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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 az előzetesen kikül-
dött napirendet, annak megváltoztatására nem tettek javaslatot. 

Az elnök úr a napirendek megtárgyalása előtt közreadta azt a kiadványt, amelyet a Gábor Dénes díj ünnepélyes átadásán a 
Parlamentben kapott és amelyben dr. Balázsi Csaba is szerepel. A kiadvány a későbbiekben az Egyesületben hozzáférhető. 
 
1. Napirend: Az Építőanyag c. lap megjelenésének ütemezése 
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Nagyon örvendetes, hogy már állandóan hat lapszámmal jelenik meg a folyóirat. Tavaly év végén azonban torlódás adódott. 
Ezt elkerülendő Gyurkó Zoltán főszerkesztő egy megjelenési ütemtervet készített az alábbiak szerint: 
 

 
A 2020/2 számra várhatóan sikerül majd az ütemterv szerinti határidőket betartani és azt követően a táblázat szerint fognak a 
feladatok teljesülni. 

 

Gyurkó úr kéri, hogy segítségként szeretne egy segédszerkesztőt kapni. Az ülés résztvevői ezzel egyetértettek. 
 
2. Napirend: „Az Üveg Nemzetközi Éve – 2022.” kezdeményezés támogatása 
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke és dr. Simon Andrea – egyetemi docens 

Dr. Simon Andrea a Miskolci Egyetem docense meghívott vendégként előadta, hogy az ENSZ felé fordulnának, hogy 2022. 
legyen az Üveg Nemzetközi Éve és ehhez kérné Egyesületünk támogatását. A műszaki területen szokásos, hogy minden 
évben valamely szakterületről nevezik el az évet. Ilyen volt tavaly a Periódusos rendszer Éve. A sürgősségre való tekintettel 
az elnök úr már ki is küldte az illetékes spanyol professzor asszonynak a támogató levelet. 

A kezdeményezők célja, hogy felhívják mind a szakma, mind a társadalom figyelmét az üveg fontosságára. A szakmától, az 
oktatási intézetektől, intézményektől, az egyesületektől várnak ötleteket, hogy ki-ki mivel tudna hozzájárulni a témához. Le-
hetne konferenciát szervezni, cikkeket írni, előadásokat tartani. Már több cég is csatlakozott, elismerve a téma hasznossá-
gát. Külföldről is van érdeklődés, és a fejlődő országokat is szeretnék bevonni.  

Az ülés résztvevői is elismeréssel szóltak a kezdeményezésről. 
   
3. Napirend: Diplomadíj pályázat 2021. ütemterve  
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A 2021. évi diplomadíj pályázatra a felhívást 2020. októberig ki kell küldeni, hogy a diplomások részt tudjanak rajta venni. A 
beadási határidő 2021. március 31. lenne. Beadhatják majd diplomatervüket a pályázatra a friss diplomások és azok is, akik 
a diplomájukat 2019. április 1. után védték meg. 

Az elnök úr időben összeállítja a kiküldendő pályázati felhívást és eljuttatja az ülés résztvevőihez, kikérve a véleményüket, 
hogy később ne legyen probléma a kiírásnál. 



 

 

 
4. Napirend: A 2019. évi pénzügyi helyzet értékelése, 2020. pénzügyi terve  
Előadó: Koska János – az elnökség tagja 

Tavaly 6 millió Ft körüli kiadást és kb. ugyanennyi bevételt terveztünk, és ez nagyjából teljesült is, így az Egyesület alaptőké-
je lényegében nem változott. 3,8 millió Ft jött be a vállalatoktól, 479.000 Ft volt az egyéni tagdíj, és 106.000 Ft az szja 1%-ból 
származó bevétel. Ezen kívül igen hasznos volt az egyes rendezvényeknél a külföldi résztvevők támogatása (500.000 Ft). A 
kiadásoknál az Egyesület központi költsége 1,9 millió volt (ülések, díjazások, szakmai konzultációk, szenior találkozó, stb.). 

Hasznos a pályázati rendszer is, amitől nem szabad sajnálni a befektetett pályázati díjakat, mert a jövőt építik a fiatalok. 

Minden hónapban a bank küld egy részletes kimutatást, ő ellenőrzi azt, az okmányfegyelem biztosítva van, a pénzgazdálko-
dásunk megfelelően bizonylatozott. 
 
5. Napirend: A Küldöttgyűlés előkészítése, határidők, az elnökség mandátuma 
Előadó: Antal Józsefné 

Antal Józsefné ismertette a 2020. évi eseményeket, határidőket: 

Küldöttgyűlés időpontja: 2020. május 12. kedd 1400 óra, Messer Hungarogáz Kft, IV. (külső) Váci út 117. 

— Előadás témája: Kalandozások ipar és művészet határán. Balogh Eleonóra, Ferenczy Noémi díjas üvegművész 

— Beszámolók, 2020. évi rendezvénytervek beküldési határideje: február 28. 

— Szilikátiparért Emlékéremre Javaslattétel határideje: február 28. 

— Szenior találkozó: Március 24. kedd 1330  Bécsi út 120. 408. terem 

Örökös tagok 2020-ban: 

— Dr. Nemesné Polonyi Erzsébet – Finomkerámiai Szakosztály 

— Dr. Gömze A. László – Tégla- és Cserép Szakosztály 

— Dr. Józsa Zsuzsa – Beton Szakosztály 

A szakosztályok nézzék át a taglistájukat, nehogy valaki kimaradjon. 
 

6. Napirend: Egyebek 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A 2018. évi Közgyűlési jegyzőkönyvben a vezetőségválasztás hibásan 2012.05.15-ig került meghatározásra, de dr. 
Hardicsay Sándor ügyvéd úr ezt kijavította és az Ügyészséghez már helyesen került beadásra: így a vezetőség mandátuma 
2021. május 15-ig szól. A honlapon az évszám tévesen 2018-2020., amit javítani szükséges 2018-2021-re. 

Kárpáti László megemlítette, hogy korábban volt arról szó, hogy a szakosztályok rendezvényein a társszakosztályok rendez-
vényeit hirdessék meg. Nekik március 4-én lesz egy konferenciájuk, és ha a társszakosztályok időben megadják a rendez-
vényeiket, akkor azokat ott meghirdethetnék. Az ülésen résztvevő szakosztály-vezetők ezt megköszönték.  

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

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


