
 1

E M L É K E Z T E TŐ  
 

a  2 0 0 9 .  s z e p t e m b e r  8 - 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, 
amelyet jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.  
 
1. Napirend: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről  
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
A nyár elsősorban az ünnepi konferencia szervezésével telt, melyről külön napirendi pont szól. 
 
Megérkezett az SZJA 1% felajánlások eredménye, idén az Egyesület 442 755 Ft-ot kap. 
 
59/09/IB határozat: A 2008. évi SZJA 1% felajánlásokat az Egyesület működésre használja fel. 
 
 
2. Napirend: A II. félév szakosztályi rendezvényeinek ismertetése 
Előadók: szakosztályvezetők 
 
Beton Szakosztály: várhatóan novemberben kerül sor egy szokásos ankét szervezésére. Témája és előadói azonban 
még nem eldöntöttek. 
Cement Szakosztály: idén már nem várható rendezvény.  
Finomkerámia Szakosztály: novemberben terveznek egy rendezvényt a Ceramitechez kapcsolódóan.  
Kő és Kavics Szakosztály: október elejére komlói bányalátogatást terveznek, valamint a szokásos évzáró ülést. 
Szigetelő Szakosztály: 2009-2010 első félévégéig az alábbi események várhatók: 

 FESI azaz az Európai Szigetelő Vállalkozók Nemzetközi Szövetségének október eleji megbeszéléséről (Ipar-
szövetség) beszámoló (Regenhart Péter)  

 Épület hőszigetelés anyagtani és műszaki kérdései, jelen gyártási és kivitelezési tapasztalatok alapján (Pozso-
nyi László, TERRANOVA) 

 Vízszigetelő anyagok gyártás és beépítés műszaki tapasztalatai a kereslet figyelembevétele tükrében (Haraszti 
László VILLAS) 

 Paneles épületek teljeskörű rehabilitációjának műszaki megoldásai. Konferencia Miskolc ITC székházban 
2009.11.05. 

 Ungvári Műszaki Egyetemen ismételt szakmai konferencia/oktató előadások (Haraszti L/Rákóczi A). Ez várha-
tóan Minisztériumi pályázat támogatásával 2010 első felében fog megrendezésre kerülni.  

Tégla és Cserép Szakosztály: szokásos Téglás Napok, 2009. november 12-13-án Tokajban.  
Üveg Szakosztály: idén már nem várható rendezvény.  
  
Serédi Béla – a MTESZ Minőségügyi Bizottságának tagja – felhívta a figyelmet a 2009 novemberében megrendezésre 
kerülő Minőség és erkölcs – a műszaki értelmiség felelősségvállalása c. konferenciára. 
 
 
3. Napirend: Tudnivalók a 60 éves ünnepi konferenciáról 
4. napirendi pont tárgyalása. 
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
A 60 éves a Szilikátipari Tudományos Egyesület konferencia programja összeállt, a meghívó elkészült, melyet augusz-
tus elején kiküldünk. A jelentkezési határidő augusztus 31. volt. 
A tervezett 120 fős létszám kibővítése szükséges, mivel jelentős a túljelentkezés (több mint 180 fő). Ezért a létszámot a 
terem befogadóképességéig (150) kibővítjük. Akik már nem férnek bele ebbe a létszámba, értesítést kapnak, és elküld-
jük majd nekik az ünnepi Építőanyag számot. Akik részt vehetnek a konferencián, szintén visszaigazolást kapnak róla. 
A konferencia elején sor kerül a két – még át nem adott – Szilikátiparért Emlékérem átadására. A Tégla és Cserép 
Szakosztály előadása – Kató Aladár előadó kérésére – lesz az első előadás. A többi tolódik. Ezt a módosítást a helyszí-
nen hirdetjük ki. 
 
60/09/IB határozat: Az IB elfogadta az ünnepi konferenciával kapcsolatos módosításokat. 
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4. Napirend: Az Egyesület anyagi helyzetének áttekintése 
3. napirendi pont tárgyalása. 
Előadó: Koska János főtitkár-helyettes 
 
Az Egyesület anyagi helyzetében nem a kiadások-bevételek mértéke, hanem azok egyensúlya a fontos. Az első félév 
eredménye alapján és a második félévben várhatók alapján költségterv készült. A tervet az IB tagok megkapták. Az 
előzetes kalkuláció nagyjából -1000e Ft-os eredményt mutat. Amennyiben az ünnepi rendezvényre beadott Mecenatúra 
pályázaton nyerünk, ez jobb is lehet. 
A bérleti díjak meglehetősen nagy tételt jelentenek a működési költségben, ezentúl pedig bizonytalan a székház helyze-
te. Keresni kell a lehetőséget az esetleges költözés miatt. 
 
5. Napirend: Egyebek 
Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök 
 
MTESZ székházak helyzete. A Kossuth téri elvileg eladásra került, de az ügyet nem zárták még le. A Fő utcai székház 
nincsen eladva, de egyre többen költöznek el. 
 
Nem érkezett az idei Diplomadíj pályázatra munka a BME-ről és a ME-ről. Dr. Józsa Zsuzsanna és Dr. Gömze A. László 
utánanéznek a jövő hét végéig. 
 
A titkárság február közepe óta megváltozott munkarenddel működik. Az IB tagok nem találtak kifogást az új rend műkö-
dőképessége ellen, így javasolják a meghosszabbítását. 
 
61/09/IB határozat: Az IB meghosszabbította a titkárság működési rendjét.. 
 
 
A következő IB ülés időpontja 2009. december 8-án lesz. 
 
 

K.m.f. 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka 
 


