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E M L É K E Z T E T Ő  
 

a  2 0 1 8 . d e c e m b e r  1 0 - 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 a kihelyezett helyszínen, az Új Sipos Halász-
kertben. 

Asztalos István elnök úr köszöntötte az ülés résztvevőit.  
 
1. Napirend: A 2019. év értékelése, 2020. évi testületi ülések 

Előadó: Asztalos István elnök 

 

A 2019. év értékelése: 

Az előző évihez várhatóan hasonló eredményességgel sikeres lesz a 2019-as év is. Részletes eredmények csak az évzárás 
után várhatók, de a következők már ismertek: 

A jogi tandíjakból 3.815.870, az egyéni tagdíjakból 496.000 Ft folyt be, és az egyesület 328.620 Ft támogatást is kapott. 

A személyi jövedelemadó 1%-ából az Egyesület 106.620 Ft-ban részesült.      

A 2019. évi szakosztályi rendezvények: 

2019. március 7–8. XII. Kő- és Kavicsbányász Napok – Velence 

2019. március 19.  Finomkerámia szakosztály konferenciája – MTA Energiatud. Központ 

2019. március 26. Szenior találkozó 

2019. április 24. Beton és Cement szakosztály konferenciája – Miskolc 

2019. május 7. Üvegipari szakmai konferencia – Messer Hungarogáz Kft. 

2019. május 14. Küldöttgyűlés – Messer Hungarogáz Kft. 

2019. szeptember 19–20. X. Díszítőkő konferencia – Tata 

2019. november 7–8. XXXIV. Téglás Napok – Telki 

2019. november 12. Üvegipari szakmai konferencia – RATH Hungária Tűzálló Kft.  

2019. november 28. Szigetelő szakosztály ankétja – Miskolci Egyetem – A rendezvény az első alkalom volt a megújult Szi-

getelő szakosztály életében és igen sikeresnek mondható. Az ankétra külön kiadvány is készült „Szigetelési Technológiák 

2019” címmel. Köszönet érte a szakosztály vezetőségének és külön köszönet Vésztői Zoltánnak a szervezésért és az igen 

színvonalas kiadványért. 

2019. december 12. Kő- és Kavics Szakosztály évzáró rendezvénye BME 

 

A 2020. évi testületi ülések: 

Elnökségi és IB ülések: 

január 28.                kedd   1400 

április 28.                 kedd   1400 

október 13.              kedd   1400 

december 8.            kedd   1400 

Szenior Találkozó:   március 24.  kedd     1330 

Küldöttgyűlés:             május 12.     kedd     1400 
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2. Napirend: 2020. évi tervezett rendezvények 

Előadók: szakosztályvezetők 

A Kő- Kavics Szakosztály március. 5-6-án tartja a Kő- Kavics Bányásznapokat Velencén. Szeptemberben rendeznék meg 
Tatán a Díszítőkő Konferenciát. Májusban vagy júniusban kirándulást terveznek Komlóra egy új beruházás megtekintésére. 
Még az idén, december 12-én csütörtökön rendezik meg a Műegyetemen a szokásos, zsíros kenyeres évzárót. 

Az Üveg Szakosztály két konferenciát tervez: az egyiket április 21-én, a másikat ősszel. Két helyszín van, Budapest és Deb-
recen, de még nem dőlt el, hogy melyik lesz áprilisban és melyik Debrecenben. A program szerint szeretnék meglátogatni 
Debrecenben az üveghab-granulátum gyártó üzemet.  

A Szigetelő Szakosztály ősszel szeretne Miskolcon társszervezőkkel egy konferenciát rendezni, és egy másik rendezvényen 
is gondolkoznak. 

A Finomkerámiai Szakosztály az ideihez hasonlóan március-áprilisra tervezi a Finomkerámiai Szakmai Napokat, az ideivel 
hasonló témakörökben, és egy kisebb rendezvény is elképzelhető. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a külföldi szakmai szerve-
zetekkel. Az ideihez hasonló nemzetközi konferencián jövőre is szívesen részt vennének. 

A Tégla- és Cserép Szakosztály a Téglás Szövetséggel közösen jövőre is egy nagy rendezvényt szervez őszre, a kétnapos 
Téglás Napokat. Ennek helyszínét, témáját és programját később határozzák meg.  

A Beton Szakosztály a Cement Szakosztállyal közös szervezésben szeretne az ideihez hasonlóan április-májusban a Mű-
egyetemen egy ankétot tartani, melynek pontos időpontját és előadásait később tűzik ki.  

 

3. Napirend: Az Építőanyag folyóirat honlapja modernizálásának folytatása 

Előadó: Asztalos István elnök 

A korábban elfogadott és folyamatban lévő honlap felújítást követően, ahhoz kapcsolódóan egy cikkfeltöltő rendszer beveze-
tését javasolja az elnök úr, amelyhez a szerzők, a szerkesztők és a lektorok férhetnek hozzá. A szerző megírja a cikket, fel-
megy az oldalra, regisztráció után belép a rendszerbe a saját jelszavával. Megadja a cikke címét, szerzőket, feltölti a szöveget 
(doc vagy docx formátumban) és külön a képeket. Erre kap egy automatikus visszajelzést, hogy megkaptuk a cikkét. A szer-
kesztő látja, hogy érkezett egy cikk. (Az Építőanyag olyan szakmai folyóirat, amiben csak lektorált cikkek jelenhetnek meg. Ez 
egy szakmai szűrő, hogy színvonalas legyen az újság, szakmailag megfelelő tartalommal.) A szerkesztő a beérkezett cikkhez 
kijelöli a lektort, őt értesíti róla, hogy lektorálnia kellene egy cikket. A lektor belép a rendszerbe a saját jelszavával és letölti a 
cikket.. Lektorálja, majd elkészíti róla a véleményét (pl. megjelenhet, kisebb változással megjelenhet, nagyobb változtatással 
stb.), és azt feltölti a rendszerbe. Erről értesítést kap a szerző, javítja a cikket, ha szükséges. Innen a szerkesztő folytatja a 
munkát (tördelés stb.) a megjelenésig, a szerző pedig látja, hol tart a folyamat a cikkével. Ezzel a rendszerrel szeretnénk ki-
egészíteni a már elkezdett fejlesztést. A cikkfeltöltő rendszer fejlesztése 15 napot vesz igénybe és költsége 250.000 Ft mun-
kadíj, amely tartalmazza a szükséges további szoftverlicenszeket is 100 USD értékben. 
Az ülés résztvevői a fejlesztést egyhangúan támogatták. 

Határozat (2019/03. sz.):  

Az ülés tagjai egyhangúan támogatják a cikkfeltöltő rendszer kiépítését és meghatalmazzák Asztalos István, az 
SZTE elnökét a szerződés megkötésére. 
 

4. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István elnök 

FÖCIK együttműködés. 

Még 2014-ben csatlakoztunk a FÖCIK kezdeményezéshez, melyről együttműködési megállapodás készült. Az együttműkö-
déshez való csatlakozásról a 2014. április 15-i Vezetőségi és IB ülésen döntöttünk. Az első években többféle módon is pró-
báltunk ott aktív szerepet betölteni, melyről elnök úr folyamatos tájékoztatást adott. Szakosztályaink részéről azonban elnök 
úr nem tapasztalt komoly érdeklődést az együttműködéssel kapcsolatban. Fentiek miatt az utóbbi években már inaktívak 
maradtunk, a gyűléseikre nem jártunk. A napokban elnök úr egy levelet kapott Leél-Őssy Szabolcstól, a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat (MKBT) elnökétől, melyben olyan tervekről számolt be, melyeknek várhatóan költségvonzata is lesz. 
Tekintettel fentiekre elnök úr nem látja értelmét a további együttműködésnek és kéri az elnökség és IB meghatalmazását az 
együttműködés felmondására. 
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Határozat (2019/04. sz.):  

Az ülés tagjai egyhangúan meghatalmazzák Asztalos István, az SZTE elnökét a FÖCIK-kel kötött együttműködés 
felmondására. 

Gábor Dénes Díj 2019 

Elnök úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy dr. Balázsi Csabát Gábor Dénes díjra terjesztettük elő, amit elfogadtak és az ün-
nepélyes átadásra meghívták elnök urat is a Parlamentbe december 17-ére. 

Új szerkesztő bizottsági tag 

Dr. Gömze A. László javasolta M. E. CONTRERAS-GARCIA-t, a mexikói UMSNH egyetem professzor asszonyát, a lillafüredi 
ic-cmtp konferenciák egyik szervezőjét és állandó részvevőjét az Építőanyag folyóirat Szerkesztőbizottságába. A Professzor 
Asszony a nanoszerkezetű kerámiák és biokerámiák nemzetközileg ismert és elismert kutatója; H-indexe 71, idézettsége: 
24325 - és eddig már 3-szor publikált folyóiratunkban. Javaslata alátámasztásául megjegyezte, hogy a Miskolci Egyetem 
legtöbbször idézett professzorának Kaptay György akadémikusnak a H-indexe mindössze 30  és idézettsége 3583. Az ülés 
résztvevői ezt az előterjesztést is egyhangúan megszavazták.  

Az egyebek napirendi pontban az elnök úr megköszönte a vezetőség és szakosztályvezetők egész évi munkáját, majd meg-
hívta a jelenlévőket egy vacsorával egybekötött évzáró ünnepségre. 

 

k.m.f. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: dr. Antal Józsefné 


