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A vezetőség beszámolója 
 
 
Az Egyesület számára a 2008. év kiegyensúlyozott működést hozott. A 2007. évben történt változások 
pozitív lendületet adtak a szakmai munkának és számos, jövőépítési lépést sikerült keresztülvinni. Tóth-
Asztalos Réka ügyvezető titkár és Antal Józsefné áldozatos, saját kezű munkájával megújultak és meg-
szépültek az Egyesület irodai helyiségei anélkül, hogy komoly anyagi ráfordítást kellet volna invesztálni. 
Megújult az Egyesület honlapja, amely lehetővé tette a korszerű kommunikáció alapjainak lerakását.  
 

 
 
Ez a szakmai fórum lehetővé fogja tenni az Egyesület intenzívebb bekapcsolását a nemzetközi tudomá-
nyos élet vérkeringésébe, amelynek kezdeti jelei már most megmutatkoznak. Az angol változat létrehozá-
sa a 2009. év feladatai közé került, de a magyar változat már most is jelentős kapcsolatokat generált. 
 
További jelentős előrelépés volt, hogy sikerült hasonló arculattal megújítani az Egyesület lapját, az Építő-
anyag c. folyóiratot. Ebben a fórumban már az elmúlt évben több angol nyelvű cikk tudott megjelenni, 
amely bizonyítja kis csapatunk erejét és tenni akarását. A lap változatlanul négyszer jelent meg 2008-ban. 
 

                         
 
Az Egyesület az elmúlt évben szabályszerűen, fő céljainak megfelelően működött. Fő célunkat változat-
lanul és továbbra is alapszabályunk idevonatkozó pontja határozza meg, amely szerint az SZTE feladata: 
 

„…a műszaki, tudományos és gazdasági haladás segítése, a szilikátipari szakemberek szak-
mai fejlődésének előmozdítása, a közéleti tevékenység fejlesztése, szakmai érdekvédelem.” 



 
E cél vezérelt bennünket, amikor a fenti feladatokat elvégeztük és ennek rendeltük alá munkánkat. Az 
elmúlt év munkájának részletezését az alábbiakban foglaljuk össze.1  
 
Az Egyesület az elmúlt évben is elvégezte mindazokat az aktuális szakmai, szakmapolitikai, szervezési és 
koordinációs feladatokat, amelyeket a fenti fő célok számunkra előírnak.  
 
A kezdődő hitelválság előjelei már a 2008. év második felében érzékelhetők voltak. Az építőanyag-ipar 
különösen beruházásigényes iparágnak számít, amely tevékenység nehezen képzelhető el hitelfelvételek 
nélkül. Várható ezért, hogy a válság hatásai 2009-ben tovább fognak erősödni. E körülmények között a 
vezetőség feladata volt az is, hogy az Egyesület munkájában keresse azokat a lehetőségeket, amelyek a 
szilikátipar felől megjelenő igényekkel összhangban vannak.  
 
A vezetőségnek egyik fontos feladata volt az, hogy az Egyesület nyilvántartásait a valósággal összhangba 
hozza. Az egyéni tagok adatbázisát bővítsük ki az e-mail címekkel, előkészítve az elektronikus levelezés-
re való átállást. A jogi tagok esetén több olyan „fiktív tag” szerepelt a nyilvántartásokban és sajnos a 
kiállított számlákban is, amelyek valójában nem kívántak tagok lenni, tagok maradni, de erről nem vet-
tünk tudomást. Ezek kiszűrése és tisztázása sziszifuszi munkát igényelt 2008-ban, de végül sikerült a 
nyilvántartást kijavítani. 
 
A 2004. decemberében megfogalmazott legfontosabb célok, amelyek ma is aktuálisak, az alábbiak voltak: 

• A taglétszám bővítése 
• A pártoló jogi személy tagság bővítése 
• Pályázatok készítése 
• Rendezvények szervezése 
• Egyéb közhasznú tevékenység végzése 
• Az Egyesület megújulásának jelzése arculatváltással 
• Az Egyesület lapjának megújítása 

 
A taglétszám bővítése 
Egyéni tagjaink összetételének fiatalítása, létszámunk növelése kiemelt feladat. Az SZTE tevékenysége 
elsősorban az egyéni tagokon keresztül tud megvalósulni, jogi tagjaink is csak rajtuk keresztül tudnak 
érdemben kötődni hozzánk.  
Egyéni és örökös taglétszámunk 2007-ben 371 fő, 2008-ban 376 fő volt. Jelenleg, a nyilvántartások pon-
tosítása után – 2009. március 24-én – Egyesületünknek 420 egyéni és örökös tagja van. A taglétszám 
fokozatos növelése alapvető érdekünk. Célszerűnek látszik olyan ösztönző módszereket alkalmazni, ami-
vel ezen a területen javulni tudunk. Ehhez kérjük továbbra is minden egyéni tagunk segítségét. 
 
A pártoló jogi személy tagság bővítése 
Az egyéni tagok összetétele összhangban kell legyen jogi tagjainkkal. Ez azt jelenti, hogy az mondható 
egészséges összhangnak, ha az egyéni tagok közül minél többen dolgoznak olyan vállalatnál, szervezet-
nél, amely egyúttal az Egyesület jogi tagja is. Pártoló jogi tagjainkon keresztül tud ugyanis megvalósulni 
a „szilikátipari” kapcsolat.  
Pártoló jogi tagjaink száma 2007-ben 72 volt. 2008-ban megkerestük jogi tagjainkat, hogy tagságukat 
megerősítsük. 2008. végére – nyilvántartásaink pontosítása után – Egyesületünknek 58 pártoló jogi tagja 
van. Ezek a tagok már leegyeztetett és „fizető” tagok.  
 
Pályázatok készítése 
2008-ban is nagy figyelmet szenteltünk a pályázati lehetőségeknek, aktívan és nagy körültekintéssel fi-
gyeltük a megjelenő pályázati kiírásokat. Ezek iránt egyre nagyobb az érdeklődés és a lehetőségek száma 
nem növekszik ilyen mértékben. Ennek ellenére sikerült néhány pályázatot elnyernünk: 

• NCA működés 
• INTERREG IIIA 
• Az Építés Fejlődéséért Alapítvány (Építőanyag, VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás, 

XXIII. Téglás Napok) 
 
 
 

                                                 
1 A szakmai munkáról a szakosztályok külön számolnak be. E beszámolók részei az Egyesület éves jelen-
tésének.  



Rendezvények szervezése 
Szakosztályaink 2008-ban is kiemelt figyelmet fordítottak a különféle rendezvények szervezésére. Ezek 
jó lehetőséget biztosítanak az Egyesület munkájának. Itt váltható aprópénzre a szellemi tudás, informá-
ciócserére van lehetőség, megmutathatjuk magunkat külső érdeklődőknek. Ügyes szervezés mellett, ren-
dezvények tartásával lehet többlet bevételt produkálni, amely a napi működés segítése mellett az Egyesü-
let céljaira fordítható. 2007-ben 21 és 2008-ban is 21 rendezvényt tartottunk. Általában akkor elfogadható 
Egyesületünk ilyen irányú tevékenysége, ha éves szinten 15-25 rendezvényt tudunk megszervezni. Ez 
egy-egy szakosztályra vetítve mindössze 2-3 összejövetelt jelent, amely összhangban van jelenlegi teher-
bírásunkkal is. A megtartott rendezvényekről a szakosztályok számolnak be, de egy közülük kiemelést 
érdemel. 2008-ban rendeztük meg a VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítást, valamint a Magyar 
Perlit 50 éves tudományos ünnepi ülését, melyeket nagy érdeklődés kísért. 
 
Egyéb közhasznú tevékenység végzése  
A 2008. május 14-én megtartott XXXI. Küldöttgyűlésünk ünnepi előadását Prof. Dr. Talabér József, az 
Építőanyag folyóirat örökös tiszteletbeli szerkesztőbizottsági elnöke tartotta, a folyóirat fennállásának 60. 
évfordulója alkalmából. E program keretében átadásra került 3 fő részére a Szilikátiparért Emlékérem, 
valamint az Egyesület Örökös Tagja lett 5 fő.  
A 2008. május 30-án megtartott Építők Napján az SZTE felterjesztésére Miniszteri Elismerő Oklevelet, 
valamint MTESZ Emlékérmet kapott Serédi Béla, az Egyesület társelnöke. 2008-ban is megrendeztük a 
Szenior-találkozót Örökös tagjaink számára. 2008-ban is tevékenyen részt vettünk az Építési és Építés-
ügyi Szakmai Testület munkájában, ennek keretében több törvény- és rendelet-tervezet véleménye-
zésében közreműködtünk. Többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, a 
közbeszerzési törvény módosítását, valamit az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjait is 
véleményeztük. Munkát végeztünk a Szabványügyi Testület több bizottságában és ezen keresztül az EU-
szabványosításában is. 
A MTESZ szerepe változatlanul kérdőjeles a hazai műszaki életben, ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak az egyéb szervezetekkel fenntartott kapcsolatok. E szervezetek közé tartoznak a szakmai szövetségek 
(Magyar Téglás Szövetség, Magyar Cementipari Szövetség, Magyar Betonszövetség, Építési Vállalkozók 
Országos Szövetsége, Magyar Üvegipari Szövetség, Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsé-
ge, Magyar Építőanyagipari Szövetség), a rokon szakmák egyesülete (Építéstudományi Egyesület, Ma-
gyarhoni Földtani Társulat), valamint egyéb kormányzati szervek (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium). Aktív kapcsolatban vagyunk az MTA kutatóintézeteivel és az egyetemek (BME, ME, PE) 
megfelelő tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos fórumaival is. 
 
Az Egyesület megújulásának jelzése arculatváltással 
Ahogy azt 2007-ben ígértük, több arculati elemet sikerült megújítani 2008-ban. A bevezetőben már be-
mutattuk az új honlapunkat és a megújított Építőanyag c. lapot. A rendezvényeinkhez kapcsolódóan – 
kiadványainkon – az új arculati elemek már megjelentek. Levélpapírunkat – takarékossági okokból – csak 
2009-ben fogjuk megváltoztatni. Az elektronikus levelezés csak fokozatosan bővíthető és mellette to-
vábbra is szükség van a postai úton történő kommunikációra. Természetesen továbbra is kérjük tagjain-
kat, jelezzék, ha ebben a formában kérik a tájékoztatást. 
 
Az Egyesület lapjának megújítása 
Egyesületünk megjelenésében továbbra is kiemelt fontosságú az Építőanyag c. szakfolyóirat. A benne 
megjelenő szakmai cikkek színvonala változatlanul magas. Ebből nem szabad engednünk és lehetőség 
szerint fokozni kell az angol megjelenésű információk mennyiségét. Ugyanakkor azt sem szabad elfelej-
tenünk, hogy magyar nyelven nincs más olyan hasonló szakmai folyóirat, amely pótolhatná a szilikátipar 
szakterületét. A folyóirat továbbra is alapítványi támogatásból, hirdetői bevételekből és az Egyesület 
költségén jelenik meg. Előállítása továbbra is komoly anyagi terhet ró ránk. 
A lap munkáját a Szerkesztőbizottság, a Rovatvezetők és a Tanácsadói Testület segítette, amelyért min-
den aktív résztvevőnek szintén köszönet jár. A folyóiratot 2008-ban továbbra is a 2005-ben megválasztott 
Szerkesztőbizottsági elnök, dr. Gömze A. László és a 2007-ben megválasztott Tóth-Asztalos Réka fő-
szerkesztő működtette. Mindkettőjüket köszönet illeti azért az elkötelezett munkáért, amellyel az elmúlt 
évben is segítették a lap megjelenését.  
Továbbra is kérjük a hirdetői kör kiszélesítését, támogatjuk a pályázati lehetőségek elnyerését. Ezen a 
téren az ennek érdekében tenni tudó egyesületi tagok eddiginél még aktívabb hozzáállását kérjük. Szeret-
nénk a jelenlegi negyedéves megjelenést továbbra is fenntartani. Továbbra is szeretnénk, ha az egész 
építőanyagipar magáénak tekintené a lapot, és mind szakmailag, mind anyagilag támogatná is azt.  
 
Működés 
Az Egyesület irodai tevékenységét 2007 októberétől Tóth-Asztalos Réka látja el, aki az Építőanyag szer-
kesztőjeként már korábban is aktívan részt vett az SZTE munkájában. A 2008-as év volt az első teljes év, 



amikor már csak ő volt az ügyvezető titkár. Az egyesületben megvalósult minden pozitív változás az ő 
irányításával valósult meg, amelyért az Egyesület vezetősége szeretne ezúton is köszönetet mondani. 
Munkáját Antal Józsefné (Betty) jelentős mértékben segítette. Az ő munkáját is szeretnénk megköszönni. 
Egyesületünk Elnöke (dr. Szépvölgyi János, mobiltelefon: 20/390-8583, e-mail: szepvol@chemres.hu 
vagy szepvol2@t-online.hu) és Főtitkára (Asztalos István, mobiltelefon: 20/943-3620, e-mail: aszta-
los.istvan@hu.sika.com vagy asztalos.istvan@nagykanyar.hu) minden szerdán reggel 8:30-kor tartott 
operatív megbeszélést az Egyesület titkárságán 2008-ben is. 2009-ben, ahogy azt hírlevelünkben már 
olvashatták technikai változásokat vezetünk be az alábbiak szerint: az Egyesület irodája hétfőtől csütörtö-
kig, 8-13 óráig tart nyitva. Nyitvatartási időn kívül üzenetrögzítőn fogadjuk a beérkező hívásokat. 
 
Adományok 
Itt köszönjük meg adományukat azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-át az SZTE-nak 
utalták át. Köszönet érte! 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban rögzített 
és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gazdasági, sem 
etikai kifogás nem merült fel.  
 
 
 
 

Dr. Szépvölgyi János Asztalos István 
elnök főtitkár 

 



 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2008 évre szóló 
Közhasznúsági jelentése 

  
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) a Fővárosi Bíróságon 1989. október 5-én Pk. 60428 határo-
zatszámon és 393 nyilvántartási számon bejegyzett, és 1998. január 1-je óta közhasznúan működő szervezet. 
Tevékenységét a hatályos jogszabályok és saját alapszabályának előírásai szerint végzi. 
 
1. A szervezet alapadatai 
Elnevezés: Szilikátipari Tudományos Egyesület 
Képviselő: Dr. Szépvölgyi János elnök 
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 68. 
Adószám: 19815943-2-41 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
Közhasznúsági végzés száma: Pk. 60428/1989/1 
A szervezet céljának rövid leírása: Az Egyesület célja a szilikátiparral, illetve az ezzel összefüggő bármilyen 
szakterületen és szektorban a műszaki és gazdasági haladás előmozdítása az e területen működő műszaki és 
gazdasági szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékenységének segítésével. Az Egyesület 
közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesülhetnek. 
 
2. Számviteli beszámoló 
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredmény 
kimutatása 1. és 2. sz. melléklet 
 
3. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása 
2008. évben az Egyesület direkt költségvetési támogatásban nem részesült. 
 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak rendelkezésre, így az Egyesület vagyonának felhasz-
nálását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkoztunk. Az Egyesület vagyonát a tőkéje testesíti 
meg. Saját tőke 2008-ban összesen 696 E Ft-tal csökkent, ami a közhasznú tevékenységből származó –696 E Ft 
és vállalkozási tevékenység f. évi 0 Ft összege. 
 

 Előző év E Ft Tárgyév E Ft 
 

Saját tőke 3 487 2 791 
Induló tőke 1 995 1 995 
Tőkeváltozás 4 060 1 492 
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből –2 568 –696 
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 

 
 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Az Egyesület valamennyi tagja – a tagsági viszony alapján – célszerinti juttatásként kapta meg: 
– az Építőanyag c. szakmai folyóirat 2008. évi számait, 
– az Egyesület működésének nyilvánosságát szolgáló egyesületi „Eseménynaptár”-t, 
– egyesületi rendezvényterem és technikai szolgáltatást térítésmentesen – szakmai rendezvények alkalmával. 
Pénzbeli juttatás: 
– Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésre 75 000 Ft. 
 
6. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzatoktól, 

azok társulásaitól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, illetve mindezek szerveitől kapott támo-
gatások mértékének kimutatása 

2007. évi SZJA 1%-ból származó felajánlások            528 448 Ft 
 
 
 



 
Pályázati úton kapott támogatás: 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Működési célú támogatás    1 000 000 Ft 
ÖTM 
VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás előkészítése    1 282 381 Ft 
„Az építés fejlődéséért” Alapítvány 
Építőanyag című folyóirat 2008. évi kiadására 400 000 Ft 
XXIII. Téglás Napok 150 000 Ft 
INTERREG IIIA                     6 512 314 Ft 
 
Egyéb szervezetektől kapott támogatás: 
Belföldi támogatás 
Működés                      312 500 Ft 
Perlit Konferencia                   1 100 000 Ft 
Üvegipari Szakmai Konferencia          100 000 Ft 
Talabér prof. születésnap                      300 000 Ft 
 
Külföldi  támogatás   
XXIII. Téglás Napok             135 950 Ft 
Üvegipari Szakmai Konferencia              994 210 Ft 
Perlit Konferencia             807 145 Ft 
 
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 
A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket társadalmi munkában látják el, amelyért semmiféle külön 
juttatásban nem részesülnek, igazolt költségeik kerültek megtérítésre.  
 
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  
A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának 
színteret adó tudományos konferenciák, előadóülések, valamint más tudományos rendezvények szervezését és 
lebonyolítását emeljük ki: 

 Beton Ankét: Beton tulajdonságai magas hőmérsékleten címmel, Budapest, 2008. április 10. 
 Üvegipari Szakmai Konferencia, Budapest, 2008. április 22. 
 Kapcsolatépítés az SZTE, a BME és az Ungvári Nemzeti Egyetem között – EU-s és hazai építőipari 

technológia, alkalmazások szellemi exportja, Ungvár, 2008. április 4., Budapest, 2008. május 9. 
 A magyar perlit 50 éves tudományos ünnepi ülése, Budapest, 2008. szeptember 11. 
 VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás, Budapest, 2008. szeptember 12–13. 
 Beton Ankét: Megjelent a Holcim Cement-beton Kisokos 2008 címmel, Budapest, 2008. október 14.  
 Kő és Kavicsbányász Nap 2008, Budapest, 2008. október 16. 
 XXIII. Téglás Napok, Balatonfüred, 2008. november 6–7. 
 Üvegipari Szakmai Konferencia, Budapest, 2008. november 25. 
 REACH: A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása konferencia, Buda-

pest, 2008. november 26. 
Környezet- és természetvédelem témakörrel foglalkozott: 

 VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás, Budapest, 2008. szeptember 12–13. 
 XXIII. Téglás Napok, Balatonfüred, 2008. november 6–7. 

 
Az Építőanyag című folyóirat megfelelően szolgálta az Egyesülethez tartozó szakmák tudományos területei iránt 
érdeklődők igényeit. 
 
Összefoglalva rögzíthető, hogy a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2008. évben megfelelt az Alapszabá-
lyában rögzített közhasznúsági feltételeknek. 
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Ellenőrző Bizottsági jelentés 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2008. évi beszámolójának (mérlegének és eredménykimutatásának) felül-
vizsgálatáról 

 
 
I. Általános megállapítások 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő u. 68.) 2008. naptári évre elkészítette a számviteli 
törvény (8. §, és 9. §) szerinti egyszerűsített éves beszámoló Mérlegét és Eredménykimutatását (Egyéb szerveze-
tek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját). 
Feladatomat képezte a beszámoló felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy az megfelel-e a számviteli tör-
vény előírásainak, az általános számviteli elveknek és az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad-e. 
A 2008. évi egyszerűsített éves beszámoló – általános – megbízhatóságának ellenőrzése keretében vizsgáltam és 
értékeltem: 

– az alkalmazott beszámolási forma helyességét, 
– a zárlati munkák dokumentáltságát. 

Az Egyesület 2008. évi beszámolójának alkalmazott formája a Számviteli tv. szerint az egyszerűsített éves be-
számoló (mérleg és eredménykimutatás). 

– A mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatok egyeznek a főkönyvi kivonat és analitikus nyil-
vántartásokban szereplő összegekkel. Kimutatták az immateriális javak és tárgyi eszközök, gépek, be-
rendezések, számítástechnikai eszközök bruttó-nettó értékek és értékcsökkenések alakulását. 

Az Egyesület 2008. december 31-i egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása összességében 
megfelel a számviteli törvény előírásainak és alkalmas arra, hogy azt – jóváhagyás után – letétbe helyezzék. 
 
II. Részletes megállapítások 
Az Egyesület 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásáról készített és ren-
delkezésemre bocsátott számszaki beszámoló mérlegét és eredménykimutatását a kapcsolatos vizsgálatom meg-
állapításai alapján az alábbiakban: Mérleg és Eredménykimutatás sorrendben ismertetem és értékelem. 
 
1. Mérleg ellenőrzése, értékelése 
1.1. Befektetett eszközök alakulása 
 
Az Egyesületnél a befektetett eszközök (amelyek használatba vétel után egy évnél hosszabb ideig vesznek részt 
az Egyesület tevékenységében) állománya, tárgyi eszközöket és immateriális javakat tartalmaz. ,,Kiegészítő 
melléklet segédlet” kimutatás készült a bruttó érték, valamint az értékcsökkenés változásáról. 
Beruházásra a beszámolási évben 815 E Ft-ot fordítottak. 
Az immateriális javak 158 E Ft, az irodai berendezésekre 34 E Ft, a számítástechnikai berendezésekre 587 E Ft a 
kimutatott aktivált érték. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 36 E Ft. Éves elszámolt értékcsökkenés 246 E Ft-tal 
csökkentette az eszközök könyvszerinti értékét. 
Év végén befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkeztek. 
A befektetett eszközök mérlegtételeiben bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Adatok: E Ft-ban 
 Nyitó érték Záró érték Változás +/– 
Immateriális javak   53 134    +81 
Tárgyi eszközök   65 553  +488 
Befektetett eszk. összesen:  118  687  +569 
 
Értékhelyesbítést az Egyesület nem számolt el. 
 
1.2. A forgóeszközök alakulása 
A forgóeszközök állománya az alábbiak szerint alakult: 

ADATOK: E FT-BAN 
 Nyitó érték Záró érték Változás +/– 
Követelések    135   140       +5 
Pénzeszközök  5189 3373 –1816 
Összesen:  5324 3513 –1811 



 
A követelésként a mérlegben csak a vevőtartozást mutatnak ki (140 E Ft), az analitikus nyilvántartással egyező 
összegben. 
A nyitott vevőkövetelések mérleg-fordulónap utáni kiegyenlítése részben megtörtént. 
A vevőlistában három vevő szerepel, ebből két követelés decemberi kiszámlázás (Promo Kft. 139 E Ft, Creaton 
Hungary Kft. 16 E Ft). A harmadik vevő (Geo-Terra Kft.) októberi számlája (15 E Ft) kétszeri átutalással áll 
szemben, ezért a számla túlfizetést mutat. A mérlegben helyesen forrás oldalon kell kimutatni a vevőtől kapott 
előleget, az év végén készített egyenlegközlő elfogadása esetén. Ellenkező esetben a tévesen átutalt összeg visz-
szajár a vevőnek. 
Év végi értékelés kapcsán az előző évben elszámolt 342 E Ft értékvesztés a vevőkkel szemben összevezetésre 
került. Tárgyévi behajthatatlan követelésként 37 E  Ft-ot írtak le. Részletes információ hiányában megállapítást 
nem teszek, de feltételezem, hogy az év végi értékelés szabályait betartva, döntöttek. 
A pénzeszközöket egyeztető dokumentumokkal támasztották alá. 
 
1.3. Aktív időbeli elhatárolások 
A mérlegben kimutatott érték 255 E Ft. Ide számolták el az ÉPA 2008/4. szám hirdetési bevételét. 
A mérlegben szereplő eszközök dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő. 
 
1.4. Kötelezettségek elszámolása 
A mérlegben csak rövid lejáratú kötelezettség szerepel, összesen 377 E Ft. Ebből szállítói tartozás 48 E Ft, adó 
és járulékfizetési kötelezettség  329 E Ft. A részletes kimutatás szerint határidőn túli kötelezettség nincs. 
 
1.5. Passzív időbeli elhatárolások 
Mérleg szerinti összege 1287 E Ft. Ebből 2009. évi bevételek 58 E Ft, 2008. évi költségek 568 E Ft, fejlesztési 
célra kapott támogatás elhatárolt összege 661 E Ft. 
A mérlegben szereplő források dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő. 
 
2. Az egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSÁ-nak értékelése 
Az Egyesület összes bevétele: 

Adatok: E Ft-ban 
 Előző év Tárgyév Eltérés 
Közhasznú tevékenységből 16 200 24 542   –8342 
Vállalkozási tevékenységből 0 0 0 
Összes bevétel: 16 200 24 542 +8342 
 
Az Egyesület összes költsége:  

Adatok: E Ft-ban 
 Előző év Tárgyév Eltérés 
Közhasznú tevék. ktg. 18 768 25 238   –6470 
Vállalkozási tevék. ktg. 0 0 0 
Összes ráfordítás: 18 768 25 238 +6470 
 
A beszámolási évben a társaság csak közhasznú tevékenységet folytatott. 

Adatok: E Ft-ban 
 2008.  év 2007.  év  
Összes közhasznú tevékenység bevétele 24 542 16 200 
Ebből: 
– Központi költségvetéstől  865 
– Pályázati úton nyert támogatás 8 416 1 750 
– Egyéb támogatás 4 278 1 057 
– Tagdíjakból származó bevétel 5 227 5 136 
– Közhasznú tevékenységből sz. bevétel 6 446 7 188 
– Egyéb bevétel   175 204  
 
Bevételek között az előző évhez képest jelentősen növekedtek a pályázati úton elnyert – és az egyéb támogatás 
összegei is (+9887 E Ft). 
Tagdíjból származó bevétel a bázisszintet minimálisan meghaladta (+91 E Ft), míg a közhasznú tevékenységből 
származó bevétel csökkenést mutat (–742 E Ft). 
 
 



 
Adatok: E Ft-ban 

   2008.  év 2007.  év  
Összes közhasznú tevékenység ráfordítása 25 238 18 768 
Ebből: 
– Anyagjellegű ráfordítások 14 718 9 465 
– Személyi jellegű ráfordítások   9 617 8 411 
– Értékcsökkenési leírás     246 172 
– Egyéb ráfordítás     595 705 
– Pénzügyi műveletek ráfordításai      62 15 
 
Anyagjellegű ráfordítások növekedése +5253 E Ft, a változás arányos a bevételek növekedésével. 
Személyi jellegű ráfordítások elszámolt összege 1206 E Ft-tal több a bázisévinél. 
Az értékcsökkenési leírás az új beszerzések miatt kismértékben változott (+74 E Ft). 
Egyéb ráfordítások összege a bázisévi ráfordításokhoz képest 110 E  Ft-tal kevesebb, a pénzügyi műveletek 
ráfordítása 47 E Ft-tal haladta meg az előző évben felmerült kiadásokat. 
 
Közhasznú tevékenység eredménye: 

Adatok: E Ft-ban 
 2007.  év 2008. év Vált. % 
– Bevétel 16 200 24 542 +51,5 
– Ráfordítás 18 768 25 238 +34,5 
Eredmény: –2 568 –696 –1872 
 
A bevételek növekedése (+51,5%) meghaladta a ráfordítások növekedését (+34,5%). 
Nagyobb bevétel esetén gondos gazdálkodás mellett, javul az állandó és változó költségek aránya, ami kedvező-
en hat az eredményre. 
Az Egyesület tárgyévi eredménye 696 E Ft veszteség, ami jelentős javulást mutat az előző évhez képest. 
 
III. Összefoglaló értékelés 
Az Egyesület mérlege és eredménykimutatása összességében a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet 
tükrözi. 
 
A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
 

 Dr. Dani Sándorné 
 az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
 

Ellenőrző Bizottsági jelentés 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2008. évi közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról 
 

 

A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő utca 68.) 2008. évi beszámolójá-
hoz elkészítette a közhasznúsági jelentést. 
 
A jelentés részletesen bemutatja, a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2008. évi tevékenysé-
gét, gazdálkodását, az Alapszabályban rögzített közhasznúsági feltételeknek való megfelelést. 
 
A 2008 évről szóló jelentést elfogadom. 

Dr. Dani Sándorné 
az Ellenőrző Bizottság elnöke



Beszámoló és előterjesztés 
a 2008. évi költségvetés teljesítéséről 

és a 2009. évi költségvetési előirányzatról 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület 2008. évi költségvetési előirányzatát a 2008. május 14-én tartott Küldött-
gyűlés az alábbi adatokkal hagyta jóvá: 
 

E Ft 
Tevékenység Bevétel  Költségráfordítás Eredmény 
Az Egyesület működése 11 500 13 000 –1 500 
Rendezvények, szerződéses munkák 7 000 5 000 2 000 
Építőanyag szaklap 1 700 2 200 –500 
Egyesület összesen 20 200 20 200 0 
 
Az Egyesület 2008. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának Eredmény-kimutatása szerint: 
 
 Az összes közhasznú tevékenység bevétele 24 542 E Ft 
 Az összes közhasznú tevékenység ráfordítása 25 238 E Ft 
 Tárgyévi közhasznú eredmény –696 E Ft 
 
Az Egyesület 2008. évben csak közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozásból sem bevétele sem ráfordítása 
nem származott. 
A tényleges eredményt az előirányzattal egybevetve megállapítható, hogy az Egyesület 2008. évi eredménye 696 
E Ft-tal elmaradt az előirányzattól. 
Az eredményt a bevételek és kiadások tervhez viszonyított alakulása a következők szerint befolyásolta: 
 

 Tervezett Tényleges Eltérés 
Összes közhasznú tevékenység bevétele 20 200 24 542 4 342 
Összes közhasznú tevékenység ráfordítása 20 200 25 238 5 038 
 0 696 696 
 
 
Az előirányzathoz viszonyított elmaradás – a megtett sokirányú intézkedés ellenére –696 E Ft-ot tett ki. Az Inté-
ző Bizottság az év folyamán többször foglalkozott az Egyesület pénzügyi helyzetének alakulásával. 
Az Egyesület Vezetősége és a Titkárság a Küldöttgyűlés határozatának megfelelően folyamatosan kereste az 
Egyesület pénzügyi forrásainak növelési lehetőségeit. E tekintetben meghatározó volt a különböző pályázatok 
benyújtásával elnyerhető támogatások megszerzése, a jogi tagdíjak befizetésének szorgalmazása. 
Számszerűsítve a bevételek az előző évhez viszonyítva az alábbi összetételben valósultak meg: 
 

E Ft 
Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés 
Egyéni tagdíjak 693  668  –25 
Jogi tagdíjak 4 443  4 559  116 
Közhasznú rendezvények bevétele 5 102  5 103  1 
Közhasznú egyéb szolg. bevétele 507  30  –477 
Közhasznú önálló kiadvány árbevétele 1 579  1 312  –267 
Költségvetési támogatás SZJA 1%-a 337  529  192 
Támogatás központi költségvetésből 865  0  –865 
Támogatás egyéb jogi személytől 100  1 813  1 713 
Külföldi személytől kapott támogatás 619  1 937  1 318 
Pályázati bevételek 1 750  8 416  6 666 
Kamat és püi. műveletek bevétele 205  175  –30 
Összesen 16 200  24 542  8 342 
 
 
 
 
 



Az Egyesület közhasznú tevékenységének tényleges adatai fő tevékenységenként az alábbiak szerint alakult: 
 

E Ft 
Tevékenység Bevételek  Költségráfordítás Eredmény 
Működés 9 715 10 951 –1 236 
Rendezvények 13 115 12 086 1 029 
Építőanyag szaklap 1 712 2 201 –489 
Összesen 24 542 25 238 –696 
 
 
Megállapíthatóan az előirányzathoz képest a bevételek 4342 E Ft-tal, a költségráfordítások 5038 E Ft-tal növe-
kedtek. E kettő összhatásaként az előirányzott nulla eredménnyel szemben a fentiekkel is egyezően 696 E Ft 
eredménykiesés állt elő. 
Részletezve az okokat rögzíthető, hogy az Építőanyag szaklap vesztesége lényegében az előirányzott szinten 
alakult, a rendezvényeken remélt eredménynek azonban csak az 51%-át tudtuk elérni. A szakosztályok által 
szervezett ún. nagyrendezvények létszáma – a kifejtett szervező munka mellett is – tovább csökkent. Elmaradt az 
évenként korábban megrendezett Cementipari Konferencia, amely minden esztendőben jelentős pozitív szaldó-
val zárult. A rendezvényeken elért bevételt mintegy 3500 E Ft belföldi, ill. külföldi támogatás egészítette ki. 
Egyesületünk 2008. évben elszámolt költségráfordításának 43%-át az egyesületi élet működtetését, fenntartását 
szolgáló működési költségek teszik ki. A működési költség mintegy 40%-át a személyi jellegű költségek képe-
zik. Jelentős tételt, 1012 E Ft-ot tesz ki a működés minimális feltételét biztosító helyiségbérlet. Ezen túlme-nően 
meghaladja az 1 M Ft-ot a postaköltség, telefon-fax díja és a nélkülözhetetlen karbantartások költsége. 
Egyesületünk pénzeszközei 2008. december 31-én 3373 E Ft-ot tettek ki. Ennek egy része lekötött, más része 
mobil pénzeszköz. Az Egyesületnek 2008. december 31-én 140 E Ft – minimális mértékű – követelése volt. Az 
év végi kötelezettségeink összege 377 E Ft, amely a 2007. évhez képest 53%-os csökkenést mutat. 
Az Egyesület lejárt tartozást nem tart nyilván, eddig fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett. 
 
A 2009. évi költségvetés előterjesztése 
 
Az Intéző Bizottság kívánatosnak tartja, hogy 2009. évben az Egyesület pénzügyi egyensúlya fenntartható le-
gyen. Ehhez többirányú intézkedésre, ésszerű költséggazdálkodásra, újabb támogatási lehetőségek feltárására 
van szükség. 
Mindezek alapján a következő összefoglalt költségvetés elfogadását javasolja a Küldöttgyűlésnek: 
 

E Ft 
Megnevezés Bevételek  Költségráfordítás Eredmény 
Működés 7 000 7 600 –600 
Rendezvény, szerződéses munka 12 500 11 400 1100 
Építőanyag szaklap 1 700 2 200 –500 
Összesen 21 200 21 200 0 
 
A 2009. évi költségvetés meghatározásánál az Intéző Bizottság a bevételeknél – a szigorodó feltételek miatt – az 
előző évhez képest 3342 E Ft-tal alacsonyabb összeget irányzott elő. Ugyanakkor a költségráfordításokat 4038 E 
Ft-tal kívánja mérsékelni, döntően a működési költségeknél (személyi jellegű kiadások csökkenése) átmenetileg 
jelentkező költségcsökkenés eredményeként. Az Intéző Bizottság álláspontja szerint további erőfeszítéseket 
szükséges tenni a rendezvények szakmai színvonalának őrzése mellett, a rendezvények gazdaságos lebonyo-
lítására. Folytatni  szükséges a külső források megszerzésére irányuló szervező tevékenységet. 
Az Intéző Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót 
és az Egyesület 2009. évre vonatkozó költségvetési előirányzatát fogadja el. 
 
 
 
   Koska János 
   főtitkárhelyettes 
 



Az Etikai Bizottság beszámolója a 2008. évről 
 
 
A Bizottság a 2008-as év folyamán egy alkalommal ülésezett. Az ülés napirendjén szerepelt az SZMSZ áttekin-
tése, az ETIKAI KÓDEX aktualizálása, valamint a jövő évi munkaterv összeállítása. A Bizottsághoz etikai ügy 
megtárgyalására felkérés nem érkezett, az átvizsgálások során az alapdokumentumokat változatlanul hagyta az 
ülés. 
 
 
 
 

Juhász Béla 
az Etikai Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Minősítő Bizottság beszámolója a 2008. évről 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Minősítő Bizottsága az átdolgozott Szakértői Szabályzat szerint tevé-
kenykedik.  
 
A jelenlegi szabályozás megfelel a hatályos jogszabályi környezetnek. 
  
Az Egyesület Minősítő Bizottsága döntése alapján Egyesületünk az elmúlt években 79 tagtársunknak adomá-
nyozta az SZTE szakértője címet. A bejegyzett szakembereknek Egyesületünk Szakértői Oklevelet adott. 
 
 
 
 
 

Serédi Béla 
a Minősítő  Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beszámoló a Beton Szakosztály 
2008. évi tevékenységéről 

 
A BETON SZAKOSZTÁLY 2008-ban két saját szervezésű ankétot rendezett a MTESZ Budai Székházában: 
2008. április 10-én „Beton tulajdonságai magas hőmérsékleten” címmel rendeztünk ankétot.  
Az ankét vezetője dr. Borosnyói Adorján a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék adjunktusa volt.  
Az ankét programja a következő volt: 

1.  „MSZ ENV 1992-1-2: Betonszerkezetek tervezése, Általános szabályok, Tervezés tűzterhelésre (EC 2 1-
2) ismertetése”   
Előadók: Lublóy Éva – Fehérvári Sándor 

2.  „Építőanyagok viselkedése magas hőmérséklet hatására”  
Előadó: Lublóy Éva a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék segédmunkatársa  

3.  „Az alagút tűz természete és hatása a betonfalazat cementkövére”  
Előadó: Fehérvári Sándor a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék doktorandusza 
A rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált, 1,0 pontot érő rendezvény volt. 

A 2008. október 14-i ankétot a HOLCIM Hungária Zrt.-vel, a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék-
kel és a CEMKUT Cementipari Kutató-Fejlesztő Kft-vel közösen rendeztük abból az alkalomból és azzal 
a címmel, hogy „Megjelent a HOLCIM Cement-beton Kisokos 2008” 

Az ankét vezetője dr. Zsigovics István egy. adjunktus (BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék), a Hol-
cim Kisokos társszerzője és Szerkesztő Bizottságának tagja volt.  
Az ankét a következő előadások hangzottak el: 

1. „Elkészült a Holcim Kisokos 2008” 
Előadó: Pluzsik Tamás alkalmazási tanácsadó (HOLCIM), a Holcim Kisokos társszerzője és Szerkesztő 
Bizottságának tagja 

2.  „Betonos újdonságok a Holcim Kisokosban”  
Előadó: Dr. Balázs L. György egy. tanár, tanszékvezető (BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tan-
szék), a Holcim Kisokos társszerzője és a műegyetemi szerzők munkabizottságának vezetője 

3.  „Cementes újdonságok a Holcim Kisokosban” 
Előadó: Dr. Szegőné Kertész Éva betontechnológiai szakmérnök (CEMKUT Kft. Ellenőrzési Iroda veze-
tője), a Holcim Kisokos társszerzője és Szerkesztő Bizottságának tagja 

    Zárszót mondott dr. Kausay Tibor (BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék), a Holcim Kisokos társ-
szerzője 
Az ankét résztvevőit a HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. megajándékozta a HOLCIM „CEMENT-BETON KIS-
OKOS” 2008 kiadvánnyal. 
A rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált, 1,5 pontot érő rendezvény volt. 
Az SZTE 2008. május 14-én tartotta XXXI. Küldöttgyűlését, amelynek megnyitó előadását dr. Talabér József 
professzor, az SZTE és a Beton Szakosztálynak is örökös tagja tartotta „Az Építőanyag 60. évfordulójára” cím-
mel.   
A Beton Szakosztály szakmai támogatója volt a Magyar Betonszövetség 2008. június 6-án, a Pataky Művelődési 
Központban rendezett „A beton látványa” című konferenciájának. Levezető elnök Asztalos István, az SZTE 
főtitkára volt, szakosztályunk tagjai közül Kaszóné Szőnyi Éva (Danubiusbeton Kft.) tartott előadást. 
Ugyancsak támogatói voltunk az MTA és a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék által 2008. június 
23-án, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett „Betonszerkezetek tartóssága” című konferenciának. E kon-
ferencián szakosztályunk tagjai közül előadást tartott dr. Balázs György, dr. Tariczky Zsuzsánna, dr. Zsigovics 
István, Szilágyi Katalin, dr. Erdélyi Attila, Csányi Erika, dr. Kopecskó Katalin, dr. Borosnyói Adorján, dr. Liptay 
András, dr. Salem G. Nehme, dr. Józsa Zsuzsanna, dr. Nemes Rita, Spránitz Ferenc és dr. Kausay Tibor. 
AZ SZTE 2008. október 20-án köszöntette a BME Oktatói Klubjában 90. születésnapja alkalmával DR. TALA-
BÉR JÓZSEF professzort, aki a Beton Szakosztály örökös tagja. Az ünnepi ülésen szakosztályunk tagjai közül dr. 
Balázs György és dr. Józsa Zsuzsanna mondott köszöntőt. 
Az ÉPÍTŐANYAG című folyóiratban tagjaink tollából a következő három cikk jelent meg: 
Lublóy Éva – dr. Nemes Rita – dr. Balázs L. György: cementpéphez kevert kiegészítő anyag hatása a hőterhelés 
utáni nyomószilárdságra. Építőanyag. 2008. 2. szám, pp. 40-43.   
Sárosi Márton: Utókezelési módszerek hatása a beton korai zsugorodásból származó repedéseire. Építőanyag. 
2008. 4. szám,  pp. 108-112. 
Dr. Kausay Tibor: Építési zúzott kőanyag termékek kőzetfizikai jellemzése. Építőanyag. 2008. 4. szám, pp. 118-
123. A cikk tartalma előadásként elhangzott a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék által 2008. no-
vember 26-án rendezett „Mérnökgeológia – Kőzetmechanika 2008” című konferencián. 
Tagjaink közül többen, többször is publikáltak a BETON című és a VASBETONÉPÍTÉS című folyóiratokban.  



 

A Beton Szakosztály részt vett a Magyar Szabványügyi Testület következő Műszaki Bizottságaiban folyó szab-
ványosítási munkában, és azt 2009-ban is folytatni tervezi: 
MSZT/MB 107/117 „Beton” és „Előre gyártott beton és vasbeton termékek” 
MSZT/MB 113 „Ásványi kő adalékanyagok” 
MSZT/MB 116 „Kis burkolóelemek, szegélykövek és építőkövek” 
MSZT/MB 132 „Útépítési anyagok” 
Részt vettünk a Magyar Útügyi Társaság két útügyi műszaki előírásának kidolgozásában: 
ÚT 2-3.710 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával 
ÚT 2-3.601-2 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 2. rész: Zúzott kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbeto-
nokhoz  
A Beton Szakosztály egyéni tagjainak száma 36, örökös tagjainak száma 6, a jogi tagok közül 2008-ban ketten 
(KTI Közlekedéstudományi Intézet Kht. és Betonopus Bt.) fizettek tagdíjat. 
 
2009. évi tervek 
A Beton Szakosztály 2009. tavaszán ankétot tart „Mérnöki szerkezetek. Minőségi betonkészítés napjainkban” 
címmel. Az ankétot dr. Borosnyói Adorján vezeti, előadói a tervek szerint dr. Ujhelyi János, Illés Ferenc, Aszta-
los István, Urbán Ferenc, dr. Tariczky Zsuzsanna, Vértes Mária, Benedek Barbara, Kandó György, Lukács Mik-
lós, Varga Balázs, Veres György, dr. Karsainé Lukács Katalin, Bors Tibor, dr. Józsa Zsuzsanna, Kovács József 
és Lengyel Gábor. 
Az őszi ankétról később határozunk. 
 
 
 
 Dr. Kausay Tibor Dr. Borosnyói Adorján 
 SZTE Beton Szakosztály elnöke SZTE Beton Szakosztály titkára 
 



 

Beszámoló a Cement Szakosztály 
2008. évi tevékenységéről 

 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Cementszakosztálya 2008-ban a romló gazdasági helyzetre való tekintet-
tel lemondott a hagyományossá vált Cementipari Konferencia megrendezéséről. 
 
A cementipari konferencia helyett üléseket rendezett amelyeken: 

- a cementipar előtt álló aktuális feladatok és kihívások kerültek megtárgyalásra 
- a cementgyárak környezetét jelentő civil szervezetekről, ahol ezen szervezetek működése és a nyer-nyer 

lehetséges együttműködés módjai kerültek megvitatásra. 
 
 
 
2009. évi terv 
 
 
Soron következő ülések, melyben a cementipar aktuális témái kerülnek napirendre. 
 
 
 
 
 

 Sáros Bálint  Bocskay Balázs 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára  

 
 



 

Beszámoló a Finomkerámia Szakosztály 
2008. évi munkájáról és a 2009 évi javaslatokról 

 
 
A Szakosztály célkitűzése 
A Szakosztály a finomkerámiával foglalkozó szakembereket kívánja összefogni, és fórumot biztosítani szá-
mukra. A kutatási, fejlesztési, gyártási, ellenőrzési, környezetvédelmi és oktatási területen dolgozó szakemberek 
a rendezvényeinken találkozhatnak, megismerhetik és megvitathatják egymás problémáit, értesülhetnek az ipar-
ágat érintő új fejlesztésekről és kutatási eredményekről. Bár az elmúlt években a szervezeti élet intenzitása jelen-
tősen csökkent, a cégek munkaidő- és költség-érzékenysége számottevően nőtt, úgy ítéljük meg, hogy a Szakosz-
tály feladata teret biztosítani a személyes kapcsolatok kialakításának, ápolásának. Szakosztályunk az egész egye-
sületre jellemző feladatok mellett a fiatalok bevonását jelölte meg legfontosabb célként. El kívánjuk érni, hogy a 
megváltozott gazdasági körülmények között is vonzó, szakmailag is újat nyújtó lehetőséget kínáljunk tagjaink 
számára úgy, hogy a tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen anyagi feltételek egy részének előteremtésében ma-
gunk is közreműködünk. 
 
Szakosztályi rendezvények 2008. évben 
A Szakosztályi munka kizárólag központi rendezvényeken folyik, ezért programjainkat úgy kellett összeállítani, 
hogy azok az iparág különböző területein, a porcelán és díszkerámia, a szaniter, a burkolólap, a kályhacsem-
pegyártás, az oxidkerámia stb. gyártásban dolgozó mérnököknek, technikusoknak egyaránt érdekes legyen.  
A rendezvényeket az elmúlt évekhez hasonlóan egy naposra terveztük, hogy minél szélesebb körben tudjanak 
eljönni szakembereink. 
A tavaszra tervezett, alapanyagokkal foglalkozó rendezvényünk szervezési, időpont egyeztetési problémák miatt 
elmaradt 
Az őszi rendezvényünkön egy rendkívül aktuális témával, a REACH (vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 
engedélyezése és korlátozása) bevezetésével foglalkoztunk.  
A szemináriumon, amely egy országos felkészítő rendezvénysorozat része volt, az OKBI előadói tartottak rend-
kívül érdekes előadásokat. A megjelent szakemberek sok új információval lettek gazdagabbak és a célirá-nyosan, 
a szakterületet érintő kérdéseikre első kézből kaptak választ, egyértelművé téve a bevetés területén a szakmára 
váró feladatokat. 
Erre a rendezvényre jogi tag vállalatainkon és egyéni tagjainkon kívül meghívtuk azokat a kisvállalkozásokat is, 
akik a kerámiaiparban dolgoznak és a társszakosztályok szakemberei is szép számban jelentek meg 
 
A Szakosztály 2009 évben tervezett tevékenysége 
A jelenlegi gazdasági helyzet várhatóan tovább nehezíti a szakosztály munkáját, mivel az iparágat sújtó jelentős 
visszaesés miatt ideiglenes, esetenként végleges üzembezárások várhatók, ami tovább nehezíti a tagokkal történő 
kapcsolattartást. 
Igyekszünk új tagokat toborozni, az egyetemeken tanuló és az iparágban megjelenő fiatal szakemberek mellett 
szeretnénk kisebb vállalkozásokat is megnyerni az egyesület részére. 
2009 évben is két rendezvényt tervezünk. A tavaszi rendezvényünkön a kerámiaégetéssel, ennek technológiai 
újdonságaival kívánunk foglakozni. 
Az őszi rendezvény témája még nem került véglegesítésre, várjuk tagjainktól a javaslatokat. 
 
 
 
 
             Melegné Kiss Katalin Tóth Lajos 
              a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára 



 
 

Beszámoló a Kő- és Kavics Szakosztály 
2008. évi tevékenységéről 

 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2008. évi munkáját A Szakosztály célkitű-
zéseinek megfelelően olyan rendezvényeket terveztünk, melyek alkalmasak arra, hogy az országban szétszórtan 
tevékenykedő kollégáink a szakmai megbeszélések mellett a személyes kapcsolatok ápolására is lehetőség le-
gyen. Hasznosnak ítéltük a 2006-ben megrendezett Kő- és Kavicsbányász Napot, és a 2007-ben Székesfehérvá-
ron megrendezett Díszítőkő Konferenciát, ezért 2008. október 13-án megrendeztük a Kő- és Kavicsbányász 
Napot Budapesten. 
 
2008. május 14–16-án részt vettünk a X. Bányászati Szakigazgatási Konferencián, Zalakaroson. 
 
2008. október 13-án a Kő- és Kavics Szakosztály és a Magyarhoni Földtani Társulat közösen rendezte meg Bu-
dapesten a Griff Hotelben a Kő- és Kavicsbányász Konferenciát. A konferencián közel 80 fő jelenlétével magas 
szakmai előadássorozatokat hallhattunk a hazai zúzottkő ipar helyzetéről, a zúzottkövek vasúti és aszfalt útépíté-
si felhasználásának legújabb szabályozásairól, az új OKJ bányászati képzés változásairól. Hallhattunk továbbá az 
új mobil osztályozó gépekről, valamint a mai energiaválság és légszennyezési problémák idején egyre aktuáli-
sabbá váló földhőt hasznosító berendezésekről. 
 
A Kő- és Kavicsbányász Nap és Díszítőkő Konferenciánk hagyományosan kétévenként kerül megrendezésre, 
valamely hazai nagyvárosban. Az egynapos rendezvényen tagtársaink mind a szakmai programokban, előadá-
sokban, mind pedig a rendezvény szervezésében tevékenyen kivették a részüket, ezúton is köszönetet mondunk. 
 
2008. december 6-án tartotta a Szakosztály a hagyományos évzáró rendezvényét, melyen értékeltük az év ese-
ményeit és megbeszéltük a 2009. évre szóló munkatervet.  
 
A Szakosztály képviseli a MTESZ Központi Környezetvédelmi Bizottságában a Szilikátipari Tudományos Egye-
sületet. A bizottsági munkáról, az üléseken elhangzottakról, illetve a tennivalókról az Intéző Bizottságot tájékoz-
tattuk. 
 
2009 júniusában szeretnénk megrendezni Tatán az immár nagy hagyományokkal rendelkező Díszítőkő Konfe-
renciát, valamint szeptemberében eleget szeretnénk tenni a komlói kőbánya meghívásának. 
 
Örömünkre szolgált továbbá, hogy tagtársaink aktívan részt vesznek a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia 
Tanszéken futó Kőipari Szakmérnöki képzés munkájában, melynek immár harmadik évfolyama 2008 szeptem-
berében elindult.  
  
A Szakosztály 2008-ban is részt vett a Magyar Szabványügyi Testület építési kőanyagokkal és zúzottkövekkel 
foglakozó bizottsági munkájában, valamint a MAUT kőbizottságában és elkészült az ÚT 2-3.601-1:2008 Útépí-
tési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmú területek 
aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz címmel.. 
 
 
 

 Dr. Gálos Miklós Kárpáti László 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára  



 
Beszámoló a Szigetelő Szakosztály 

2008. évi tevékenységéről 
 
 
A szakosztály tevékenységét a korábbiaknak megfelelően, az SZTE céljaival összhangban végezte. 
 
A 2008. évi tevékenységet két nagyrendezvény megszervezése és lebonyolítása határozta meg. A vezetőségi 
ülések, a szervező bizottsági ülések tárgya főképpen ezen rendezvényekkel függött össze. 
 
Ez a két fontos rendezvény: 
  
1. az ukrán–magyar kapcsolatok alakítása, 
 
2. a VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – a Magyar Perlit 50 éve. 
 
1. Az ukrán–magyar kapcsolatok alakítása 10 éves rendezvénysorozat folytatása volt, pályázaton elnyert támoga-
tás megvalósítása. Lényegében Ungváron és Budapesten lebonyolított szakmai (szigetelési) rendezvénysorozat 
és az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti kapcsolatok 
kialakításával. 
 
Az ÉPÍTŐANYAG-ban részletes beszámoló jelent meg. 
 
2. 2008. szeptember 12–13-án zajlott le a VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – a Magyar Perlit 50 
éve rendezvény a BME dísztermében és szakmai kirándulás keretében. 
Kredit pontos, sikeres esemény volt. 
 
Az ÉPÍTŐANYAG-ban részletes beszámoló jelent meg. 
 
Fontos nagyrendezvény volt, amiben a Szakosztály társrendezőként vett részt, az Építészek és Mérnökök VI. 
Épületszigetelési Konferenciája a BME dísztermében. Sok száz résztvevővel megtartott, sikeres, kredit pontos 
rendezvény volt. 
 
A Szakosztály kapcsolatai 2008. évben is megvoltak, de meg kell említeni, hogy ezek a kapcsolatok (a Magyar 
Szabványügyi Testülettel, Építési Hatóságokkal stb.) mindjobban csak személyes kapcsolatok, mert a hivatalos 
kapcsolatokat civil szervezetekkel mind kevésbé keresik. A társegyesületekkel (pl. ÉTE stb.) a kapcsolatok vál-
tozatlanok.   
. 
Az ÉPÍTŐANYAG-ban az alábbi szakosztályi, vagy a szakosztályt is érintő közlemények jelentek meg: 
1. 2008/1. szám: Pozsonyi László: Ásványi vakolatok napjainkban. 
 
2. 2008/2, szám: Pataky Elemér–Tóth-Asztalos Réka: Kapcsolatok az SZTE, a BME és az Ungvári Nemzeti 
Egyetem között – EU-s és hazai építőipari technológia, alkalmazások szellemi exportja. 
 
3. Pataky Elemér–dr. Baksa Csaba: VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – a Magyar Perlit 50 éve. 
 
 
 
 

 Pataky Elemér Kosztrián János 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára  

 
 



 
Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály 

2008. évi tevékenységéről 
 
 
A Tégla- és Cserép Szakosztály alapvető célkitűzése – az elmúlt évekhez hasonlóan – olyan sikeres konferencia 
megszervezése volt, amelyen az iparág szakemberei széles körű ismereteket szerezhettek szakmai fejlődésük 
előmozdítására. Ezt a feladatot szakmai szövetségesünkkel, a Magyar Téglás Szövetséggel közös szervezésben, 
sikeresen teljesítettük a 2008. november 6-án Balatonfüreden tartott XXIII. Téglás Napok konferenciával.  
 
A konferencia keretében a szakmai előadások és a már hagyományossá váló gyárlátogatás mellett lehetőség nyilt 
a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. 
 
Az előadások ebben az évben nem egy meghatározott témához kapcsolódtak, hanem a mindenkit érintő, aktuális 
kérdésekről szóltak, mint pl.: 
 
 –  a fenntartható és energiatudatos építés; 
 –  a 2009. évet érintő legfontosabb változások az adójogszabályokban; 
 –  alternatív anyagok megjelenése az építőiparban; 
 –  összefüggések az anyagszerkezeti és száradási tulajdonságok között.  
 
A konferencia keretében a részt vevő szakemberek megtekintették a Pápateszéri téglagyárat, amelynek vezetése 
az elmúlt évek során a kemence rekonstrukciójával és modern gépi berendezések beépítésével megteremtette a 
lehetőségét a korszerű, nagyüreg-térfogatú termékek kiváló minőségben történő előállítására.  
 
Egyetlen működő regionális csoportunk a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 2008-ben is több alkalommal 
szervezett baráti találkozót az iparág nyugdíjas szakembereinek részvételével. 
 
Szakosztályunk szoros kapcsolatot ápol a 
 
– Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal; 
 
– a Magyar Szabványügyi Testülettel.     
 
Szakosztályunk szakemberei ebben az évben is aktívan részt vettek a Szabványügyi Testület szakbizottságaiban. 
 
2009. évben is egy nagyrendezvényt tervezünk, a Magyar Téglás Szövetséggel együttműködve, a XXIV. Téglás 
Napokat, amelynek témáját és időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 
 
 
 
 

                   Kiss Róbert  Sopronyi Gábor 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára  

 



 
Beszámoló az Üveg Szakosztály 

2008. évi tevékenységéről 
 

1. A szakosztály célkitűzése: Olyan szakmai programok, konferenciák szervezése, melyen az üvegipar és rokon 
területein dolgozó szakemberek, mérnökök új technológiai és gyakorlati ismeretekhez jutnak, személyes kapcso-
lataikat a szakterületen dolgozókkal erősíthetik, és új kapcsolatok jöhetnek létre. Ezzel együtt olyan cégek bemu-
tatkozásához fórum teremtése, akik az üvegipar területén felhasználható új technológiát és terméket mutatnak be. 
A fiatal diplomás szakemberek részére olyan lehetőség megteremtése, ahol a diplomamunka, doktori disszertáció 
eredményeit bemutathatják az iparban dolgozó szakembereknek. 

2. Az üvegszakosztály valamennyi tevékenységét az egyesület célkitűzésinek, közhasznú tevékenységének 
megvalósítása érdekében végezte, lásd a 3, 4, 5, 6-os pontban felsorolt konkrét rendezvényeket, szakmai, nem-
zetközi kapcsolatokat. 

3. Szakosztályi rendezvények: 
a) Konferenciák:  

 
   Idő-        
pont 

Hely Konferencia témaköre Résztvevők 
száma 

2008. április 
22. 

Budapest II. ker., 
Fő u. 68. 

Üvegipari nyersanyagok vastalanításának néhány kérdé-
se; Az FeO és az Fe2O3 hatása az olvasztási technológi-
ára és a gyártott üveg tulajdonságaira – Miskolci Egye-
tem Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék; Forradalma-
sított üvegfeszültség-mérés, a feszültség irány- és nagy-
ság-eloszlásának kvantitatív leképezése, Drempolar 
Kft.; 
LowNOx égők alkalmazása az üvegolvasztásnál – 
Eclipse Combustion BV  

      50-60 fő 

2008. no-
vember 25. 

Budapest II. ker., 
Fő u. 68. 

Beszámoló a trencsényi ESG 2008 nemzetközi konfe-
renciáról; Laboratóriumi vizsgálati módszerek a lami-
nált üvegek termékminősítése számára – WSW Proding  
Kft.; Hőmérsékletmérés hőelemekkel az üvegiparban – 
egy gyártó tapasztalatai – Günther GmbH; Új tűzálló 
anyag fogalmak az üvegolvasztásnál  – DSF 
Refractories & Minerals Limited  

       50-60 fő 

 
b) Szakosztályi ülések:  

– A szakosztályi egyéni és jogi tagok képviselőit, érdeklődőket a fenti konferenciákra hívta meg a vezető-
ség.  
– Üvegszakosztályi vezetőségi ülések: a szakosztály vezetősége évente 2-3 alkalommal tartott megbeszé-
lést, amelyen a szakosztályt érintő kérdések, nemzetközi programok, szervezésre kerülő konferenciákat, 
azok témaköreit, lehetséges szakmai tartalmat beszélték meg. 
– A szakosztály vezetőség valamelyik tagja az SZTE Intéző bizottsági és vezetőségi értekezletein a lehető-
ségekhez képest részt vett. 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: A résztvevők közelítő száma a fenti táblázatban a konferenciák mellett 
megtalálható. A konferenciák látogatottsága, a résztvevők érdeklődése az elmúlt évben is stabil volt, 50-60 fő 
résztvevő volt a konferenciákon. A konferenciák színvonala kiemelendő mind szakmai tartalomra, mind az 
előadások színvonalára, mind az angol–magyar tolmácsolásra nézve. A konferenciákon való részvétel 2008-
ben is díjmentes volt, ugyanis a konferenciák finanszírozása a technológiai és termék újdonságot bemutatkozó 
cégek által befizetett részvételi díjból történt.  
 
A szakosztály tagjainak aktív részvételére továbbra is számítunk, szeretnénk azonban kérni, hogy a lehetséges 
programokhoz ötletet adva, illetve segítve a kapcsolatfelvételt és a programszervezést, több információval 
segítsék a vezetőség munkáját.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Részvétel nemzetközi konferenciákon és munkabizottsági üléseken:  
2008. 06. 22–24-én az ESG Trencsényben rendezett konferenciája keretén belül tartotta az ICG TC13 munka-
bizottsága tavaszi–nyári ülését, melyen Varga Zsuzsa képviselte az SZTE-t, míg a téli december 17-i ülésen 
Lipták György, ami a németországi Offenbachban tanácskozott. 
 
5. A Szakosztály kapcsolata:  

Magyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ): A konferenciák programját kiküldjük a MÜSZ tagjainak is, a résztve-
vők egy része a Szövetség tagjai közül került ki. A MÜSZ rendezvényeiről információt kapunk, érdeklődés 
esetén látogatjuk a MÜSZ rendezvényeit is. 

A Slovak Glass Society (SGS) társegyesület együttműködésünkkel 2007. szeptemberben pályázatot nyújtott be 
a  “9th  ESG conference: Glass – The challenge  for 21 century”  konferenciára, 2008. 06. 22–24-én megtartott 
trenceni konferencián 4 fő vett részt, akik anyagi támogatást is kaptak a részvételhez.  

6. Egyesületi Képviselet a szakosztály tagjainak a részéről: 
Az egyesület új képviselőit Lipták György – GE Hungary Rt. és dr. Kovács Kristóf – Veszprémi Egyetem 
elfogadta a nemzetközi szervezetek vezetősége, a kapcsolat fenntartása folyamatos. 

Európai Üvegszövetség (ESG):  

Képviselők:  2005-től: dr. Kovács Kristóf, Tóthné Kiss Klára 

Nemzetközi Üvegszövetség /ICG/:  

Képviselők:  2005-től: dr. Kovács Kristóf, Tóthné Kiss Klára 

Külföldi bizottságokban: 
Nemzetközi Üvegszövetség (ICG) alábbi munkabizottságaiban (Technical Committee /TC/): az alábbiak 
szerint biztosított volt a magyarországi képviselet. 

TC-11: Üveg és Tűzálló anyag kapcsolata:  Képviselő: Winkler Péter 

TC-13: Környezetvédelem:   Képviselő: Lipták György 

TC-17: Régészeti:    Képviselő: Mester Edit 

TC-23: Képzés:     Képviselő: dr. Kovács Kristóf 
 
7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  

2008-ben a szakosztály tagjai közül nem kapott senki sem kitüntetést. 
 

2009. évi előirányzatok  
1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

 
 2009. 05. 26-án: Üvegipari szakmai konferencia 
 2009. ősszel: Üvegipari szakmai konferencia  

 
2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2009-ben: 
 

– lehetőség szerint: ICG/ESG konferenciák és TC munkabizottsági üléseken 
 

3. Más tevékenységre vonatkozó tervek: – 
 
 
 
 

 Tóthné Kiss Klára         Lipták György 
a Szakosztály elnöke     a Szakosztály titkára 

 
  
 



 
 

Az ÉPÍTŐANYAG folyóirat 2008. évi értékelése 
 
 
2008-ban megújult az Építőanyag folyóirat arculata. A lap a szokásos évi 4 számmal jelent meg, 28–36 oldal 
terjedelemmel, plusz 4-5 oldal színes hirdetéssel, négynyelvű tartalomjegyzékkel (magyar, angol, német, orosz).  
Minden szakcikk angol nyelvű összefoglalóval (az angol nyelvű cikkek magyar nyelvű összefoglalóval) angol-
magyar nyelvű kulcsszavakkal és ábrafelirattal jelent meg.  
2008-ban minden számban megjelent egy vagy két angol nyelvű cikk, melyek nagy érdeklődést váltottak ki 
külföldön is. 
A 2008. évi számokban az alábbi témákkal foglalkozó cikkek jelentek meg.  

 

2008/1. szám cikkei:  
Volfram-karbid/kobalt bázisú keményfémek II.  
Polietilén társítása újrahasznosított gumiőrleménnyel és rétegszilikáttal  
Letovice-i kályhacsempe kerámia anyagának dilatometriája  
A nitrogén atmoszféra hatása az alumínium-oxidkerámiák zsugorítására  
Ásványbányában keletkező sajátfiller újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata útépítési alapanyagként  
Ásványi vakolatok napjainkban  
 
2008/2. szám cikkei:  
Cementpéphez kevert kiegészítő anyag hatása a hőterhelés utáni nyomószilárdságra  
Szerves pórusképző adalékanyagok maradványai a hagyományos agyagtégla anyagban:  
Optikai- és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok  
A pernye bekeverési arányainak vizsgálata, meghatározása a gyártott cement mechanikai tulajdonságainak opti-
malizálása céljából  
Guardian nagyszelektivitású edzhető, bevonatos építészeti naphővédő üvegek  
 
2008/3. szám cikkei: 
Cirkónium-dioxid alapú kerámiák kopási viselkedése acélon történő nagy sebességű száraz csúszás esetében  
Nyers és égetett hőálló letovicei kerámiák mf-TMA vizsgálata  
Kreatív őrlési módszerek – Innovatív megoldások a cementőrlés folyamatában  
Low-NOx égők, új típusú lángok az üvegiparban  
Hőszigetelés és a hőszivattyús technika  
 
2008/4. szám cikkei: 
BARITMIX-1 adalékanyaggal készült öntömörödő beton  
Összefüggések tégla és cserépipari termékek anyagszerkezeti és száradási tulajdonságai között  
Utókezelési módszerek hatása a beton korai zsugorodásból származó repedéseire  
Üvegipari alapanyagok mágneses tisztítása  
Építési zúzott kőanyag termékek kőzetfizikai jellemzése  
 
Az Egyesületi és szakhírek rovatban az alábbi témákban jelentek meg írások: 

- programelőzetesek, beszámolók rendezvényekről (Beton tulajdonságai magas hőmérsékleten, Üvegipari 
Szakmai Konferencia, VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás, Betonszerkezetek tartóssága tu-
dományos konferencia, Kapcsolatépítés az SZTE, a BME és az Ungvári Nemzeti Egyetem között – EU-s 
és hazai építőipari technológia, alkalmazások szellemi exportja, Holcim Cement-beton Kisokos 2008, Kő 
és Kavicsbányász Nap 2008, XIII. Téglás Napok, Glasstec 2008, Zsolnay 180 kiállítás, BAU 2009), 

- kitüntetések,  
- lapszemle külföldi szakfolyóiratokból (Cement and Concrete Research, Zement-Kalk-Gips, Cement 

International), 
- könyvajánló (Mátó Gyula: Miből építsem?, Rezgésdiagnosztika – I. kötet),  
- születésnapi évforduló alkalmából készített méltatások (Dr. Gálos Miklós, Dr. Kertész Pál, Prof. Dr. 

Talabér József). 
- nekrológok (Bálint Ferenc, Mattyasovszky Zsolnay Tamás, Molnár Gyula) 

 
A 2008. évi számokban az alábbi vállalatok hirdetései jelentek meg: Betonopus Bt., CEMKUT Cementipari 
Kutató-fejlesztő Kft., Gömze Bt., Refmon Tűzállóanyag-gyártó Rt., SANDVIK Rock Processing, Sika Hungária 
Kft. Beton Üzletág, Miskolci Egyetem Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék, Pannon Egyetem Analitikai Kémia 
Tanszék, valamint a Wienerberger Zrt. 
 



 
Fontos feladatnak tekintjük az Egyesület által képviselt iparágakkal kapcsolatos tudományos eredmények közre-
adását, hírek, információk megjelentetését, a szakemberek közötti kommunikáció elősegítését, valamint a tudo-
mányos színvonal, a szakmai elismertség megtartását, emelését, az impakt faktor erősítését.  
A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.org.hu honlapon. 
A lap 2008. évi megjelenését ,,Az építés fejlődéséért " Alapítvány támogatta. 

 

 
Tóth-Asztalos Réka 

főszerkesztő 

 
 
 
 
 
 
 




