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A képernyő előtt ülnek az ülés résztvevői a csatolt jelenléti ív szerint. Az ülést Asztalos István úr ve-
zette. 

Asztalos István elnök úr köszöntötte az online ülés résztvevőit. Az ülés résztvevői egyhangúan meg-
szavazták a napirendet, annak megváltoztatására nem tettek javaslatot.  
 

1. Napirend: Pénzügyi intézkedések a 2021. évre vonatkozóan 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az előző IB ülés meghatalmazta az elnök urat, hogy szűk körben, az elnökséggel közösen tegyenek 
javaslatot a kiadások csökkentésére. A tanácskozás az alábbi kiadáscsökkentés mellett döntött: 

─ Az Építőanyag folyóiratból idén csak 4 szám jelenik meg. Ezt az elnök úr már megbeszélte, 
Gömze A. Lászlóval és Gyurkó Zoltánnal. 

─ Az Egyesület leállította az Építőanyag c. lappal kapcsolatos összes szoftver-fejlesztést. A 
fejlesztő már vissza is utalta a neki már átutalt pénz őt meg nem illető részét. 

─ Dr. Balázsi Csaba javasolta a külföldi tagdíjak csökkentését, amit az elnökség elfogadott. 

Dr. Balázsi Csaba jelezte, hogy a finomkerámia eddig 500 eurót fizetett tagdíjként, de kérésére ezt 
250 euróra sikerült csökkenteni. 

Tóthné Kiss Klári megjegyezte, hogy a nemzetközi üvegszövetségnek már ki lett fizetve az idei tagdíj, 
így majd jövőre próbálják azt csökkenteni. 

 

2. Napirend: Diplomadíj pályázat 2021. eredménye, helyzete 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Felhívásunkra összesen nyolc pályázat érkezett. Öt pályázat a Miskolci Egyetemről és három a 
veszprémi Pannon Egyetemről. A bíráló bizottságba hárman jelentkeztek, dr. Balázsi Csaba, Vésztői 
Zoltán és dr. Szépvölgyi János. Hozzájuk csatlakozott negyediknek az elnök úr. Április 22-én csütörtö-
kön az értékelők online egyeztetnek a teendőkről. 

 

3. Napirend: Vezetőségi, szakosztályi és ÉPA beszámolók helyzete 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Minden szakosztály elkészítette a beszámolóját. 

 

4. Napirend: Szilikátiparért emlékérem javaslatok, átadás módja  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Két javaslat érkezett. Az egyik Laska Imre, a Speciálbau Kft. ügyvezető igazgatója, akinek a cége pél-
daképe lehet sok magyar cégnek határidők betartása, megbízhatóság, sürgősség, precíz munka te-
kintetében. 11 éve ment nyugdíjba. Rendszeres résztvevője az üvegipari konferenciáknak. Volt né-
hány baleset az üvegiparban de azt mindig gyorsan (sokszor fele annyi idő alatt, mint a versenytár-
sak) és hibátlanul megoldották. 

A második javasolt Henszelmann Imre a Finomkerámia szakosztály aktív tagja, akiről szintén részle-
tes tájékoztatást kaptak a jelenlévők. Ez a javaslat már tavaly érkezett, de akkor a járványhelyzet miatt 
elhalasztottuk annak megtárgyalását. 



 

 

Az elnök úr jelezte, hogy az Építők Napja ünnepség 2021. június 4-én, pénteken lesz megtartva, de 
annak helye és módja még nincs eldöntve. Valószínűleg online lesz megtartva, és az átadásokra va-
lamikor szeptemberben fognak sort keríteni. Ha tudunk biztosat, akkor tájékoztatunk mindenkit.  

 

5. Napirend: Egyebek 

Balázsi Csaba ismertette, hogy május első vagy második hetében rendeznek egy online Finomkerá-
miai szakosztályi ülést, ami három versenyelőadásból álló rövid értekezlet lesz. A programba be lehet 
kapcsolódni és meghallgatni az előadásokat. A pontos időpontról értesíti a titkárság a tagságot. 

Az elnök úr röviden ismertette a küldöttgyűlés lefolyását. Nem lesz vezetőségválasztás, mert online 
nem lehet titkosan szavazni. Három előadás lesz: a három nyertes diplomadíj pályázó részéről, és az 
elnök úr vállalta a levezető elnök szerepét. Elkészítik a meghívókat és ő fogja hivatalosan az egész 
rendezvényt levezényelni. 

Az egyebek napirendi pontban egyéb hozzászólás nem lévén az ülést Asztalos István elnök úr bezár-
ta. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


