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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: Rendezvények online megrendezési lehetőségei 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A napirend írásos anyagát az ülés résztvevői írásban is megkapták, ezért az elnök úr csak röviden ismertette.  

Az Egyesület a  COVID-19 járvány alatt is megtarthatná szokásos rendezvényeit, ehhez mindenekelőtt szükség van egy meg-
felelő szoftverre, egy laptopra vagy számítógépre erős internet kapcsolattal, egy komolyabb kamerára és mikrofonra és egy 
olyan emberre, aki ismeri a rendszert és a rendezvényt is levezényli. Az a véleménye, hogy ha a szakosztályok közül valaki 
igényli, akkor ki lehet próbálni, mert egy havi előfizetéssel 4500 Ft-ból megoldható (a műszaki berendezések kölcsönzése is 
megoldható). Több rendezvény esetén a drágább szoftvert és a műszaki berendezéseket is meg kellene venni, ezért jó lenne, 
ha bevételt is hozna a rendezvény (szponzor, szünetben hirdetés, stb.). 

Lestyán Mária a Szigetelő Szakosztályból a rendszert jónak tartja, ők terveznek is egy konferenciát a miskolci egyetemen, 
bevonva más egyetemet is, ott azonban rá tudnak csatlakozni az egyetem rendszerére. Vannak ugyan olyan gyártók, akik 
szponzorálnának, de most a vírus miatt levették az összes marketingköltségüket.  

Tóthné Kiss Kára az Üveg Szakosztály részéről az őszi konferenciáját, amelyet novemberre tervezett, on-line módon nem 
tervezi megszervezni. Az Üveg Szakosztály és Magyarország képviseletében dr Simon Andrea vesz részt 2020. október 22-
én a Nemzetközi Üvegszövetség (ICG) soron következő on-line módon megszervezésre kerülő ülésén. Novemberben lesz az 
ICG TC 13 környezetvédelmi bizottsági ülés, amelyen Ferenci Péter magyarországi képviselő vesz részt. Ha lesznek közzé 
tehető érdekes információk, felteszik a honlapunkra. 

A Finomkerámiai Szakosztály részéről dr. Balázsi Csaba kifejtette, hogy az egyetemeken, a kutatóintézetekben már működik 
a Zoom szoftver és tudják is használni. A kérdés az, hogy nem zárkóznak-e el a honlapban való közléstől. Szerinte ez azon-
ban nem olyan akadály, mert ha a felvett anyag elkészül, akkor szerinte minden további nélkül átadják az anyagot. 

A Tégla és Cserép Szakosztály részéről Sopronyi Gábor szerint is támogatható az online rendszer, de idén ők sem élnének 
vele, mert a hagyományos Téglás Napok mindig is a baráti összejövetelről, a személyi kapcsolatok elmélyüléséről szóltak. A 
tagság egy része éppen csak vegetál, vagy nincs is már az iparban, a konferenciát baráti összejövetelnek tekintik. A multi 
cégek, akik szponzorálhatnának viszont elutasítják a tagságot, a szövetséget tekintik partnerüknek. 

Az elnök úr szerint mindenki gondolja át és ha van valamelyik szakosztálynak ilyen igénye, akkor jelezze és akkor megven-
nénk a szoftvert. Ezt megírja e-mail-ben minden szakosztályvezetőnek. De kipróbálhatnánk már a következő IB ülésen is. 
Jövőre valószínűleg már ezt a rendszert használjuk a küldöttgyűlésen, hiszen a diplomamunka-előadások miatt erre feltétlen 
szükség lehet.  
 

2. Napirend: Szakosztályok őszi rendezvénytervei 

Előadók: szakosztályvezetők 

Az Üveg Szakosztály október 22-én tart egy online konferenciát, de ez nem érinti az egyesület online rendezvényi rendsze-
rét. Novemberben lesz egy bizottsági ülésük, amelynek anyagát, ha van valami érdekes információ, felteszik a honlapunkra. 

A Finomkerámiai Szakosztály csatlakozik más online rendezvényekhez. A hagyományos rendezvényeket mindenhol elha-
lasztották a jövő évre. Novemberre terveznek egy néhány előadásos online rendezvényt és esetleg kipróbálják az egyesület 
online rendszerét. 

A Kő-és Kavics Szakosztály (dr. Gálos Miklós) minden évben év végén szokott egy rendezvényt tartani, amely főleg a sze-
mélyes kapcsolatok ápolása a fő cél. Ez a rendezvény idén elmarad. 

A többi szakosztály sem tervez személyes jelenléttel való rendezvényt az idén, az online rendezvénnyel kapcsolatos tervei-
ket az előző napirendi pontban már ismertették. 



 

 

 

3. Napirend: Tájékoztatás az ITM együttműködésről  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az ITM együttműködésről március 12-én volt az utolsó egyeztetés. A Boros Anitával folytatott beszélgetés során nagy érdek-
lődést tanúsított az Építőanyag folyóirat és annak impact faktora iránt. Március 24-én elküldtük a javaslatainkat, melyre jelez-
ték, hogy egyelőre nincs találkozás, de tájékoztatást kértek minden héten pénteken egészen júliusi 3-ig. Ezt követően volt 
még egy személyes találkozó július 6-án. Augusztus 25-én volt egy online tájékoztatás, de ez a rendszer technikai problémái 
miatt volt túl sikeres. 

A koronavírus járvánnyal összefüggésben Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentésére létrehoztak egy Építési akciócsopor-
tot, melynek vezetésével az ÉMI vezérigazgatóját bízták meg. 

Ami lehetőségünk volt, mi azt megtettük.  

 

4. Napirend: Diplomadíj pályázat 2021 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A résztvevők írásos előterjesztést kaptak a pályázatról, azzal teljesen egyetértettek, ill. néhány technikai kiigazítást javasol-
tak. A legutóbbi pályázatba nem írtuk bele, hogy a pályázathoz csatolni kell a diplomamunkát. Ezt kijavítottuk.  

A küldöttgyűlés időpontját (miután mindig kedden szokott lenni) május 12-re javasolja a bizottság javítani és ez az időpont is 
csak tervezett időpont legyen. 

A bizottság kéri az egyetemek nevének ellenőrzését is, az esetleges névváltoztatás miatt.  

 

5. Napirend: Egyéb  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr felhívta a figyelmet, hogy van egy európai újjáépítési terv, amire lehet majd pályázni az ITM-nél. Figyelni kell az 
információkat, hogy mikor lehet pályázni, nehogy lemaradjunk róla.  

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

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Dr. Antal Józsefné 


