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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: A 2021. év értékelése, 2022. évi testületi ülések 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr szerint az Egyesület működését 2021-ban is a COVID-19 koronavírus járvány határozta 
meg, méghozzá meglehetősen jelentős mértékben. A takarékos gazdálkodás továbbra is biztosította a 
stabil hátteret, azonban 2021 februárjában felül kellett vizsgálni a bevételi és költség oldalakat, mert 
jelentős hiánnyal zárta az előző évet az Egyesület. A szakosztályok ebben az évben sem tudták a 
megszokott rendben végezni szakmai tevékenységüket. 

A vezetőségi és IB ülések, sőt a Küldöttgyűlés is online lettek megtartva. Ráadásul a 2021-ben aktuá-
lis vezetőség választást is el kellett halasztani, mivel alapszabályunk a személyi döntéseket és válasz-
tásokat titkos szavazással írja elő, amit akkor elektronikus módszerrel nem tudtunk megtartani. Ugya-
nakkor a küldöttgyűlésünket színesíteni tudtuk a diplomadíj pályázat nyerteseinek előadásaival. 

A Szilikátiparért Emlékérem kitüntetések átadására több lépcsőben került sor. A Küldöttgyűlésen és 
az online módon megtartott Építők Napján elhangzottak a méltatások. A díjak fizikai átadására szep-
tember 17-én került sor a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarában, ahol Henszelmann Imre 
személyesen vette át a kitüntetést, Laska Imre kitüntetését pedig unokája, Kaszás Benjámin vette át. 

Egyéni és örökös taglétszámunk 2021-ben 229 fő volt, ebből 90 fő az örökös tagok száma. Az egyéni 
tagdíjakból 237.000 Ft volt a bevétel. Mivel az Egyesület 2021-ban sem tudta a rendezvényeit megtar-
tani, az ezekből származó bevételek is elmaradtak. 

A pártoló jogi tagjaink száma 2021-bn 40 vállalkozás volt, az általuk befizetett támogatás összege 
3.735.000 Ft-ot tett ki. Az 1%-os szja-ból 79.130 Ft folyt be az Egyesület kasszájába. 

A korábbi időszak bezártsága után 2021. július 26-tól ismét nyitva van az SZTE irodája. 

A 2022. évre tervezett elnökségi és IB ülések: 

• február 08.          kedd   1400 

• április 19.            kedd   1400 

• október 04.         kedd   1400 

• december 13.     kedd   1400 

Küldöttgyűlés: 

• május 14.            kedd     1400 

A Küldöttgyűlés a járványhelyzettől függően online is megtartható, bár jó lenne hagyományosan meg-
tartani, mert idén is elmaradt a vezetőségválasztás a titkos szavazás szükségessége miatt. 

Dr. Józsa Zsuzsa és dr. Szépvölgyi János is megemlítette, hogy létezik online titkos szavazás is, eh-
hez csak egy jó informatikus és megfelelő program szükséges. Az is gond, hogy a szakosztályoknál is 
vezetőséget kell választani, és azt is titkosan, ezért ez összesen 8 ilyen alkalmat jelent. Dr. Szépvölgyi 
János hozzátette, hogy az MTA 200 nem akadémikus közgyűlési képviselőjét éppen a közelmúltban 
online titkos szavazással választották meg. Asztalos István ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a 
lehetőségeket és a 2022. februári elnökségi és IB ülésen visszatérnek a kérdésre. 

 

2. Napirend: A 2022. évi tervezett rendezvények  

Előadó: szakosztályvezetők 



 

 

A Beton szakosztály részéről dr. Salem G. Nehme kifejtette, hogy sajnos az idei rendezvényeik elma-
radtak, de reméli, hogy jövő áprilisban vagy májusban meg tudják rendezni a Cement Szakosztállyal, 
ill. dr. Mucsi Gáborral közösen az egyetemen a Cement-Beton Konferenciát. 

A Kő- Kavics Szakosztály részéről Kárpáti László optimista és reméli, hogy márciusban meg tudják 
tartani a Kő és Kavics konferenciát, amit Siófokra, a Hotel Azúrba terveznek, és annak már folyik a 
szervezése 2022. március 9-11-re. 

Dr. Gálos Miklós hozzáfűzte, hogy jövőre szeretnék a Díszítőkő konferenciát is megtartani. 

A Finomkerámiai Szakosztály részéről dr. Károly Zoltán szerette volna ismertetni a tervet, de a techni-
kai probléma miatt nem volt hallható. Az elnök úr megjegyezte, hogy dr. Balázsi Csaba azt ígérte, 
hogy elküldi e-mail-ben a részletes tervet, amit meg is tett az alábbiak szerint: 2022. január – február 
"Ceramic roadmap to 2050" SZTE Finomkerámia szakosztály – MAKESZ online rendezvény. 2022. 
szeptember – október Finomkerámia Napok. 

A Szigetelő Szakosztály részéről Vésztői Zoltán ismertette, hogy módosult a tűzvédelmi szabályzat, 
ezzel kapcsolatban terveznek májusban egy konferenciát, és októberben is egy rendezvényt az építő-
anyagok visszaforgatásáról. 

Az Üveg Szakosztály részéről Tóthné Kiss Klára elmondta, hogy az Üveg Éve apropóján készült már 
egy programtervezet, de ez még nem a végleges verzió, nincs lebontva időpontokra és helyszínekre. 

A Tégla- és Cserép Szakosztály részéről Sopronyi Gábor ismertette, hogy az idén elmaradt, Kőszegre 
tervezett Téglás Napokat szeretnék jövő októberben megtartani, de a tagságuk ragaszkodik a szemé-
lyes találkozáshoz. 

 

3. Napirend: Az Építőanyag folyóirat honlapja modernizálásának folytatása   
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Egyesületünk egyik legfontosabb tevékenysége az Építőanyag – Journal of Silicate Based and 
Composite Materials c. internetes folyóirat kiadása. A lap az elnökség döntése alapján a már megszo-
kott hat szám helyett 2021-ban ismét csak négy számmal tudott megjelenni, azonban október 12-i 
döntésünk értelmében 2022-ben vissza fogunk térni az évi hat szám online formában történő megje-
lenésére. A leállított cikkfeltöltő rendszert – dr. Szépvölgyi János és dr. Mucsi Gábor javaslataira – 
november 16-án Gyurkó Zoltánnal és Tóth-Asztalos Rékával megvizsgáltuk és azt találtuk, hogy az 
ingyenes OJS rendszer, amelyet világszerte 25.000 felhasználó alkalmaz nekünk is alkalmas lehet. A 
honlapunk fejlesztőjével 2022. januárban folytatjuk a munkát. 

Dr. Gálos Miklós felhívta a szakosztályok figyelmét, hogy jó lenne, ha a szakosztályok munkájáról is 
megjelennének cikkek (akár magyarul is), mert szerinte eléggé egysíkúvá vált a lap. Az elnök úr tá-
mogatja az ötletet, mert tényleg nem szerepelnek a szakosztályok a lapban. A kérést továbbítani fogja 
Gyurkó Zoltánnak, hiszen hírlevelünkben megjelennek ezek az információk. 

 

4. Napirend: Együttműködési megállapodás a Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági 
Tudásközponttal    
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A tudásközpont mellett létrejött a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal, amelynek Egyesüle-
tünk is tagja lett. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2021. november 15-én ke-
rült sor. Az aláíráson a tudásközpont részéről – dr. habil Boros Anita betegsége miatt – Huszár Barba-
ra, egyesületünk részéről Asztalos István vett részt. A készülő mintegy 1500 oldalas tanulmány a ha-
zai gazdaságnak a zöld, innovatív és fenntartható átállásáról segíti majd. A Beton szakosztály részéről 
dr. Salem G. Nehme hozzátette, hogy a betonos rész kidolgozásában ő is részt vesz. 

5. Napirend: Egyebek 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr bemutatott egy 19 oldalas tanulmányt a perlit építőipari felhasználásáról, amelyet Vésztői 
Zoltán készített Gyutai Csaba kérésére. A dokumentum ismerteti a terméktípusokat és az építéstech-



 

 

nológiákat. A hírlevélbe és a honlapra is fel fogják tenni. Ennek kapcsán szembesült azzal, hogy a 
honlapon nincs olyan címszó, mint pl.: műszaki információk. Megfontolandó egy ilyen létrehozása. 

Dr. Gálos Miklós szerint a gond az, hogy ezek a munkák, tanulmányok többsége megrendelésre ké-
szül, ami engedély nélkül nem publikálható. 

Vésztói Zoltán szerint nem műszaki dokumentációban kell gondolkozni, hanem inkább általános, tájé-
koztatás jellegű információkat lehetne közölni. Pl. a perlit esetében, hogy mire használható, milyen 
tulajdonságai vannak. Ki kellene lépni a tudományos életből és inkább az ismeretterjesztés felé ha-
ladni. 

Dr. Salem G. Nehme is mondott egy példát, hogy ha egy tégláról van szó, akkor milyen fajták vannak, 
mik a jellemzőik, melyiket mikor lehet, célszerű használni, milyen előnyökkel rendelkeznek, tehát álta-
lános információkat. 

Vésztői Zoltán szerint a lényeg az, hogy ne tudományos dokumentáció legyen, hanem tájékoztató jel-
legű. A téglánál maradva: ne összehasonlító elemzés legyen pl. az Ytonggal, mert ez érdekeket sért-
het.  

Koska János szerint az is hasznos lenne, ha az egyes iparágakról úgy írnánk, hogy régen miket és 
milyen technológiával gyártottak és milyenek ezek most. A bemutatás nem tudományos lenne, hanem 
tájékoztató jellegű. 

Tóthné Kiss Klára szerint nem kell mindenkinek holnap hozzáfogni egy hasonló dokumentum elkészí-
téséhez, de ha valaki vállalja, akkor ez esetleg népszerűsíthetné akár a folyóiratot is. 

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

 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánt minden kolléganőnek és kol-
légának. 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


