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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. 

Napirend előtt szomorú hírt közölt az elnök úr: tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Gömze A. László a 
Miskolci Egyetem professor emeritusa. Emléke előtt egy perces néma főhajtással tisztelegtek az ülés 
résztvevői. 

Az elnök úr közölte, hogy az SZTE képviseletében részt vesz Miskolcon a temetésen.  

Az elnök úr beszélt Tóth-Asztalos Rékával és Gyurkó Zoltán főszerkesztővel, hogy Kocserha István 
által írt nekrológot magyar és angol nyelven is megjelentetik az Építőanyag folyóiratban. Sőt összeállí-
tanak egy címlistát a professzor úr külföldi és belföldi kollégáiról, és ha megjelenik a lap, akkor elküldik 
nekik. 
 

1. Napirend: A 2022. első félévi rendezvények 

Előadó: szakosztályvezetők 

A Beton szakosztály részéről dr. Salem G. Nehme kifejtette, hogy sajnos 2021-ben a rendezvényeik 
elmaradtak, de reméli, hogy idén áprilisban vagy májusban meg tudják rendezni a Cement Szakosz-
tállyal, ill. dr. Mucsi Gáborral közösen az egyetemen és Budapesten is egy közös konferenciát. Feb-
ruár 22-én dr. Salem G. Nehme tart egy előadást a 3D nyomtatásról.   

A Finomkerámiai Szakosztály részéről dr. Balázsi Csaba elmondta, hogy áprilisban rendezik meg az 
Európai Kerámiai Napokat. Szeptemberben vagy októberben szeretnék megtartani a Finomkerámiai 
Szakmai Napokat is. 

A Kő- és Kavics Szakosztály nem vett részt az ülésen, mert éppen el vannak foglalva a március 9-11. 
között Siófokon megrendezésre kerülő XIV. Kő-és Kavicsbányász Napok konferencia szervezésével. 

A Szigetelő Szakosztály részéről Lestyán Mária és Vésztői Zoltán ismertették, hogy módosul a Tűz-
védelmi Műszaki Szabályzat. Ezt áprilisra ígérték, és utána, ha megjelenik, terveznek májusban egy 
konferenciát. 

A Tégla- és Cserép Szakosztályt Sopronyi Gábor képviselte, aki kifejtette, hogy a tavaly elmaradt, Kő-
szegre tervezett Téglás Napokat szeretnék októberben megtartani a Téglás Szövetséggel közösen, 
miután a tagságuk ragaszkodik a személyes találkozáshoz. 

Az Üveg Szakosztály részéről Simon Andrea elmondta, hogy az Üveg Éve alkalmából készült már egy 
programtervezet, támogatási ígéretet is kaptak. Ha megkapják a támogatást, tavaszi-őszi szakmai 
napokat és egy konferenciát is szeretnének rendezni, de ez még nincs lebontva időpontokra és hely-
színekre. 

 

2. Napirend: Tájékoztatás az Egyesület pénzügyi helyzetéről  

Előadó: Koska János, elnökségi tag 

Januárban 23 jogi tag fizetett összesen 1.575.000 Ft-ot. Az egyéni tagdíjakból is befolyt 183.500 Ft. 
Jelenleg a bankban 4.000.000 Ft van lekötött betétben és 1.664.000 Ft készpénzben.  

Először el kell készíteni a 2021-es elszámolást, majd a költségvetési tervet 2022-re. Úgy kalkulálunk, 
hogy a bevétel kb. 4.000.000 Ft, a kiadás pedig durván 5.000.000 Ft. A költségek között a bérleti díj 
600.000 Ft, a 6 lapszám megjelenése 1.700.000 Ft, tagdíj 500.000 Ft, szoftver-fejlesztés, egyéb költ-
ségek (munkabér, bank, posta). Az egész összesen 5.300.000 Ft. 

Koska úr a bevételbe beszámolta, hogy a szakosztályok az év során 1.000.000 Ft bevételt termelnek. 
Az álláspont, hogy a 4 millió Ft-ból fogyhat valamennyi, akkor a kiadások növelhetők, de a feltétel az, 
hogy az 1 millió Ft a szakosztályoktól bejöjjön. 



 

 

3. Napirend: A Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése   
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A tisztújító Küldöttgyűlést május 17-én tartjuk meg. Elképzelhető, hogy – a járványügyi helyzet függ-
vényében – fizikailag is megtartható lenne, de félő, hogy akkor nem lesz meg a határozatképesség. 
Ezért az online megtartást javasolja és erre készülünk. A vezetőségválasztást tavaly a járvány miatt el 
kellett halasztani. Alapszabályunk a személyi döntéseket és választásokat titkos szavazással írja elő, 
melyhez egy megfelelő szoftvert kellett keresnünk. 

Az elnök úr bemutatott egy szoftvert, amellyel elvégezhető online a titkos szavazás. Sajnos a rossz 
vételi viszonyok miatt a bemutató nem sikerült, ezért az elnök úr elküldi mindenkinek a Survio szoftver 
linkjét tanulmányozásra. 

A küldöttgyűlés az üdvözlések után egy előadással kezdődik. Az előadó Balogh Eleonóra, Ferenczy 
Noémi díjas üvegművész, építészeti üveg designer, műemléki restaurátor lesz, aki a felkérést öröm-
mel elfogadta. 

Az előadás és egyéb napirendek után fél óra szünetet tartunk. Ekkor fogja minden küldött megkapni e-
mailen a linket, mely segítségével lehet majd szavazni. 

 

4. Napirend: A Jelölő- és Szavazatszedő Bizottság megerősítése   
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr kéri a Jelölőbizottság elnökének és tagjainak megerősítését. 

Határozat: Az ülés résztvevői egyhangúan megszavazzák a Jelölő Bizottság elnökét és tagjait: 

Elnök: Sopronyi Gábor 

Tagok: Sey Pongrác 

  Antal Józsefné  

 

Az ülés tagjai a Küldöttgyűlésnek a Szavazatszedő Bizottság elnökének és tagjainak egyhan-
gúan a következőket javasolja: 

 Elnök:  Mattyasovszky Zsolnay Eszter 

 Tagok: dr. Fenyvesi Olivér 

  Vésztői Zoltán 

5. Napirend: Szakosztályok küldött- és vezetőségválasztó értekezletei   
Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A szakosztályoknak március 8. és április 12. között kell megtartani ezeket az értekezleteket, melyen 
szintén tikos szavazással kell megválasztani a szakosztály elnökét, titkárát és a küldötteket. 

10 tag után egy küldöttet, egy elnököt és egy titkárt kell választani. Az elnök úr kéri Bettyt, hogy  küldje 
el a szakosztályoknak a tagok és a jelenlegi küldöttek listáját. 

  

6. Napirend: Vezetőségi, szakosztályi és ÉPA beszámolók leadása   

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

A beszámolókat február 28-ig kell a titkárságra elküldeni. 

 

7. Napirend: Örökös tagok 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Örökös tagok: Bódog Zsuzsanna            Finomkerámia Szakosztály 

 Dr. Szépvölgyi János  Finomkerámia Szakosztály 



 

 

 Emszt Gyula                    Kő- és Kavics Szakosztály  

 Kiss Róbert                      Tégla- és Cserép Szakosztály 

 Varga Oszkár György       Üveg Szakosztály 

 

8. Napirend: Egyebek 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

dr. Balázsi Csaba szerint jelezni kellene a jogi tagok felé, hogy az egyes szakosztályok rendezvényein 
szívesen látjuk őket, prezentációt is bemutathatnak. Ha véglegesítik a Finomkerámia Szakmai Napok 
időpontját, kéri, hogy a jogi tagokat értesítse a Betty, hogy lehet prezentációt tartani.  

Koska János szerint is hasznos lenne, hogy a jogi tagok tudomást szerezzenek a konferenciákról. 

Asztalos István elnök úr kéri, hogy a meghívókra írják oda, hogy ha a jogi tagok részt kívánnak venni 
a rendezvényen valamilyen formában, azt jelezzék. 

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

 

 
Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


