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A képernyő előtt vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Az ülést Asztalos István úr vezette. 

Asztalos István elnök úr köszöntötte az online ülés résztvevőit. A résztvevők egyhangúan megszavazták a napirendet, annak 
megváltoztatására nem tettek javaslatot. 

 
1. Napirend: A 2021. első félévi rendezvények 

Előadó: szakosztályvezetők 

A szakosztályvezetők többsége teljes bizonytalanságban van a vírus miatt, ezért nem terveznek egyelőre rendezvényeket. 
Mucsi Gábor és Nehme Salem elmondták, hogy később döntenek egy talán április végén megrendezendő Cement-Beton 
konferenciáról. Balázsi Csaba szerint a fiatal kutatók szeretnének márciusban online egy szakmai konferenciát a Finomkerá-
miai Szakmai Napot megtartani. Az ECerS konferenciát 2022-re halasztották de ez is nagyban függ a vírushelyzettől. Kárpáti 
László optimista és reméli, hogy májusban meg tudják tartani a Kő és Kavics konferenciát. 

 
2. Napirend: Pénzügyi beszámolója 2020. évről és a 2021. évi terv 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Koska János lett volna az előadó, de műszaki problémája adódott a hangösszeköttetéssel, így helyette az elnök úr ismertet-
te röviden a helyzetet. Sajnos jelentős mínuszt sikerült produkálni, amely jelentősen nagyobb a tervezett hiánynál. Ez egy-
részt abból adódott, hogy csak a Kő- és Kavics Szakosztálynak volt egy rendezvénye, a többi rendezvény elmaradt. Más-
részt új helyre kellett költöznünk, és bár sikerült jó árat kialkudni a bérletre, de ez magasabb az előző árnál. A külföldi szer-
vezetekben való tagsági díjakat is emelték. Az elnök úr azt javasolja, hogy kell készíteni egy költség-csökkentési tervet, mert 
bár van kb. 5 M Ft tartalék, de nem szeretné, ha azt felélné az egyesület. Azt javasolja, hogy az ülés meghatalmazza őt, 
akkor szűkebb körben, az elnökséggel, áttekintik a helyzetet és javaslatot tesznek a lehetséges megtakarításokra. Ilyen lehet 
pl. az Építőanyag folyóirat megjelenésénél visszatérni az évi 4 lapszámra, illetve a cikkfeltöltő rendszer bevezetésének elha-
lasztása. 

1/2021. Határozat: Az online ülés résztvevői egyhangúan meghatalmazzák Asztalos Istvánt, hogy az elnökséggel 
közösen tegyenek javaslatot a kiadások csökkentésére.  

 

3. Napirend: A Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése a diplomadíj pályázattal összefüggésben  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Eltelt három év, új vezetőséget kell választani. Közben kiírtuk a diplomadíj pályázatot, amely szerint a győztes vagy győzte-
sek előadást tarthatnak a küldöttgyűlésen. Valószínű azonban, hogy online lesz megtartva a küldöttgyűlés 2021.05.12-én, 
szerdán 14:00 órakor. Itt hirdetjük ki a pályázat eredményét, a jutalmat pedig elküldjük postán. A különböző bizottságokban a 
jelenlegi tagok vállalják, akkor ők maradnak, ha nem, akkor helyettük is új tagokat kell választani, akiket majd a küldöttgyűlés 
jóváhagy. 

Levezető elnököt is kell választani. Az elnök úr szívesen vállalja, de ha valaki más jelentkezik, akkor szívesen lemond róla. 
Egyetlen kikötése van, hogy ne legyen előadás, mert annak a lebonyolítási technikája túl bonyolult és fél a káosztól. 

Józsa Zsuzsa szerint a fiatalok között biztosan vannak sokan, akik ismerik a vetítőképes előadások technikáját. Szépvölgyi 

János egyetértett a Zsuzsával, mert szerinte egy előadás színesebbé tenné a küldöttgyűlést. 

Kárpáti László szerint is megoldható a probléma, megosztott képernyővel a levezető elnöknek nincs semmi teendője, amit 
be is mutatott. Az elnök úr ebben az esetben vállalja a levezető elnök szerepét. 

Az online ülés résztvevői egyhangúan megszavazták, hogy a Küldöttgyűlés online legyen megtartva. 

Az online ülés résztvevői egyhangúan megszavazták Asztalos Istvánt, az Egyesület elnökét levezető elnöknek. 

 

 



 

 

4. Napirend: A Jelölő- és Szavazatszedő Bizottság felállítása 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Javaslatok a Bizottságokba: 

 Jelölő Bizottság:   Sopronyi Gábor   elnök 

      Sey Pongrác   tag 

      Antal Józsefné   tag 

Az online ülés résztvevői egyhangúan megszavazták a Jelölő Bizottság jelöltjeit. 

 

 Szavazatszedő Bizottság:  Mattyasovszky Zsolnay Eszter elnök 

      Fenyvesi Olivér         tag 

      Vésztői Zoltán   tag 

Az online ülés résztvevői egyhangúan megszavazták a Szavazatszedő Bizottság jelöltjeit. 

 

5. Napirend: A szakosztályok küldött és vezetőségválasztó értekezletei   

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az értekezleteket március 10. és április 14. között kell megtartani, elnököt és titkárt, valamint minden 10 tag után 1 fő küldöt-
tet kell választani. 

Fenyvesi Olivér kérte, hogy a Betty küldje el a tagok listáját, hogy kikből lehet választani, illetve a jelenlegi küldöttek névsorát 
is. 

 

6. Napirend: Vezetőségi, szakosztályi és ÉPA beszámolók leadása 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

— Beszámolók beküldési határideje: február 28. 

Salem jelezte hogy ő szokta elkészíteni az ÉPA beszámolóját eddig is és most is vállalja. 

 

7. Napirend: Örökös tagok, Szilikátiparért emlékérem és egyéb javaslatok 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

— Szilikátiparért Emlékéremre Javaslattétel határideje: április 15. 

Tavaly volt egy javaslat, de a vírus miatt nem került sor az átadásra: Henszelmann Imre a Finomkerámiai Szakosztályból. 

Az emlékérem és az esetleges kitüntetés átadására az Építők Napján kerül sor. Az ezt megelőző értekezletre küldenek 
meghívót, amit eddig a Betty és az Olivér kapott meg, ahová vagy elmentek vagy nem. Az elnök úr jelezte, hogy ő szívesen 
részt vesz az értekezleten, ezért kéri, hogy ő is kapjon meghívót (Olivér ezt megígérte). Szívesen tartana ott ugyanis egy pár 
perces beszámolót az SZTE tevékenységéről. 

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 tagjaikat, nehogy valaki kimaradjon. 



 

 

 

8. Napirend: Egyéb  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

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

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 

Jóváhagyta: Asztalos István 


