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

Asztalos István elnök úr köszöntötte az online ülés résztvevőit. Az ülés résztvevői egyhan-
gúan megszavazták a napirendet, annak megváltoztatására nem tettek javaslatot. 

 
1. Napirend: A 2022. őszre tervezett rendezvények 

Előadó: szakosztályvezetők 

A Beton szakosztály részéről dr. Salem G. Nehme kifejtette, hogy sajnos a tavalyi rendezvé-
nyeik elmaradtak, idén május végén azonban meg tudnak rendezni egy konferenciát a Ce-
ment Szakosztállyal, ill. dr. Mucsi Gáborral közösen a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudo-
mányi Karán. 

Még egy másik konferenciát is terveznek május végén dr. Fenyvesi Olivérrel Budapesten, 
főleg a kollégáknak. Ha dr. Mucsi Gábor is benne van, ezt is a cementesekkel közösen. 

Dr. Fenyvesi Olivér pontosított, a budapesti konferencia május 31-én lesz, Szijártó Anna vi-
szont a miskolci konferencia pontos időpontját közölte, május 26. 

A Finomkerámiai Szakosztály részéről dr. Balázsi Csaba elmondta, hogy egy közös konfe-
renciát szerveznek a Magyar Kerámia Szövetséggel közösen május 12-én, és októberben 
szeretnék megtartani a Finomkerámiai Szakmai Napokat is. Ezen kívül a szakosztály tagjai 
részt vesznek a hazai vagy nemzetközi konferenciákon, ahol az SZTE tudományos partner-
ként vagy támogatóként szerepel. 

A Kő- és Kavics Szakosztály részéről dr. Gálos Miklós elmondta, hogy szeptember 22–23-án 
rendezik meg a Díszítőkő Konferenciát Tatán. A szakosztály az ő és Kárpáti László képvise-
letében tevékenyen részt vesznek a Magyar Szabványügyi Testület építési kőanyagokkal és 
zúzottkövekkel foglalkozó bizottságaiban. Egyébként úgy érzékeli, hogy a bányászok köré-
ben egyre inkább felértékelődik a kő- és kavicsbányászat. 

Kárpáti László kiegészítette az elmondottakat, hogy március 9-11-én rendezték meg az 
OMBKE-vel közösen Siófokon nagy sikerrel a XIV. Kő-és Kavicsbányász Napok konferenciát 
a Hotel Azúrban 179 regisztrált részvételével. Természetesen idén ismét megtartják a ha-
gyományos évzáró rendezvényüket decemberben.  

A Szigetelő Szakosztály részéről Lestyán Mária ismertette, hogy nemrégen elfogadták és 
megjelent végre az új Tűzvédelmi Szabályzat. Ezzel kapcsolatban szeretnének ősszel a 
Miskolci Egyetemmel közösen egy konferenciát rendezni. Vésztői Zoltán ezt azzal egészítet-
te ki, hogy októberben gondolták megrendezni a konferenciát.  

A Tégla- és Cserép Szakosztályt Sopronyi Gábor képviselte, aki kifejtette, hogy a tavaly el-
maradt, Kőszegre tervezett Téglás Napokat szeretnék idén októberben a Téglás Szövetség-
gel közös rendezésben megtartani. Az első napon a hagyományok szerint előadások lesz-
nek, a második napon pedig a Wienerberger Zrt. kőszegi gyárának megtekintése szerepel a 
programban. 

Az Üveg Szakosztály részéről Tóthné Kiss Klára elmondta, hogy az Üveg Éve rendezvény-
sorozat részeként október 11-én rendezik meg az Üvegipari szakmai konferenciát Debre-
cenben az Elektrocell habüveggyártó üzemében.  

Dr. Simon Andrea hozzáfűzte, hogy szintén az Üveg Éve keretében szeretnének májusban a 
Miskolci Egyetemmel közösen egy konferenciát tartani az üvegipar helyzetéről, az oktatásról. 
Őszre is terveznek egy online konferenciát sok résztvevővel, akik elmondhatnák véleményü-



 

 

ket az iparról, javaslatokat tehetnének, amelyek alapján ki tudnának alakítani egy új üvegipa-
ri stratégiát. 

  

2. Napirend: Tisztújító Küldöttgyűlés forgatókönyve 

Előadó: Asztalos István elnök úr 

Miután az ülés résztvevői egyhangúan egyetértettek a fizikai megtartás mellett, az elnök úr 
bejelentette, hogy a küldöttgyűlés helyszíne a Messer Hungarogáz Kft., május 17-én, 14:00 
órakor. 

A küldöttgyűlés az üdvözlések után egy előadással kezdődik. Az előadó Balogh Eleonóra, 
Ferenczy Noémi díjas üvegművész, építészeti üveg designer, műemléki restaurátor. 

Az elnök úr levezető elnöknek Kárpáti Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Antal Józsefnét, 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Mattyasovszky Zsolnay Esztert és Laczkó Lászlót, a Szavazat-
szedő Bizottság elnökének Mattyasovszky Zsolnay Esztert, a Szavazatszedő Bizottság tag-
jainak dr. Antal Józsefnét és dr. Fenyvesi Olivért javasolja a küldöttgyűlésnek.  

A beszámolók elhangzása és a szavazás után a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismerteti a 
szavazás eredményét. Ezt követően az elnök úr átadja az örökös tagoknak az oklevelet. 

 

3. Napirend: A Jelölő Bizottság jelentése    
Előadó: Sopronyi Gábor a Jelölő Bizottság elnöke 

Sopronyi Gábor a Jelölő Bizottság tagjaival - dr. Antal Józsefnével és Sey Pongráccal – min-
den tisztségviselőt megkerestek, akiknek döntő többsége továbbra is vállalja és megtisztelte-
tésnek veszi a jelölést. Az elnökségnél történt egy olyan változás, hogy lemond elnökségi 
tagságáról Tóthné Kiss Klára. Az ő javaslata: Ferenci Péter, az Üvegszakosztály szervező 
titkára, mert így az üvegeseknek is van képviseletük az elnökségben. Az ülés résztvevői 
egyhangúan támogatták a jelölést. 

Sopronyi Gábor ismertette az elnökség és az egyes bizottságok tagjainak névsorát. A Szer-
kesztő Bizottságban is történt változás, erről Asztalos István elnök úr a következő napirendi 
pontban számolt be. 

4. Napirend: Építőanyag folyóirat helyzete  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Dr. Gömze A. László tragikus haláláig nagy lelkesedéssel és szakmai tudással vezette a 
Szerkesztő bizottságot. Elnök úr az SZTE képviseletében jelen volt a temetésen és illő mó-
don búcsút vett tőle. 

A felelős szerkesztő Gyurkó Zoltán jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja 
vállalni a tisztséget, de amíg nincs más, természetesen segít a munkában. 

Az elnök úr beszélt dr. Borosnyói Adorjánnal, aki a lap vezető szerkesztője, és rajta tartja a 
szemét a lapon. Javaslatára leutazott Miskolcra és dr. Mucsi Gáborral, valamint dr. Kocserha 
Istvánnal egyeztetett a lap menedzseléséről. A miskolci kollégák javaslata szerint dr. Simon 
Andrea vállalja a Szerkesztő bizottság elnöki posztját, míg a felelős szerkesztői feladatokat 
dr. Kurovics Emese vállalja. 

Dr. Simon Andrea röviden bemutatkozott: Miskolcon végzett anyagmérnökként dr. Gömze A. 
László tanítványaként, itt is doktorált és kapcsolódott be az SZTE-be. Dr. Kurovics Emese is 
kötődik Miskolchoz, ő volt dr. Gömze A. László jobb keze, doktorandusza. 

Asztalos István elnök úr szeretné megkérni őket, hogy megválasztásuk esetén próbálják át-
menteni dr. Gömze A. László kapcsolatrendszerét és esetleg bővíteni is azt, hogy minél szé-



 

 

lesebb kör tudjon kapcsolódni a folyóirat munkájába. dr. Simon Andrea válaszában kifejtette, 
hogy ha a jelölésüket jóváhagyják, szeretnének összeülni a volt szerkesztőségi tagokkal egy 
ún. átadás-átvételre. 

Dr. Gálos Miklós hozzászólásában kifejtette, hogy szerinte a konferenciák előadásainak 
anyaga nem jelenik meg cikkek formájában a folyóiratban. Egyébként is szerinte a folyóirat 
nagyon elment az angol nyelvű cikkek irányába. 

Az elnök úr támogatja, a gondolatot, hogy bevonják a szakosztályok cikkeit is. 

Dr. Mucsi Gábor egyetért azzal, hogy a lap minél szélesebb körben jelenjen meg. A két jelölt-
tel kapcsolatban elmondta, hogy mindkettőt a precizitás és a nagyfokú szakmai tudás jellem-
zi. Kiemelte, hogy nagy kapcsolati tőkével, hálóval rendelkeznek, amelynek segítségével re-
mélhetőleg folyamatosan fenntartható a lap színvonala. 

Dr. Simon Andrea szeretné, ha megválasztásuk esetén aktívabb részvétel lenne az egyesü-
let részéről. 

Dr. Gálos Miklós elmondta, hogy régebben mindig voltak szerkesztő bizottsági ülések, 
amelyben minden szakosztály képviseltette magát. Szeretné, ha rendszeres ülések lenné-
nek. 

Az elnök úr javasolt egy kérdőív kiküldését, hogy a tagságnak milyen javaslatai vannak az 
ÉPA javítására, majd szavazásra tette fel a jelölés elfogadását. Az ülés résztvevői a dr. Si-
mon Andrea és dr. Kurovics Emese jelölését egyhangúan elfogadták. 

 

5. Napirend: Vezetőségi, szakosztályi és ÉPA beszámolók elfogadása  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy az összes beszámoló beérkezett. Miután 
nem volt hozzászóló a beszámolókhoz, a beküldött beszámolókat fogják a Küldöttgyűlés elé 
szavazásra beterjeszteni. 

 

6. Napirend: Egyebek  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az elnök úr tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy az Építők Napja ünnepség június 10-én 
pénteken lesz. Tavaly már lehetőséget kapott, hogy bemutassa az SZTE tevékenységét. 
Szeretné elérni, hogy a következőkben az ünnepségen egy-egy szakosztály bemutatkozhas-
son. Idén dr. Salem G. Nehme, vagy dr. Mucsi Gábor vállalhatna egy rövid bemutatkozó elő-
adást. Dr. Salem G. Nehme vállalta a bemutatást. Az elnök úr tájékoztatni fogja dr. Salem G. 
Nehme-t, ha ezt elfogadják majd a szervezők. 

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

 

Az emlékeztetőt összeállította: Antal Józsefné 


