
Emlékeztető 
Magyar CIB Student Chapter ülés 

Ideje:  2009. október 1. csütörtök 10:00-11:30 
Helye: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
 1113 Budapest, Diószegi út 37. U épület 2. em. 206. 

Jelen vannak: 
Herdics Ágnes Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Győr 
Takács Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Budapest 
Dr. Bánky Tamás ÉMI Nonprofit Kft. Budapest 
Kozák Melinda ÉMI Nonprofit Kft. Budapest 

Dr. Bánky Tamás üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást adott az elmúlt értekezlet (2009. 
június 24.) óta eltelt eseményekről. 
A jövő őszi nemzetközi CIB Student Chapter konferencia ideje (2010. szeptember 30. - október 
2.) és helye (Danubius Hotel Flamenco, 1113 Budapest, Tas Vezér u. 3-7.) pontosításra került. Az 
ÉMI vállalásának megfelelően elkészítette a magyar és angol nyelvű konferencia felhívásokat. A 
magyar nyelvű felhívást (1. melléklet) a kari kapcsolattartóknak 2009. június 29-július 2. között e-
mailen megküldtük, amelyet a kapcsolattartók a különböző kommunikációs csatornákon 
továbbítottak a hallgatók felé. Az angol nyelvű felhívások kiküldéséhez az ÉMI felkutatta a külföldi 
CIB Student Chapterek tagjainak elérhetőségét, és 2009. július 23-én mintegy 200 e-mail címre a 
meghívót (2. melléklet) kiküldte. A CIB titkársága a konferencia felhívást a CIB hírlevélben 
közzétette (3. melléklet). 

Az előzetes jelentkezés határidejéig (2009. szeptember 15.) 3 fő jelentkezett. A felhívást (2. 
felhívás) októberben megismételjük mind a magyarok, mind a külföldiek felé. 

A CIB Board 2009. október 12-14. között tartja a következő ülését, amelyen dr. Bánky Tamás 
személyesen is felhívja a Board tagjainak figyelmét a konferenciára. 

A Salfordi Egyetem minden évben megrendezi az International Postgraduate Research Conference 
elnevezésű konferenciáját, amelyet az elmúlt 8 évben különböző helyszíneken (Salford, Delft, 
Prága) tartottak. Wim Bakens, a CIB főtitkára javaslatot tett a két konferencia kombinálására, 
vagyis arra, hogy a Salfordi Egyetem konferenciája a mi konferenciánkkal szimultán, Budapesten 
legyen. Az ÉMI alapos átgondolás után támogatta a javaslatot. A Salfordi Egyetem még nem 
nyilatkozott a témában. 

Takács Lajos javasolta, hogy a jövő őszi konferencia jelentkezési határidejét későbbre, a kari TDK 
konferenciák utánra tegyük. A BME Építészmérnöki Kar hallgatóit több csatornán is megkeresik a 
konferencia felhívással, az egyik leghatásosabb Neptun üzenetet küldeni. 

Herdics Ágnes a Szakkollégiumon keresztül juttatja el a konferencia felhívását a győri Széchenyi 
István Egyetem építészmérnök hallgatóinak. 

A győri TDK csapat (Lipusz Roland, Élő József, Schmidt Péter) 2009. március 27-i CIB 
konferencián elhangzott előadása felkeltette a Magyar Ingatlan Tanács figyelmét, amelynek 
nyomán felkérést kaptak egy másik plénum előtti előadás tartására. Az előadásra a Magyar 
Építésügyi Technológiai Platform Városok és Építmények 2009. szeptember 17-i fókuszterületi 
ülésén került sor Kultúra, természet, technológia találkozása Győr vízi világában címmel (ezúttal 
magyar nyelven). 
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A Magyar CIB Student Chapter honlapja az ÉMI honlapján kapott helyett, jelenleg tesztelés 
alatt áll, itt lehet megtekinteni: www.emi.hu/cib. A honlap az ülésen részletes bemutatásra került. 
Célunk, hogy a honlapon minden egy helyen legyen, ezért a honlapra az összes fontos információt, 
dokumentumot feltesszük. Az anyagokat az alábbi menüpontokba rendeztük: 
1.) Magyar CIB Student Chapter 
2.) Események 
  2.1) Ülések 
  2.2) Konferenciák  
  2.3) Nemzetközi CIB Student Chapter Konferencia 2010 
3.) Kari TDK konferenciák 
4.) Külföldi CIB Student Chapterek 
5.) CIB hírlevél archívum 
6.) Letölthető anyagok 

A következő ülést a kari TDK konferenciák után, 2009. december 9-én szerdán vagy 10-én 
csütörtökön tartjuk az ÉMI-ben. Szeretnénk, ha minden kar részéről jelen tudnának lenni az 
ülésen, ezért előzetesen küldünk egy táblázatot, amelybe be kell jelölni, hogy mely időpontok 
alkalmasak. 
Az ülés témái: 
- Magyar CIB Student Chapter honlapjának ismertetése, 
- Kari TDK konferenciák tapasztalatai, 
- Jövő évi nemzetközi CIB Student Chapter Konferencia. 

A jövő évi konferencián az előadók számára díjmentes részvételt biztosítunk, ennek 
finanszírozására pályázni kell, javaslatokat kérünk, hogy hova lehet pályázni. Az ülésen elhangzott 
javaslatok: Mecenatúra, Magyar Mérnökakadémia, CIB Sebestyén Future Leaders Award. 

A CIB honlapján a Student Chapterek rövid bemutatkozása olvasható. Az ÉMI elkészítette a 
Magyar CIB Student Chapter bemutatkozó anyagát, ehhez kérjük a karok rövid (3-4 soros) angol 
nyelvű bemutatását (néhány adat is, mint például a hallgatói létszám szerepelhet benne). 

A CIB World Building Congress 2010 Salfordban, 2010. május 10-13. között kerül megrendezésre, 
minden kartól visszajelzést kérünk, hogy a kar részéről kik vesznek részt a konferencián. 

Feliratkozás a CIB hírlevelére: http://cibworld.xs4all.nl:8080/fmi/xsl/mail/addrecord.xsl?-findany 
Köremail megy a tagoknak, hogy várjuk visszajelzésüket a következő témákban: 
- mely időpontok alkalmasak a következő ülés időpontjának (dec. 9-10. 10:00 / 13:00), 
- a jövő évi Nemzetközi CIB Student Chapter konferencia szervezésével hova lehet pályázni, 
- kari TDK konferencia ideje, programja, 
- karuk rövid, angol nyelvű bemutatása, 
- CIB World Building Congress 2010 résztvevői. 

Kmft. 

Az emlékeztetőt összeállította: Kozák Melinda 

Mellékletek: 1. Nemzetközi CIB Student Chapter konferencia 2010 felhívása magyarul (karonként) 
2. Nemzetközi CIB Student Chapter konferencia 2010 felhívása angolul 
3. CIB hírlevelében megjelent konferencia felhívás angolul 


