelenlévők elfogadták azt a javaslatot, hogy 3 első díjat adjunk ki 
kategóriánként (A három kategória: geopolimer, épület és kötőanyag – beton – kőzet.). A geopolimer témában 
már elkészült a bírálat, amely szerint Fejes András Márk munkája volt a legjobb, így az ő előadása már biztos a 
Küldöttgyűlésen. A másik két témában még tart az értékelés. 

Józsa Zsuzsa szerint figyelembe kellene venni azt a szempontot is, hogy a pályázó BSc-s, MSc-s, illetve Osztat-
lan képzésben vett-e részt és az azonos képzésnek megfelelő pályázatokat hasonlítsuk őssze és képzésenként 
díjazzunk. Az erre vonatkozó felmérését elküldi Asztalos Istvánnak kérve annak figyelembevételét. 

Mucsi Gábor egy kompromisszumos megoldást javasolt: maradjon a 3 kategória, és külön díjazásban részesítsük 
a Zsuzsa által javasolt másik kategóriák legjobbját is, valamint a összes díjazott kapjon egy szép emléklapot, 
megköszönve a munkájukat. 

Ezt a javaslatot az ülés résztvevői egyhangúan támogatták. 
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4. Napirend: 2018-ben adományozható kitüntetésekre javaslattétel 

Előadó: Koska János – az elnökség tagja 

A Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésre beérkeztek a javaslatok: 

Szilikátiparért Emlékéremre: 

 Cement Szakosztály: Dr. Csőke Barnabás 

 Finomkerámia Szakosztály: Dr. Svoboda Vilmos 

 Tégla és Cserép Szakosztály: Mattyasovszky Zsolnay Eszter 

 Üveg Szakosztály: Libál Lajos György, Pálmai Gyula 

 ÉPA volt főszerkesztője: Dr. Borosnyói Adorján 

 ÉPA szerkesztőbizottsági tag: Sergey N. Kulkov 

Örökös Tagok oklevélben részesülnek 2019-ben: 

 Cement Szakosztály: dr. Dobos Imre 

 Cement Szakosztály: dr. Verdes Sándor 

 Finomkerámia Szakosztály: Gyarmati Béla 

 Szigetelő Szakosztály: Haraszti László 

 Üveg Szakosztály: Kosinsky Miklós 

 Tégla és Cserép Szakosztály: Mattyasovszky Zsolnay Eszter 

 

Koska János felolvasta a javasolt kitüntetettek rövid méltatását. Asztalos István elnök úr javasolta, hogy vegye fel 
az ülés Antal Józsefnét is a Szilikátiparért Emlékérem kitüntetettek közé, mert hosszú évek alatt, ha nem is 
szakmailag, de példamutató munkájával sokat tett az Egyesületért.  

Az ülés résztvevői a kibővített javaslatot egyhangúan megszavazták. 

Antal Józsefné ismertette, hogy a napokban érkezett egy levél, amely alapján agy Miniszteri Kitüntetés is való-
színűleg adományozható, de erről csak később születik döntés. Az IB résztvevői egyhangúan úgy határoztak, 
hogy ha lesz ilyen kitüntetés, azt Antal Józsefné kapja, ha nem akkor marad az eredeti javaslat.  
 

5. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr ismertette, hogy tavaly a Küldöttgyűlés Lackó Lászlót választotta meg a Minősítő Bizottság elnöké-
nek. Az alapszabály szerint a tagokat az elnökségnek kell megválasztania. Az akkori jelölőbizottság javaslatát az 
elnökség elfogadta. 

Határozat (2019/01. sz.): 

A javaslatot a testület megtárgyalta és egyhangúan támogatta a javasolt két tag felvételét a Minősítő Bizottságba: 

 Dr. Wojnárovits Lászlóné 

 Dr. Korim Tamás 

Az elnök úr és dr. Balázsi Csaba vett részt a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol 2 szekcióban (Műszaki Tudományi, valamint Kémiai és Vegyi-
pari Szekció) tartottak igen nívós előadásokat a diákok. A konferenciáról készült kiadványokat megtekinthették az 
ülés résztvevői, ami a későbbiekben az Egyesület irodájában lesz hozzáférhető. 

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

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


