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A vezetőség beszámolója 

 
 
Az Egyesület számára az elmúlt három év egy nagyon nehéz, válságos időszakot hozott mind anyagi, 
mind erkölcsi értelemben. A válság pénzügyi oldalán a megtett intézkedésekkel még 2010-ben sikerült 
úrrá lenni és így biztosítani tudtuk a folyamatos működés kereteit. Ennek részleteit a 2010. évi beszámo-
lónk tartalmazta. Minden működési költséget felülvizsgáltunk és mindenhol megtettük a szükséges és 
lehetséges költségcsökkentő intézkedéseket. Az Egyesület új irodába költözött és a székhelyünk is meg-
változott (Budapest, III. ker. Bécsi út 122-124.). 
2011-ben módosítottuk alapszabályunkat, amelynek bírósági bejegyzése még abban az évben megtörtént. 
Ezzel kifelé jogilag is lezárult az a tevékenység, amely Egyesületünk számára biztosította a válság túlélé-
sét, e tevékenység kényszerű körülményekhez való igazítását. Ezt követően 2012-ben módosítottuk a 
Működési Szabályzatunkat is a megváltozott Alapszabályunkhoz történő igazítással, valamint a „köz-
hasznúság” változó jogszabályi fogalmának való megfeleléssel. 
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. 2012-től elkezdtük a foko-
zatos áttérést a lap elektronikus kiadásának irányába. Ezt a folyamatot 2013-ban is folytatjuk. A lap tevé-
kenységéről külön beszámoló készül. 
Az Egyesület életének jelenleg egyik fő problémája, hogy továbbra sem tudunk finanszírozni az Egyesü-
let számára egy olyan főállású ügyvezető titkárt, aki megfelelő agilitással szervezné a munkát, a rendez-
vényeket, a találkozókat. Ezzel összefüggésben az Egyesület vezetősége 2012. év végén úgy döntött, 
megpróbálunk áthidaló megoldást találni erre a kérdésre és az alábbi felhívást tettük közzé: 
 
Keresünk kezdő, fiatal gyakornokot, aki elhivatottságot érez a Szilikátipari Tudományos Egyesü-
letben történő munkavégzéshez és szeretne bekapcsolódni annak munkájába. Kérjük, hogy a je-
lentkezéseket Asztalos István főtitkárnak címezzék, és az info@szte.org.hu e-mail címre küldjék el. 
 
A felhívásra továbbra is várjuk a jelentkezéseket. E körülmények között az is fontos eredménynek tekint-
hető, hogy az elmúlt három évben Egyesületünk szabályszerűen tudott működni és még szakmai munka 
végzésére is futotta erőnkből.1  
 
Taglétszám 
Egyéni és örökös taglétszámunk 2012-ben 361 fő volt, ebből 88 fő az örökös tagok száma. A taglétszám 
fokozatos fiatalítása az Egyesület alapvető érdeke. Az új vezetőség számára azt javasoljuk, hogy tekintse 
ezt egyik fő feladatának és tegyen konkrét lépéseket ennek fokozatos megvalósítása érdekében. 
 
Pártoló jogi személy tagság 
Pártoló jogi tagjaink száma 2012-ben 41 vállalkozás volt. A jogi tagok által befizetett támogatás összege 
2 280 000 Ft-ot tett ki. Az Egyesület vezetősége nevében ezen a helyen is szeretnénk megköszönni jogi 
tagjaink kitartó támogatását, amelyre a jövőben is számítunk. 
 
Pályázatok készítése 
2010-ben még két pályázatot tudtunk készíteni, amelyek közül az Építés Fejlődéséért Alapítványtól la-
punk céljára 400 000 Ft-ot kaptunk, az NCA működési pályázatunk azonban nem nyert. 2011-ben az 
Építés Fejlődéséért Alapítványtól korábban kapott támogatás megszűnt és 2012-ben pedig egyetlen pá-
lyázati lehetőség sem adódott. 
 
Rendezvények szervezése 
2010-ben 8 rendezvényt tartott Egyesületünk. 2011-ben 10 rendezvény megtartására futotta erőnkből, míg 
2012-ben 8 rendezvény megtartására került sor. A megtartott rendezvényekről a szakosztályok számolnak 
be. 

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



 
Egyéb közhasznú tevékenység végzése  
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. 
2010-ben 3 fő (Dr. György József, Mattyasovszky Zsolnay Eszter és Dr. Kausay Tibor), 2011-ben 4 fő 
(Dr. Baksa Csaba, Dr. Dani Sándorné, Dr. Kertész Pál és Tóthné Kiss Klára,) és 2012-ben 3 fő részére 
(Dr. Boksay Zoltán, Dr. Tamás Ferenc és Regenhart Péter) adtuk át a Szilikátiparért Emlékérmet. 
Az Egyesület Örökös Tagja lett 2010-ben 5 fő, 2011-ben 4 fő és 2012-ben 1 fő. 
Dr. Szépvölgyi János, Egyesületünk elnöke 2010-ben Gábor Dénes díjban részesült. 
Dr. Balázs György Budapest Főváros Díszpolgára kitüntető címet nyerte el 2012-ben. 
Miniszteri elismerő oklevelet kapott 2010-ben Sas László, 2011-ben Csörge Tibor és 2012-ben Illés Fe-
renc, Lipták György, Dr. Rudnyánszky Pál és Tóthné Kiss Klára. 
2012-ben Palotás László-díjat kapott Dr. Kovács Károly, Egyesületünk tagja, egykori főtitkára. 
2011-ben hunyt el Dr. Talabér József, az Építőanyag c. lap. örökös, tiszteletbeli elnöke és Dr. Balázs 
György, a korábbi Beton Szakcsoport elnöke. 
Mindhárom évben több törvény- és rendelet-tervezet véleményezésében működtünk közre. 
A MTESZ helyzete tovább romlott, jelenleg felszámolás előtt áll. Erre való tekintettel az Egyesület veze-
tősége úgy döntött, hogy benyújtjuk feléjük hivatalosan is a 2 930 736,00 Ft követelésünket, amelyet még 
egy 2007-es Szövetségi Tanácsi határozat rendelt el részünkre, mint Tagegyesületi támogatást. Ezzel a 
MTESZ felénk fennálló 931 592,00 Ft követelését (bérleti- és tagdíjak) beszámítva 1 999 144,00 Ft köve-
telést tartunk nyilván az MTESZ-szel szemben. 
Kapcsolatot tartottunk a szakmai szövetségekkel, a társ egyesületekkel, egyéb kormányzati szervekkel, az 
MTA kutatóintézeteivel 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, aki azóta is ellátja a titkársági ügyintézői feladatokat. Az Egyesület vezetősége korábban 
úgy döntött, hogy egyelőre nem alkalmaz főállású ügyvezető titkárt. A működés operatív irányítását to-
vábbra is Egyesületünk elnöke (Dr. Szépvölgyi János, mobiltelefon: 20/390-8583, e-mail: 
szepvolgyi.janos@ttk.mta.hu) és főtitkára (Asztalos István, mobiltelefon: 20/943-3620, e-mail: aszta-
los.istvan@hu.sika.com) látta el. Az Egyesület vezetősége szeretne ezúton is köszönetet 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 2012-ben a személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-át az 
SZTE-nak utalták át összesen 186 962 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 három évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban 
rögzített és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gaz-
dasági, sem etikai kifogás nem merült fel.  
 
 
 
 

Dr. Szépvölgyi János Asztalos István 
elnök főtitkár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beszámoló a 2012. év pénzügyi helyzetről 

és előterjesztés a 2013. évi költségvetési előirányzatról 
 

 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület 2010. évi XXXIV. Küldöttgyűlés és a 2013. évi XXXVI. Vezető-
ség-választó Küldöttgyűlése közötti időszak gazdasági és pénzügyi helyzetét azok a folyamatok alakítot-
ták, amelye-ket a Vezetőség beszámolója részletez. 
Az elmúlt három év szigorodó körülményei miatt jelentősen csökkentek Egyesületünk hagyományos 
bevételi forrásai. Ennek következtében működésünk költségét is számottevően vissza kellett fogni. Szám-
szerűen csökkentettük a kifejezetten működésünkkel összefüggő (bérletek, MTESZ által Egyesületünkre 
rótt működtetési kiadásokat stb.) költségeket. 
Át kellett alakítanunk az Építőanyag c. szaklapunk megjelenési formáját, valamint az éves példányszá-
mot. Többirányú kezdeményezés ellenére minimálisra zsugorodott azon szakmai rendezvények száma, 
amelyek nettó többlet pénzforrást jelentenének. 
 
Az Egyesületünk évenként a Közgyűlés által előirányzatainak kialakításánál a Vezetőség igyekezett a 
realitások-nak megfelelő bevételi és kiadási adatokat előirányozni. 
A bemutatott három év során bevételeink és kiadásaink a következőképen alakultak: 

E Ft 
 Bevételek Kiadássok  
 2010 2011 2012 2010 2011
 2012 
Működéssel összefüggő 5123 4043 3430 5595  3454
 3595 
Rendezvényekkel összefüggő 1164 1157 2213 1022    661
 1227 
Építőanyag szaklappal összefüggő 1739   942   665 1874      994   
464 
Összesen:  8026 6142 6388 8491  5109
 5286  
 
Az Egyesület bevételei láthatóan csökkentek, a 2012. évben a növekedést alapvetően az eredményezte, 
hogy három rendezvényhez 1029 E Ft külföldi résztvevő által befizetett támogatásból származik. A legje-
lentősebb támogatóink a jogi tagvállalataink, amelyektől 2010-ben 2845 E Ft, 2011-ben 2395 E Ft, 2012-
ben 2290 E Ft támogatást nyújtottak. Egyéni tagjaink tagdíj-hozzájárulása 2010-ben 691 E Ft, 2011-ben 
978 E Ft, 2012-ben 773 E Ft volt. Jogszabályi rendelkezés alapján a tagjaink által befizetett személyi 
jövedelemadó 1%-ából 2010-ben 508 E Ft, 2011-ben 471 E Ft, 2012-ben azonban már csak 187 E Ft folyt 
be Egyesületünkhöz 
 
Az Egyesület működését befolyásoló kedvezőtlen hatások ellenére a gazdálkodás megfontolt irányításá-
val folya-matosan biztosítani tudtuk a pénzügyi egyensúlyt. E körülmények mellett is az elmúlt három 
évben a Szilikát-ipari Tudományos Egyesület teljesítette a Szabályzatban rögzített és a társadalmi elvárá-
soknak megfelelő felada-tait. A MTESZ-től, mint összefogó szervezettől semminemű támogatást nem 
kaptunk. A MTESZ működése teljesen ellehetetlenült, jelenleg felszámolás előtt áll, ezért az Egyesüle-
tünk Vezetősége szükségesnek tartja – egy 2007. évi Szövetségi Tanácsi határozattal részünkre megítélt 
2 930 736 Ft tagegyesületi támogatás – jogos-ságának ismételt megerősítését. Ugyanakkor a MTESZ 
Egyesületünkkel szemben fennálló 931 591 Ft követe-lését (bérleti díj és tagdíj címén) beszámítva 
1 999 144 Ft nettó követelésünk érvényességét és jogosságát. 
 
Szükséges, hogy Egyesületünk XXXVI. Vezetőségválasztó Küldöttgyűlése a Vezetőségnek erre vonatko-
zó álláspontját megerősítse. Előbbiekből következően a jövőre nézve Egyesületünk vélelmezhetően 
szakmai és gazdálkodási szempontból döntően önkezdeményezésre épülően saját erejére támaszkodhat. 
A küldöttgyűlésnek a működés további irányára vonatkozó döntésének megfelelően, attól függően lehet-
séges a gazdálkodás, a 2013. évi költségvetés terjedelmét meghatározni. 
A Vezetőség mindezeket figyelembe véve a 2013. évre vonatkozóan a következő előirányzat elfogadását 
javasolja. 

E Ft 
 Bevétel Kiadás 



Az Egyesület működtetésére 3500 3600 
Az Egyesület, illetve a szakosztályok rendezvényei 2400 2300 
Az Egyesület Építőanyag szaklapja   700 700 
Összesen: 6600 6600 
 
Az Egyesületi élet fenntartása, a működtetés, a kapcsolatépítés költségei csak akkor teljesíthetők, ha a 
jogi tagvállalatok hozzájárulása, az egyéni tagdíjak befizetése, az SZJA 1%-ából eredő bevétel legalább a 
2012. évi szintjén megvalósul. Az Egyesületi, illetve szakosztályi szinten szervezendő rendezvényeknek 
önfenntartó finanszírozás mellett kell megvalósulniuk. 
 
Az Egyesület szakmai lapja – elismerve az Egyesületen belüli fontosságát – alapvetően önfenntartó mó-
don működtethető. Lényegesen javíthatná az Egyesület pénzügyi forrásait, a megfelelő tudományos szintű 
rendez-vények szervezéséhez belföldi, illetve külföldi szponzorok megnyerése. 
 
További idegen forrás elnyerését tenné lehetővé a központi, valamint ágazati szinten meghirdetett pályá-
zatokon történő részvétel. Ennek feltétele azonban az egyes pályázatoknál előírt saját forrás hiánya. 
 
A Vezetőség kéri a Küldöttgyűlést, hogy a 2010–2013. évek költségvetésének teljesítésére és a 2013. évre 
vonatkozó előterjesztést elfogadni, illetve jóváhagyni szíveskedjék. 
 
 
 
 
  Koska János 
                                                főtitkár helyettes 
 
 
 
 
 

Az Etikai Bizottság beszámolója a 2010–2012. évekről 
 
 
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 2010–2012. évekről 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Minősítő Bizottsága felülvizsgálta a Szakértői Szabályzatot. A 
Bizottság az átdolgozott szabályzat előírásai szerint tevékenykedik. 
A Szabályzat előírásai megfelelnek a jelenlegi hatályos jogszabályi környezetnek. 
Az Egyesület Minősítő Bizottságának döntése alapján 79 tagtársunk kapott korábban SZTE szakértője 
címet. 
A bejegyzett szakembereknek Egyesületünk Szakértői Oklevelet adott. 
 
 
 
 

Serédi Béla 
a Minősítő Bizottság elnöke 

 



BESZÁMOLÓ 
az SZTE BETON SZAKOSZTÁLY 

2012. évi tevékenységéről 
 
 

A Beton Szakosztály szakmai támogatója volt a Magyar Betonszövetség 2012. május 18-án, a Magyar 
Tudományos Akadémia székházának Vörösmarty termében rendezett „MODERN ÉPÍTETT KÖRNYE-
ZET – BETON KÍNÁLTA LEHETŐSÉGEK” című konferenciájának. A konferencia levezető elnöke 
Asztalos István, az SZTE főtitkára volt. A konferencián előadást tartott Dr. Borosnyói Adorján, a Beton 
Szakosztály elnöke, „Betonszerkezetek a fenntartható fejlődésben” címmel. 

Az ÉPÍTŐANYAG című folyóiratban tagjaink tollából 2012-ben a következő négy cikk jelent meg: 

Szilikapor hatása a beton tűzállóságára, szerzők: CZOBOLY Olivér - HARMAN Béla - 
LUBLÓY Éva - BALÁZS L. György - Salem G. NEHME 

Égéskésleltető szerrel kezelt faanyag vizsgálata, szerzők: ENCZEL Dávid - LUBLÓY Éva - 
BÓDI István 

Hőmérséklet hatása a polimerbeton mechanikai tulajdonságaira, szerzők: NÉMETH Orsolya - 
LUBLÓY Éva - FARKAS György 

Acélszálak tapadószilárdságának vizsgálata, szerzők: HALVAX Katalin - LUBLÓY Éva 

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 2013-ban is folytatni tervezi: 

MSZT/MB 107/117 „Beton” és „Előre gyártott beton és vasbeton termékek” 
MSZT/MB 113 „Ásványi kő adalékanyagok” 
MSZT/MB 116 „Kis burkolóelemek, szegélykövek és építőkövek” 
MSZT/MB 132 „Útépítési anyagok” 

 

2013. évi tervek 

A Beton Szakosztály szakmai támogatója a Magyar Betonszövetség 2013. május 31-én megtartandó 
konferenciájának „BETON – A SZABÁLYOZÁSTÓL A GYAKORLATIG” címmel.  

A Beton Szakosztály tavaszi ankétját megtartotta 2013. március 14-én a Cemkut Kft. előadótermében. 
Az őszi ankétról később határozunk. 

 
Budapest, 2013. április 19. 
 
 
 
 Dr. Borosnyói Adorján s. k. Dr. Fenyvesi Olivér s. k. 
 SZTE Beton Szakosztály elnöke SZTE Beton Szakosztály titkára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a Cement Szakosztály 2010-2011-2012. évi tevékenységéről 
és a 2013. évi terveiről 

 
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 2010 évben kialakult válsághelyzetben a szakosztály vezetőinek részvételével zajlott a válságstáb 
munkája. 

 2012-ben a szakosztály vezetésével alakult meg a Jelölő bizottság 
3. A Szakosztály részéről rendezett 
 a) nagyrendezvények (konferencia, szimpózium), 

Az időszakban a szakosztály nem rendezett konferenciát. 
 b) kiállítások, 

Az időszakban a szakosztály nem rendezett kiállításokat 
 c) szakosztályi ülések. 
 Tisztújító ülések, küldöttgyűlés küldötteinek választása 
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 lehetőségeihez mérten  meghívja a hatóságok, testületek és egyesületek képviselőit a 
rendezvényeire, így hangsúlyozva a velük való szakmai kapcsolat fontosságát, és a megfelelő infor-
máció 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 
nemzetközi szervezetek munkájában, de nem az Egyesület képviselőiként. 

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

2013. évre előirányzat javaslata 
 
1. A Szakosztály részéről tervezett 
 a) nagyrendezvények (konferencia, szimpózium stb.), 
 b) kiállítás, 
 c) szakosztályi ülés. Szakosztályi ülés. 
 2013 március – tisztségviselő választás 
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 titkára 
 

 
 



BESZÁMOLÓ 
a SZTE FINOMKERÁMIA SZAKOSZTÁLY 

2012. évi tevékenységéről 
 

 
A Finomkerámia Szakosztály a 2012. évi rendezvényeit a Magyar Kerámia Szövetséggel közösen szer-
vezte, a szövetség rendezvényein való részvétellel és előadásokkal támogatva a szakmai munkát. 

- 2012. április 20.-án Kerámia Konferencia - Budapest 

A konferencián a kézműipar helyzetével és a kályhacsempegyártás területén várható újdonsá-
gokkal kapcsolatos előadás hangzott el 

- 2012. április – Pécs 

A konferencián tartott előadás a finomkerámia ipar helyzetével, a piaci kihívásokkal, a kisválla-
latok jelenlegi helyzetével, lehetőségeivel és az új technológiákkal, anyagokkal foglalkozott. 

A Finomkerámia Szakosztály részt vett az ÉMI Nonprofit Kft. által koordinált Építési termék rendelet 
(CPR) bevezetésével kapcsolatos munkában. 

 

2013. évi tervek  

A Finomkerámia Szakosztály vezetése 2013.-ban megújul, a szakmai programot az új vezetőség a köz-
gyűlést követően állítja össze. 

 
Budapest, 2013. április 22. 
 
 
 
 
 Melegné Kiss Katalin s. k.            Tóth Lajos s. k. 
 SZTE Finomkerámia Szakosztály elnöke     SZTE Finomkerámia Szakosztály titkára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kő- és Kavics Szakosztályi beszámoló  2010–2011–2012. évi tevékenységéről 
és a 2013. évi terveiről 

 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2010–2013. évek munkáját a szak-
osztály a tagvállalataink és tagjaink nehéz anyagi körülményei miatt sajnos csak nagy nehézségek árán 
tudtuk megszervezni. A szakosztály folyamatosan a célkitűzésének megfelelően a szakmában dolgozókat 
igyekezett egy asztalhoz ültetni, a tagokat érintő szakmai kérdéseket megvitatni.  
 
A 2010 évi tevékenységünk: 
Sajnos a 2010–2011. évben nem tudtuk megszervezni a Kő és Kavics Bányász Napot a kőbányák nehéz 
helyzete miatt.  
 
2010. június 18-án tartottuk a komlói kőbánya meghívására a kőbánya látogatással egybekötött szakmai 
napunkat, melyen a vendéglátóink igen magas színvonalú vendégszeretete mellett parázs szakmai viták 
alakultak ki. A napot jó hangulatú késői ebéddel zártuk. 
 
2010–2011–2012. októberben Szlovákiában a Magas Tátrában a Szlovák Kő és Kavics-bányász Egyesü-
let meghívásának eleget téve részt vettünk az általuk szervezett nemzetközi konferencián és előadásunk-
kal a magyarországi kő és kavics ipar jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait mutathattuk be. Bízunk 
benne, hogy a jó kapcsolatot ápolva továbbra is aktív szereplői lehetünk nemzetközi konferenciájuknak.  
 
 2012. 05. 31.–06. 01-jén Visegrádon megtartottuk Kő- és Kavicsbányászat 2012 című konferenciánkat. 
Az első napon 16 szakmai előadást hallhattunk, melyet egy magas színvonalú szakmai beszélgetésekkel 
fűszerezett vacsorával tártunk. A második napon a dunabogdányi kőbányát látogattuk meg, ahol a robban-
tástól a teljes feldolgozásig, kiszállításig megismerhettük a mai modern kőbányászati technológiákat. 
 
Minden évben részt vettünk a májusban megrendezett Bányászati Szakigazgatási Konferencián, 
Zalakaroson. 
 
A Szakosztály dr. Gálos Miklós Képviseletében minden évben részt vett a Magyar Szabványügyi Testület 
építési kőanyagokkal és zúzottkövekkel foglakozó bizottsági munkájában.  
 
Részt vettünk a MÁV-BME közös kutatásában. A vasúti ágazati kőanyagok és az új szabvány szerinti 
minősítésének kidolgozásában, annak befejező munkálataiban.  
 
Decemberben minden évben megtartottuk a hagyományos évzáró rendezvényünket, és megbeszéltük a 
következő évre szóló munkatervet, konferenciákat és szakmai kirándulásokat.   
 
2013. júniusában kívánjuk megtartani a Kő és Kavics Bányász Napot Budapesten, majd ősszel egy szak-
mai nappal kiegészített bányalátogatást tervezünk. Célkitűzésünk továbbra is, hogy az egyre zsugorodó 
építőiparban a kő és kavicsbányászatban és a felhasználásukban tevékenykedő szakembereknek magas 
színvonalú konferenciákat szervezzünk. 
 
Budapest, 2013. április 19. 
 
 
 Dr. Gálos Miklós s. k.    Kárpáti László s. k. 
SZTE Kő- és Kavics Szakosztály elnöke  SZTE Kő- és Kavics Szakosztály elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESZÁMOLÓ 
Az SZTE Szigetelő Szakosztály 2010–2012. évi tevékenységéről 

(Kivonat) 
 

2010. év 
 

Szakosztályunk 2010. március 18-án a MTESZ Budai Konferenciaközpontban taggyűlést tartott. 
Tisztújítás: Rudnyánszky úr ismertette az Alapszabály 13.5 pontjának megfelelően a vezetőségre vonat-
kozó javaslatokat, amelyekhez a jelenlévő tagoknak kiegészítése nem volt. A szakosztály elnökének 
javasolta Regenhart Pétert, akit a jelenlévők egy tartózkodás mellett elfogadtak. 
Ezután – a napirendnek megfelelően – a az Alapszabály 8.6 pontjának megfelelően a küldöttekre vonat-
kozó javaslatot ismertette Rudnyánszky úr. 
A javasolt küldöttek:  Dr. Baksa Csaba 
    Jákó Klára 

Pozsonyi László 
A jelenlévők a javasolt küldöttek személyét egyhangúan megszavazták. 
A Szilikátipari Emlékérmet a jelenlévő tagság - egy fő tartózkodása mellett – Dr. Baksa 
Csabának odaítélte. 
A napirend 6. pontja szerint ezután következett a „Panel-rehabilitáció” című előadás, amelyet Pozsonyi 
László távolléte miatt Haraszti László egyedül mutatott be. 
Hozzászólások. 
A szakképzés helyzete. 
Külföldi szakmai kapcsolatok: képviseljük hazánkat a FESI-ben (European Federation of Associations of 
Insulation Contractors). Tartjuk a kapcsolatot több európai ország szakmai szövetségével, többek között a 
német (Die Deutsche Bauindustrie Wärme-, Kälte-, Schall- und Branschutz), az osztrák (Verband 
Österreichischer Dämmunternehmungen), és a svájci (Isolsuisse, Verband Schweizerischer Isolierfirmen). 
 

2011. év 
Az oktatás, szakképzés helyzete: 
A szakképzések gondozása az NSZFI-től átkerült az MKIK-hoz, emiatt az „Ipari szigetelő-
bádogos” szakma kimaradt az OKJ-ből. 
A BIS Hungary Paksi Kirendeltségén 27 dolgozó részére 300 órás szakmai továbbképzést tar-
tottunk. 
Az Egyesület rossz anyagi helyzete miatt 2011. évben el kellett költöznünk a Konferenciaközpontból a 
SZIKKTI volt székházába a Bécsi útra. A régi helyszíntől véglegesen búcsút véve dönteni kellett a Perlit 
Kiállítás sorsáról is. 
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 szakma képviselete, műszaki szabályozási kérdések: 
Továbbra is képviseltük hazánkat a FESI-ben (European Federation of Associations of Insulation 
Contractors), minden szakmai bizottságban, Bécsben tavasszal és Londonban ősszel a következők szerint: 

• Thermal Technical Commission (Hőszigetelési Bizottság) 
• Recruitment and Training Commission (Utánpótlási és Képzési Bizottság) 
• Acoustic Commission (Akusztikai Bizottság) 
• Strategy and Budget Commission (Stratégiai és pénzügyi Bizottság) 

 
Műszaki szabályozás helyzete a hőszigetelésben: tekintettel arra, hogy Magyarországon az ipari hőszige-
telésre gyakorlatilag nincsenek műszaki előírások, az európai előírásokat tudjuk használni. 
 
Végül a Szigetelő Szakosztály tagsága kegyelettel emlékezett a közelmúltban elhunyt egykori tagjokra: 
Pataky Elemérre, Kosztrián Jánosra, Sebestyén Gyulára és dr. Ujhelyi Jánosra.  
 

2012. év 
 

Az oktatás, szakképzés helyzete: a 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelettel az „Ipari szigetelő-bádogos” 
szakképzés ismét az Országos Képzési Jegyzékbe került, mint felnőttképzés, nem iskolarendszerben. 



2012. január 23 – március 23-ig a Paksi Atomerőműben 20 fő részére tartottunk szakmai továbbképzést 
320 óra terjedelemben. 
Kreditpontos szakmai rendezvények: 
 

2012.02.15. Budapest Komfort Konfe-
rencia Értéknövelő tetőfelújítások 96 

2012.03.02. Pécs Pollack Expo Alépítményi szigetelések készí-
tése 310 

2012.04.04. Budapest Metszet Konfe-
rencia 

AWAK hő- és füstelvezető fe-
lülvilágítók   163 

2012.05.24. Budapest Metszet Konfe-
rencia 

Ipari épületek lapostető szigete-
lésének kivitelezése 144 

2012.09.13. Budapest Alaprajz 
Konferencia 

Magastetős épületek tető-
felújítása  182 

  
A szakma képviselete: 
2012. évben is képviseltük hazánkat a FESI-ben (European Federation of Associations of Insulation 
Contractors). 
A Berlin-i megbeszélésen minden szakmai bizottságban képviseltük hazánkat. 

A Berlin-i megbeszéléssel párhuzamosan rendezte meg a német szakmai szövetség (Die Deutsche 
Bauindustrie) a nemzetközi szakmunkástanuló versenyt (Europameisterschaften  des 
Isolierernachwuchses), amelyen 11 ország 12 versenyzője vett részt, közöttük egy magyar fiatal is. 

Műszaki szabályozás: 2012. évben 4 db. DIN szabványt, 3 db VDI irányelvet és 2 db AGI munkalapot 
szereztünk be. 
 
A 2010–2011–2012. évi munka részletes beszámolója a Szakosztály titkárságán rendelkezésre áll. 
 
Budapest, 2013. április 10. 
 
 Regenhart Péter 
 a Szakosztály elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály  

2012. évi tevékenységéről 
 

A Tégla- és Cserép Szakosztály alapvető célkitűzése - az elmúlt évekhez hasonlóan - olyan si-
keres 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 2012. október 4-5-én 
Lillafüreden megtartott XXVII. Téglás Napok konferenciával.  

A konferencia keretében a szakmai előadások és a már hagyományossá váló gyárlátogatás mel-
lett az este folyamán a szakemberek néhány órára elfeledkezhettek az iparágat sújtó válságról és 
lehetőség nyílt a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. 

Az előadások ebben az évben a Miskolci Egyetemen végzett kutatásokról („Téglaagyag keveré-
kek reológiai viselkedése”,  „A  bányarétegződés hatása a tetőcserép technológiai tulajdonságai-
ra”) szóltak, illetve a BME docense beszélt a hazai dekarbonizációról. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is előadásra jelentkezett Miguel Moix, a Beralmar Technologie 
cégtől, aki az általuk kifejlesztett szilárd tüzelőanyagokkal való égetést ismertette. 

A konferencia keretében a résztvevő szakemberek megtekintették a Miskolci Egyetem Kerámi-
ai- és Szilikátmérnöki Tanszékének legmodernebb berendezésekkel felszerelt laboratóriumait, 
majd gyárlátogatást tartottak a Mályi Téglagyárban, amely 2009 évben átesett története legna-
gyobb rekonstrukcióján, melynek eredményeképpen új alagútkemence és annak logisztikai 
rendszere került kialakításra.   

Egyetlen működő regionális csoportunk a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 2012-ben is 
több alkalommal szervezett baráti találkozót az iparág nyugdíjas szakembereinek részvételével. 

Szakosztályunk szoros kapcsolatot ápol a 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal; 

- a Magyar Szabványügyi Testülettel.     

Szakosztályunk szakemberei ebben az évben is aktívan részt vettek a Szabványügyi Testület 
szakbizottságaiban. 

2013. évben is egy nagyrendezvényt tervezünk, a Magyar Téglás Szövetséggel együttműködve, 
a XXVIII. Téglás Napokat, amelynek témáját és időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 

 

 

 

                            Kiss Róbert                                                Sopronyi Gábor 

                                elnök                                                              titkár 
 
 
 



Beszámoló az Üveg Szakosztály 
2012. 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 

2012. 
április 24. 

CEMKUT Kft. 
ülésterme 
1034 Budapest, 
Bécsi út 120. 

Az ajkai vörös-iszap katasztrófa következményei és tanul-
ságai - Dr. Szépvölgyi János egyetemi tanár, igazgató, 
SZTE elnöke;  
Tisztított üvegcserép előállítása hulladék fénycsövekből - 
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Kovács Béla 
világítástechnikai ágazatvezető;  
Modern magyar üvegművészet - GLASSmith Design Kft. 
Kovács Szabó Gergely tervezőművész;  
Nanotechnológiával előállított Emisshield bevonat  üveg- és 
szilikátipari alkalmazása - F.I.C. Ltd. (Nagy-Britannia) 
Stuart Hakes, vezérigazgató; 
Az üveggyártás termelékenységének és az olvasztás ener-
gia-hatékonyságának növelése MPC (Model-Based 
Predictive Control) segítségével - Glass Service Inc. (Cseh-
ország). Erik Muisenberg, alelnök; 
Buborékok vizsgálata tömegspektroszkóppal és keletkezési 
helyük meghatározása - Glass Service Inc. (Csehország). 
Miroslav Kovác, regionális műszaki-kereskedelmi vezető; 

kb. 45 fő 

2012. 
november 
20. 

Lighttech Lámpa-
technológiai Kft. 
2120 Dunakeszi, 
Hegyjáró utca 1. 

Speciális lámpagyártás a Lighttech Kft-ben, Lighttech 
Lámpatechnológiai Kft, Csákó József, cégvezető; 
Speciális lámpaigényekhez való üvegcső-gyártás - 
Lighttech Lámpatechnológiai Kft. Varga Róbert, üveggyár-
tás-vezető;   
A CO2 kibocsátás (EU ETS) és az elérhető legjobb technika 
(IED-BAT) területén várható változások - Tóthné Kiss 
Klára, SZTE üvegszakosztály elnöke, ÉMI TÜV SÜD Kft. 
EU ETS vezető hitelesítő szakértő;  
Az ICG TC13 nemzetközi környezetvédelmi munkabizott-
ság tevékenységének bemutatása - GE Hungary Kft. Varga 
Zsuzsanna, Üvegtechnológia laboratóriumvezető;   
Az üvegolvasztás tüzelőanyag felhasználásának csökkenté-
se Flammatec égők  segítségével - Glass Service Inc. 
(Csehország), Erik Muijsenberg, alelnök 

kb. 40 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 rendszeresen részt vett. 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: A résztvevők száma a fenti táblázatban megtalálható. A konfe-
renciák látogatottsága, a résztvevők érdeklődése az elmúlt évben is stabil volt, a gyárlátogatásokkal 
egybekötött konferenciák még több szakembert vonzanak. A konferenciák színvonala 2012-es évben is 
kiemelendő volt mind szakmai tartalomra, mind az előadások színvonalára, mind a szervezésre és ren-
dezésre, mind az angol-magyar tolmácsolásra nézve. A konferenciákon való részvétel 2012-ben is díj-
mentes volt. Az áprilisi konferencián a CEMKUT Kft. biztosította a helyszínt, a vendéglátást az előadói 
szponzori díjakból finanszíroztuk. A novemberi konferencia teljes finanszírozását a meghívó cég, a 
Lighttech Kft. vállalta. Ezúton is köszönjük a CEMKUT Kft-nek és a Lighttech Kft-nek a támogatást. 

Jogi tagjainknak a jövőben is lehetőséget biztosítunk, hogy gyárlátogatással egybekötött konferenciák-
nak 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 környezetvédelmi munkabizottságának tavaszi (2012.Junius 05-07 - helyszín: ESG konfe-
rencia, Maastricht, Belgium), valamint őszi ülésén (2012. nov.28-29, helyszín: St. Gobain, Aachen, Né-
metország) Varga Zsuzsanna GE Hungary Kft. képviselte az egyesületet. A munkabizottság tevékenysége 
és beszámolói alapján képet kaphatunk az egyes országokban működő füstgáztisztító és egyéb környezet-
védelmi rendszerekről, ismereteket szerezhetünk a legkorszerűbb környezetvédelmi szűrőrendszerek 
(katalitikus kerámia szűrőgyertyák, SCR rendszer, ködkamrás vizes mosó, új típusú elektrosztatikus por-
leválasztók) különböző helyszíneken való működési tapasztalatairól, az emissziómérések követelményei-
ről és problémáiról valamint a REACH, szabványosítás és egyéb előírások várható változásairól és ezek-
hez kapcsolódó tennivalókról. A munkabizottság körvizsgálatokkal és adatbázisok közreadásával is tá-
mogatja az ipari szereplőket az egyes szabályozásoknak való jobb megfelelésre való felkészülésben. 

Az ESG 11. konferenciáját tartották 2012. Juniusban Maastrichtban az ICG éves konferenciájával és a 
DDG (Német Üvegipari Egyesület) éves találkozójával összekapcsolva, ahol egyesületünk képviselője is 
részt vett. A konferenciáról beszámoltunk az Építőanyag 2012/3-4. számában. 

5. A Szakosztály kapcsolata:  

Vidékfejlesztési Minisztérium:  
2012-ben az SZTE és a Vidékfejlesztési Minisztérium közös munkájaként lezárásra, kiadásra került az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel és a Magyar Üvegipari 
Szövetséggel még 2009-ben elkezdett Üvegipari BAT útmutató a „Reference Document on Best 
Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry” BREF alapján.  A 2011. január 6-án hatályba 
lépett Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (IED: Industrial 
Emission Directíve) előírása szerint a BAT referencia dokumentumban szereplő BAT-következtetések 
kötelező jogi érvényűvé vállnak 2016-tól. Az üveggyártásról szóló BAT referenciadokumentumot 2011. 
novemberében elsők között fogadta el a szakértői bizottság, amely 2012. február 28-i dátummal, 2012. 
március 8-án megjelent a Hivatalos Lapban a 2012/134/EU számú határozatként, melyről beszámoltunk 
az Építőanyag 2012. évi számaiban. 

Magyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ): A MÜSZ rendezvényeiről információt kapunk, érdeklődés 
esetén látogatjuk a MÜSZ rendezvényeit is. 

A Slovak Glass Society (SGS): P. Simurka (Slovak Glass Society) az ICG vezető titkárától rendszeresen 
kapunk információkat, kérés esetén segítünk, amiben tudunk.  

6. Egyesületi Képviselet a szakosztály tagjainak a részéről: 

EURÓPAI ÜVEGSZÖVETSÉG (ESG):  

KÉPVISELŐK:  2005-TŐL: DR. KOVÁCS KRISTÓF, TÓTHNÉ KISS KLÁRA 

NEMZETKÖZI ÜVEGSZÖVETSÉG /ICG/:  

KÉPVISELŐK:  2005-TŐL: DR. KOVÁCS KRISTÓF, TÓTHNÉ KISS KLÁRA 
 
 



Nemzetközi bizottságokban: 
Nemzetközi Üvegszövetség (ICG) TC13 Környezetvédelmi munkabizottságában (Technical 
Committee /TC13/) a folyamatos képviselet Varga Zsuzsanna GE Hungary Kft. részvételével biztosí-
tott. 
 
7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  

2012-ben a szakosztály tagjai közül  

1. Szilikátiparért Emlékérmet kapott Dr. Boksay Zoltán  

2. Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Tóthné Kiss Klára és Lipták György. 

 

2013. évi előirányzatok  

1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

2013. április 30.: Üvegipari szakmai konferencia a MESSER Hungarogáz Kft. Külső Váci úti 
konferencia termében. 

2013. októberben: Üvegipari szakmai konferencia Fehérvárcsurgón az Üveg Ásvány Kft-nél.    

 

2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2013-ben: 

2013.04.09-12: ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottsági ülés, hely: Eindhoven, összekapcsol-
va a Glass Trend és ICG „Innováció az üveggyártásban” c. workshopjával 

résztvevő: Varga Zsuzsanna GE Hungary Kft.  
2013. ősz/tél: ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottsági ülés, hely: Guardian, Luxemburg 

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 2010–2012. évi tevékenységének értékelése 
 
 

Az építőanyag folyóirat a 2010–2012-es időszakban jelentős változásokon ment keresz-
tül. Míg a 2010-es évben a nagyobb számban megjelent hirdetéseknek, az Építés Fejlődé-
séért Alapítvány támogatásának és a Mecenatúra pályázaton nyert támogatásnak köszön-
hetően a lap nyereséges évet zárt, úgy 2011-ben ez már csak úgy volt lehetséges, hogy a 
szokásos évi 4 szám helyett két összevont számmal jelent meg az építőanyag. 2012-ben 
a rendkívül nehéz gazdasági helyzet okozta kényszert a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
az Építőanyag folyóirat fejlesztésére használta fel. Kiadványunkat a technológia és az inter-
net adta lehetőségek kiaknázásával 2012-től kezdve – két lépcsőben - online folyóirattá 
alakult át, a lap nyomtatott verzióját pedig megszüntettük. 
 
A folyóiratban évről-évre egyre nagyobb hangsúly került az angol nyelvű cikkek közlésére. 
Nemcsak a külföldi szerzők, 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, vala-
mint a táblázat és ábrafeliratok is minden esetben kétnyelvűek. 
 

 
Az elmúlt három év számaiban az alábbi témákkal foglalkozó cikkek jelentek meg.  
2010/1 

 Alumínium-oxid mátrixú fémkerámiák szintézise, mikroszerkezetének elemzése és 
mechanikai tulajdonságai 

 A KIIC feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton pró-
batesteken, 1. rész 

 Ag2O-V2O5 vegyületekkel bevont szilikagél gyöngyök fotokatalitikus tulajdonságai 
 Teherhordó üvegek éleinek szilárdsága 
 Az aszfaltkeverékek jellemző kővázainak égetés hatására bekövetkező fizikai válto-

zásai 
 Díszkőipari por felhasználása kerámiaipari nyersanyagként 

 
2010/2  

 A KIIC feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton pró-
batesteken, 2. rész 

 A szkandium adalékolás hatása Al-TiN fémmátrixú társított anyagok nyomásmentes 
szinterelésére 

 A réteges szerkezetű kettős hidroxidok szerkezetének és összetételének hatása 
kromát anionok szorpciós sajátságaira 

 A szubmikronos száraz keverőmalmi őrlés lehetőségei és problémái, 1. rész 
 San Jose-ből és New Idria-ból (Kalifornia, USA) származó szerpentines periodit ré-

tegkibukkanások 
 fizikai-kémiai jellemzői és hőkezelés közbeni viselkedése 
 A Közép-Anatóliában található Nigde-Dikilitas  régióból származó agyagok vizsgálata 

FTIR spektroszkópiával 
 
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 

 Mechanikai feszültségek relaxációja a hetero-modulusú és hetero-viszkózusú komp-
lex 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 minősé-

gére 
 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 Találkozó, XXXIII. Tisztújító Küldöttgyűlés, fib 2010. 
évi kongresszusa, XXV. Téglás Napok, ICC3 – 3. Nemzetközi Kerámia Kongresszus, 
ic-cmtp2, előzetes a 2011. évi nemzetközi szakvásárokról és kiállításokról, Senior 
talákozó) 

 tájékoztató az Egyesület irodájának költözéséről, valamint a 2011-től változó tagdí-
jakról 

 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 Mész-
kőfeldolgozó Kft., Refmon Tűzállóanyag-gyártó Rt., SANDVIK Rock Processing, Sika Hungá-
ria Kft. Beton Üzletág, Miskolci Egyetem Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék, Promo Kft. 
(BAU). 

 
 

2011/1-2 
 Mechanikai feszültségek relaxációja a hetero-modulusú és hetero -viszkózusú 

komplex kerámiákban 
 Szemcsés anyagok – csővezetékben – folyadékárammal való szállításának mérete-

zése, 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 alkalmazhatósá-

gának vizsgálata 
 Cink-szulfid nanorészecskék szerkezetének és morfológiájának szabályozása a hő-

mérsékletprofil változtatásával 
 Polimer alapú, növelt porozitású kerámia habok 
 Klímaváltozás és az épületeink: a tetőt érő hatások és a széllel szembeni sérülé-

kenység 
 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 konferencia hirdetése). 
2012/1-2 

 Szemcsés anyagok – csővezetékben – folyadékárammal való szállításának mérete-
zése 2. rész: A nyomásveszteség számítása 

 Készülékfejlesztés a hidrociklonozásban 
 Bányaföldtani tapasztalatok a komlói andezitbányában 
 Szilikapor hatása a beton tűzállóságára 
 Egy derivatográf (TGA/DTA elemzőberendezés) korszerűsítése 
 Neurális hálók aszfalttechnológiai alkalmazása 

 
2012/3-4 

 Acélszálak tapadószilárdságának vizsgálata 
 Kaolin bázisú kerámiák DC vezetési tényezője a 20-600 °C hőmérséklet tarto-

mányban 
 Csúszóréteg kialakulása agyagkeverékek extrudálásakor 
 Matematikai módszerek használhatóságának vizsgálata a floatüveg-gyártásban 
 Hőmérséklet hatása a polimerbeton mechanikai tulajdonságaira 
 Gépkocsi szélvédők üveg, ezüstbevonat és réz fűtőszál határfelületeinek tipikus hi-

bái 
 Égéskésleltető szerrel kezelt faanyag vizsgálata 

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

 Gömze A. László professzori kinevezése 
 10 éves „A magyar perlit története” kiállítás 
 Az építési termékekre vonatkozó új uniós rendelet 
 könyvajánlók: Papp Ferenc élete és munkássága; Szilikátipari Kemencék, Beton-

burkolatok) 
 köszöntők: (Lőke Endre, Suha Zoltán) 
 nekrológok (Angster József, Jermendy Károly, Ujhelyi János 
 programajánlók, beszámolók (BAU 2013; Üveges Konferencia, XXVII. Téglás Napok, 

Nemzetközi Üveges Konferencia, ic-cmtp2) 
 Üvegipari BAT útmutató 

 
A 2012. évi számokban az alábbi hirdetések jelentek meg: SZIKKTI Labor Kft., ic-cmtp2 
konferencia, Interkerám Kft., Guardian Orosháza Kft. 
 
 
 

Tóth-Asztalos Réka 
főszerkesztő 

 
 
 


