
Emlékeztető 
Magyar CIB Student Chapter ülés 

Ideje:  2010. április 21. szerda 10:00-11:30 
Helye: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
 1113 Budapest, Diószegi út 37. U épület 2. em. 206. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Dr. Bánky Tamás üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást adott az őszi nemzetközi CIB 
Student Chapter konferencia szervezésével (2010. szeptember 30. - október 2.) kapcsolatban. 

A jelenlévők egybehangzó véleménye alapján az őszi nemzetközi CIB Student Chapter 
konferencia (2010. szeptember 30. - október 2.) az eredeti terv szerint (angol nyelven, külföldiek 
részvételével) megrendezésre kerül, a magyar CIB Sudent Chapter egyetemek további 
jelentkezőket (hallgatókat, doktorandusz hallgatókat és tutorokat) delegálhatnak. A Debreceni 
Egyetem Műszaki Kara és Szent István Egyetem - Ybl Miklós Építéstudományi Kara ismételten 
tájékoztatva lesz a konferenciáról. Célszerű lenne felhívni a külföldi CIB Student Chapterek 
figyelmét még egyszer a konferenciára és a jelentkezésre. 

Regisztrált CIB konferenciaként az absztraktok felkerülhetnek az ICONDA-ra, további publikálási 
lehetőség ezenkívül a CIB által szponzorált kiadványok. Az ezzel kapcsolatos teendőket Molnárka 
Gergely intézi. 

Herdics Ágnes javaslatára lehetőség lesz a magyar egyetemekről az előadók mellett hallgatók 
részvételére; akik mentesek a regisztrációs díj alól, azonban részükre kiegészítő szolgáltatásokat 
nem tudunk biztosítani – pl. tolmácsolás, részvétel a kísérő programon. 

A konferencia finanszírozásához Mecenatúra pályázatot szeretnénk igénybe venni, ezenkívül 
szponzorok keresése is szükséges. 
A Mecenatúra pályázat beadásához az egyetemektől támogató levelek szükségesek – amely 
tartalmazza az egyetem hozzájárulását a konferenciához és a küldött hallgatók számát. 

Informális visszajelzéseket várunk az egyetemektől a következőkkel kapcsolatban: 
 Jelezzék, ha tudnak segíteni a Mecenatúra pályázat megírásában – amennyiben igen, milyen 
feltételekkel, ki venne részt 
 Jelezzék, ha más pályázati/támogatási/szponzori támogatásról tudomásuk van – főleg a kísérő 
program finanszírozásához 
 Javaslatokat kérünk a kísérő programra; mely egyetem vállalná az előadók fogadását 

ÉMI feladat vállalása: 
 2010. április végéig az előadás lista összeállítása 
 Gellért Szállótól ajánlat kérése blokk foglalásra a konferenciához 
 Jelenlévőknek ICONDA-ról ismertető küldése 

Kmft. 

Az emlékeztetőt összeállította: Kovács Nikolett 

Mellékletek: 1. Jelenléti ív 


