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Erõsített Mûanyaggyártók Szövetsége

Tisztelt EMSZ Tag!

Az Erõsített Mûanyaggyártók Szövetségének megújult honlapja a www.emsz-kompozit.hu címen 
található. Várjuk észrevételeiket a honlappal kapcsolatban, továbbá szívesen veszünk minden javaslatot, 
hogy milyen hírekrõl, eseményekrõl olvasnának szívesen.

Idén is megrendezésre került a JEC Composite Show Párizsban, április elsõ hetében, amelyre - az EMSZ 
szervezésében - 12 fõ (7 cég) látogatott el. A több mint 1000 kiállítóra közel 30 ezren voltak kíváncsiak a 3 
nap alatt, ahol fõleg az alapanyag-beszállítók domináltak, de szép számmal jelen voltak gyártók is. 
Számos high-tech, fõleg ûrtechnikai alkalmazást lehetett megtekinteni, de igen sok „hétköznapi” ötletes 
megoldást és technológiai finomítást, termékeket is lehetett látni. Számos újdonság került bemutatásra, 
mint pl. egyben tekercselt szénszálas szendvics repülõgéptest, kompozit híd (gépjármû-közlekedés 
számára is). A Show honlapján meg lehet találni a kiállítókat (http://www.jeccomposites.com/jec-
show/exhibitors-list), és a hozzájuk kapcsolódó honlapokról lehet bõvebb információt gyûjteni. A JEC 
Show alkalmat nyújtott az információgyûjtésre az õszi Stuttgarti kiállításról, ahol teljesen más 
koncepcióban közelítik meg a szervezést, más célcsoportot jelölnek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a 
végfelhasználók, leendõ partnerek. Ezért javasoljuk, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a 
Szövetség tagjai ezen a kiállításon. Felvetõdött egy esetleges magyar pavilon kérdése. Megfelelõ 

2 2számú jelentkezõ esetén kapnánk egy 48 m -es standot, amelybõl 12 m  lenne a Szövetségé, a többi 
pedig önállóan kiállító kompozitos cégeké.

A Szövetség több tagvállalatának kérésére a feldolgozás során keletkezõ hulladékok, különösen a 
szélhulladékok veszélyességének és kezelésének kérdését az elnökség idén kiemelten kívánja kezelni. 
Ezért kérjük, akinek bármilyen tapasztalata, kérdése, észrevétele, vagy javaslata van ezügyben keressen 
minket, hogy egységes álláspontot kialakítva tudjunk esetleg a hatóságokkal tárgyalni, a besorolásról, a 
hulladék megsemmisítésérõl, vagy esetleges újrahasznosításáról. Szeretnénk a keletkezõ hulladékokról 
konkrét mennyiségi és minõségi adatokat is begyûjteni, amelyhez a tagvállalatok szíves segítségét kérjük.

A következõ hetekben tervezzük kiküldeni az idei tagdíjról a számlákat. Emlékeztetni szeretnénk a 
tagokat, hogy a tavalyi évben a kiváló gazdálkodásának és a nyereséges konferenciának köszönhetõen 
nem kellett tagdíjat fizetni. Az új  Alapszabály szerint (lásd melléklet) az éves tagsági díj mértéke:

„A tagok (kivéve a tiszteletbeli és pártoló tagokat) tagsági díjként évente az elõzõ éves szakirányú nettó 
árbevételük 0,5 ezrelékét, de legkevesebb 10.000.-Ft-ot, legfeljebb azonban 100.000.-Ft-ot kötelesek 
befizetni.”

Tisztelettel kérjük a cégvezetõket ill. pénzügyi vezetõket, hogy az állapítsák meg a tagdíjuk mértékét az 
Alapszabály alapján, vagy tájékoztassanak az elõzõ évi árbevételükrõl az alábbi e-mail címen, és  
jelezzék, hogy hova küldhetjük a számlát!

Budapest, 2007. április 19.

Tisztelettel:

Dr. Czigány Tibor
Tanszékvezetõ egyetemi tanár

az EMSZ elnöke
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