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E M L É K E Z T E TŐ  
 

a  2 0 0 8 .  s z e p t e m b e r  9 - i  I B  ü l é s r ő l  
 
 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés határozatképes. 
 
Az ülést dr. Szépvölgyi János elnök nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a napirendi pontokat.  
 
1. Napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
Beton Ankét – 2008. április 10. 
Üvegipari Konferencia – 2008. április 22. 
XXXI. Küldöttgyűlés – 2008. május 14. 
HUSKUA 377 sz. pályázat: lezárult az év első felének pályázata, mely a Magyar-Szlovák-Ukrán Szomszédsági Program 
keretében valósult meg. Címe: Kapcsolatépítés az SZTE, a BME és az Ungvári Nemzeti Egyetem között – EU-s és 
hazai építőipari technológia, alkalmazások szellemi exportja. A pályázat végrehajtása sikeres volt, az Egyesület informa-
tikai eszközökkel gazdagodott (laptop, projektor, vetítővászon, szoftver). 
MTESZ helyzete: a Kossuth téri ingatlan eladása folyamatban van, vevő van rá, előleget fizetett. A Fő utcai székház 
tulajdonviszonyai még nem rendezettek, a MTESZ tulajdona pillanatnyilag 98%. Bírósági úton szeretnék elérni, hogy a 
2%-os tulajdonnal rendelkező ingatlanos cégnek ne legyen elővásárlási joga. 
VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – 2008. szeptember 12-13. 
 
2. Napirend: A II. félév szakosztályi rendezvényeinek ismertetése 
Előadók: a szakosztályok vezetői 

 
Beton Szakosztály:  Beton Ankét – Megjelent a „Holcim Cement-Beton Kisokos” 2008 
    Időpont: 2008. október 14.   
Cement Szakosztály: A hagyományos cementipari konferencia idén elmarad, hogy egyéb rendezvény lesz-

e helyette, az még szervezés alatt áll. 
Finomkerámia Szakosztály: Idén várhatóan nem lesz már rendezvény. 
Kő- és Kavics Szakosztály: Kő- és Kavicsbányász Nap 2008 – Bányalátogatás és előadások 

Időpont: 2008. október 16., Budapest, Hotel Griff 
Hagyományos év végi klubnap  

Szigetelő Szakosztály:  Perlit konferencia kiértékelő ülése 
Vezetői ülés  

Tégla- és Cserép Szakosztály: XXIII. Téglás Napok 
    Helyszín és időpont: Balatonfüred, 2008. november 6-7. 
Üveg Szakosztály:  Üvegipari Konferencia 

Helyszín és időpont: Budapest, 2008. november 25. 
Egyéb:    Prof. Dr. Talabér József 90. születésnapja tiszteletére rendezett ünnepi ülés 

Helyszín és időpont: Budapest, BME Oktatói Klub, 2008. október 20. 
    Senior találkozó – várhatóan januárban 
 
3. Jogi tagság helyzete 
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
Összeállítunk egy költségtervet az év várható alakulásáról. Ezt előzetesen kiküldjük az IB tagoknak, további megbeszé-
lést az ügyben a következő IB ülésen tartunk. 
 
4. 60 éves az Egyesület – a 2009. ünnepi év eseményei 
 
Az ünnepi rendezvény szervezésére szervezőbizottságot kell alakítani. Ennek vezetését Serédi Béla vállalta el.  
Az ülés nem a Küldöttgyűléssel lenne egybekötve, hanem külön – várhatóan szeptember folyamán. Az ülésen minden 
szakosztály részéről 1 előadás hangzana el. Az évfordulóra kiadvány jelenne meg, mely az elhangzott előadások mellett 
tartalmazná az elmúlt 10 év eseményeit (az 50 éves jubileumi kiadás folytatásaként). 
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Serédi Béla kéri a szakosztályoktól (és az Építőanyag részéről) a szervezőbizottságba 1 képviselő megjelölését, vala-
mint javaslattételt az előadók személyére (október végéig). 
45/08/IB határozat: Az IB elfogadta a jubileumi évi terveket. 
 
5. Egyebek 
 
SZJA felajánlásból az SZTE 528 448,- Ft-ot kapott.  
46/08/IB határozat: A 2007. évi SZJA 1% felajánlásokat az Egyesület működésre használja fel. 
 
Dr. Gömze A. László a Építőanyag Szerkesztőbizottsági vezetője javasolta, hogy a lap angol összefoglalóit ki kell külde-
ni referálóknak. Az egyesületi honlapon a lap elmúlt 5 évben megjelent összes száma legyen fent teljes egészében. Az 
angol nylevű honlapra kerüljenek fel az angol nyelvű összefoglalók.  
 
A következő IB ülés várható időpontja 2008. december 9. 
 

K.m.f. 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka 
 


