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A vezetőség beszámolója 
 
 
Az Egyesület számára a 2010. év egy nagyon nehéz, válságos időszakot hozott. A válság anyagi és erköl-
csi természetű is volt egyidejűleg. A válság anyagi oldala előrevetítette egy esetleges működésképtelen-
ség képét, erkölcsi oldala pedig megkérdőjelezte az Egyesület napjainkban betöltött szerepét. Úgy gon-
doljuk, hogy a megtett intézkedésekkel sikerült mindkét oldalra olyan megoldásokat találni, amelyek 
biztosították az Egyesület számára a további működés kereteit és megteremtették a megújulás lehetőségét. 
Őszintén reméljük, hogy az Egyesület ezen intézkedések nyomán, új utakat fog találni és ezzel megala-
pozta a következő évek működésének kereteit is. 
 
Az év során folyamatosan aktualizáltuk költség/bevétel tervünket, amelyből – Tóth-Asztalos Réka ügyve-
zető titkár gondosságának köszönhetően – már június elején látszott, amennyiben nem csökkentjük drasz-
tikusan működési költségeinket, az év végére az Egyesület fizetésképtelenné válik. Ennek alapján azonnal 
rendkívüli vezetőségi ülés hívtunk össze, amelyet 2010. június 22-én tartottunk meg. Az egyetlen napi-
rendi pont az Egyesület anyagi helyzetének és további működési módjának megvitatása volt. Tekintettel 
arra, hogy ez az ülés fordulópontot hozott az Egyesület életében, annak jegyzőkönyvét a vezetőség be-
számolójához mellékeljük. 
 
A 2010. június 22-i ülésen az Egyesület vezetősége elhatározta a költségek drasztikus csökkentését és 
annak legfontosabb lépését, az új irodába költözést. Ez rövidesen meg is történt és így a 2010. szeptember 
14-én megtartott vezetőségi és intézőbizottsági ülésén már fontos lépésekről lehetett beszámolni. A 2010. 
június 22-én megtartott rendkívüli vezetőségi ülés összehívása óta az Egyesület vezetősége az alábbi 
intézkedéseket hozta a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében: 

o Költözés: a II. ker. Fő utcai irodaházból, melyet a MTESZ-től béreltünk bruttó 122 023 
Ft/hó összegért, átköltöztünk a III. ker. Bécsi út 122-124. szám alá. Itt a SZIKKTI La-
bor Kft. területén lehetőségünk nyílt egy szobát bérelni bruttó 31 250 Ft/hó áron. A 
könyvtár átmeneti elhelyezését – díjmentesen – a Cemkut Kft. vállalta a Magyar Ce-
mentipari Szövetséggel közösen használt irattárában. Tárgyaló lehetőségünk az MCSZ-
ben van, rendezvények tartásának lehetősége pedig a későbbiekben a Cemkut Kft-nél. 

o A Perlit kiállítást a MTESZ-nek fizetett bruttó 12 500 Ft/hó tárolási díj ellenében átme-
netileg még a Fő utcában hagytuk. 

o Könyvelés: tárgyaltunk az Egyesület könyvelőjével, akivel sikerült megegyezni. Ennek 
értelmében 2010. május hónaptól kezdődően a korábbi bruttó 50 000 Ft helyett 25 000 
Ft/hó áron könyvel az Egyesületnek. 

o Informatika: az Egyesület informatikusával is tárgyaltunk, majd megegyeztünk vele, 
hogy a feladatok elvégzéséért a jövőben csak alkalmanként tudunk fizetni, a fix havi díj 
terhe elmarad., továbbá a honlapért is kevesebbet fizetünk. 

E három intézkedéssel már 2010-ben több mint 800 000 Ft kiadást sikerült megtakarítani, amely a követ-
kező években is érezteti hatását és – reményeink szerint – biztosítani tudja a stabil működés kereteit. 
 

 
 



A 2010. június 22-i rendkívüli ülésen az Egyesület vezetősége egy Válságstáb létrehozását is elhatározta, 
amelynek irányítására Sáros Bálintot kértük fel. Ő látta el a Válságstáb elnöki feladatait. A Válságstáb 
titkára és a jegyzőkönyvek vezetője Bocskay Balázs volt, tagjai: dr. Szépvölgyi János (pályázatok), Asz-
talos István (gazdasági ügyek), Petrillák Mária (a Duna-Dráva Cement Kft. kommunikációs vezetője, a 
Válságstáb független segítője – PR ügyek), Tóthné Kiss Klára (szövetségi kapcsolatok, rendezvények), 
Kárpáti László (számítástechnika) és dr. Borosnyói Adorján. A válságstáb az év hátralévő részében több-
ször ülésezett, majd az év végén összefoglaló jelentést készített. Mivel ez tartalmazza az Egyesület jövő-
beli működésének erkölcsi és szakmai alapját, a vezetőség beszámolójához ezt is mellékeljük. 
 
A válság ellenére jelentős eredménynek tekinthető, hogy az Építőanyag c. lap változatlanul, négyszer meg 
tudott jelenni 2010-ben is. Itt kell kiemelnünk, hogy Tóth-Asztalos Réka továbbra is ellátja a főszerkesz-
tői feladatokat.  
 
Az is fontos eredmény, hogy az elmúlt évben is szabályszerűen működött Egyesületünk és még szakmai 
munkát is tudtunk végezni, amelynek részletezését az alábbiakban foglaljuk össze.1  
 
Taglétszám 
Egyéni és örökös taglétszámunk 2010-ben 367 fő volt, ebből 96 fő az örökös tagok száma. A taglétszám 
fokozatos fiatalítása alapvető érdekünk. Célszerűnek látszik olyan ösztönző módszereket alkalmazni, 
amivel ezen a területen javulni tudunk. Ehhez kérjük továbbra is minden egyéni tagunk segítségét. 
 
Pártoló jogi személy tagság 
Pártoló jogi tagjaink száma 2010-ben 47 vállalkozás volt. A jogi tagok által befizetett támogatás összege 
2 845 000 Ft-ot tett ki. A Tégla és Cserép szakosztály közreműködésével 2010. október 28-29-én Lenti-
ben megrendezett XXV. Téglás napok alkalmával – Dr. Dani Sándorné és Sey Pongrác felhívására – a 
jelenlévő vállalkozások képviselői további 255 000 Ft-ot ajánlottak fel Egyesületünk céljaira, amit ezúton 
is szeretnénk megköszönni. 
 
Pályázatok készítése 
2010-ban is nagy figyelmet szenteltünk a pályázati lehetőségeknek, azonban sajnos az ilyen lehetőségek 
nagyon lecsökkentek. 2 db pályázatot tudtunk elkészíteni, amelyek közül az Építés Fejlődéséért Alapít-
ványtól lapunk céljára 400 000 Ft-ot kaptunk. Sajnos az NCA működési pályázatunk nem nyert. 
 
Rendezvények szervezése 
A rendezvények száma 2010-ben sajnos nagyon lecsökkent, mindössze 8 rendezvényt tartottunk. Általá-
ban akkor elfogadható Egyesületünk ilyen irányú tevékenysége, ha éves szinten 15-25 rendezvényt tu-
dunk megszervezni. Ez egy-egy szakosztályra vetítve mindössze 2-3 összejövetelt jelent, amely össz-
hangban volt korábbi teherbírásunkkal. A megtartott rendezvényekről a szakosztályok számolnak be. 
 
Egyéb közhasznú tevékenység végzése  
Küldöttgyűlésünkön 2010-ben a meghirdetett Diplomadíj pályázat keretében két fő részére adtunk át 
megosztott I. helyezést, két fő részére megosztott II. helyezést és egy fő részére III. helyezést elismerő 
oklevelet. Egy fő munkáját elismerő oklevéllel díjaztuk. 
3 fő részére adtuk át a Szilikátiparért Emlékérmet, valamint az Egyesület Örökös Tagja lett 5 fő. 
Dr. Szépvölgyi János, Egyesületünk elnöke 2010-ben Gábor Dénes díjban részesült. 
2010-ban is több törvény- és rendelet-tervezet véleményezésében működtünk közre. 
A MTESZ helyzete tovább romlott, ez is volt az egyik oka annak, hogy el kellett költözzünk. 
Kapcsolatot tartottunk a szakmai szövetségekkel, egyéb kormányzati szervekkel, az MTA kutatóintézete-
ivel és az egyetemek megfelelő tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos fórumaival is. 
Munkát végeztünk a Magyar Szabványügyi Testület több bizottságában és ezeken keresztül az EU szab-
ványosításban is, valamint a MTESZ több központi bizottságában. 
 
Működés 
Az ügyvezető titkári feladatokat Tóth-Asztalos Réka 2010 év folyamán fokozatosan átadta Antal Józsefné 
(Betty) részére. A nehéz anyagi helyzetre való tekintettel az Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy egy-
előre nem alkalmaz főállású ügyvezető titkárt. A működés operatív irányítását addig is Egyesületünk 
elnöke (dr. Szépvölgyi János, mobiltelefon: 20/390-8583, e-mail: szepvol@chemres.hu) és főtitkára (Asz-
talos István, mobiltelefon: 20/943-3620, e-mail: asztalos.istvan@hu.sika.com) látja el. Általában szerdán-

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



ként reggel tartottak operatív megbeszélést az Egyesület titkárságán. Az Egyesület vezetősége szeretne 
ezúton is köszönetet mondani Tóth-Asztalos Rékának és Antal Józsefné Bettynek. 
 
Adományok 
Itt köszönjük meg adományukat azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-át az SZTE-nak 
utalták át összesen 507 500 Ft értékben. Köszönjük azokat az összegeket is, amelyeket rendes és örökös 
tagjaink a kötelező tagdíjon felül utaltak át Egyesületünk céljaira. 
 
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.  
 
 
Mellékletek: 2010.06.22-i rendkívüli vezetőségi ülés jkv. 
   Válságstáb 2010. évi összefoglaló jelentése 
 
 
 
 

Dr. Szépvölgyi János Asztalos István 
elnök főtitkár 
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KETT6S KONYVWTELT VEZET0 EGYEB szERVEZETEK KOzHASZNU
EGYSZENUSiTNTT rVrS BESZAMOLOJANAK Mf,RLEGE

2 0 I 0. december 31.
adatok E. -forintban

Sor
sz6m A t6tel megnevez6se El6z6 6v

El6z6 6v(ek)
helyesbit6sei Tarsydv

a D c d e

I A. Befektetett eszkbzOk (2.-5. sorok) 50? 0 350

2 I. Immateriilis javak 103 7 l

J tr. Targyi eszkcizcik 404 279

4 Itr. Befektetett p6nziigyi eszkcizdk

5 IV. Befektetett eszkdzdk 6rt6khelvesbit6se

6 B. Forg6eszk0ziik (7.-10. sorok) I 507 0 I 980
L K6szletek 0 c

8 lI. Kcivetel6sek 263 924

9 III. Ert6kpapirok

1 0lV. P6nzeszkdzcik l 244 I 056
l 1 C. Aktiv id6beti elhatirolisok r44 0 32

t2
ESZKOZoK ( AKrivAr; osszESEN
(1.+6.+11. sor) 2 158 0 2362

13D. Sajit t6ke (14.-19. sorok) 1 526 0 I 060
T4I. Indul6 t6ke | 995 I 995
1 5II. T6kev6ltozhs 79C -470

T6III. Lekdtritt tartal6k c
t 7 IV. Ert6kel6si tartal6k

l 8 V. T6rgy6vi eredm6nykcizhasznri
tev6ken - 1 2 6 : -465

l 9 VI. Targy6vi eredm6ny vAllalkoz6si
( c

20 E. C6ltartal6kok 0 0 0
2l F. K6telezetts6gek ( 22.-23. sorok) 48 0 580
22

23
I Flgry4eJar4g lq!4ezetts6gek

[. Rcivid lej aratri kcitelezetts6gek 48 580
24 G. Passziv id6beli elhatirolisok 584 0 722

) \
FORRASOK (pAsszivAn OssznsrN
(13.-20.+2L+24. sor) 2 158 0 2 362

Budapest, 2011. 6prilis 13. azegy6bszervezetvezet l je '
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KETTOS KONYVUTELT VEZI.T6 EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
EGYSZENUSiTNTT EVES BESZAMOLOJANAK EREDMfNYKIMUTATASA

2  0 1  0 . 8 V
adatok E. -forintban

Sor
sz{m A t6tel megnevez6se El6z6 6v

EI6z6 6v(ek)
helyesbit6sei Tarsy6v

a D c o e

I
A. Osszes kiizhasznf tev6kenys6g bev6tele
[1.+2.+3.+4.+5.) 11 002 0 8 026

2 1. K<izhasznri c6hi miikcid6sre kapott t6moeat6s I t24 0 869

J a) alapit6t6l 0 0

4 b) kdzponti kcilts6gvet6st6l 0 0
) c) helvi cinkorm6nrrzatt6l 0 0
6 d) tarsadalombiztosit6t6l 0 0

e) egy6b, ebb6l 1% 508 EFT I t24 869

8 2. P illyinati riton elnyert t6mogat6s 500 60c
9 :._Eprttaszni tereteryse$ ev6tel 4 6ll 2795

1 0 4. Tagdijb6l szitrmaz6 bev6tel 4 531 3 586

11 5. Eey6U bev6tel 23( 17(
t2 B. Villakozisi tev6kenvs6g bev6tele 0 0

13 C. Osszes bev6tel (A.+8.) 11 002 0 8 026

t4
D. K0zhasznf tev6kenys6g riforditisai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) t2 261 0 8 49r

1 5 I . Anyagl ellegri r6fordit6sok 7 3r3 5 727

I 6 2. Szem6lyi jellegii r6fordit6sok 4 38C 2230

I 7 3. Ert6kcscikken6si leir6s 282 165

1 8 4. Egy6b r6fordit6sok 292 369

t 9 l. Pg13!tgy! *gI4g!.k r6fordit6sai c 0
20 6. Rendkiviili r6fordit6sok c 0

27
E. Vfllakoz6si tev6kenys6g rriforditisai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0

22 L@itisok 0 c
23 !.$g949lyt j4&gr6fordit6sok 0 c
24 3. Ert6kcs<ikken6si leir6s 0 c
25 4.Egy6b rifordit6sok 0 0
26 5. P6nziigyi mtiveletek r6fordit6sai 0 0
27 6. Rendkiviili r6fordit6sok 0 0
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KETToS KONYVVITELT VEZETo EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
EGYSZERUSITNTT EVES BESZAMoLoJANAK EREDMENYKIMUTATASA

2 0 1 0 . E V

adatok E. -forintban

Sor
szhm A t6tel megnevez6se El6z6 6v

El6z6 6v(ek)
helyesbit6sei Tarey6v

a b c d e

28 F. Osszes riforditis (D.+E.) t2 261 0 8 491

29 G. Ad6zis el6tti eredm6ny (B.-E.) 0 0 0

30 lI. Ad6lizet6si kdtelezetts6s c C

31 I. Tirgy6vi vfillalkozhsi eredm6nv (G.-H.) 0 0 0

32 J. Tfrgy6vi k0zhasznri eredm6ny ( A.-D.) -t 265 0 -465

TAJEKOZTATO ADATOK

33 A. Szem6lyi jellegii riforditisok 2230
34 L Pe\911!6s | 229
35 ebb6l - megbiz6si dijak 0

36 - - tiszteletdijak 0
J I ?.QZqryglUj9!9gggtrq kifi zet6sek 574

38 3. B6riarul6kok 427

39B. A szervezet hltal nyrijtott tfmogatisok 0
40 C. Tovibbutalisi c6llal kapott timogatis 0
4l D. Tovibbutalt timogatis

Budapest, 20l1r 6prilis 13.

az egy6b szew ezet v ezetfje



 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2010. 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 
2010. 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 2009-ben összesen 1 265 E Ft-tal csökkent, ami a közhasznú tevékenységből származó –1 265 E 
Ft és vállalkozási tevékenység f. évi 0 Ft összege. 
 

 Előző év E Ft Tárgyév E Ft 
 

Saját tőke 1526 1 060 
Induló tőke 1 995 1 995 
Tőkeváltozás 796 –470 
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből –1 265 –465 
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 2010. évi számait, 
– 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 

 
2009. évi SZJA 1%-ból származó felajánlások            507 500 Ft 
 
 
 



 
PÁLYÁZATI ÚTON KAPOTT TÁMOGATÁS: 
NKPH             
Építőanyag című folyóirat 2009/4. számának kiadására      200 000 Ft 
 
 „Az építés fejlődéséért” Alapítvány 
Építőanyag című folyóirat 2010. évi kiadására 400 000 Ft 
 
   
Egyéb szervezetektől kapott támogatás: 
Belföldi támogatás 
Működés 255 000 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: 

 Senior találkozó, Budapest, 2010. január 12. 
 Beton klubnap,: Budapest, 2010. február 24. 
 Szigetelő szakosztály taggyűlése, Budapest, 2010. március 18. 
 Üvegipari Szakmai Konferencia, Budapest, 2010. május 5. 
 KŐKA Kő és Kavicsbányászati Kft. komlói bányaüzemi látogatása, Komló, 2010. június 18. 
 Szigetelő szakosztály kibővített vezetőségi ülése, Budapest, 2010. július 15. 
 XXV. Téglás Napok, Lenti-Gosztola, 2010. november 28–29. 
 Üvegipari Szakmai Konferencia, Budapest, 2010. november 30. 

Környezet- és természetvédelem témakörrel foglalkozott: 
 XXV. Téglás Napok, Lenti-Gosztola, 2010. november 28–29. 

 
Az Építőanyag című folyóirat megfelelően szolgálta az Egyesülethez tartozó szakmák tudományos területei iránt 
érdeklődők igényeit. 
 
Összefoglalva rögzíthető, hogy a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2010. évben megfelelt az Alapszabá-
lyában rögzített közhasznúsági feltételeknek. 
 
 
 
 



 
Ellenőrző Bizottsági jelentés 

a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
2010. évi beszámolójának (mérlegének és eredménykimutatásának) felül-

vizsgálatáról 
 
 
I. Általános megállapítások 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő u. 68.) 2010. naptári évre elkészítette a számviteli 
törvény szerinti egyéb szervezetek 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 2010. évi egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzése során – a korábbi évekhez hasonlóan – vizsgáltam és érté-
keltem: 

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

Az Egyesület 2010. 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, 

– részletes kimutatások, vevő és szállító leltár támasztja alá az analitikus nyilvántartások egyezőségét, 
– jegyzőkönyv készült a házipénztár záró állományáról, 
– mellékletként szerepel a főkönyvi adattal egyező decemberi bankkivonat másolata, 
– kimutatás készült az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó-nettó értékeiről, a halmozott érték-

csökkenésről, 
– elkészítették a követelések és kötelezettségek mérlegsorának részletezését, 
– tételesen felsorolták az aktív-passzív időbeli elhatárolás tételeit. 

 
Az Egyesület 2010. december 31-i egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összegében meg-
felel a számviteli törvény előírásainak és alkalmas arra, hogy azt – jóváhagyás után – letétbe helyezzék. 
 
II. Részletes megállapítások 
Az Egyesület 2010. 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. Elkészítették a 
,,Kiegészítő melléklet segédlet” kimutatást a bruttó érték, valamint az értékcsökkenés változásáról. 
Növekedés: Kisértékű eszközbeszerzés a beszámolási évben 8580 Ft. 
Csökkenés: Elszámolt értékcsökkenés immateriális javakra 31 600 Ft, irodai gépek-berendezés-felszerelésekre 
124 870 Ft, kisértékű tárgyi eszköz elszámolása 8580 Ft. 
 
Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkeztek. 
 
A befektetett eszközök mérlegtételeiben bekövetkezett változások: 
 

Adatok: E Ft-ban 
 Nyitó érték Záró érték Változás +/– 
Immateriális javak  103  71    –32 
Tárgyi eszközök   404 279  –125 



Befektetett eszk. összesen:  507  350  –157 
 
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    263   924   +661 
Pénzeszközök  1244 1056 –188 
Összesen:  1507 1980 –473 
 
 
Követelések között: 

– vevőállomány 867 E Ft, ebből a mérlegkészítésig 802 E Ft befolyt. Öt vevő tartozása 650 E Ft, vala-
mennyi december végi kiszámlázásból ered. 

– adó- és járulékfizetési kötelezettség, az áfa visszaigénylése miatt követelés jellegűre változott, egyenle-
ge 32 E Ft 

– egyéb követelés 25 E Ft. 
 
Pénzeszközök: 

– elszámolási betétszámla 998,3 E Ft, 
– házipénztár 57,2 E Ft. 

A pénzeszközöket egyeztető dokumentumokkal támasztották alá. 
 
1.3. Aktív időbeli elhatárolások 
A mérlegben kimutatott érték 32 E Ft. Ide számolták el helyesen az ÉPA 2009/4. szám hirdetési bevételét. 
A mérlegben szereplő eszközök dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő. 
 
1.4. Kötelezettségek elszámolása 
A mérlegben csak rövid lejáratú kötelezettség szerepel, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-
sége (MTESZ) szállító felé a tartozás 580 E Ft. 
Az Egyesület tartozását elismerte azzal, hogy a MTESZ 32/2006. határozata szerint a MTESZ támogatási kere-
téből az Egyesület 2931 E Ft kiosztását várja. Ez ügyben Asztalos István úr levelezését megkaptam. Megjegyez-
ni kívánom, hogy Asztalos úr követelésként említi a várt támogatást, ami természetesen mérlegen kívüli nyilván-
tartott összeg lehet. A mérlegbe való bekerülést – a Számviteli törvény pontosan a fennálló bizonytalanságra 
való tekintettel – a támogatás folyósításakor engedi meg. 
 
1.5. Passzív időbeli elhatárolások 
Mérleg szerinti összege 722 E Ft. 
Ebből: 

– bevételek elhatárolása (2011. évi ÉPA előfizetések)  191 E Ft, 
– költségek és ráfordítások    181 E Ft, 
– fejlesztési célra kapott támogatás  350 E Ft. 

A mérlegben szereplő források dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő. 
 
2. Az egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
Az Egyesület összes bevétele: 

Adatok: E Ft-ban 
 Előző év Tárgyév Eltérés 
Közhasznú tevékenységből 11 002 8 026   –2 976 
Vállalkozási tevékenységből 0 0 0 
Összes bevétel: 11 002 8 026 –2 976 
 
Az Egyesület összes költsége:  

Adatok: E Ft-ban 
 Előző év Tárgyév Eltérés 
Közhasznú tevék. ktg. 12 267 8 491   –3 776 
Vállalkozási tevék. ktg. 0 0 0 
Összes ráfordítás: 12 267 8 491 –3 776 



 
A beszámolási évben a társaság csak közhasznú tevékenységet folytatott. 

Adatok: E Ft-ban 
 2009.  év 2010.  év  
Összes közhasznú tevékenység bevétele 11 002 8 026 
Ebből: 
– Tagdíjból származó bevétel 4 531 3 586 
– Közhasznú tevékenységből sz. bevétel 4 611 2 795 
– Egyéb támogatás (szja 1%, jogi szem.) 1 124 869 
– Pályázati úton nyert támogatás   500 600 
– Egyéb bevétel   236 176  
 
Bevételek: 
A 2010. évi összes bevétel a bázisévi bevételek 73%-a. 
A korábbi évhez hasonlóan folytatódott az a tendencia, hogy több – eddig támogató – tagvállalat gazdasági ne-
hézségekre hivatkozva nem tudta vállalni a tagdíj befizetését. Az előző évhez képest, ezért közel egymillió fo-
rinttal tovább csökkent a tagdíjakból származó bevétel. 
A rendezvényekből és kiadványokból származó bevétel is rohamosan csökken (2008-ban még 6,5 M Ft volt). A 
beszámolási évben elért bevétel (2,8 M Ft) már csak 60%-a a bázisévi bevételnek. 
Egyéb támogatás (szja 1%-a, jogi és magánszemélyek támogatása) is csökkent, a bázisév 77,3%-át érte el. 
Pályázati úton elnyert támogatás nem jelentős összegű, 0,6 M Ft (2008-ban 8,4 M Ft volt). 
 

Adatok: E Ft-ban 
   2009.  év 2010.  év  
Összes közhasznú tevékenység ráfordítása 12 267 8 491 
Ebből: 
– Anyagjellegű ráfordítások 7 313 5 727 
– Személyi jellegű ráfordítások   4 380 2 230 
– Értékcsökkenési leírás     282 165 
– Egyéb ráfordítás     292 369 
 
Az összes ráfordítás a bázis évi ráfordítások 69%-a. 
Jelentős költségcsökkentés a személyi jellegű ráfordításoknál valósult meg (2,1 M Ft). 
A közhasznú tevékenység csökkenésével kevesebb költség merült fel, a kisebb bevétel alacsonyabb anyagjellegű 
ráfordítást igényt. 
 
Anyagjellegű ráfordítások (5727 E Ft) között került elszámolásra: 

– Nyomdai szolgáltatás (Építőanyag c. szakfolyóirathoz) 1404 E Ft 
– Egyéb igénybe vett szolgáltatás célszerinti tev.-hez  992 E Ft 
– Elfoglalt terület díja   842 E Ft 
– Rendezvények szállás és ellátás költségei   642 E Ft 
– Telefon, postai díjak   614 E Ft 
– Bérleti és tagsági díjak   390 E Ft 
– Könyvelési díj   320 E Ft 
– Karbantartás költsége   251 E Ft 
– Bankköltség   120 E Ft 
– Egyéb (anyagktg, hat.díj, reklám stb.)   152 E Ft 

 
Személyi jellegű ráfordítások (2230 E Ft): 

– Bérköltség   1229 E Ft 
– Szem. jell. egyéb kifizetés   484 E Ft 
– Étkezés, üdülési hj.   90 E Ft 
– Bérjárulékok   427 E Ft 
 

Értékcsökkenés:   165 E Ft 
 
Egyéb ráfordítás (369 E Ft): 

– Költségként elszámolandó áfa   364 E Ft 
– Behajthatatlan követelés   2 E Ft 
– Egyéb ráfordítás   3 E Ft 



 
Közhasznú tevékenység eredménye: 465 E Ft veszteség. 

Adatok: E Ft-ban 
 2009.  év 2010. év Vált. % 
– Bevétel 11 002 8026 72,95 
– Ráfordítás 12 267 8491 69,22 
Eredmény: –1265 –465 36,75 
 
A közhasznú tevékenységek közül a kiadvány előállításának költsége magasabb volt, mint az elért árbevétel. 
A visszafogott költséggazdálkodás sem elegendő a nyereséges gazdálkodás eléréséhez, a hiányzó bevételek 
tagdíjak, pályázaton elért támogatások jelentős csökkenése – ami az utóbbi két évben bekövetkezett – veszélyez-
teti az Egyesület létét. 
 
III. Összefoglaló értékelés 
Az Egyesület mérlege és eredménykimutatása összességében a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet 
tükrözi. A működés megfelelt a közhasznúság követelményeinek, erről elkészítették a közhasznú jelentést. 
A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 

 Dr. Dani Sándorné 
 az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
 
 

 
 

 
Ellenőrző Bizottsági jelentés 

a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
2010. évi közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról 

 

 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő utca 68.) 2010. évi beszámolójához elkészítette a 
közhasznúsági jelentést. 
 
A jelentés részletesen bemutatja, a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2010. évi tevékenységét, gazdálkodását, 
az Alapszabályban rögzített közhasznúsági feltételeknek való megfelelést. 
 
A 2010. 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 2010. évről 

 
 
Az Etikai Bizottság az Etikai Kódex előírásainak megfelelően működött. A Bizottsághoz etikai ügy megtárgya-
lására felkérés nem érkezett. 
 
 

Juhász Béla 
az Etikai Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 

Az Minősítő Bizottság beszámolója a 2010. évről 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Minősítő Bizottsága a Szakértői Szabályzat előírásai szerint tevékenyke-
dik. 
A Szabályzat előírásai megfelelnek a jelenlegi hatályos jogszabályi környezetnek. 
Az Egyesület Minősítő Bizottsága döntése alapján jelenleg 66 tagtársunk rendelkezik SZTE szakértője címmel. 
A bejegyzett szakembereknek Egyesületünk Szakértői Oklevelet adott. 
 
 
 
 

Serédi Béla 
a Minősítő Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beszámoló a Beton Szakosztály 

2010. évi tevékenységéről 
 
A Beton Szakosztály 2010. február 24-én tisztújító ülést tartott. A tisztújítási feladatok megbeszélését követően a 
rendezvény klubnappá alakult, amelyen a Szakosztály megválasztott új tisztségviselői, dr. Borosnyói Adorján 
(elnök) és Fenyvesi Olivér (titkár) tartott bemutatkozó előadást. Előadásaik címe: Dr. Borosnyói Adorján: „Be-
tonszerkezetek tartósságának fokozása nem acél anyagú (FRP) betétekkel” és Fenyvesi Olivér: „Közönséges 
betonok zsugorodása és zsugorodási repedései” 

Az SZTE 2010. május 19-én tartotta XXXII. Küldöttgyűlését, amelyre a Beton Szakosztály 2010. február 24-én 
egyhangú szavazással a következő küldötteket választotta: Asztalos István, dr. Balázs György, dr. Liptay And-
rás, dr. Borosnyói Adorján, Fenyvesi Olivér, Sántha Béla. 

A Beton Szakosztály szakmai támogatója volt a Magyar Betonszövetség 2010. május 28-án, a Pataky Művelődé-
si Központban rendezett „A minőségi betonkészítés kérdései – Különleges betonok” című konferenciájának. 
Levezető elnök Asztalos István, az SZTE főtitkára volt, szakosztályunk tagjai közül Dr. Borosnyói Adorján 
(BME) tartott előadást. 

Az ÉPÍTŐANYAG című folyóiratban tagjaink tollából 2010-ben a következő négy cikk jelent meg: 

Pankhardt Kinga - Balázs L. György Teherhordó üvegek éleinek szilárdsága 

Fehérvári Sándor - Gálos Miklós - Salem G. Nehme: A KIIC feszültségintenzitási paraméter kísérleti meg-
határozása új típusú beton próbatesteken, 1. rész. 

Fehérvári Sándor - Gálos Miklós - Salem G. Nehme: A KIIC feszültségintenzitási paraméter kísérleti meg-
határozása új típusú beton próbatesteken, 2. rész. 

Borosnyói Adorján - Snóbli Iván: Crack width variation within the concrete cover of reinforced concrete 
members. 

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 2011-ben 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” 

 

2011. évi tervek 

A Beton Szakosztály 2011. április 14-én Messer Hungarogáz Kft. szervezésében, a Magyar Betonszövetség 
szakmai támogatásával ankétot tart „Ipari gázok az építőiparban” címmel.  

Az őszi ankétról később határozunk. 

 
 
 Dr. Borosnyói Adorján Fenyvesi Olivér 
 a Beton Szakosztály elnöke a Beton Szakosztály titkára 



 

 
Beszámoló a Cement Szakosztály 

 2010. évi tevékenységéről és a 2011. évi terveiről 
 

2010. évi tevékenység 
 
1. A Szakosztály célkitűzése. 

A szakosztály az elmúlt években fórumot biztosított a cementipar bemutatására és megvitatására az iparág 
iránt érdeklődő intézmények, szervezetek részére, illetve a cementipari szakemberek közötti tapasztalatcse-
rére. A szakosztály fontosnak tartja a szakirányú oktatási intézményekkel és kutató intézetekkel fenntartott 
folyamatos kapcsolatot és kommunikációt.  

2. A Szakosztály tevékenységével hogyan segítette az Egyesület célkitűzéseinek, közhasznú tevékenységének 
megvalósulását, illetve megvalósítását. 

 A 2010 évben kialakult válsághelyzetben a szakosztály vezetőinek részvételével zajlott a válságstáb munká-
ja. 

3. A Szakosztály részéről rendezett 
 a) nagyrendezvények (konferencia, szimpózium), 

A 2010-es évben a szakosztály nem rendezett konferenciát. 
 b) kiállítások, 

A 2010-es évben a szakosztály nem rendezett kiállításokat 
 c) szakosztályi ülések. 

2010: Tisztújító ülés, Küldöttgyűlés küldötteinek megválasztása 
4. A Szakosztály tagjainak részvétele 
 a) a nagyrendezvényeken (konferencián, szimpóziumon stb.), 
 b) kiállításokon. 
 A szakosztály tagjai a munkahelyeik képviseletében vesznek részt a cementiparhoz kapcsolódó szakterülete-

ken megrendezett konferenciákon, szimpóziumokon. 
5. A Szakosztály kapcsolata 
 a) főhatóságokkal, 
 b) hatóságokkal, testületekkel, 
 c) egyesületekkel. 

A szakosztály rendszeresen meghívja a hatóságok, testületek és egyesületek képviselőit a rendezvényeire, 
így hangsúlyozva a velük való szakmai kapcsolat fontosságát, és a megfelelő információ átadást. 

6. Egyesületi képviselete a Szakosztály tagjainak részéről 
 a) hazai bizottságokban, 
 b) külföldi bizottságokban. 

A szakosztály tagjai a magyar cementipar képviseletében részt vesznek mind hazai bizottságok mind nem-
zetközi szervezetek munkájában, de nem az Egyesület képviselőiként. 

7. A Szakosztály tagjai milyen kitüntetésben, elismerő oklevélben, dicséretben részesültek. 
 

2011. évre előirányzat javaslata 
 
1. A Szakosztály részéről tervezett 
 a) nagyrendezvények (konferencia, szimpózium stb.), 
 b) kiállítás, 
 c) szakosztályi ülés. Szakosztályi ülés. 
2. A Szakosztály tagjainak javasolt részvétele hazai és külföldi 
 a) nagyrendezvényen (konferencia, szimpózium stb.), 
 b) kiállításon. 

A szakosztály anyagi helyzetére való tekintettel a tagok az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a munka-
helyük által támogatott konferenciákon, rendezvényeken tudnak részt venni. 

3. Más tevékenységre vonatkozó tervek. 
 Az Építőanyag c. lap szakmai támogatása. 
 
 
  Sáros Bálint Bocskay Balázs 
  a Cement Szakosztály a Cement Szakosztály 
  elnöke titkára 
 



 
 

Kő- és Kavics Szakosztály 2010. évi beszámolója 
 

 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2010. évi munkáját a szakosztály célkitűzé-
seinek 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. Sajnos a 2010. évben nem tudtuk megszervezni a Kő és Kavics Bányász Napot a kőbányák nehéz helyzete 
miatt. Reméljük a 2011. évben be tudjuk pótolni.  
 
2010. májusában ismét részt vettünk a Bányászati Szakigazgatási Konferencián, Zalakaroson. 
 
2010. június 18-án tartottuk a komlói kőbánya meghívására a kőbánya látogatással egybe-kötött szakmai napun-
kat, melyen a vendéglátóink igen magas színvonalú vendégszeretete mellett parázs szakmai viták alakultak ki. A 
napot jó hangulatú késői ebéddel zártuk. 
 
Részt vettünk a MÁV-BME közös kutatásában. A vasúti ágazati kőanyagok és az új szabvány szerinti minősíté-
sének kidolgozásában, annak befejező munkálataiban.  
 
2010. októberben Szlovákiában a Magas Tátrában a Szlovák Kő és Kavicsbányász Egyesület meghívásának 
eleget téve részt vettünk az általuk szervezett nemzetközi konferencián és előadásunkkal a magyarországi kő és 
kavics ipar jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait ecseteltük.  
 
A Szakosztály Dr. Gálos Miklós Képviseletében 2010-ben is részt vett a Magyar Szabványügyi Testület építési 
kőanyagokkal és zúzottkövekkel foglakozó bizottsági munkájában.  
 
2010. december 9-én tartottuk meg a Szakosztály a hagyományos évzáró rendezvényét, melyen értékeljük az év 
eseményeit és megbeszéltük a 2011. évre szóló munkatervet, konferenciákat és szakmai kirándulásokat.   
 
2011-ben is részt kívánunk venni a Bányászati Szakigazgatási Konferencián, valamint a nemzetközi kapcsolatok 
ápolása céljából előadással is készülünk az ősszel megrendezendő szlovákiai konferenciára, valamint tervezzük a 
Díszítőkő konferencia megrendezését. 
 
 
 
 Dr. Gálos Miklós Kárpáti László 
 a Kő- és Kavics Szakosztály a Kő- és Kavics Szakosztály 
 elnöke titkára 



 
 

Beszámoló a Szigetelő Szakosztály 2010. évi tevékenységéről 
 

A Szakosztály vezetősége részt vett a 2010 január 12-én megtartott szenior találkozón. 
  
Szakosztályunk 2010. március 18-án a MTESZ Budai Konferenciaközpontban taggyűlést tartott. A taggyűlésen 
megbeszéltük a 2007–2009. évi tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket, amelyek alapján az időszakra vonatkozó 
beszámoló elkészíthető, ehhez a jelenlévők további javaslataira is szükség volt, amelyeket a vezetőség kérésére a 
tagok e-mailben juttatnak el. 
Tisztújítás: Rudnyánszky úr ismertette az Alapszabály 13.5 pontjának megfelelően a vezetőségre vonatkozó 
javaslatokat, amelyekhez a jelenlévő tagoknak kiegészítése nem volt. A szakosztály elnökének javasolta 
Regenhart Pétert, akit a jelenlévők egy tartózkodás mellett elfogadtak. 
A szakosztály titkárának Haraszti László személyére tett javaslatot, a tagság ugyancsak egy fő tartózko-
dása mellett elfogadta. 
Bár az Alapszabály ezt nem írja elő, de a Szigetelő Szakosztály korábbi gyakorlatának megfelelően a tagság 
belső elgondolása szerint vezetőséget is választott. Ez mindössze annyit jelent, hogy e „vezetőség” tagjaitól az 
elnök és a titkár több segítséget vár el – és remélhetőleg kap is – mint a tagság többi részétől. 
A vezetőség: 
Dr. Rudnyánszky Pál tiszteletbeli elnök, örökös tag, Mező Barna örökös tag, Regenhart Péter elnök, Haraszti 
László titkár, Bakos József, Barkács Gyula, Bozsóki Ákos, dr. Baksa Csaba, dr. Berényi Ferenc, Gál László, 
Heisz Ferenc, Jákó Klára, dr. Kovács Károly, Molnár Gyula, Pozsonyi László, Smudla Mihály. 
Ezután – a napirendnek megfelelően – a az Alapszabály 8.6 pontjának megfelelően a küldöttekre vonatkozó 
javaslatot ismertette Rudnyánszky úr. 
A javasolt küldöttek:  Dr. Baksa Csaba 
   Jákó Klára 

Pozsonyi László 
A jelenlévők a javasolt küldöttek személyét egyhangúan megszavazták. 
A napirend 5. pontjának megfelelően a Szilikátipari Emlékérem odaítélésére tett javaslatot Rudnyánszky úr dr. 
Baksa Csaba személyében. 
A Szilikátipari Emlékérmet a jelenlévő tagság – egy fő tartózkodása mellett – dr. Baksa Csabát javasolta. 
A napirend 6. pontja szerint ezután következett a „Panel-rehabilitáció” című előadás, amelyet Pozsonyi László 
távolléte miatt Haraszti László egyedül mutatott be. 
Az előadás első részében Haraszti úr vetített képekkel illusztrálva a lapostetők régi és új technológiai változatait 
ismertette, a tapasztalatok alapján részletezve az egyes megoldások előnyeit és hibáit. 
A második részben megvalósult óbudai példán mutatott be videofilmen egy minden részletre kiterjedő, sikeres 
panel-rehabilitációt, amely az épületek nyílászáróinak cseréjét, homlokzat- és tetőszigetelést, valamint a fűtési 
rendszerre rásegítő napkollektorok telepítését foglalta magában. 
Az előadás a munkafolyamatok részleteit is jól bemutatta, így az egyes szintek közötti tűzvédelmi célt szolgáló 
ásványgyapot sávok beépítését, az attika és tetőszigetelés csatlakozását és a rendkívül munkaigényes, a napkol-
lektorok tartószerkezeteinél szükséges vízszigetelési megoldásokat. 
A jól sikerült, magas szakmai színvonalú előadást a tagság élénk érdeklődéssel fogadta és több hozzászólással is 
jelezte tetszését. 
 
Hozzászólások: 
Dr. Farkas Géza elmondta, hogy mennyire nehéz volt a korábban annyira sikeres perlit bányászatot ismét beindí-
tani, holott a ma annyira elterjedt polisztirol (EPS, XPS) szigetelőanyagokkal szemben a perlitnek számos elő-
nyös tulajdonsága – így az éghetetlenség, természetes anyag – indokolná a magyarországi gyakorlatban fokozott 
felhasználását. Úgy tűnik – mint mondta – hogy még a szakemberek körében is tapasztalható az a szemlélet, 
mintha a polisztirol szigetelőanyagnak a szigeteléstechnikában nem lenne alternatívája, pedig hazánkban a perlit 
és természetesen az ásványgyapot is hozzáférhető. Ez utóbbiak is jó szigetelőanyagok és éghetetlenségük miatt 
tűzvédelmi szempontból is kedvező tulajdonságúak, míg a polisztirol, bármelyik változatát nézzük, mégiscsak 
éghető anyag. 
Dr. Baksa Csaba szintén a perlit szigetelőanyag előnyös tulajdonságait emelte ki és megemlítette, hogy maga-
sabb hőmérséklettartományban a vermikulit termékek is igen előnyösen alkalmazhatók, mint szintén természet-
barát, ásványi szigetelőanyagok. 
Smudla Mihály szintén az ásvány gyapot és más szervetlen szigetelőanyagok mellett – pl. kalciumszilikát 
(Masterklima technológia) – érvelt, csak mint mondta leggyakrabban az árkérdés dönti el, hogy melyik anyagot 
alkalmazzák, hiszen a polisztirol ára az alacsonyabb a gyártás kisebb energiaigénye miatt. 
Dr. Rudnyánszky Pál elmondta, hogy a duzzasztott perlit sok évtizedes múltjának korábbi szakaszában a hazai 
felhasználás sokkal szélesebb körben terjedt el, mint napjainkban, hiszen igen sokoldalú alkalmazási lehetősége 
van. Valóban a szintetikus szigetelőanyagok megjelenése és azok viszonylag alacsonyabb ára nem használt a 
perlitnek, de véleménye szerint a szakemberek összefogásával ezen a helyzeten lehet változtatni és kell is, mivel 



 
kiváló minőségű magyar perlitünk van és ennek hazai feldolgozása lehet a megoldás. Kérte ebben a jelenlévők 
hatékony közreműködését is. 
Már az előző évi beszámolóban említettem, hogy a tagvállalatok többségének évek óta gondot okozott az „Ipari 
szigetelő-bádogos” szakma utánpótlásának biztosítása, mivel a modulrendszerű szakképzések kialakítása során 
az Oktatási Minisztérium hibás döntése következtében a szakmát törölték az Országos Képzési Jegyzékből. 
Több mint két éve jeleztük a problémát az NSZFI és a jelenleg illetékes minisztérium felé. Többszöri személyes 
egyeztetést követően sikerült meggyőzni az NSZFI munkatársait, hogy a modularizációs programban a megszün-
tetett képzés helyett bevezetett szakképzések nem alkalmasak az „Ipari szigetelő-bádogos” szakemberek képzé-
sére, azonban az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel csak a minisztérium felé benyújtandó új kérelem 
alapján lehetséges. 
Az új kérelem kellő alátámasztásához még 2009-ben országos felmérést kellett készítenünk az „Ipari szigetelő-
bádogos” szakembereket alkalmazó foglalkoztatókról és a foglalkoztatottak létszámáról. A felmérés alapján 
közel nyolcszáz társaságot, kis- és egyéni vállalkozót találtunk, a foglalkoztatottak száma 3800 fő. Ugyancsak 
csatolnunk kellett a kérelemhez az „új” szakmára vonatkozó SZVK-t (Szakmai- és vizsgakövetelmény) az 
NSZFI által meghatározott formában, továbbá támogató leveleket szakmai szervezetektől és szakkivitelezőktől. 
Tárgyaltunk a következő szakképző intézményekkel, amelyek vállalnák a szakma elméleti oktatását: 

 Ybl Miklós Építőipari szakképző Iskola,11149 Budapest, Várna u. 21/b. 
 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 
 SZOKI Kft, 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10, 

továbbá az alábbi szakkivitelezőkkel, ahol a gyakorlati képzés feltételeit biztosítani tudják: 
 BIS Hungary Kft, 1106 Budapest, Akna u. 2 – 4.,  

  Telephelyek: Százhalombatta, Paks és Tiszaújváros 
 KAEFER-HEIBL Isoliertechnik Kft, 6070 Izsák Orgoványi út 041/11 Hrsz.,  

 Telephelyek: Izsák és Tiszaújváros. 
Kérelmünket az NSZFI – többszöri konzultáció után – megfelelőnek találta és befogadta. 2010, június 2-án az 
OKJ Bizottság meghallgatásán kedvező döntés született, az NSZFI és a bizottság tagjai egyértelműen megfelelő-
nek és indokoltnak ítélték a beadott mintegy ötven oldalas anyagot (előlap, SZVK, országos felmérés a szakterü-
let vállalkozóiról és a foglalkoztatottakról, támogató nyilatkozatok), a feltett kérdésekre adott válaszomat és 
tájékoztatást egyhangúan elfogadták. 
Soós László, az SZMM szakmai tanácsadója már az ülés előtt közölte velem, hogy a tárgyalt négy szakképzési 
beadvány közül egyedül a miénket fogadták el észrevételek és kifogások nélkül. 
Sajnos, a kormányváltás után a szakképzés ügye a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz került át, ezzel az új OKJ 
kiadása tovább késlekedik, legutóbbi információnk szerint csak 2011. II. negyedévben várható, ezután kezdhe-
tünk tárgyalni a szóba jöhető szakképző intézményekkel az iskolarendszerű képzés megindításáról. 
Továbbra is fennáll az ipari hőszigetelő szakma másik – a vállalkozási és kivitelezési tevékenységet egyaránt 
megnehezítő – problémája, hogy egyáltalán nincs magyar szabvány vagy műszaki előírás, amely a kiviteli tech-
nológiákat szabályozná. 
Ezért továbbra is ápoljuk a külföldi szakmai kapcsolatokat, és képviseljük hazánkat a FESI-ben (European 
Federation of Associations of Insulation Contractors). Tartjuk a kapcsolatot több európai ország szakmai szövet-
ségével, többek között a német (Die Deutsche Bauindustrie Wärme-, Kälte-, Schall- und Branschutz), az osztrák 
(Verband Österreichischer Dämmunternehmungen), és a svájci (Isolsuisse, Verband Schweizerischer 
Isolierfirmen). 
Ezek a ma is élő kapcsolatok sok hasznos szakmai információhoz juttattak: egyrészt megismertük az ipari hőszi-
getelő szakma ezen országokban folytatott képzési rendszerét, másrészt nagyszámú szabványhoz, előíráshoz 
jutottunk hozzá, amelyek a vállalkozás és kivitelezés szabályait rögzítik és nagy segítséget jelentenek ezen a 
téren. 
FESI tagságunk alapján a szövetség által készített szakmai előírások is rendelkezésünkre állnak, amelyeknek 
készítésében mi is részt veszünk, mióta a szervezet tagja vagyunk. Ma 41 db. mintegy 1200 oldalnyi szakmai 
anyaggal rendelkezünk, amelyek a Hő- Hangszigetelő Tagozathoz tartozó társaságoknak is hozzáférhetők. 
Nemzetközi kapcsolatainknak más előnyei is vannak: a szakmai szövetségek gyakorta rendeznek szakmai verse-
nyeket, a FESI pedig kétévente, a közgyűlésekkel egy időben tart szakmunkás tanulók részére versenyt, alkalmat 
adva a fiatal szakembereknek tapasztalat-szerzésre és kapcsolatépítésre. 
2010-ben meghívást kaptunk a „Die Deutsche Bauindustrie Wärme-, Kälte-, Schall- und Branschutz”-től egy 
szakmai versenyre május hónapban 25 évesnél fiatalabb szakemberek számára, amelyen egy fő versenyzővel és 
egy zsűritaggal vettünk részt. A verseny helyszíne a németországi Feuchtwangen volt, a német szövetség egyik 
szakképző intézetében. 
Ugyancsak május hóban részt vettünk a FESI tavaszi megbeszélésén az olaszországi Como-ban. Ezen a megbe-
szélésen az alábbi témákkal foglalkoztunk: 
Thermal Technical commission (Hőszigetelési Bizottság): 

 A FESI 2009-ben korszerűsített hőszigetelési szaklexikonjának általam elkészített címszó-jegyzékét a 
bizottság jóváhagyta és a lexikon magyar címszavakkal kiegészített változata felkerült a szövetség hon-
lapjára. 

 A bizottság két korábbi FESI dokumentumnak a beérkezett módosító javaslatokkal kiegészített változa-
tát tárgyalta meg. Ezek: 05. „Problems associated with the warranty of specified surface temperatures” 



 
(Felületi hőmérséklettel kapcsolatos garanciális problémák) és 06 „High profitability trough economical 
based insulation thickness” (A gazdaságos szigetelési vastagság kedvező jövedelmezősége) 

 Ugyancsak két – már elkészült – FESI dokumentumhoz, a 02 „Rules for Carrying out thermal insulation 
work – Hot” és 03. Rules for Carrying out thermal insulation work- Cold” számúhoz választottunk ki 
megfelelő képanyagot. 

Acoustic Commission (Akusztikai Bizottság): 
 A megbeszélésen a “Document A8: “FESI Recommendations for Acoustic Comfort” -ot tárgyalta a Bi-

zottság 
Recruitment and Training Commission (Utánpótlási és Képzési Bizottság) 

 A lengyel küldöttség DVD – n mutatta be a lengyelországi szakképzés helyzetét. 
 Az őszi, a norvégiai Stavangerben megrendezésre kerülő szakmunkás verseny előkészítése, a szabályzat 

megbeszélése. 
A Szakosztály 201. július 15-én taggyűlést tartott, amelyen részt vett Pataky Elemér, azóta elhúnyt korábbi elnö-
künk is. A taggyűlésen Regenhart Péter beszámollt a FESI tavaszi megbeszélésén végzett munkáról, amelyt már 
az előzőkben részleteztem. 
A tagság ezen a taggyűlésen búcsúzott régi telephelyünktől, amelyet azóta el kellett hagynunk. 
Rudnyánszky Pál elismerő oklevelet adott át Mező Barna kollégánknak korábbi eredményes munkáját megkö-
szönve. 
A nemzetközi szövetség őszi megbeszélésére a norvégiai Stavangerben került sor, amelyen szokás szerint Re-
genhart Péter képviselte a Szakosztályt.. Ezen a megbeszélésen az alábbi témákkal foglalkoztunk: 
Thermal Technical commission (Hőszigetelési Bizottság): 

 A 02 „Rules for Carrying out thermal insulation work – Hot”, a 03. Rules for Carrying out thermal insu-
lation work- Cold”, a 05. „Problems associated with the warranty of specified surface temperatures” 
(Felületi hőmérséklettel kapcsolatos garanciális problémák) és 06 „High profitability trough economical 
based insulation thickness” (A gazdaságos szigetelési vastagság kedvező jövedelmezősége), továbbá az 
F1 és F2 tűzvédelmi FESI dokumentumok végleges formájának magvitatása és elhelyezésükre vonat-
kozó határozat a szövetség honlapján (www.fesi.eu). 

 Az IBUS program (Digital measurement System for industrial insulation cladding – Az Ipari 
hőszigetelések digitalis felmérési rendszere) bemutetása. 

Acoustic Commission (Akusztikai Bizottság): 
A “Document A8: “FESI Recommendations for Acoustic Comfort” végleges formájának elfogadása. 
Az akusztikai szakterületen szükséges garanciális szabályok megvitatása. Az akusztikai szakterület eu-
rópai szabványlistájának összeállítása (ISO, EN, EN / ISO). 

Recruitment and Training Commission (Utánpótlási és Képzési Bizottság) 
 A bizottság szervezésében a szakmunkás tanulók európai versenyének lebonyolítása. A versenyen 12 

ország 23 versenyzője vett részt: Dánia (2 fő), Magyarország (2fő), Finnország (1 fő), Németország (3 
fő), Norvégia (2 fő), Svédország (1 fő), Svájc (2 fő), Lengyelország (2 fő), Hollandia (2 fő), Franciaor-
szág (2 fő), Anglia (2 fő), Ausztria (2 fő). A magyar versenyzők és a zsűritag költségeit a Hő- 
Hangszigetelő Tagozat tagvállalata, a BIS Hungary Kft fedezte, a magyar versenyzők is ezen társaság 
dolgozói voltak. 

2010. október 28-án vezetői megbeszélést tartottunk, amelyen Rudnyánszky Pál, Haraszti László, Gál László és 
Regenhart Péter vett részt. 
Ezen a megbeszélésen a 2011. évi programot egyeztettük. 
 
 
 

SZTE Szigetelő Szakosztály 2011. évi terv 
 

A Szakosztály célkitűzései a 2011. évre az előző évekhez hasonlóan: 
• Az építészeti valamint az ipari hő-, hang- és vízszigetelő szakma érdekképviselete a tagvállalatok szá-

mára 
• A fiatal mérnökgeneráció szakmai felkészülésének támogatása, tehetségkutatással, szakmai képzéssel, 

pályázati lehetőségekkel 
• Továbbképzéssel, szakmai előadásokkal a szakágban tevékenykedő szakemberek szakmai fejlődésének 

segítése 
• Közreműködés az ipari-, épületgépészeti- és építészeti hő-, hang-, és vízszigetelő szakterületek szabvá-

nyosításában, a meglévő szabványok korszerűsítésében és új, hiányzó szabványok készítésében 
• Műszaki fejlesztésekben és kutatásokban való aktív részvétellel a szilikátipar fejlődésének segítése 
• Tudományos ismeretterjesztéssel, tudományos konferenciák szervezésével a szakmai tudás bővítésének 

és a tagvállalatok közötti tapasztalatcserékkel történő segítése 



 
• Nemzetközi kapcsolataink építése és bővítése szakmai szövetségekkel, oktatási intézményekkel és vál-

lalatokkal az euró-atlanti integráció elősegítése érdekében. 
Az év folyamán legalább két, a THF (tető-fal-homlokzat) szakterületen megrendezésre kerülő konferencián kí-
vánunk részt venni, több előadóval (Haraszti László, Pozsonyi László, Gál László). A konferenciák helye és 
időpontja a tervezés időszakában még nem ismert. 
A Szakosztály legalább negyedévente egy alkalommal taggyűlést tart, a taggyűléseken a mindenkori aktuális 
témák mellett szakmai tájékoztatókat, előadásokat is tartunk, az alábbi témákban 

• Dr. Rudnyánszky Pál tiszteletbeli elnökünk és örökös tagunknak a „Magyar perlit 50 éve” tárgyú köny-
vének bemutatója és méltatása az I. negyedévben 

• A MTESZ székház VI. emeletén található perlit kiállítás épületből való kiköltöztetése Pálházára a gyár 
illetve az önkormányzat múzeumaiba 

• Parkolóházak szigetelésének lehetséges megoldásai 
• Lapostetők felújítása a feltárt hibák tükrében 
• Mélygarázsok szigetelése 
• Zöldtető szigetelések megoldásai 
• Magas tetők tűzvédelme  
• Penészes, nedves, sókivirágzásos falak felújítása  
• Ipari és építészeti tűzvédelem 
• Az ipari hőszigetelés tervezési irányelvei 
• Gyors-szigetelő bitumenes lemezek alkalmazása 
• Beszámoló a FESI tavaszi, Bécs-i megbeszéléséről 
• Beszámoló a FESI őszi, Londoni-i megbeszéléséről A 2002-ben alapított Perlit  

A Szakosztály ápolja meglévő kapcsolatait az alábbi szervezetekkel: 
o Építéstudományi Egyesület 
o Építőipari Vállalatok Országos Szakszövetsége 
o Magyar Környezettudatos Építés Egyesület 
o Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
o ÉMI 
o ÉMSZ 
o MEASZ 
o Épületenergetikai Tanácsadó Szolgálat Alapítvány 
o Magyar Szabványügyi Testület 
o Die Deutsche Bauindustrie Wärme-, Kälte-, Schall- und Branschutz 
o Verband Österreichischer Dämmunternehmungen 
o Isolsuisse, Verband Schweizerischer Isolierfirmen 
o European Federation Associations of Insulation Contractors 

A Szakosztály továbbra is részt vesz és képviseli a magyar színeket a FESI (European Federation Associations 
of Insulation Contractors - Szigetelési Vállalkozók Európai Szövetsége) munkájában valamint a Magyar – ukrán 
gazdasági, oktatási és kulturális együttműködésben is. 
Terveink között szerepel továbbra is a korábban, az Oktatási Minisztérium által téves döntéssel megszüntetett 
„Ipari szigetelő-bádogos” szakma visszajuttatása az Országos Képzési Jegyzékbe. Ennek érdekében még 2009 
őszén országos felmérést készítettünk az e szakmában foglalkoztató vállalkozásokról és a foglalkoztatottak szá-
máról. Ennek eredményeként elkészült listában több, mint 800 foglalkoztatót és 3800 alkalmazottat vettünk 
nyilvántartásba. Ezen kívül beszereztünk az ÉVOSZ közreműködésével több támogató nyilatkozatot – többek 
között a Mérnöki Kamarától és a Paksi Atomerőműtől is. A szakma OKJ-be kerüléséhez el kellett készíteni az 
1/2006. (II. 17.) OM rendelet előírásai szerint a modulrendszerű képzéshez szükséges szakmai és vizsgaköve-
telményt is, kellet találnunk oktatási intézményeket, amelyek vállalják az elméleti képzést, továbbá kivitelező 
vállalkozásokat a gyakorlati oktatás megszervezéséhez. A komplett kérelem beadása a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium felé 2010. I. negyedévében megtörtént, a beadványt az OKJ Bizottság egyöntetűen támogatta. 
 
 

Regenhart Péter Haraszti László 
 a Szigetelő Szakosztály elnöke a Szigetelő Szakosztály titkára 
 
 



 
 

Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály  
2010. évi tevékenységéről 

 

 
A Tégla- és Cserép Szakosztály alapvető célkitűzése - az elmúlt évekhez hasonlóan - olyan sikeres konferencia 
megszervezése volt, amelyen az iparág szakemberei széleskörű ismereteket szerezhetnek szakmai fejlődésük 
előmozdítására. Ezt a feladatot szakmai szövetségesünkkel, a Magyar Téglás Szövetséggel közös szervezésben, 
sikeresen teljesítettük a 2010. október 28-án Lenti-Gosztolán megtartott XXV. Téglás Napok konferenciával.  
A konferencia keretében a szakmai előadások és a már hagyományossá váló gyárlátogatás mellett lehetőség nyílt 
a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. 
Az előadások többsége az idei évben is a mindenkit érintő, aktuális kérdésekről szóltak, mint pl.: 

-  az új építési direktíva alkalmazására való felkészülés; 
 -  a Nemzeti Fogyasztásvédő hatóság piac-felügyeleti tevékenysége; 
 -  az építési termékek forgalomba hozatalának részletes szabályai; 
 -  az anyagvizsgálatok jelentősége  a tégla- és cserépiparban; 
             -  ökológiai rendszeren alapuló gazdaság. 
Fényképes beszámoló keretében Stark László ismertette a Mályi Téglagyárban 2009-ben végrehajtott rekonst-
rukciót. 
Az előadásokat követően a résztvevők erdei nosztalgia vonatozáson vettek részt. 
A második napon szakmai program keretében a szakemberek megtekintették a Creaton Hungary Kft. lenti cse-
répgyárát, amely a Németországban piacvezető cég első, de egyik legmodernebb kelet-közép európai gyára. 
Egyetlen működő regionális csoportunk a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 2010-ben is több alkalommal 
szervezett baráti találkozót az iparág nyugdíjas szakembereinek részvételével. 
Szakosztályunk továbbra is szoros kapcsolatot ápol a 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal; 
- az Országos Lakás- és Építészeti Hivatallal; 
- a Magyar Szabványügyi Testülettel.     
Szakosztályunk szakemberei ebben az évben is aktívan részt vettek a Szabványügyi Testület szakbizottságaiban. 
2011. évben is egy nagyrendezvényt tervezünk, a Magyar Téglás Szövetséggel együttműködve, a XXVI. Téglás 
Napokat, amelynek témáját és időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 
 

 

 Kiss Róbert  Sopronyi Gábor 
 a Tégla és Cserép Szakosztály elnöke a Tégla és Cserép Szakosztály titkára 
 



 
 

Beszámoló az Üveg Szakosztály 
2010. 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 Rendezvény témaköre Résztvevők 
száma 

2010. 
május 5. 

GE Hungary 
Kft. 1044 Bu-
dapest IV., 
(külső) Váci út 
77.  

General Electric és a TUNGSRAM története, fényforrásgyár-
tás és fejlesztés;  üveggyártás és fejlesztés; a fényforrások fej-
lesztése és az üveggel szembeni követelmények; a budapesti 
üveggyár 2009. évi modernizálása - az üvegolvasztó kemence 
átépítése regeneratív, keresztlángúról gáz-oxigéntüzelésűre 
matematikai modellezés segítségével; a fényforrásgyártás és 
az üveggyártás megtekintése, gyárlátogatás több csoportban 

kb. 60 fő 

2010.  
november 
30. 

MESSER 
Hungarogáz 
Kft. 1044 Bu-
dapest IV. 
(külső) Váci út 
117. 

Oxigéngyártás – Kriogén és környezeti hőmérsékleten történő 
levegőszétválasztás; Megoldások komplex kihívásokra az 
üvegiparban (esettanulmányok) - regenerátor javítása alatt a 
folyamatos termelés biztosítása, kapacitásnövelés oxigénnel, a 
minőségi problémák megszüntetése-; a vas-oxid tartalom hatá-
sa az olvasztási paraméterekre és a transzmisszióra; gyárláto-
gatás 

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 vezetőségének valamelyik tagja az SZTE Intéző bizottsági és vezetőségi értekezletein a 
lehetőségekhez képest részt vett, a szakosztály elnöke részt a válságstáb munkájában. 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: A résztvevők közelítő száma a fenti táblázatban megtalálható. A kon-
ferenciák látogatottsága, a résztvevők érdeklődése az elmúlt évben is stabil volt, a gyárlátogatásokkal egybekö-
tött konferenciák még több szakembert vonzanak. A konferenciák színvonala kiemelendő mind szakmai tarta-
lomra, mind az előadások színvonalára, mind a szervezésre és rendezésre vonatkozóan.  Tolmácsolásra 2010-
ben nem volt szükség. A konferenciákon való részvétel 2010-ben is díjmentes volt, ugyanis a konferenciák 
teljes finanszírozását a meghívó cégek, a GE Hungary Kft és a Messer Hungarogáz Kft. vállalták. Köszönjük 
mindkét jogi tagunknak. 

Jogi tagjainknak lehetőséget biztosítunk, hogy gyárlátogatással egybekötött konferenciáknak helyet adjanak, 
segítve ezzel a konferenciák finanszírozását is.  

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:  

Az ICG TC13 munkabizottságának tavaszi (2010. junius 15-16 az olaszországi Muranoban), és az őszi ülésén 
(2010. november 16-17. az angliai Sheffieldben) Varga Zsuzsanna képviselte az egyesületet. A munkabizottság 
tevékenysége alapján tájékoztatást kaphattunk a legkorszerűbb környezetvédelmi szűrőrendszerek (katalitikus 
kerámia szűrőgyertyák, SCR rendszer, ködkamrás vizes mosó) különböző helyszíneken való működési tapaszta-
latairól, az emissziómérések követelményeiről és problémáiról valamint a REACH, szabványosítás és egyéb 
előírások várható változásairól és ezekhez kapcsolódó tennivalókról. A munkabizottság körvizsgálatokkal és 



 
adatbázisok közreadásával is támogatja az ipari szereplőket az egyes szabályozásoknak való jobb megfelelésre 
való felkészülésben. 

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. 
2009-ben a SZTE, a MÜSZ és az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
(OKTVF) közös munkájaként elkészült, és jelenleg véglegesítésre, bevezetésre vár az Üvegipari BAT útmutató, 
amely a felülvizsgált „Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry” 
BREF alapján készült.  A Glass BREF dokumentum első felülvizsgálatának elfogadása 2010-ben még nem tör-
tént meg IEF által. 

A Slovak Glass Society (SGS) társegyesülettel 2007. –ben kezdődött együttműködésünk eredményeként a “9th  
ESG conference: Glass – The challenge  for 21 century”  trenceni konferencián (2008. 06. 22–24) 4 fő vett részt, 
akik anyagi támogatást is kaptak a részvételhez. Az SGS 2011. nov-30-dec.02 –án tartandó konferenciára újból 
megkeresett minket. 

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) TC-13 Környezetvédelmi munkabizottságában (Technical Committee 
/TC/) a folyamatos képviselet Lipták György és Varga Zsuzsanna GE Hungary Kft. részvételével biztosított. 
 
7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  

 A szakosztály tagjai közül 2010-ben nem kapott senki kitüntetést.  

2011. évi előirányzatok  

1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

2011. április 19.: Üvegipari szakmai konferencia a Messer Hungarogáz Kft. telephelyén.  

2011.október 18. : Üvegipari szakmai konferencia 

2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2011-ben: 

2011.04. 05-06. ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottsági ülés, hely: Eindhoven, Hollandia,  
résztvevő: Varga Zsuzsanna, GE Hungary Kft.  

2011.10. 26-27. ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottsági ülés, hely: Parma, Olaszország  
résztvevő: Varga Zsuzsanna, GE Hungary Kft.  

2011. nov-30-dec.02.: Trenčianske Teplice: Slovak and Czech Glass Conference 
Az  ICG/ESG konferenciák és TC munkabizottsági üléseken lehetőség szerint. 
 

3. Más tevékenységre vonatkozó tervek: – 
 
 

Tóthné Kiss Klára         Lipták György 
az Üveg Szakosztály elnöke    az Üveg Szakosztály titkára 

 
  
 



 
 

Az Építőanyag folyóirat 2010. évi tevékenységének értékelése 
 
 

Az építőanyag folyóirat az elmúlt évben – a válság káros hatásainak ellenére – nyereséges évet zárt. Ezt egyrészt 
a korábbi évekhez képest nagyobb számú megjelent hirdetésnek, az Építés Fejlődéséért Alapítvány támogatásá-
nak és a Mecenatúra pályázaton nyert támogatásnak köszönhettük.  
A lap a szokásos évi 4 számmal jelent meg, 28-36 oldal terjedelemmel, plusz 4-5 oldal színes hirdetéssel. A 
folyóiratban egyre több az angol nyelvű cikk, nemcsak a külföldi szerzőknek köszönhetően, hanem a hazai írók 
is mind többen választják a nemzetközi érthetőség érdekében az angolt publikálásuk nyelvéül. Az angol nyelven 
megjelenő cikkek végén minden esetben megjelentetünk egy magyar nyelvű összefoglalót is a cikkről, valamint 
a táblázat és ábrafeliratok is minden esetben kétnyelvűek. 
A lapot 2007-től újra referálja a CSA, valamint 2009-től a ProQuest online kiadó 22 000 egyetemre, intézmény-
be juttatja el világszerte. 

 
2010-ben az alábbi témákkal foglalkozó cikkek jelentek meg.  
2010/1 

 Alumínium-oxid mátrixú fémkerámiák szintézise, mikroszerkezetének elemzése és mechanikai tulaj-
donságai 

 A KIIC feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton próbatesteken, 1. rész 
 Ag2O-V2O5 vegyületekkel bevont szilikagél gyöngyök fotokatalitikus tulajdonságai 
 Teherhordó üvegek éleinek szilárdsága 
 Az aszfaltkeverékek jellemző kővázainak égetés hatására bekövetkező fizikai változásai 
 Díszkőipari por felhasználása kerámiaipari nyersanyagként 

 
2010/2  

 A KIIC feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton próbatesteken, 2. rész 
 A szkandium adalékolás hatása Al-TiN fémmátrixú társított anyagok nyomásmentes szinterelésére 
 A réteges szerkezetű kettős hidroxidok szerkezetének és összetételének hatása kromát anionok szorpci-

ós sajátságaira 
 A szubmikronos száraz keverőmalmi őrlés lehetőségei és problémái, 1. rész 
 San Jose-ből és New Idria-ból (Kalifornia, USA) származó szerpentines periodit rétegkibukkanások 
 fizikai-kémiai jellemzői és hőkezelés közbeni viselkedése 
 A Közép-Anatóliában található Nigde-Dikilitas  régióból származó agyagok vizsgálata FTIR spektro-

szkópiával 
 
2010/3 

 Különböző szemcseméretű porokból előállított Al2O3 kerámiák szinterelése 
 A repedéstágasság változása vasbeton elemek betonfedésén belül 
 Titán- és titán-karbid diszperziókkal erősített alumínium-oxid alapú társított anyagok 
 Az őrlési folyamat energia-optimalizálása üzemi körülmények között 
 Stószolt, nano-hibahelyes film permittivitásáról 

 
2010/4 - Tartalom 

 Mechanikai feszültségek relaxációja a hetero-modulusú és hetero-viszkózusú komplex kerámiákban 
 Nanorészecske-polimer kölcsönhatások új molekuláris megközelítése: alkalmazási példa lizofoszfolipid 

micellapoliakrilsav rendszerre 
 Az üvegszálgyártás optimalizálásának lehetséges módszerei 
 Az Al2O3-Al porelegy keverési idejének hatása azalumínium-oxid kerámiák minőségére 
 Szalmabála anyagú falak tűzvédelmi kérdései 

 
Az Egyesületi és szakhírek rovatban az alábbi témákban jelentek meg írások: 

 programelőzetesek, beszámolók rendezvényekről (BAU 2011, Üvegipari Szakmai Konferenciák a GE-
nél és a Messernél, 13.Európai Bányász Kohász Találkozó, 8. Magyar Bányász Kohász Erdész Találko-
zó, XXXIII. Tisztújító Küldöttgyűlés, fib 2010. évi kongresszusa, XXV. Téglás Napok, ICC3 – 3. Nem-
zetközi Kerámia Kongresszus, ic-cmtp2, előzetes a 2011. évi nemzetközi szakvásárokról és kiállítások-
ról, Senior talákozó) 

 tájékoztató az Egyesület irodájának költözéséről, valamint a 2011-től változó tagdíjakról 
 kitüntetések (Magyar Műszaki Értelmiség Napja, Építők Napja 2010) 
 nekrológok (Varga Dénes, Pataky Elemér, Kosztrián János) 
 Diplomadíj pályázat  
 születésnapi évforduló alkalmából készített méltatások (Serédi Béla) 

 



 
A 2010. évi számokban az alábbi vállalatok hirdetései jelentek meg: OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft., 
Refmon Tűzállóanyag-gyártó Rt., SANDVIK Rock Processing, Sika Hungária Kft. Beton Üzletág, Miskolci 
Egyetem Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék, Promo Kft. (BAU). 

 
 
A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.org.hu honlapon. 
A lap megjelenését 2010-ben is támogatta "Az építés fejlődéséért " Alapítvány. 

 
2011. évi tervek 
A 2011-es év legfontosabb feladata az lesz, hogy a lap a korábbi éveknek megfelelően évi négy számmal megje-
lenhessen. A drasztikusan csökkenni látszó hirdetési kedv, a pályázati források elapadása, valamint az Építés 
Fejlődéséért Alapítvány megszűnése korábban soha nem látott mértékben nehezíti meg a lap kiadását. 
 
 
 
 

Tóth-Asztalos Réka 
főszerkesztő 

 
 
 
 
 
 
 
 




