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A vezetőség beszámolója 
 
 
Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább küzdött a szervezet fennmaradásáért. Az elhúzódó válság-
ban az látszik körvonalazódni, hogy ez a közhasznú tevékenység a nehéz közgazdasági körülmények 
között egyre kisebb támogatottságot élvez, a Szakosztályok tevékenysége iránt a tagság folyamatosan 
veszít érdeklődéséből (tisztelet a kivételnek), amelynek egyik fő oka, hogy nem tudunk finanszírozni az 
Egyesület számára egy olyan főállású ügyvezető titkárt, aki megfelelő agilitással szervezné a munkát, a 
rendezvényeket, a találkozókat. Mindez további kérdőjeleket tesz az Egyesület napjainkban betöltött 
szerepéhez. A korábban megtett intézkedésekkel átmenetileg sikerült olyan megoldásokat találni, ame-
lyek 2011. évben is biztosították az Egyesület számára a további működés kereteit. Továbbra is azt remél-
jük, hogy az Egyesület új környezetében meg fogja találni a helyét és szerepét mai viszonyaink között. 
 
Pénzügyi helyzetünket az év során folyamatosan figyelemmel kísértük (költség/bevétel), amelynek ered-
ményeképpen – meglehetősen szerény körülmények között – de sikerült biztosítani 2011. évben is az 
Egyesület működőképességét. A 2010. évben megtett intézkedések nyomán a 2011. május 26-án megtar-
tott XXIV. Küldöttgyűlésünk elfogadta az új Alapszabályunkat, amelyet dr. Hardicsay Sándor ügyvéd úr 
közreműködésével a Fővárosi Bíróság 2011. november 21-én jogerősen bejegyzett. Ezzel kifelé jogilag is 
lezárult az a tevékenység, amely Egyesületünk számára biztosította a válság túlélését, e tevékenység 
kényszerű körülményekhez való igazítását. 
 
2012. évi terveink között szerepel a Működési Szabályzatunknak a megváltozott Alapszabályunkhoz 
történő igazítása, valamint a „közhasznúság” változó jogszabályi fogalmának való megfelelés. 
 
A válság további következményeként kénytelenek voltunk az Építőanyag c. lap kiadását is szűkíteni és 
négy megjelenés helyett 2011-ben csak két összevont számot tudtunk kiadni (2011/1-2. és 2011/3-4.). E 
számok azonban továbbra is 40+4 oldalon, a megújított arculatnak megfelelően jelentek meg. A lap tevé-
kenységéről külön beszámoló készül. 
 
E körülmények között az is fontos eredmény, hogy az elmúlt évben Egyesületünk szabályszerűen tudott 
működni és még szakmai munka végzésére is futotta erőnkből, amelynek részletezését az alábbiakban 
foglaljuk össze.1  
 
Taglétszám 
Egyéni és örökös taglétszámunk 2011-ben 316 fő volt, ebből 96 fő az örökös tagok száma. A taglétszám 
fokozatos fiatalítása alapvető érdekünk lenne, de jelen körülmények között ennek generálására kevés 
energiánk jut. Kérjük ezért továbbra is minden egyéni tagunk erre irányuló segítségét. 
 
Pártoló jogi személy tagság 
Pártoló jogi tagjaink száma 2011-ben 52 vállalkozás volt. A jogi tagok által befizetett támogatás összege 
2 470 000 Ft-ot tett ki. Az Egyesület vezetősége nevében ezen a helyen is szeretnénk megköszönni jogi 
tagjaink kitartó támogatását. 
 
Pályázatok készítése 
2011-ben sajnos a pályázati lehetőségek tovább csökkentek. Az Építés Fejlődéséért Alapítványtól koráb-
ban kapott támogatás megszűnt és más pályázati lehetőség sem adódott. 
 
Rendezvények szervezése 
A rendezvények száma 2011-ben tovább csökkent, mindössze 10 rendezvényt tartottunk. A hét Szakosz-
tályt alapul véve általában akkor lenne elfogadható Egyesületünk ilyen irányú tevékenysége, ha éves 
szinten 15-25 rendezvényt tudnánk megszervezni. Jelen körülményeink között ez nem látszik reálisan 
kivitelezhetőnek A megtartott rendezvényekről a szakosztályok számolnak be. 
 
Egyéb közhasznú tevékenység végzése  

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



5 fő részére adtuk át a Szilikátiparért Emlékérmet (dr. Baksa Csaba, dr. Dani Sándorné, dr. György Jó-
zsef, dr. Kertész Pál és Tóthné Kiss Klára,), amelyek közül dr. György József részére ezt már 2010-ben 
megítéltük, csak most tudtuk átadni. Az Egyesület Örökös Tagja lett 4 fő (Horváth Sándor, dr. Hugyák 
László, Kecskeméti Mihályné és dr. Takács Vilmos). 
Miniszteri elismerő oklevelet kapott Csörge Tibor, a Cement Szakosztály aktív tagja. 
2011-ban is több törvény- és rendelet-tervezet véleményezésében működtünk közre. 
A MTESZ helyzete tovább romlott, a Fő utcai épület eladása meghirdetésre került. 
Kapcsolatot tartottunk a szakmai szövetségekkel, egyéb kormányzati szervekkel, az MTA kutatóintéze-
teivel 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 
A titkársági ügyintézői feladatokat dr. Antal Józsefné (Betty) látta el, mivel a nehéz anyagi helyzetre való 
tekintettel az Egyesület vezetősége korábban úgy döntött, hogy egyelőre nem alkalmaz főállású ügyveze-
tő titkárt. A működés operatív irányítását továbbra is Egyesületünk elnöke (dr. Szépvölgyi János, mobilte-
lefon: 20/390-8583, e-mail: szepvol@chemres.hu) és főtitkára (Asztalos István, mobiltelefon: 20/943-
3620, e-mail: asztalos.istvan@hu.sika.com) látta el. A szerda reggelenként megtartott operatív megbeszé-
lések sokszor csak telefonos egyeztetést jelentettek. Az Egyesület vezetősége szeretne ezúton is köszöne-
tet mondani dr. Antal Józsefné Bettynek a titkársági feladatok ellátásáért és Tóth-Asztalos Rékának az 
Építőanyag c. lap szerkesztéséért, valamint az Egyesület honlapjának frissítéséért. 
 
Adományok 
Itt köszönjük meg adományukat azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-át az SZTE-nak 
utalták át összesen 417 151 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.  
 
 
 
 

Dr. Szépvölgyi János Asztalos István 
elnök főtitkár 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Szilikátipari Tudományos Egyesület 
2011. 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: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 
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 bár-
milyen szakterületen és szektorban a műszaki és gazdasági haladás előmozdítása az e területen működő 
műszaki és gazdasági szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékenységének segítésé-
vel. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesülhetnek. 
 
2. Számviteli beszámoló 
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérle-
ge és eredmény kimutatása 1. és 2. sz. melléklet 
 
3. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása 
2011. 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 va-
gyonának felhasz-nálását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkoztunk. Az 
Egyesület vagyonát a tőkéje testesíti meg. Saját tőke 2011-ben összesen 1034 E Ft-tal emel-
kedett, ami a közhasznú tevékenységből származó 1034 E Ft és vállalkozási tevékenység f. évi 
0 Ft összege. 
 

 Előző év E Ft Tárgyév E Ft 
 

Saját tőke 1 060 2 094 
Induló tőke 1 995 1 995 
Tőkeváltozás –470 –935 
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből –465 1 034 
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 2011. évi számait, 
– egyesületi rendezvényterem és technikai szolgáltatást térítésmentesen – szakmai rendezvények alkal-
mával. 
 
 
6. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormány-

zatoktól, azok társulásaitól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, illetve mindezek szerve-
itől kapott támo-gatások mértékének kimutatása 

 
2010. évi SZJA 1%-ból származó felajánlások            417 151 Ft 
 
 
 
   



Egyéb szervezetektől kapott támogatás: 
Belföldi támogatás 
Működés 311 000 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 megvita-
tásának színteret adó tudományos konferenciák, előadóülések, valamint más tudományos rendezvények 
szervezését és lebonyolítását emeljük ki: 
– Szigetelő Szakosztály kibővített vezetőségi ülése – A magyar perlit 50 éve című könyv bemutatása, 

2011. március 17. 
– Senior találkozó, 2011. március 23. 
– Beton Szakosztály szakmai ankétja – Ipari gázok az építőiparban,2011. április 14. 
– Üvegipari Szakmai Konferencia, 2011. április 19. 
– SIKA Solar Nap – Napelemes áramtermelési megoldások tetőfelületeken, 2011. május 12. 
– Küldöttgyűlés – 2011. május 26. 
– Kő és Kavics Szakosztály – Bányalátogatással egybekötött Szakmai Napja, Tállya, 2011. június 15. 
– Üvegipari Szakmai Konferencia, 2011. október 18. 
– XXVI. Téglás Napok, Balatonvilágos, 2011. október 20–21. 
– Kő és Kavics Szakosztály évzáró rendezvénye, 2011. december 13. 
 
Az Építőanyag című folyóirat megfelelően szolgálta az Egyesülethez tartozó szakmák tudományos terüle-
tei iránt érdeklődők igényeit. 
 
Összefoglalva rögzíthető, hogy a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2011. évben megfelelt az 
Alapszabá-lyában rögzített közhasznúsági feltételeknek. 
 
 
 
 
 
 ……………………………….. 
 elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ellenőrző Bizottsági jelentés 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2010. évi beszámolójának (mérlegének és eredménykimutatásának) 
felülvizsgálatáról 

 
 
I. Általános megállapítások 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő u. 68.) 2010. naptári évre elkészítette a szám-
viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
Feladatomat képezte a beszámoló felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy az megfelel-e a számviteli 
törvény 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 értékeltem: 

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

Az Egyesület 2010. évi beszámolójának alkalmazott formája a Számviteli tv. szerint az egyszerűsített 
éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás). 

– A mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatok egyeznek a főkönyvi kivonat és analiti-
kus nyilvántartásokban szereplő összegekkel, 

– részletes kimutatások, vevő és szállító leltár támasztja alá az analitikus nyilvántartások egyező-
ségét, 

– 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 

értékcsökkenésről, 
– 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 összegé-
ben megfelel a számviteli törvény előírásainak és alkalmas arra, hogy azt – jóváhagyás után – letétbe he-
lyezzék. 
 
II. Részletes megállapítások 
Az Egyesület 2010. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásáról készített 
és rendelkezésemre bocsátott számszaki beszámoló mérlegét és eredménykimutatását a kapcsolatos vizs-
gálatom megállapításai 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, 
valamennyi december végi kiszámlázásból ered. 

– adó- és járulékfizetési kötelezettség, az áfa visszaigénylése miatt követelés jellegűre változott, 
egyenlege 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 
Szövetsége (MTESZ) szállító felé a tartozás 580 E Ft. 
Az Egyesület tartozását elismerte azzal, hogy a MTESZ 32/2006. határozata szerint a MTESZ támogatási 
keretéből az Egyesület 2931 E Ft kiosztását várja. Ez ügyben Asztalos István úr levelezését megkaptam. 
Megjegyezni kívánom, hogy Asztalos úr követelésként említi a várt támogatást, ami természetesen mér-
legen kívüli nyilvántartott 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 gazda-
sági nehézségekre hivatkozva nem tudta vállalni a tagdíj befizetését. Az előző évhez képest, ezért közel 
egymillió forinttal 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 árbe-
vétel. 
A visszafogott költséggazdálkodás sem elegendő a nyereséges gazdálkodás eléréséhez, a hiányzó bevéte-
lek tagdíjak, pályázaton elért támogatások jelentős csökkenése – ami az utóbbi két évben bekövetkezett – 
veszélyezteti 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 közhasz-
nú jelentést. 
A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 

 Dr. Dani Sándorné 
 az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
 
 
 

 
Ellenőrző Bizottsági jelentés 

a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
2011. évi közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról 

 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) a 2011. évi beszámolójához 
elkészítette a közhasznúsági jelentést. 
 
A jelentés bemutatja a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2011.évi tevékenységét, gazdálkodását, az 
Alapszabályban rögzített közhasznúsági feltételeknek való megfelelést. 
 
A 2011. évről szóló jelentést elfogadom. 
 
 
 
 Dr. Dani Sándorné 
 az Ellenőrző Bizottság elnöke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a 2011. év pénzügyi helyzetről 
és előterjesztés a 2012. évi költségvetési előirányzatról 

 
 

A 2011. évi költségvetési előirányzat teljesítése 
 
Egyesületünk XXXIV. Küldöttgyűlése által 2011. évre meghatározott költségvetésének teljesülését az 
alábbi táblázat szemlélteti: 

E Ft 
Megnevezés Bevétel  Kiadás  
 Előirányzat Tény Előirányzat Tény 
Működéssel összefüggő 6000 4043   6250 3454 
Rendezvényekkel összefüggő 2000 1157   1700   661 
Építőanyag szaklappal összefüggő 1750   942   1800   994 
Összesen:  9750 6142 9750 5109 
 
Megállapítható, hogy a 2011. évi bevételi előirányzat 3608 E Ft-os lemaradást a kiadások pedig 4641 E Ft 
megtakarítást mutatnak. Az előirányzat ilyen formában történt alakulásának okai a Vezetőség beszámoló-
jában részletesen bemutatásra kerültek. Az összesített adatokon belül a bevételek alakulását a működésnél 
a következő források határozták meg. Egyéni díjbevételek 978 E Ft, jogi tagjaink által teljesített hozzájá-
rulás 2395 E Ft. Az SZJA 1%-ából eredő bevétel 417 E Ft volt. Kamat címén 74 E Ft képződött, míg 
egyéb bevételt 179 E Ft összegben értünk el. 
 
Az ismert gazdasági körülmények miatt rendkívüli módon lecsökkent az ún. ,,nagyrendezvények” bevéte-
le, amely 863 E Ft hazai és 294 E Ft külföldi résztvevő által befizetett összegből származott. 
 
Az Építőanyag szaklappal összefüggő 942 E Ft bevételt túlsúlyban a lapban megjelentetett hirdetések ára, 
kisebb részben az előfizetések ellentétele adja. 
 
Az Egyesület kiadásai összesen 5109 E Ft-ot tettek ki. A kiadásokon belül meghatározó a működéssel 
összefüggő költségcsoport, amely a teljes kiadás 68%-át teszi ki. A működésre fordított 3454 E Ft-ból a 
személyi juttatásokra fordítottunk 1260 E Ft-ot, a bérleti díjak, a számviteli és pénzügyi költségek, a tele-
fon, a posta költségek, a külföldi tagsági díjak, bankköltség, egyéb kiadások (pl. áfa) teszik ki a nem rész-
letezett további összeget, 
 
A rendezvényként nyilvántartott szakmai alkalmak kiadásai összesen 661 E Ft-ot tettek ki. 
 
Az Építőanyag szaklappal összefüggő nyomdaköltség, postaköltség és egyéb igénybevett szolgáltatás 
költsége 994 E Ft-ot tett ki. 
 
A fentiekből adódóan a bevételek és kiadások egyenlege 2011. évben 1033 E Ft volt. A vázolt kedvezőt-
len körülmények mellett is az Egyesület pénzügyi egyensúlyát – a megtett számtalan operatív intézkedés 
eredményeként – tartani tudtuk. 
 

A 2012. évi költségvetés előterjesztése 
 
A 2012. évi költségvetés tervezésénél a lehetőségeket és a korlátokat a Vezetőség beszámolójában foglal-
tak határozzák meg. Biztosítani kívánjuk az Egyesület működtetését. Az anyagi lehetőségeink, forrásaink 
bővülésére reálisan számítani nem lehet. 
 
Alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy a szerény mértékű működtetés, az Építőanyag szaklap legalább 
2 számának megjelentetését jelentő bevételeket biztosítani szükséges. Ennek megfelelően 2012. évre a 
jogi tagdíjak összege optimális esetben minimális mértékben növelhető, az egyéni tagdíjak a 2011. évi 
szinten, a kamat bevételek az előző év szintjén tervezhetők. Az Építőanyag szaklap 2 számának megjelen-
tetése szinten a 2011. év összegében – önfenntartó módon – irányozható elő. 
 
A nagyrendezvények szervezése a szakosztályok nyilatkozata alapján rendkívül bizonytalan. Döntő 
szempontként szükséges azonban a szervezendő rendezvénynél minimális hozam előirányzása. Fentiek 
alapján a 2012. évre a következő előirányzatot terjesztjük a Közgyűlés elé: 
 



E Ft 
Megnevezés Bevétel Kiadás 
Működéssel összefüggő 3400 3600 
Rendezvényekkel összefüggő 1100 900 
Építőanyag szaklappal összefüggő 1000 1000 
Összesen: 5500 5500 
 
A Vezetőség a fenti előirányzatnál magasabb bevételi összeget a 2012. év eddig eltelt időszakában meg-
valósult jogi tagdíj bevételek összegét ismerve, vállalni nem tartja lehetségesnek. Többirányú elemzésünk 
alapján a fenti adatok elérhetősége valószínűsíthető. 
 
Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy a 2011. évi költségvetés teljesítésére és a 2012. évre vonatkozó előterjesz-
tést elfogadni, illetve jóváhagyni szíveskedjék. 
 
 
 
 
  Koska János 
                                                főtitkár helyettes 
 
 
 
 

 
Az Etikai Bizottság beszámolója a 2011. évről 

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

Juhász Béla 
az Etikai Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 

Az Minősítő Bizottság beszámolója a 2011. évről 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Minősítő Bizottsága hatékonyan közreműködött a Szakértői Sza-
bályzat felülvizsgálatában. A jelenlegi Szabályzat előírásai megfelelnek az érvényes jogszabályi környe-
zetnek. 
Az Egyesület Minősítő Bizottsága döntése alapján 2011. évben 2 tagtársunk kapott SZTE szakértője cí-
met. 
A bejegyzett szakembereknek Egyesületünk Szakértői Oklevelet adott. 
 
 
 
 

Serédi Béla 
a Minősítő Bizottság elnöke 

 
 
 
 



Beszámoló a Beton Szakosztály 
2011. évi tevékenységéről 

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

A Beton Szakosztály szakmai támogatója volt a Magyar Betonszövetség 2011. május 27-én, a Pataky 
Művelődési Központban rendezett „A BETON A MODERN ÉPÍTÉSZETBEN” című konferenciájának. 

Az ÉPÍTŐANYAG című folyóiratban tagjaink tollából 2011-ben a következő négy cikk jelent meg: 

SZILÁGYI Katalin - BOROSNYÓI Adorján – DOBÓ Kristóf: Egy régi módszer új nézőpontból: 
megszilárdult beton statikus keménységmérése 

ASZTALOS István: A tartósság 100 éve 

Tagjaink közül többen, többször is publikáltak a BETON című és a VASBETONÉPÍTÉS című folyóirat-
okban.  

A Beton Szakosztály részt vett a Magyar Szabványügyi Testület következő Műszaki Bizottságaiban folyó 
szabványosítási munkában, és azt 2012-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” 

 

2012. évi tervek 

A Beton Szakosztály 2012. május 18-án, a Magyar Betonszövetséggel közös szervezésben konferenciát 
tart nemzetközi előadók részvételével „MODERN ÉPÍTETT KÖRNYEZET – BETON KÍNÁLTA LE-
HETŐSÉGEK” címmel.  

Az őszi ankétról később határozunk. 

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



Beszámoló a Cement Szakosztály 2011. évi tevékenységéről 
és a 2012. évi terveiről 

 
2011. 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 
tapasztalatcserére. A szakosztály fontosnak tartja a szakirányú oktatási intézményekkel és kutató in-
tézetekkel fenntartott folyamatos kapcsolatot és kommunikációt.  

2. A Szakosztály tevékenységével hogyan segítette az Egyesület célkitűzéseinek, közhasznú tevékeny-
ségének megvalósulását, illetve megvalósítását. 

 A 2011 évben kialakult válsághelyzetben a szakosztály vezetőinek részvételével zajlott a válságstáb 
munkája. 

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. 

2011: 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 szak-

területeken 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 rendezvé-
nyeire, így hangsúlyozva a velük való szakmai kapcsolat fontosságát, és a megfelelő információ át-
adást. 

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 
nemzetközi szervezetek munkájában, de nem az Egyesület képviselőiként. 

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

2012. 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 
munkahelyük által támogatott konferenciákon, rendezvényeken tudnak részt venni. 

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



 
Kő- és Kavics Szakosztály 2011. évi beszámolója 

 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2011. évi munkáját a szakosztály a 
tagvállalataink és tagjaink nehéz anyagi körülményei miatt sajnos a 2011. évben nem tudtuk megszervez-
ni a Kő- és Kavicsbányász Napot 2012. május 31.–június 1-jén viszont egy kétnapos bányalátogatással 
egybekötött Kő- és Kavicsbányászat 2012 című konferenciát szervezünk. 
 
2011. májusában ismét részt vettünk a Bányászati Szakigazgatási Konferencián, Zalakaroson. 
 
A Szakosztály dr. Gálos Miklós képviseletében 2011-ben is részt vett a Magyar Szabványügyi Testület 
építési kőanyagokkal és zúzottkövekkel foglakozó bizottsági munkájában.  
 
2011. decemberében megtartottuk a Szakosztály a hagyományos évzáró rendezvényét, amelyen értékeltük 
az év eseményeit és megbeszéltük a 2012. évre szóló munkatervet, konferenciákat és szakmai kirándulá-
sokat.   
 
 
2012-ben is részt kívánunk venni a zalakarosi Bányászati Szakigazgatási Konferencián, valamint a nem-
zetközi kapcsolatok ápolása céljából előadással is készülünk az ősszel megrendezendő szlovákiai konfe-
renciára, részt kívánunk venni szeptemberben rendezendő MARE konferencián, valamint 2012. május 
31.–június 1-jén tartjuk a Kő- és Kavicsbányászat 2012 konferenciánkat, amelyet a díszítőkő, kő- és ka-
vicsbányász szakma jeles képviselőinek előadásaival és a dunabogdányi kőbánya meglátogatásával színe-
sítünk. 
 
 
 
 
 

 Dr. Gálos Miklós Kárpáti László 
 a Kő- és Kavics Szakosztály elnöke a Kő- és Kavics Szakosztály titkára 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a Szigetelő Szakosztály 2011. évi munkájáról 
 

Az oktatás, szakképzés helyzete 
Az új Országos Képzési Jegyzék csak 2011-ben, a 133/2011. (VII. 18.) Korm. Rendelet kiadásával lépett 
hatályba, benne az „Ipari szigetelő-bádogos” szakképzés. 
 
Események a Szigetelő szakosztály életében 
Az Egyesület rossz anyagi helyzete miatt 2011. évben el kellett költöznünk a Konferencia-központból a 
SZIKKTI volt székházába a Bécsi útra. A régi helyszíntől véglegesen búcsút véve dönteni kellett a Perlit 
Kiállítás sorsáról is. 

 
A Perlit Kiállítás elköltöztetése utáni végleges helyet Pálházán kap a helyi önkormányzattal történt meg-
egyezés alapján. A Kiállítás későbbi gondozását Pálháza Polgármesteri Hivatala, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a Perlit ’92 Kft., a Cemkut Kft., a Mineralholding Kft. és a Perlit fejleszté-
si Alapítvány látja el a jövőben. 

 
Az SZTE Szigetelő Szakosztálya és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kibővített, 
közös, ünnepi vezetőségi ülést tartott 2011. márciusában a Konferenciaközpontban, ahol bemutatták és 
méltatták dr. Rudnyánszky Pál, a Szakosztály örökös tiszteletbeli elnöke  
 

„A magyar perlit 50 éve” 
 

című, CD melléklettel megjelent könyvét. A nagy sikerű könyvbemutatón mintegy ötven meghívott szak-
ember vett részt. A könyvbemutató elején egy perces néma felállással emlékeztünk nemrégiben elhunyt 
dr. Talabér József professzor úrra. 
 
Az Építőanyag c. folyóirat II. féléves számában a „perlit, mint a környezettudatos építész hőszigetelő 
anyaga” meggyőző jelmondattal olvashattunk egy, a magyar perlitet népszerűsítő hirdetést. 
 
A szakma képviselete, műszaki szabályozási kérdések 
2011. évben a nemzetközi szigetelő szövetség két hivatalos megbeszélést tartott, egyet Bécsben és egyet 
Londonban, a Szakosztály képviseletében Regenhart Péter mindkét megbeszélésen részt vett. 
 
Műszaki szabályozás helyzete a hőszigetelésben 
Tekintettel arra, hogy Magyarországon az ipari hőszigetelésre gyakorlatilag nincsenek műszaki előírások, 
az európai előírásokat tudjuk használni. A Hő- és hangszigetelő tagozat jelenleg rendelkezésre álló 
müszaki előírásai, szabványai: 
 

1. DIN szabványok: 6 db DIN és EN DIN szabvány. 
2.    VDI irányelvek: 3 db, a szigetelés tervezését, méretezését szabályozó előírás. 
3. AGI munkalapok: 30 db a szigetelőanyagokat és eljárásokat szabályozó dokumentum. 
4. Energieeinsparverordnung 
5. Veszélyes anyagok műszaki szabályai: 2 db 
6. FESI dokumentumok: 15 db szigeteléstechnikai előírás 

 
Végül a Szigetelő Szakosztály tagsága kegyelettel emlékezik a közelmúltban elhunyt egykori tagjaira: 
Pataky Elemérre, Kosztrián Jánosra, Sebestyén Gyulára és Dr. Ujhelyi Jánosra. Emléküket meg-
őrizzük. 
 
 

          
Regenhart Péter 

          a  Szakosztály elnöke 
 
 
 
 
 



Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály  
2011. évi tevékenységéről 

 
 

A Tégla- és Cserép Szakosztály alapvető célkitűzése - az elmúlt évekhez hasonlóan - olyan sikeres konfe-
rencia megszervezése volt, amelyen az iparág szakemberei széleskörű ismereteket szerezhettek szakmai 
fejlődésük előmozdítására. A szakosztály – az SZTE vezetésével összhangban – arra törekedett, hogy a 
szakmai szövetségesekkel – elsősorban a Magyar Téglás Szövetséggel – továbbra is szoros együttműkö-
dést folytasson, melyben a szakmai szövetség az iparág érdekképviseleti feladatait látja el, szakosztályunk 
pedig sikeres szakmai rendezvény szervezését és lebonyolítását vállalja. 
 
Ennek szellemében rendeztük meg a Magyar Téglás Szövetséggel közösen - október 20-21-én, 
Balatonvilágoson - a XXVI. Téglás Napokat. 
 
A konferencia keretében a szakmai előadások és a már hagyományossá váló gyárlátogatás mellett az este 
folyamán a szakemberek néhány órára elfeledkezhettek az iparágat sújtó válságról és lehetőség nyílt a 
személyes kapcsolatok elmélyítésére is. 
 
A két külföldi előadó közül Miguel Moix, a Beralmar Technologie cég értékesítési vezetője a szilárd 
tüzelő-anyagok tégla- és cserépipari felhasználásáról tartott előadást. Ezekkel a tüzelőanyagokkal és a cég 
által kifejlesztett technológiával 42%-os energiamegtakarítás is elérhető egy 40 t/nap üzemnél. 
 
Martin Peters, a Keller GmbH magyarországi értékesítési vezetője ismertette a Keller-cégnél történt ro-
bottechnológiai fejlesztéseket, amelyekkel a méretpontos síktégla és az un. „töltött tégla” előállítható.     
   
A második napon a konferencia keretében a résztvevő szakemberek megtekintették a Herendi Porcelán-
manufaktúrát, ahol megismerhették az évszázados tudásból építkező technológiájának, a manufakturális 
módon készített porcelán előállításának és díszítésének műveleteit: kezdve az alapanyagtól, egészen a 
végső fázisig, a porcelánfestésig.    
 
 
Egyetlen működő regionális csoportunk a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 2009-ben is több alka-
lommal szervezett baráti találkozót az iparág nyugdíjas szakembereinek részvételével. 
 
 
Szakosztályunk szoros kapcsolatot ápol a 
 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal és a 
- Magyar Szabványügyi Testülettel.     
 
Szakosztályunk szakemberei ebben az évben is aktívan részt vettek a Szabványügyi Testület szakbizott-
ságaiban. 
 
2012. évben is egy nagyrendezvényt tervezünk, a Magyar Téglás Szövetséggel együttműködve, a XXVII. 
Téglás Napokat, amelynek témáját és időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 
 
 
 
 
 Kiss Róbert Sopronyi Gábor 
 a Szakosztály  elnöke a Szakosztály titkára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló az Üveg Szakosztály 
2011. 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, sze-
mélyes kapcsolataikat a szakterületen dolgozókkal erősíthetik, és új kapcsolatok jöhetnek létre. Ezzel 
együtt olyan cégek bemutatkozásához fórum teremtése, akik az üvegipar területén felhasználható új tech-
nológiát és terméket mutatnak be. A fiatal diplomás szakemberek részére olyan lehetőség megteremtése, 
ahol a diplomamunka, doktori disszertáció eredményeit bemutathatják az iparban dolgozó szakemberek-
nek. 

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

3. Szakosztályi rendezvények: 
a) Konferenciák:  
Idő-
pont 

Hely Rendezvény témaköre Résztvevők 
száma 

2011. 
április 19. 

MESSER 
Hungarogáz Kft. 
1044 Budapest IV. 
(külső) Váci út 117. 

Beszámoló az ICG TC 13 környezetvédelmi munkabizott-
ság aktuális tevékenységéről – GE Hungary Kft. Varga 
Zsuzsanna; Bevonósori technikák az üvegiparban- 
Guardian Orosháza Kft. Berencsi István; a RATH cég-
csoport tartozó gyárak és tevékenységük, a RATH Hungá-
ria Kft üvegipari tevékenységének bemutatása - Rath 
Hungária Kft. Nusszer Róbert; Váratlan események és 
megoldásaik az üvegolvasztásnál - GE Hungary Kft- 
Lipták György, Márkus László 

kb. 40 fő 

2011. 
október 
18. 

MESSER  Kutatási 
és Fejlesztési Köz-
pont 
Gumpoldskirchen 
(Ausztria), 
Admiralstraße 13  

A klímacsomag (2013-2020) kihívásai az üvegipar számá-
ra – ÉMI TÜV SÜD Kft. Tóthné Kiss Klára;  Float üveg-
olvasztó kemence kádoldal meleg-javítása - Guardian 
Orosháza Kft. Gulyás László; Oxigéntüze-
lés hatékonysága a fritt gyártás területén 
Esettanulmány (Törökország) – Messer Hungarogáz Kft. 
Pálmai Gyula; MESSER kiszállítás előtti ellenőrző tech-
nológia bemutatása- Messer SAT Team 

kb. 30 fő 

b) Szakosztályi ülések:  
– A szakosztályi egyéni és jogi tagok képviselőit, érdeklődőket a fenti konferenciákra hívta meg a 
vezetőség.  
– Üvegszakosztályi vezetőségi ülések: a szakosztály vezetősége évente 2-3 alkalommal tartott 
megbeszélést, 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 értekezle-
tein a lehetőségekhez képest részt vett. 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: A résztvevők közelítő száma a fenti táblázatban megtalálható. 
A konferenciák látogatottsága, a résztvevők érdeklődése az elmúlt évben is stabil volt, a gyárlátogatás-
okkal egybekötött konferenciák még több szakembert vonzanak. A konferenciák színvonala kiemelendő 
mind szakmai tartalomra, mind az előadások színvonalára, mind a szervezésre és rendezésre vonatkozó-
an.  Tolmácsolásra 2011-ben nem volt szükség. A konferenciákon való részvétel 2011-ben is díjmentes 
volt, ugyanis a konferenciák teljes finanszírozását a meghívó cégek, a 2011-ben teljes egészében a 
Messer Hungarogáz Kft. vállalta. Ezúton is köszönjük a Messer Hungarogáz Kft-nek a támogatást. 

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 (2011. április 5-6. Eindhoven, TNO Office) ülésén Varga 
Zsuzsanna GE Hungary Kft. képviselte az egyesületet. A munkabizottság tevékenysége alapján tájékozta-
tást kaphattunk a legkorszerűbb környezetvédelmi szűrőrendszerek (katalitikus kerámia szűrőgyertyák, 
SCR rendszer, ködkamrás vizes mosó) különböző helyszíneken való működési tapasztalatairól, az 
emissziómérések követelményeiről és problémáiról valamint a REACH, szabványosítás és egyéb előírá-
sok várható változásairól és ezekhez kapcsolódó tennivalókról. A munkabizottság körvizsgálatokkal és 
adatbázisok közreadásával is támogatja az ipari szereplőket az egyes szabályozásoknak való jobb megfe-
lelésre való felkészülésben. 
Az őszi ülésen (2011.12.07-08. Brüsszel AGC Glass for Europe Office) sajnos nem tudta senki képviselni 
az egyesületet. 

5. A Szakosztály kapcsolata:  

Magyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ): A konferenciák programját kiküldjük a MÜSZ tagjainak is, a 
résztvevők 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 Főfelügye-
lőség (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 felülvizs-gálatának 
elfogadása 2011-ben novemberben megtörtént IEF által, közzététele még nem történt meg. 

A Slovak Glass Society (SGS) társegyesülettel 2007-ben kezdődött együttműködésünk eredményeként 
az SGS 2011. nov.–30-dec.02-án Trenčianske Teplicen megrendezett Slovak and Czech Glass Confe-
rence konferencián az Egyesületünket 3 fő képviselte, 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 Egye-
tem 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. részvé-
telével biztosított. 
 
7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  

2011-ben a szakosztály tagjai közül Tóthné Kiss Klára  a Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott.  

2012. évi előirányzatok  

1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

2012. április 24.: Üvegipari szakmai konferencia a CEMKUT Kft.-nél  

2012. október-november Üvegipari szakmai konferencia Dunakeszin a Lighttech Kft-nél. 

2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2012-ben: 

2012.06. 05-07. ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottsági ülés, hely: ESG konferencia, 
Maastricht, résztvevő: Varga Zsuzsanna, GE Hungary Kft.  

2012. ősz/tél ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottsági ülés, hely: St. Gobain, Aachen, 
Germany, résztvevő: Varga Zsuzsanna, GE Hungary Kft.  

Az  ICG/ESG konferenciák és TC munkabizottsági üléseken lehetőség szerint. 

3. Más tevékenységre vonatkozó tervek: – 
 

 Tóthné Kiss Klára         Lipták György 
a Szakosztály elnöke     a Szakosztály titkára 

 



Az építőanyag folyóirat 2011. évi tevékenységének értékelése 
 
 

Az építőanyag folyóirat 2011-ben nehéz helyzetbe került. Ebben az évben a folyóirat nem számíthatott a 
korábbiakhoz hasonló támogatásra. Az Építés Fejlődéséért Alapítvány megszűnt, a folyóiratnak megfele-
lő pályázatot pedig nem írtak ki. A hirdetési kedv is tovább romlott, így az Egyesület vezetősége a lap 
két-két számának összevonása mellett döntött. Az ily módon jelentősen lecsökkent előállítási költségeket 
a két összevont számra jutott hirdetési bevételek fedezni tudták, így a lap végül nem vált veszteségessé 
2011-ben.  

 
2011-ben az alábbi témákkal foglalkozó cikkek jelentek meg.  
2011/1-2. 

 Mechanikai feszültségek relaxációja a hetero-modulusú és hetero -viszkózusú komplex kerámi-
ákban 

 Szemcsés anyagok – csővezetékben – folyadékárammal való szállításának méretezése, 1. rész: 
Kísérleti berendezések és modell  

 Mester görbék alkalmazása a rácserősítésű aszfaltszerkezeteknél  
 Összehasonlító vizsgálatok egy bentonitos agyag kémiai kezeléséről, jellemzéséről, valamint 

Pb2+,Cu2+, Ni2+ és Zn2+ adszorpciójáról 
 Hidraulikus kötőanyag fejlesztése ipari hulladékokból 

 
2011/3-4.  

 A vályogépítés életciklusainak rövid bemutatása 
 Y-Ba-Cu-O bázisú szupravezetőknél a ZrO2 égetési segédeszközök alkalmazhatóságának vizsgá-

lata 
 Cink-szulfid nanorészecskék szerkezetének és morfológiájának szabályozása a hőmérsékletprofil 

változtatásával 
 Polimer alapú, növelt porozitású kerámia habok 
 Klímaváltozás és az épületeink: a tetőt érő hatások és a széllel szembeni sérülékenység 
 A szubmikronos száraz keverőmalmi őrlés lehetőségei és problémái, 2. rész 
 A tartósság 100 éve 

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

 beszámolók rendezvényről (BAU 2011, Üvegipari Szakmai) 
 interjú Dr. Szépvölgyi Jánossal 
 nekrológok (Talabér József, Kovács József, Schleiffer Ervin) 
 folyóiratszemlék 
 könyvajánlók (A magyar perlit 50 éve, Különleges betonok és betontechnológiák III., ) 
 szakosztályi hírek, tájékoztató székhely-változásról 
 születésnapi köszöntő (Dr. Balázs György) 

 
A 2011. évi számokban az alábbi vállalatok hirdetései jelentek meg: Sika Hungária Kft., SZIKKTI Labor 
Kft., Kerox Kft., Anzo Kft., RATH Hungária Kft, Guardian Orosgháza Kft.,valamint az ic-cmtp2 konfe-
rencia hirdetése). 

 
A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.org.hu honlapon. 

 
2012. évi tervek 
Az iparágakban zajló változások következtében az elmúlt néhány évben folyamatosan csökkent az Építő-
anyagban megjelent hirdetések száma, az általános hirdetési kedv, valamint elapadtak az egyéb bevételi 
források (pl. pályázat). Az Egyesület nem tudja teljes egészében felvállalni a folyóirat kiadásának magas 
költségeit. 
 
Ez indokolttá teszi, hogy – a lap fennmaradásának érdekében – áttérjünk a kizárólagosan elektronikus 
megjelenésre. Ezt a változtatást egyébként az internet kínálta lehetőségek alátámasztják.  
2012. év elején a Szerkesztőbizottság kidolgoz egy ajánlást az Intéző Bizottság részére az elektronikus 
megjelenéssel kapcsolatban.  
 
 

Tóth-Asztalos Réka 
főszerkesztő 


