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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: ÉPA lapszámnövelésének kérdése 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A pandémia miatt az elnökség és az IB korábban úgy döntött, hogy költségcsökkentés miatt az idén 
csak  4  számmal jelenik meg az Építőanyag c. lap. Az Egyesület leállította az összes szoftver-
fejlesztést, a cikkfeltöltő rendszer kiépítését. Az elnök úr szerint azonban az Egyesület életben mara-
dásának, ill. megjelenésének egyik fő forrása egy színvonalas, igényes lap szerkesztése.  

A lapszám, a cikkek fizetővé tétele és ehhez kapcsolódó kérdéskörben már levelezett dr. Borosnyói 
Adorjánnal és Gyurkó Zoltánnal, a lap korábbi és mostani főszerkesztőjével, valamint beszélt dr. 
Gömze A. Lászlóval, a szerkesztőbizottság elnökével. 

Adorján szerint a kutatói világ arra törekszik, hogy a tudományos eredmények hozzáférhetők 
legyenek mindenki számára. Nem tartaná célszerűnek, hogy az olvasók fizessenek, mert ez 
redukálná az olvasók számát és nem generálna bevételt. Open Access folyóiratoknál többnyire 
fizetnek a szerzők a cikkek megjelenéséért. Ebben az irányban esetleg lehetne óvatosan tervezni. 
Bevétel növelésére hirdetéseket és konferenciákat, vagy tanfolyamokat, tanulmányok készítését 
tartaná célszerűbbnek. Az ipari tagjaink számára kellene olyan platformot/szolgáltatást nyújtani, 
amely üzleti értéket teremt számukra és így támogatják az Egyesület és a folyóirat fennmaradását, 
fejlődését.  

Dr. Gömze A. László és Gyurkó Zoltán szerint az egyik fő gond az igen hosszú megjelenési idő. 
Ennek egyik oka a kis lapszám, és a megnövekedett cikkek száma, másrészről lassítja a folyamatot 
az elbírálás is. Először elolvassa a cikket ő, majd elküldi azt két bírálónak. Az ideális az lenne, ha az 
egyik bírálót a szerző nevezné meg, a másik pedig választott lenne. Ha sokáig nem válaszolnak a 
bírálók, akkor ő bírálja el a cikket. 

Ezek után felkérte dr. Gömze A. Lászlót, hogy fejtse ki véleményét. 

Gömze úr szerint a pénzügyi lehetőségek sok mindent befolyásolnak. Kigyűjtötte, hogy hol tart a lap, 
milyen volt a nézettsége. 2002-ben 2 cikkből idéztek, 2004-ben 9, 2005-ben 10, 2016-ban 64, 2018-
ban 80 és 2021-ben már eddig is 26 cikk idézésénél tartunk. 

A lap fejlődése ezek szerint dinamikus, a cikkekkel március óta sorban állnak. A külföldiek hihetetlen 
hosszúnak tartják a megjelenési időt, Ezt mindenképpen csökkenteni kellene. 

Szépvölgyi János hozzászólásában ismertette először a folyóiratok besorolásának jelentését. A Q-val 
jelölt rangsor 4 részre van osztva, a Q1 jelenti, hogy a folyóirat az első 25%-ban, a Q2 pedig azt, 
hogy az első 50 %-ban szerepel. A folyóiratok egyre szaporodnak, és a kedvelt, elismert 
folyóiratoknak vastagon fog a ceruzájuk. Az ÉPA előtt – bármennyire is imponálóak a számok – igen 
sokan vannak, és inkább hozzájuk fordulnak. A másik gond a megjelenés. Külföldön két hét alatt 
elkészül a bírálat és a cikk egy hónapon belül megjelenik. Nálunk nincs olyan szakmai stáb, amely 
ezt az ütemet megközelítené. 

Jelenlévők alaposan megvitatták a kérdést, majd Asztalos István elnök úr összefoglalva 
megállapította, hogy igény lenne nagyobb lapszámra, de szükség lenne a cikkfeltöltő rendszerre is, 
még akkor is, ha ez az Egyesületnek veszteséget okoz. A szakmai szempontok sokkal fontosabbak, 
csak így lehet igényesebb lapot szerkeszteni. Egyelőre nem kellene fizetőssé tenni a cikkek 
megjelentetlslt, hanem a minőségre kellene koncentrálni. 

  

 



 

 

2. Napirend: Tájékoztató az Egyesület pénzügyi helyzetéről 

Előadó: Koska János – elnökségi tag 

A fedezet megvan a lapszám növelésére és a cikkfeltöltő rendszerre is. A kérdés az, hogy a 
megtakarításunk mennyivel csökkenhet. Ha csak a szerkesztési költségeket vesszük figyelembe, 
akkor a két újabb lapszám 4-500.000 Ft lenne. 4 millió Ft megtakarításunk van a bankban és kb. 
900.000 Ft készpénz.  

A többi költséget is elemezve: a lap eljuttatása a közvélemény felé egy évben kb. még további 320-
360 ezer Ft. A szoftvervásárlás költsége és a fejlesztés díja változhat. Szerinte meg kell tenni ezeket 
a lépéseket, mert a lap az életben maradásunk, megjelenésünk egyik fő forrása. Hozzájárul az anyagi 
helyzetünk stabilitásához, mert a tagvállalatok befizetései várhatóan nem csökkennek, az egyéni 
tagdíjbevételek sajnos kevesebbek kicsit, de ez nem befolyásolja az Egyesület pénzügyi egyensúlyát. 
Az Egyesület működése, a híradás magáról az Egyesületről sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint a 
+ 2 lapszám költsége. 

Az elnök úr szerint idén már nincs lehetőség a megnövelt lapszámra, a jövő évre kell koncentrálni. 

Gömze A. László felvetette, hogy ő szívesen támogatná a lapszámbővítést anyagilag is. Egy lap 
bővítésének megjelenési költségét, 300.000 Ft-ot ajánlana fel az Egyesületnek. El szeretné érni, hogy 
doktoranduszain keresztül az egyetemen a külföldi diákok ne máshol jelentessék meg cikkeiket, 
hanem az ÉPA-ban. 

Dr. Simon Andrea vetített előadásában ismertette, hogy a 2022 az Üveg Nemzetközi Éve lesz 
(IYOG2022/ENSZ 2022), melyhez az SZTE mellett számos hazai támogató csatlakozott a művészet, 
az ipar és az oktatás területéről. A cél az, hogy felhívják a figyelmet az üveg sokszínűségére, a 
mindennapi életünkben betöltött szerepére. A kezdeményezést szeretnénk kiterjeszteni a szakmai 
utánpótlás biztosítására is. Felvették a kapcsolatot a minisztériummal. Amibe be tudnánk kapcsolódni, 
az a hazai rendezvények, aminek szervezésében az SZTE is szerepet vállalhatna. Fő témakörök: 
Magyarországi üvegipari innovációk, jövőkép, fenntarthatóság, kortárs magyar iparművészet. 

Dr. Balázs Csaba ismertette, hogy a külföldi társszervezetek lapjai közül a cseh folyóirat Q3-as lett és 
már 480 eurót kérnek egy publikáció megjelenéséhez. A Materials folyóiratnál ez az összeg 2.000 
svájci frank, de az első cikk megjelenése ingyenes. Vannak folyóiratok, amelyek 1.000 eurót is 
elkérnek egy-egy cikkért. 

Dr. Simon Andrea megjegyezte, hogy vannak olyan folyóiratok, amelyeknél a megjelenés lehet 
hagyományos idejű, de lehet expressz is kérni, természetesen ráfizetéssel. Az Üveg szakosztály 
nevében, Tóthné Kiss Klára megbízásából felajánlotta, hogy a 2022-es Üveg Nemzetközi Éve 
alkalmából ők is szívesen támogatnak egy lapszám megjelenést. 

Gál László egy kombinációt javasolt, mely szerint lehetne 4 ingyenes és 2 fizetős lapszám. 

Dr. Gömze A. László megjegyezte, hogy erről már beszéltek a főszerkesztővel, hogy esetleg évente 
egy lapot szponzorálhatnának. Lehetne akár 200 eurót is kérni, ha a cikk olyan színvonalú, ebben az 
esetben a minőség biztosítása a fő cél, de azt is figyelembe kell venni, hogy ők társadalmi munkában 
végzik a tevékenységüket. 

Dr. Szépvölgyi János megjegyezte, hogy örülne a 6 lapszámnak, de ha megszavazza az elnökség és 
az IB, akkor ezt hosszú távon is meg kell őrizni, nem lehet évente változtatni. A másik az, hogy 
mennyire kezelhető a cikkfeltöltő rendszer, mert ha túl bonyolult, akkor a szerző esetleg eláll a 
megjelentetéstől és mint a Kémikusok lapjának szerkesztőbizottsági elnöke felajánlotta az ottani 
tapasztalatokat, mert náluk már működik egy ilyen rendszer. 

Dr. Mucsi Gábor szerint is fontos a cikkfeltöltő rendszer kezelhetősége. Hallotta, hogy voltak 
problémák a korábban megrendelt rendszerrel. Ezért szerinte profi céget kellene megbízni. Javasolna 
is egy céget, amelynek elérhetőségét elküldi az elnök úrnak.  

2/E/2021. sz. határozat: 2022-ben 6 lapszámot fogunk megjelentetni, nincs különszám, a megjelenés 
folyamatos lesz (nem 4 + 2). Megvizsgáljuk a felajánlott tapasztalatokat és ennek alapján 
megrendeljük a cikkfeltöltő rendszer elkészítését. 2022-ben kidolgozunk egy megfelelő fizetési 
rendszert, amelyet majd 2023-tól vezetünk be. 

 



 

 

3. Napirend: A szakosztályok küldött- és vezetőségválasztó értekezleteinek tervezése   

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Tavasszal a küldöttgyűlést online megtartottuk, de mivel a vezetőségválasztást online nem lehet tar-
tani, ezt el kellett halasztani. Azt még nem tudjuk milyen lesz a vírushelyzet tavasszal, de remélhetően 
már a szokásos módon megtarthatjuk a küldöttgyűlésünket, ezért gondolkodjunk a küldöttválasztás, a 
küldöttgyűlés megszervezéséről, és arról, hogy milyen szakmai előadás hangozzék el a küldöttgyűlé-
sen. 

Lipták György a résztvevők figyelmébe ajánlotta Balogh Eleonórát, Ferenci Noémi díjas üvegművészt, 
építészeti dizájnert, műemléki restaurátort, aki egyébként társrendezője az Üveg Nemzetközi Évének, 
aki szerinte egy igen színvonalas előadást tudna tartani. 

Asztalos István szerint az ötlet jó, de jó lenne összekötni valamiféle bemutatóval, mert ebben az eset-
ben várhatóan a küldöttek is szívesebben eljönnek a küldöttgyűlésre. 

Az ülés résztvevői egyhangúan megszavazták az üvegművész felkérését az előadásra és kérték az 
Üveg szakosztályt a bemutató lehetőségének megfontolására. 

 

4. Napirend: Egyebek 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A győri Széchenyi István Egyetemen létrejött egy Greenologiai központ (vezetője Boros Anita korábbi 
ITM államtitkár), amely rendezett egy kerekasztalt, ahol az SZTE is taggá vált. A központ munkájáról 
Vésztői Zoltán számolt volna be, de sajnos technikai problémák adódtak, így a beszámoló elmaradt. 

Dr. Mucsi Gábor szerint nem nagyon komoly ez a központ és főleg nem azt csinálja, amit vártunk vol-
na tőlük, amelyet Asztalos István is megerősített. 

Az elnök úr jelezte, hogy ha van valami információ, akkor azt a hírlevélben Rékának jelezzék. Kéri 
Bettyt, hogy a támogatók listáját küldje meg a szakosztályoknak, és a szakosztályvezetők pedig adják 
meg Bettynek a rendezvényeken rendszeresen jelenlévő vagy előadó szakemberek listáját.  

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

 

k.m.f. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 

Ellenőrizte: Asztalos István 


