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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2019. május 14-én Budapesten, a Messer Hungarogáz 
Kft -nél (Budapest IV. ker. (külső) Váci út 117.) megtartott  XLIV. Küldöttgyűlésén. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Asztalos István, az Egyesület elnöke üdvözölte a Küldöttgyűlést, majd ismertette a Diplomadíj 
pályázat eredményeit. A napirend előtt került sor a diplomadíjak átadására és a három szakmai előadás 
megtartására. A pályázat nyertesei: 
Épület kategória 
I .  Dí j :  Miklós Gábor, BME Építészmérnöki Kar, osztatlan képzés - Kollégium török diákok számára – 
H-1023 Budapest,  Gül Baba utca 20-22. 
Különdíj :  Ábrahám Balázs, PTE - MIK, MSc képzés - Számítási lehetőségekből adódó 
megbízhatósági különbségek és értelmezésük a rekonstrukciós tervezés során a – Klotild palota 
rekonstrukciós tervezésén keresztül bemutatva  
Geopolimer kategória 
I .  Dí j :  Fejes András Márk, BME Építőmérnöki Kar, MSc képzés - Geopolimer kompozitok 
kötőanyagának optimalizálása a teljesítőképesség fokozása céljából 
Különdíj :  Nagy Gáborné Ambrus Mária, ME - MFK, BSc képzés - Pernye – vörösiszap alapú 
geopolimer fejlesztése  
Kötőanyag – beton – kőzet kategória 
I .  Dí j :  Kál lai  László,  BME Építőmérnöki Kar, BSc képzés - Közönséges és könnyűbetonok permeabi-
litásának csökkentési lehetőségei 
Különdíj :  Szutorcsik Li l la, ME - MFK, MSc képzés - Zeolit keverőmalmi őrlésének optimálása, – a 
rotorsebesség hatása. 
 
Ezt követően felkéri Kárpáti  Lászlót a Kő- és Kavics Szakosztály titkárát, elnökségi tagot, hogy 
vezényelje le a Küldöttgyűlést, mint levezető elnök.  
 
Szavazás igennel szavazott:      18  

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:            1 

 
Kárpáti  László megköszönte a megbízást és átvette a levezető elnöki teendőket. Tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a szervezeti ügyrendi kérdések tisztázása következik. 
 
Bejelentette,  hogy a Küldöttgyű lés határozatképes, mivel a küldöttek több mint fele,  
19 fő  je len van. 
 
A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta dr.  Antal  Józsefnét. 
 
Szavazás igennel szavazott: 19 

nemmel szavazott:  - 
  tartózkodott:   - 

 
A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyvvezető személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta: Mattyasovszky Zsolnay Esztert  és Sopronyi  Gábort.  
 
Szavazás: igennel szavazott: 19   igennel szavazott: 19 

nemmel szavazott:  -   nemmel szavazott:  - 
tartózkodott:   -   tartózkodott:   - 
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A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő programok következtek. 
A levezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a prog-
ramnak megfelelően bonyolítsák le a Küldöttgyűlést. Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az 
előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A küldöttek részéről észrevétel 
nem merült fel. 
 
Szavazás: igennel szavazott: 19 

nemmel szavazott:  - 
tartózkodott:   - 

 
A levezető elnök megállapította, hogy a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
A Küldöttgyű lés elfogadott napirendje a következő :  

Beszámoló az Egyesület 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi terveiről 
Előadó: Asztalos István elnök 
 

Beszámoló és előterjesztés a 2018. évi költségvetés teljesítéséről és a 2019. évi költségvetési 
előirányzatról 
Előadó: Koska János 
 

A Felügyelő Bizottság jelentése 
Előadó: dr.  Dani Sándorné, a Felügyelő Bizottság elnöke 
 
 

Hozzászólások 
 
A SZILIKÁTIPARÉRT EMLÉKÉREM és MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetésben részesülők 
méltatása 
 

ÖRÖKÖS TAGOK avatása 
 

Elnöki zárszó 
 
A levezető  e lnök felkérte Asztalos István elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját.  
 
Az írásos anyagot a küldöttek kézhez kapták. Ebből néhány dolgot kiemelt.  
A megkezdett munkák folytatása, a vezetőség kiemelten támogatja a szakosztályok munkáját. Az 
Építőanyag folyóirat folyamatosan fejlődik, új főszerkesztője Gyurkó Zoltán. A szerkesztőbizottság két új 
taggal bővült. Német és francia nyelvterületet: dr. Majorosné dr. Lublóy Éva, arab nyelvterületet: dr. 
Salem G. Nehme képviseli. Az impact factora folyamatosan nő. Megújult hírlevél folytatása, elérni kívánt 
kör szélesítése. 
 
Kárpáti  László megköszönte a beszámolót, majd átadta a szót Koska János elnökségi tagnak, hogy 
tartsa meg beszámolóját.  
 
Koska János elmondta, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként nem törekszik profitra. A 
működési költségek fedezésén túl a tevékenységei közé tartozó események támogatása a feladata és 
ezt el is látja. Az Egyesület  tisztségviselői továbbra is társadalmi munkában dolgoznak. 
 
Kárpáti  László megköszönte a beszámolót, majd felkérte a dr.  Dani Sándornét, hogy számoljon be 
az Felügyelő Bizottság jelentéséről.  
 



 

 

3 

3 

Dr. Dani Sándorné elmondta, hogy a beszámolókban mindent rendben találtak, az ott leírtak minden 
jogszabálynak megfelelnek, azokat elfogadásra javasolják. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos 
az Egyesület tagságának fiatalítása, az ő bevonásuk az egyesületi munkába. 
 
Kárpéti  László megköszönte a beszámolót, majd szavazást kért a küldöttektől. 
 
 
Beszámoló az Egyesület 2018. évi  tevékenységérő l :  
 
Szavazás: igennel szavazott:  19 

nemmel szavazott:   - 
tartózkodott:   - 

 
1/K/19. sz.  határozat:  A Küldöttgyű lés az Egyesület 2018. évi  tevékenységérő l  szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
Beszámoló az Egyesület 2018. évi  terveirő l :  
 
Szavazás: igennel szavazott:  19 

nemmel szavazott:   - 
tartózkodott:   - 

 
2/K/19. sz.  határozat:  A Küldöttgyű lés az Egyesület 2018. évi  terveirő l  szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 
Beszámoló a 2018. évi  költségvetés tel jesítésérő l  és a 2019. évi  költségvetési  
elő i rányzatról :  
 
Szavazás: igennel szavazott:  19 

nemmel szavazott:   - 
tartózkodott:   - 

 
3/K/19. sz.  határozat:  A Küldöttgyű lés a 2018. évi  költségvetés tel jesítésérő l  és a 
2019. évi  költségvetési  elő i rányzatról  szóló jelentést elfogadta. 
 
 
A Felügyelő  Bizottság jelentése: 
 
Szavazás: igennel szavazott:  19 

nemmel szavazott:   - 
tartózkodott:   - 

 
4/K/19. sz.  határozat: A Küldöttgyű lés a Felügyelő  Bizottság jelentését elfogadta. 
  
 
Kárpáti  László levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek és Miniszteri Elismerő 
Oklevelek átadására az Építők Napján kerül sor. A kitüntetetteket Koska János elnökségi tag 
méltatta. 
 
Szi l ikátiparért Emlékérem kitüntetést kap:  
 
 Cement Szakosztály:  dr. Csőke Barnabás 

Finomkerámia Szakosztály: dr. Svoboda Vilmos 
 Tégla és Cserép Szakosztály: Mattyasovszky Zsolnay Eszter 



 

 

4 

4 

 Üveg Szakosztály:  Libál Lajos György, Pálmai Gyula 
 ÉPA volt főszerkesztője: dr. Borosnyói Adorján 
 ÉPA szerkesztőbiz. tag:  Sergey N. Kulkov 
 
Miniszteri  El ismerő  Oklevél kitüntetésben részesül:  

 
SZTE:    dr. Antal Józsefné 
 

Az Örökös tagoknak az okleveleket Asztalos István elnök adta át. 
 
Az Egyesület új  Örökös Tagjai:   
 
 Cement Szakosztály:  dr. Dobos Imre 
 Cement Szakosztály:  dr. Verdes Sándor 
 Kő és Kavics Szakosztály: Szitnyai György 
 Finomkerámia Szakosztály: Gyarmati Béla  
 Tégla és Cserép Szakosztály: Mattyasovszky Zsolnay Eszter 
 Üveg Szakosztály:  Kosinszky Miklós 
 Szigetelő Szakosztály:  Haraszti László 
 
Asztalos István elnök megköszönte a küldöttek, a megjelent vendégek és tagok részvételét. Ezt 
követően a Küldöttgyűlést bezárta. 
 
 
 
Készítette:    

 
Antal Józsefné 

 
 
Hitelesítők:  
  

 
Mattyasovszky Zsolnay Eszter   Sopronyi Gábor 

 


