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Tisztelt EMSZ-tagok, kedves Kollegák! 
 
 
Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni az EMSz 2015-re tervezett programjairól.  
Külön felhívjuk a figyelmüket az áprilisi közgyűlésünkre, a májusi csehországi 
konferenciára és az esetleges novemberi isztambuli kiállítási lehetőségre.  
 
1. EMSz közgyűlés, Alvin-Plast Kft. – április 28. 
 
A közgyűlés helye az Alvin-Plast Kft. új telephelye (2092. Budakeszi, Cserszegi utca 12.), 
ahol beszámolunk a Szövetség 2014. évben megvalósított szakmai programjairól és 
gazdasági helyzetéről. Szó lesz továbbá a 3 éves ciklus végének közeledtével a tisztújításról 
is és az ez évre tervezett programokról. 
A közgyűléshez kapcsolva készülünk egy szakmai előadással is. Felkértünk egy kémiai 
biztonsági tanácsadót, hogy tartson egy előadást a hatósági ellenőrzésre való felkészülésről, 
a CLP és a Reach rendeletek változásai és az aktuális határidők kapcsán. 
A részletes programról április közepén küldünk értesítést. 
 
2. Cseh kompozit konferencia, Kurdejov – május 20-21. 
 
Idén lehetőség nyílik a cseh szakmai szövetség szervezésében egy kisebb kiállítással 
egybekötött kompozit konferencián történő részvételre. Az EMSz érdeklődés esetén 
megszervezi a kiutazást és a szállást. Az utazás a tagoknak költségmentes. A konferencia 
részvételi költsége 135 EUR, ez tartalmazza a 1,5 napos programon a részvételt, a szakmai 
jegyzetet és az ebédeket. A szállásköltség kb. 40-50 EUR/fő/éjszaka között várható. A 
nemzetközi konferencia előadásai érintik az új fejlesztésű alapanyagok bemutatását 
(Ashland, 3A Composites Core Materials, Saertex GmbH) kompozit tervezési és méretezési 
problémákat és gyártástechnológiai témákat. 
Kérjük, részvételi szándékukat április végéig jelezzék! 
 
3. Szakmai nap: IBV Hungária Kft., Mercedes gyárlátogatás – szeptember második 

fele 
 
Hagyományos őszi üzemlátogatást, amely során külföldi és hazai kompozitos cégeket 
ismerhetünk meg, ezúttal az IBV Hungária Kft-hez szervezzük. Itt bepillantást kaphatnak az 
SMC technológia rejtelmeibe, továbbá képet kaphatunk a cég fejlesztésiről, terveiről is.  
Emellett gyárlátogatást szervezünk a Mercedes kecskeméti gyártóegységéhez, bízva benne, 
hogy a nagymúltú cég további érdekességeket mutat be egyéb, a kompozitiparhoz csak 
részben kapcsolódó gyártástechnológiákról is. 
 
 
4. Turk Kompozit 2015 Composites Summit, Isztambul – október 8.-10. 
 
A török szakmai szövetség szervezi ezt az isztambuli kompozit konferenciát. A rendezvény 
hasonló szakmai tartalmú, mint a hazai Balaton Konferencia. A török kompozitipar nem csak 
volumenében jelentős, de technológiai színvonala miatt is hasznos információkat nyújthat a 
Szövetség tagjai számára. Érdeklődés esetén a Szövetség segít az utazás szervezésében. 
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5. Eurasian Composites Show, Isztambul – november 12-14. 
 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is van lehetőség egy kompozit kiállításon történő részvételre 
saját standdal. Idei választásunk a keleti/déli nyitás jegyében Törökországra esett. Bízunk 
benne, hogy a kiállításon való részvétel új üzleti lehetőségeket tartogat minden gyártással 
foglalkozó tagunk számára.  
Egyeztetéseket folytatunk a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel a kiállításon egy magyar stand 
támogatásáról. Kérjük azon cégeket, akik érdeklődnek kiállítóként való megjelenés iránt, 
ezen szándékukat jelezzék a Szövetség titkáránál, Csukat Gabriellánál (csukat@novia.hu). 
 
 
6. Kézi-lamináló technológiai képzés – november 25-27. 
 
A tavalyi tanfolyam sikerére és a nagyszámú érdeklődésére való tekintettel tervezzük a 
műgyantás kézi-lamináló technológiai képzés ismétlését.  
A képzés célja a szakmában dolgozók vagy a szakma elsajátítása iránt érdeklődők mind 
elméleti, mind gyakorlati alapoktatása. A képzésre jelentkezhetnek magánszemélyek 
és  cégek munkatársai is. 

 

 

Budapest, 2015. március 25.  

 
Tisztelettel: 

 
Dr. Mezey Zoltán 
az EMSz elnöke 

 

 


