Helyszín:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. MT épület
BME Polimertechnika Tanszék

Időpont:

2017. október 7. Péntek, 16.00

Határozatképesség megállapításához:
A vezetőségi létszám: 7 fő a teljes határozatképes létszám az érvényességhez 4 fő szükséges.
Határozatképesség vizsgálata, jelen van: 6 fő a vezetőségből, eredmény: a vezetőségi értekezlet
határozatképes.
- Javaslattétel a levezető elnök személyére: Dr. Kovács József Gábor
- Javaslattétel a jegyzőkönyvvezető személyére: Dr. Bárány Tamás
- Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítő személyére: Dr. Szűcs András
Szavazás a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról
Eredmény: Mindhárom egyhangúan elfogadva.
-

Jelenlévők névsora:
Név (vezetőségi tag/meghívott)
Balázs Ildikó (vezetőségi tag)
Dr. Bárány Tamás (vezetőségi tag)
Hauer László (vezetőségi tag)
Dr. Kovács József Gábor (vezetőségi tag)
Dr. Kovács Norbert Krisztián (vezetőségi tag)
Mező Péter (vezetőségi tag)
Dr. Szűcs András (vezetőségi tag)
Hatházi István (felügyelő bizottsági tag)
Seida Péter (felügyelő bizottsági tag)
Dr. Tamás-Bényei Péter (felügyelő bizottsági tag)
Dobóvári Éva (-)

jogosultság
szavazati jogkörrel
szavazati jogkörrel
szavazati jogkörrel
szavazati jogkörrel
szavazati jogkörrel
szavazati jogkörrel
szavazati jogkörrel
tanácskozási jogkörrel
tanácskozási jogkörrel
tanácskozási jogkörrel
-

Aláírás (jelen volt)
jelen volt
jelen volt
jelen volt
jelen volt
nem volt jelen
jelen volt
jelen volt
jelen volt
jelen volt
nem volt jelen
nem volt jelen

Előző értekezlet napirendi pontjai és azok teljesülésének ellenőrzése
1. Honlap
-

Adatok feltöltése 2015, 2016, 2017 (közgyűlési meghívó, közgyűlési jegyzőkönyv,
közhasznúsági jelentés, vezetőségi értekezletek időpontjai)
felelős: Szűcs András
határidő: 2017. június 30.
TELJESÜLÉS: NEM
Intézkedési terv:
o Szűcs András 2017. október végéig pótolja
o KJG elküldi a Seida Péter által aláírt jegyzőkönyveket, meghívókat

2. Banki befektetések és banki hozzáférések
-

Hozzáférést kapott a banki rendszerhez Kovács József Gábor.
1.000.000 Ft-os betét feltörése (mivel a kamat 0,01%)
Éves Kincstárjegy vásárlása 5.500.000 Ft értékben

-

döntés: egyhangúan elfogadva
felelős: Seida Péter
határidő: 2017. július 30.
TELJESÜLÉS: NEM
Intézkedési terv:
o elhalasztva az átíratás KJG nevére
o Seida Péter megveszi a kincstárjegyeket októberben

3. A 2017-es SPE diplomapályázat véglegesítése
-

diplomadíjak a mellékelt forma szerint, kiküldése június hónapban
döntés: egyhangúan elfogadva
felelős: Dr. Kovács József Gábor
határidő: 2017. június 23.
TELJESÜLÉS: IGEN
Megvalósulás:
o Diplomadíj pályázat kiírva, 14 BSc szakdolgozat és 21 MSc diplomadolgozat érkezett
o Bírálatra minden kiadva Meiszel Lászlónak, várható elkészülés október közepére

4. Amerikai kapcsolattartás problémái
-

Nem válaszolnak az e-mailes megkeresésre az amerikai központból.
döntés: KJG felhívja Bonniet!
felelős: Dr. Kovács József Gábor
határidő: 2017. június 25.
TELJESÜLÉS: IGEN
Megvalósulás:
o Az előző ügyintéző nyugdíjba ment, csak elfelejtették az ügyeit átadni.
o Gene Havel lett az ügyintéző, a taglista frissítve lett, elvileg a jogfolytonosság megvan.

5. Rendezvényszervezés
-

-

Jó név szükséges, (ez most nem a fröccsfeszt lesz)
rendezvény költséghatárai: 250.000 – 800.000 Ft
Balázs Ildikó cégével (PolymerOn Kft.) vállalja a szervezést, akár az egyetemi
rendezvényiroda irányába is
Dobóvári Éva (Cavity Eye Hungary Kft.) vállalja, hogy segíti a rendezvényszervezést.
Potenciális cégek: Cavity Eye, Arburg, Engel, Fanuc, Krauss Maffei, Sumimoto Demag,
Haitian (Buchler), Wittmann Battenfeld, Minimold, Piovan, Moretto, ToolTemp, Primplast,
Econ Engineering (Moldex), Varinex (Moldflow), R-Design Stúdió, Inteszt
előadások:
o lehetséges tematikus előadók (20-20 perc):
 Monostori, Ipar 4.0
 Tóth Krisztián (Festo),
 Györgyi János (Delphi),
 Fakuma újdonságok (Arburg),
 Valaki (Tyco)
o 1 órás újdonságok előadás 10-10 percenkénti cserével
o Jakab Józsi és Belina Karcsi szakmai beszélgetése (40 perc, díjakkal)

-

SPE Életműdíj megalapítása, majd elsőként Jakab Józsinak és Belina Karcsinak átadni
lehetséges időpont: október első hete, november 22 (szerda) körül
részvételi díj: 15.000 (amit tartalmaz egy év SPE tagságot)
Már meglévő aktív SPE tagoknak előregisztráció van,
összes létszám: 150 fő
felelős: Balázs Ildikó
határidő: 2017. június 30.
TELJESÜLÉS: NEM
Intézkedési terv: elhalasztva a konferencia

Napirendi pontok és Határozatok
6. Közhasznúság (előterjesztő: Seida Péter, KJG)
-

-

Elvileg a közhasznúság feltételei teljesültek, törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk
NAV felé bejelentve október 2-án (Seida Péter)
Idén költeni kell közhasznú tevékenységre: 450.000 Ft (ebből 225.000 Ft diplomadíj, 22.000
Ft internet, cca 200.000 Ft hiányzik)
döntés: 200.000 Ft internetes honlap fejlesztésre, majd Szűcs András készít egy előzetes
honlaptervet, majd október közepéig elküldi a vezetőségnek. Szükség esetén vezetőségi
értekezletet hívunk össze.
felelős: Dr. Szűcs András
határidő: előzetes tartalomjegyzékre: 2017. október 9., végleges honlap: 2017. november 30.

7. SPE diplomadíj bírálat és díjkiosztó (előterjesztő: KJG)
-

Diplomadíj pályázatának eredményhirdetése, előadásokkal és díjátadással
Hogyan tudunk fizetni? – Seida Péter megkérdezi a könyvelőt
Mikor és hol legyen? – BME-PT MT ea, november (16. a TDK napja)
döntés: egyhangúan elfogadva
felelős: Dr. Kovács József Gábor
határidő: 2017. október vége

8. Egyéb bevételi lehetőségek (előterjesztő: Mező Péter)
-

Statisztikákkal „kereskedés”, információk gyűjtése a fröccsöntőgép, vagy egyéb gépgyártóktól
döntés: Előkészíteni egy felhívást, hogy mit kell bekérni. Készíteni kell egy előzetes tervet,
hogy mit fog kapni a cég eredményül.
felelős: Mező Péter
határidő: 2017. november 5.

9. SPE konferenciára hallgatók kijutásának támogatása (előterjesztő: KJG)
-

SPE konferenciákra kiírhatnánk 1-1 részvételi/utazási támogatást, amit PhD hallgató esetleg
hallgató pályázhatna meg
https://www.4spe.org/Events/conferences.aspx?navItemNumber=644
Legalább az európai konferenciák esetére!

-

o 15th International Conference on Advances in Foam Materials & Technology
o https://www.eiseverywhere.com/ehome/228628
döntés: elutasítva, döntés a megvalósításról később

Budapest, 2017. október 6.
Dr. Kovács József Gábor
levezető elnök

Dr. Bárány Tamás
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Szűcs András
a jegyzőkönyv hiteléül

