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E M L É K E Z T E TŐ  
 

a  2 0 0 7 .  s z e p t e m b e r  4 - i  I B  ü l é s r ő l  
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
Az ülést dr. Szépvölgyi János elnök nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket.  
 
1.  Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
Az elmúlt időszak eseményei, programjai: 
 

- XXX. Tisztújító Küldöttgyűlés 2007. május 16-án 
- Üvegipari Szakmai Konferencia 2007. április 24-én a MTESZ Budai Konferenciaközpontban, a rendezvény nagyon si-

keres volt, 50 fő vett részt rajta 
- Építők Napja 2007. június 1. (Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kaptak az SZTE felterjesztésére: Bakos József, 

Gallé Gábor, Sáros Bálint, Sopronyi Gábor, Dr. Szűcs István, egyéb szervezet felterjesztésé: Domonyi Frigyesné, 
Riesz Lajos, Dancs László SZTE tagok.) 

- V. Díszítőkő Konferencia 2007. június 14-én Székesfehérváron, nagy létszámú (120 fő), sikeres rendezvény volt 
- A VI. Nemzetközi Perlit Konferencia (A Magyar perlit 50 éve alcímmel) szervező bizottságának ülései 2007. június 26-

án és 2007. szeptember 11-én 
 
Az Építésügyi Szakmai Testület kb. 30 rendelet véleményezését végezte el. Ilyen volt pl. a felelős építésvezetők követelmény-
rendszeréről és vizsgáztatásáról szóló, ill. az építési napló megszigorításáról szóló döntés. 
 
Pályázatok: NCA-tól működésre 1 300 000 Ft, a szakmai pályázatok (4 db) még nem kerültek elbírálásra 
 
SZJA felajánlásból az SZTE 335 914,- Ft-ot kapott. Az ülés megszavazta, hogy az összeget az Egyesület működésre használja 
fel. 
 
MTESZ: A MTESZ anyagi helyzete stabilizálódik. Tervezi, hogy a Fő utcai székházat eladja. 2,5-3 milliárdért reméli értékesíte-
ni, amiből valahol a metró vonalán új, teljesen korszerű irodaházat építene. Az Egyesület itt bérelhetne irodát. A tervek szerint a 
megállapodás a vevővel úgy szólna, hogy az egyesületek addig maradhatnak az épületben, amíg az új székház el nem készül. 
A MTESZ április 25-i Intézőbizottsági határozata szerint 205 millió Ft támogatást ad az egyesületeknek, amennyiben nincs 
tagsági díj hátraléka. Az SZTE-nek nincs, így 2 900 000 Ft MTESZ támogatást kap, várhatóan még ebben az évben. 
 
 
2. A II. félév szakosztályi rendezvényeinek ismertetése 
Előadók: a szakosztályok vezetői 

 
Beton Szakosztály:  Szakmai klubnap – 1-2 előadással, október közepe után   
 
Cement Szakosztály:  XXIV. Cementipari Konferencia 
    Helyszín és időpont: Budapest, Danubius Margitsziget, 2007. november 13.  
 
Finomkerámiai Szakosztály: Várhatóan október-november táján szakmai nap (Bp., Hajógyári sziget), finomkerámia alap-

anyagok, porcelángyártás, műszaki kerámia, új eljárásokról.  
 
Kő- és Kavics Szakosztály: Kőbányász Nap – Bányalátogatás és előadások 

Helyszín és időpont: Komló, 2007. október 2.  
. 
Szlovák Kő- és Kavicsbányász Nap – Terv szerint magyar részről bővebb körben vesznek 
részt a rendezvényen. 
Helyszín és időpont: Tátra, 2007. október 24-26.  
 
Hagyományos év végi klubnap – 2007. december 6. 
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Szigetelő Szakosztály:  A „Bemutatkozás Kárpátalján” rendezvények eddigi tapasztalatainak értékelése 
    Helyszín és időpont: Budapest, 2007. november 27. 
 
    2008-as perlit konferencia szervező ülése – 2007. szeptember 11. 
 
    Előadás a szigetelő anyag gyártás és felhasználás problémáinak megvitatására. 
 
    Értékelő vezetői ülés - december 
 
Tégla- és Cserép Szakosztály: XXII. Téglás Napok 
    Helyszín és időpont: Győr, 2007. október 26-27. 
 
Üveg Szakosztály:  Üvegipari Konferencia 

Helyszín és időpont: Orosháza, 2007. október 30. 
 
 
3. Diplomadíj pályázat 2007 
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
Beérkezett pályázatok: 
 
Miskolci Egyetem: 3 db (Szilágyi Katalin, Géber Róbert, Kovács Ernő István) 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: 2 db (Sárosi Márton, Kátai Béla Tamás) 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a beérkezett diplomapályázatok elbírálására alakítandó munkabizottság vezetésére 
Dr. Opoczky Ludmilla asszonyt javasolja a vezetőség.  
 
Az értékelés eredménye október végére várható, a díjak a következő IB ülésen kerülnek átadásra. 
 
 
4. Egyebek 
 

- Javaslat a 602-es leadására: Dr. Szépvölgyi János vázolta a pillanatnyi helyzetet, amely szerint a 602-es terem leadá-
sával az Egyesület pénzt spórolhatna meg.  A terem bérleti díja 53 700 Ft/hó, ami 644 400 Ft/ évi kiadást jelent. A 
termet kiadni (állapota, infrastruktúrájának hiányosságai miatt) nem lehet, így a bérleti díj töredéke sem pótolható e 
módon. Kérjük a bizottság tagjait, hogy esetleges javaslataikat, új szempontjaikat a következő héten küldjék meg. A 
tények, vélemények összegzése után lesz döntés a terem sorsáról. 

 
- Ügyvezető titkár-váltás: Meleg Regina október közepétől elmegy az Egyesülettől, a ügyvezető titkári feladatokat ezt 

követően Asztalos Réka látja el. 
 

- MTESZ Díjra és Gábor Dénes-díjra javaslatokat lehet tenni, a határidő mindkét esetben október eleje. 
 

- Dr. Gömze A. László a Építőanyag Szerkesztőbizottsági vezetője beszámolt a lap pillanatnyi anyagi helyzetéről. Hang-
súlyozta, hogy a kérdésben különösen fontos az alapítványi támogatás, és felhívta a figyelmet, az előfizetői kör bővíté-
sének, a hirdetések meglétének fontosságára. 

 Kérdésként felmerült, hogy miért korlátozott a megjelentethető cikkek hossza, aminek kizárólag anyagi korlátai vannak. 
A Tanácsadó Testülettel kapcsolatban felmerült, hogy annak tagjait a Szerkesztőbizottságba kellene felvenni. Döntés a 
decemberi IB ülésen lesz.  

 
A következő IB ülés várható időpontja 2007. december 11. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Asztalos Réka 
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