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E M L É K E Z T E TŐ  
 

a  2 0 0 9 .  f e b r u á r  3 - 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: A 2009. évi események, ütemterv, Küldöttgyűlés előkészítése 
Előadó: Asztalos István főtitkár 
 
A 2009. évi szakosztályi tervekről a decemberi IB-n adtunk tájékoztatást.  
 
Az idei Küldöttgyűlés időpontja 2009. május 20. 
Kérjük, hogy azokat a Szakosztályokat, akik a 2008. évi beszámolójukat a Küldöttgyűlés anyagához még nem küldték el, 
azt sürgősen tegyék meg.  
A Küldöttgyűlés nyitó előadására Szaló Péter államtitkárt vagy Fegyverneky Sándor főépítészt kérjük fel.  
Az előadás témája: tájékoztatás az aktuális helyzetről, kormányzati oldalról. 
Az idei Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésre kérjük a Szakosztályokat, hogy javaslataikat legkésőbb február 27-ig küld-
jék el a titkárságra. Ehhez tájékoztatásul megküldjük az elmúlt 10 évben kitüntetett tagok névsorát. 
 
2. Napirend: Az Egyesület anyagi helyzete, lehetőségek 
Előadó: Asztalos István főtitkár 

 
Kiosztásra került az Egyesület 2008. évi pénzforgalmát bemutató táblázat, melyet Koska János főtitkár-helyettes állított 
össze. Az összeállítás a decemberi IB-n megtárgyalt 2008. évi várható eredményt egészítette ki. 
 
2009-ben az Egyesület ajánlást dolgoz ki a Holcim Hungária Zrt. részére az innovációs járulék elnyerésére. 
 
3. Napirend: 60 éves ünnepi ülés: az Egyesületi Emlékbizottság beszámolója 
Előadók: Serédi Béla, a bizottság elnöke 
 
Serédi Béla beszámolt a bizottság 2009. január 27-i üléséről. 
A bizottság két időpontot javasolt az ünnepi ülésre: 2009. szeptember 22. és 29. 
Az ülés ünnepi előadásának megtartására Szaló Péter államtitkárt kérjük fel. Amennyiben felkérésünket elfogadja, úgy a 
neki megfelelő időpont lesz az ülés időpontja. 
Az ünnepi kiadványhoz a Szakosztályok javaslatai beérkeztek. A kész cikkek leadási határideje 2009. április 20. A kö-
vetkező bizottsági ülés időpontja 2009. május 5., a beérkezett anyagokat a bizottság ekkor tárgyalja. 
Az ünnepségen résztvevők várható létszáma 100-120 fő. Össze kell állítani azoknak a személyeknek a listáját, akiket a 
tagságon kívül szeretnénk meghívni az ünnepségre. A listát Szakosztályok egészítik ki. 
Az évforduló és az ünnepi ülés alkalmából miniszteri dicséretet kérnénk a Minisztériumtól. Ehhez javaslatokat kérünk a 
Szakosztályoktól. 
Az ünnepség költségvetésére tervet készít a titkárság. A költségek fedezésére az Egyesület pályázni fog. 
 
51/08/IB határozat: Az IB egyhangúlag elfogadta az Egyesületi Emlékbizottság javaslatait. 
 
4. Napirend: Egyebek 
 
A 2009. január 13-án megszervezett Senior találkozó sikeres volt. 
 
2009-ben ismét meghirdetésre kerül a Diplomadíj pályázat. A felhívást a Mérnök Újságban is kérjük megjelentetni. A 
felhívást eljuttatjuk az egyetemek megfelelő tanszékeire. Amennyiben lehetséges, a díjazottak részére a díjat az egye-
temi diplomaosztók keretében fogjuk átadni. 
 
Az Európai Kerámia Társaság kétévente megrendezésre kerülő konferenciáján hallgatói előadói versenyre kerül sor. 
Erre az Egyesületen keresztül a jelölteket nevezni fogjuk.  
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Dr. Gömze A. László az Építőanyag Szerkesztőbizottságának elnöke tájékoztatta az IB-t, hogy külföldről több elismert 
szakember jelezte, hogy szívesen részt vennének a Szerkesztőbizottság munkájában. Kérte az IB támogatását, hogy a 
jelöltek kerüljenek felvételre a Szerkesztőbizottságba. 
 
52/08/IB határozat: Az IB egyhangúlag támogatta a külföldi jelöltek felvételét a Szerkesztőbizottságba. 
 
 

K.m.f. 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka 
 


