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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 szakosztályok őszi rendezvénytervei 

Előadó: Szakosztályvezetők 

A Szigetelő Szakosztály november 28-án tartja a Miskolci Egyetemen a szigetelési technológiák konferenciáját, mely in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előadók adottak, többek között a Miskolci Egyetemről, a BME-ről, az ÉMI-ből, az elő-
adások címeit még egyeztetni kell. A témák többek között: az energiahatékonyság, a tűzvédelmi perlit, töltött téglák. 

Az Üveg Szakosztály november 12-én tartja őszi konferenciáját a Ráth Hungáriánál. Remélik, hogy külföldi előadókat is 
sikerül beszervezni. Egy üvegművészt is meghívtak, színesítve azzal is az előadásokat. 

A Tégla- és Cserép Szakosztály november 7-8-án tartja a hagyományos Téglás Napokat, a Magyar Téglás Szövetséggel 
közös rendezésben. Az első napon, amely a a Globall Hotel Telki szállodában lesz megtartva az előadások a régi téglaipari 
technológiákról, gyártmányokról, ill. a Wienerberger Téglaipari zRt. solymári gyárának rekonstrukciós fejlesztésének ered-
ményeiről szólnak. A második napon a résztvevők megtekinthetik az előadáson hangzottakat a valóságban is a solymári 
téglagyárban. 

A Beton Szakosztály nem tervez őszre rendezvényt, majd csak tavasszal, a Cement Szakosztállyal közösen szeretnének 
egy ankétot szervezni aktuális témákról. 

A Kő és Kavics Szakosztály szeptemberben tartotta kétnapos Díszítőkő Konferenciáját Tatán, a Süttői kőbánya megtekin-
tésével. Sajnos a konferencián csak kevesen vettek részt, a helyi kőfaragók sem jelentek meg. Ott voltak viszont a kőfaragó 
szakmunkásképzős iskola hallgatói közül többen is. 

Ősszel, ill. december elején a szokásos, zsíros kenyeres szezonzáró, évértékelő ülésüket természetesen megtartják. 

A Finomkerámiai Szakosztály már megtartotta tavasszal a konferenciáját. Október elején dr. Balázs Csaba elnök részt vett 
Kínában egy konferencián, ahova a Finomkerámiai Szakosztály elnökeként kapott meghívást. 

Asztalos elnök úr emlékeztetőül megjegyezte, hogy december 10-én lesz az évzáró elnökségi és IB ülés a tavalyi évhez 
hasonlóan az óbudai étteremben.  
 
2. Napirend: Az Építőanyag folyóirat honlapjának modernizálása 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A honlapot idén már megújították, de a mögötte levő szoftver már nagyon elavult. Ahogy fokozódik az ismertség, egyre ope-
ratívabb hozzáférés szükséges, pl. meg kellene teremteni a cikkenkénti hozzáférhetőséget. Kértek egy árajánlatot, mely 
szerint kb. 400.000 Ft a fejlesztés munkadíja és kb. 360 dollár a szükséges szoftverek a licencdíja. Az arculat kifejlesztését 
80.000 – 140.000 Ft-ért vállalja a szerkesztő. A honlap fejlesztésével az ülés résztvevői egyhangúan egyetértettek. 

Határozat (2019/02. sz.): 

Az Elnökség – az IB támogatása mellett – egyhangúlag elfogadta, hogy az Építőanyag c. lap honlapjának modernizá-
lását fentiek szerint rendeljék meg. 

 

Dr. Gömze A. László javasolta, hogy az ICI impact factoros oldalhoz is csatlakozzunk és regisztráljunk, melynek költsége kb. 
100 Font, amit ő vállalna. Elindultunk egy fejlesztési úton és ez egy következő lépés lenne. Az ötletet a résztvevők egyhan-
gúan támogatták. 



 

 

 

3. Napirend: Egyéb  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

93 éves korában elhunyt dr. Grofcsik Elemér, aki 1949-től tagja az Egyesületnek. Az ő édesapja volt Grofcsik János, aki az 
Egyesület egyik alapítója volt. Asztalos úr rövid megemlékezésben kiemelte, hogy a finomkerámia-ipar egyik meghatározó 
személyisége volt. 

Az 1%-os hozzájárulásból 106.700 Ft folyt be az Egyesület kasszájába a 2018-as évből, ami nem sok, de jó hír, hogy vala-
mivel több, mint 2017-ben. 

Október 2-án az Európa Hajón sétahajózással egybekötött Beton Fesztivált rendeztek, ahol Berényi Noémi volt az egyik 
előadó, aki felvetette, hogy szívesen létrehozna egy klubszerű tevékenységet az Egyesület keretein belül, amelyben össze-
hívnák a finom betonnal foglalkozó kollégákat. Ha a betonosok látnak ebben fantáziát, vegyék fel vele a kapcsolatot. 

Dr. Antal Józsefné, Betty megjegyezte, hogy az egyéni tagdíjak befizetésével voltak hiányosságok, ezért a közeljövőben 
elküldi a csekkeket az elmaradások befizetésére. 

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

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: dr. Antal Józsefné 


