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E M L É K E Z T E TŐ  
 

a  2 0 0 8 .  f e b r u á r  5 - i  I B  ü l é s r ő l  
 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. Az ülést dr. Szépvölgyi János vezette. 
 
1.  Napirend: 2008. évi események, ütemterv, a Küldöttgyűlés előkészítése 

Előadó: Dr. Szépvölgyi János 
 
2008. évi várható események: 
VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás a Magyar Perlit 50 éve címmel, szeptember 12-13. 
Betonszerkezetek tartóssága c. szakmai konferencia (az SZTE társrendezésével) június 23-án. 
Konferencia a Miskolci Egyetemen folyó kutatásokkal kapcsolatban, májusban. (Építőanyag támogatására) 
A szakosztályok szokásos évi rendezvényei.  
 
Az idei Küldöttgyűlés 2008. május 14-én lesz. Plenáris előadásának témája az idén 60 éves Építőanyag folyóirat. Az előadás 
megtartására Dr. Talabér József professzort kérjük fel.  
 
A Küldöttgyűlésen az Egyesület vezetősége és szakosztályai beszámolnak a 2007. évi munkáról és a 2008. évi tervekről. A beszá-
molókat március 15-ig kell a titkárságra eljuttatni. (A titkárság a mérleget és az eredmény-kimutatást a lehető leghamarabb juttatja el 
az Ellenőrző Bizottság részére.) Az éves beszámoló elkészítésének határideje március 31. A beszámoló a következő IB-n (2008. 
április 8.) kerül véglegesítésre, illetve döntés születik az elfogadásáról.  
 
 
2.  Napirend: Az Egyesület anyagi helyzetének áttekintése 

Előadó: Koska János főtitkárhelyettes 
 
A számok még nem véglegesek, de az már látható, hogy a 2007-es év közel 2 000 000 Ft mínusszal zárul. Ennek oka elsősorban a 
rendezvény és pályázati bevételek csökkenésében keresendő. Bár a rendezvények bevétel-kiadás oldala önmagában kiegyensúlyo-
zott volt és a működési költségek nagyjából megegyeztek az előirányzottal, a bevételek jócskán elmaradtak a tervezettől. Az IB 
tagjai egyetértettek abban, hogy mivel a költségek nem csökkenthetők nagymértékben, a bevételek növelésére kell a hangsúlyt 
fektetni.  
Az Egyesületnek tartozása nincs.  
 
3. Napirend: Egyéb 
 

 Dr. Szépvölgyi János elnök tájékoztatta az IB tagokat, hogy a 2008. február 1-én elhunyt Mattyasovszky Zsolnay Tamás. 
Az IB egy perc néma felállással emlékezett meg róla. 

 
 2008. március 1-ig lehet javaslatot tenni a MTESZ díjra. Kérjük, hogy javaslataikat február 22-ig juttassák el a titkárságra. 

 
 Az év elején kiküldött jogi tagdíjról szóló körlevél eredményeképpen tisztázódik a jogi tagok összetétele. A jogi tagdíjak 

ennek következtében (az eddig látható eredmény alapján) hozzávetőlegesen 400 000 Ft-tal emelkedtek az előző évhez 
képest. Ezúton kérjük a szakosztály vezetőket, hogy állítsák össze szakosztályonként azoknak a cégeknek a listáját, akiket 
jogi tagság-felajánlással meg lehetne keresni. 

 
 Az első negyedévben elkészülne az Egyesület új honlapja. Az internet/web-karbantartásra eddig fizetett összegek átcso-

portosításával ez idén nem jelent többletkiadást. 
 

 Az Egyesület részére vásároltunk egy mobiltelefont. Ennek köszönhetően a titkárság könnyebben elérhető konferenciák 
ideje alatt is. A telefonszám: 06-20/431-0138 

 
 
Az ülést Dr. Szépvölgyi János elnök bezárta. 

K.m.f. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka 


