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E M L É K E Z T E TŐ  
 

a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
 

2 0 0 7 .  d e c e m b e r  4 - i  I B  ü l é s é r ő l  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Az ülést dr. Szépvölgyi János elnök nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a 
napirendi pontokat. 
 
1. Napirend: Diplomadíjak átadása 
 
Dr. Szépvölgyi János ismertette a 2007. évi diplomadíj pályázat kiírását. A beérkezett pályamunkákat (a korábbiaknak megfelelően) 
Dr. Opoczky Ludmilla vezette bírálóbizottság értékelte. A pályázatra 5 diplomamunka érkezett. A bírálóbizottság úgy ítélte, hogy 
mindegyik színvonalas, díjazásra érdemes munka, ezért mindegyiket elismerésben részesítette. 
Dr. Szépvölgyi János a díjazottaknak gratulált, átadta az okleveleket: 
Szilágyi Katalin: A pernye bekeverési arányainak vizsgálata, meghatározása a gyártott cement mechanikai tulajdonságainak opti-
malizálása céljából – megosztott első helyezés, 40 000 Ft díjazás; 
Sárosi Márton: Mélygarázsok beton alaplemezének vizsgálata a kivitelezés hibái során keletkező repedésekre – megosztott első 
helyezés, 40 000 Ft díjazás; 
Kátai Béla Tamás: A rétegszilikátok tulajdonságmódosító hatása újrahasznosított gumiőrleménnyel töltött polietilén rendszerekben 
– megosztott második helyezés, 30 000 Ft díjazás; 
Géber Róbert: Ásványbányában keletkező sajátfiller újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata útépítési alapanyagként  – megosz-
tott második helyezés,  30 000 Ft díjazás; 
Kovács Ernő István: Magas aluminium-oxid tartalmú műszaki kerámia termék és a hozzá tartozó technológia fejlesztése a Bakony 
Ipari Kerámia Kft-nél – harmadik helyezés, 20 000 Ft díjazás. 
 
 
2. Napirend: 2007. évi munka értékelése 
 
Dr. Szépvölgyi János elnök beszámolt az Egyesület 2007. évi tevékenységéről és felsorolta a fontosabb eseményeket, rendezvé-
nyeket: 
 
Egyesületi Események 
XXX. Tisztújító Küldöttgyűlés 2007. május 16-án 
Építők Napja 2007. június 1. (Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kaptak az SZTE felterjesztésére: Bakos József, Gallé Gábor, 
Sáros Bálint, Sopronyi Gábor, Dr. Szűcs István, egyéb szervezet felterjesztésé: Domonyi Frigyesné, Riesz Lajos, Dancs László 
SZTE tagok.) 
Az SZTE felterjesztésére MTESZ Emlékérem kitüntetésben részesült Spránitz Ferenc építőmérnök, szerkezetépítő szakmérnök-
betontechnológus. 
 
Beton Szakosztály 
Ankét – február 20. 
Tisztújító Kerekasztal megbeszélés – március 29. 
Különleges adalékszerek ankét – november 8. (MMK pontot érő rendezvény) (50 fő) 
 
Cement Szakosztály 
Tisztújító ülés – március 22. 
XXIV. Cementipari Konferencia – november 13. (120 fő) 
 
Finomkerámia Szakosztály 
Tisztújító ülés – március 27. 
Drayton Beaumont cégcsoport kelet-európai szemináriuma (Tégla- és Cserép Szakosztállyal közösen) – március 27. 
 
Kő- és Kavics Szakosztály 
Tisztújító ülés – március 3. 
V. Díszítőkő Konferencia – június 14. (120 fő) 
Bányalátogatással egybekötött szakmai nap, Tállya – október 9. (30 fő) 
 
Szigetelő Szakosztály 
Ünnepi ülés (Perlit) – június 26. 
A VI. Nemzetközi Perlit Konferencia (A Magyar perlit 50 éve alcímmel) szervező bizottságának ülései 2007. június 26-án és 2007. 
szeptember 11-én 
Magyar-ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális együttműködési konferencia – november 27. (60 fő) 
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Tégla- és Cserép Szakosztály 
Tisztújító ülés – március 27. 
XXII. Téglás Napok, Győr – október 26-27. (60 fő) 
 
Üveg Szakosztály 
Tisztújító ülés – április 24. 
Üvegipari Szakmai konferencia – április 24. (50 fő) 
Üvegipari Szakmai konferencia – október 30. (50 fő) 
 
Bizottságok munkája: 
Az Építésügyi Szakmai Testület kb. 30 rendelet véleményezését végezte el. Ilyen volt pl. a felelős építésvezetők követelményrend-
szeréről és vizsgáztatásáról szóló, ill. az építési napló megszigorításáról szóló döntés. 
 
Pályázatok: 
NCA-tól működésre 1 300 000 Ft támogatást kapunk. Ennek első részletét már megkapta az Egyesület, a második részlet folyósítá-
sa a közeljövőben várható. 
NCA Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatása pályázaton 50 000 Ft-ot nyert az Egyesület a Nemzetközi 
Üveg Bizottság tagdíjának támogatására. Ennek első részletét már megkapta az Egyesület. 
ÖTM Építésügy 2007 pályázat: VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás előkészítése pályázatunkkal 1 300 000 Ft támogatást 
kaptunk.  
ÖTM Építésügy 2007 többi pályázata nem nyert (Betonok, mint az épített környezet része Magyarországon konferencia, Betonok 
minőségügyi feladatainak az európai közösségi szabályokhoz közelítés Magyarországon tanfolyam, Útmutatók és szabványok fordí-
tása, közzététele az EN 206-1 betonszabvány alkalmazásához, Üvegipari Szakmai Konferencia) 
Ezek mellett az Egyesület pályázatot nyújtott be használt fénymásoló elnyerésére, ennek eredménye még nem ismert.  
 
Nemzeti Technológiai Platform: SZTE szándéknyilatkozatot töltött ki Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány kérésére a 
Nemzeti Technológiai Platform létrehozása az Anyagtechnológiák területén című projektjavaslathoz és az Építésügyi Minőségellen-
őrző Innovációs Kht. felé a Magyar Építésügyi Technológiai Platform című projektjavaslathoz. 
 
OKJ Felnőttképzés: Az SZTE-nek a MTESZ-szel együttműködve lehetősége van OKJ-s tanfolyamok szervezésére. (A MTESZ akk-
reditált intézmény.) A jövőben az Egyesület életében egyre nagyobb szerepet kaphat a továbbképzés. Az első tanfolyamról (Beton- 
és vasbetonkészítő) szóló szerződést az Egyesület már megkötötte a MTESZ Oktatási Központjával.  
 
MTESZ Budapesti ingatlanok értékesítésének helyzete (a november 29-i VB ülés alapján):  
A Budai irodaházat ideiglenesen műemléki védettség alá helyezték, 

 A határozat ellen a MTESZ fellebbezéssel élt, de az nem halasztó hatályú.  
 A határozat alapvetően befolyásolja az értékesítési lehetőségeket, az új helyzet a vevőkkel további egyeztetéseket 

igényel. 
 Az eddig szándék-nyilatkozatot adó vevők mindegyikét írásban megkérdezik, hogy a MTESZ által előírt feltételek mel-

lett fenntartják-e vételi szándékukat és milyen vételi áron. 
Nyilván való, hogy a Fő utcai ingatlan eladásából decemberre tervezett árbevétel nem realizálható, ezért a Kossuth téri irodaházban 
a MTESZ tulajdonhányadának értékesítéséből lehet a legégetőbb tartozások rendezéséhez bevételhez jutni.  
Az előszerződésből várható bevétel márciusig lesz elegendő a tartozások rendezésére és a működés finanszírozására. A Fő utcai 
ingatlan értékesítése változatlanul szükséges, de nem indokolt – a műemléki védettség miatt - árcsökkenést elfogadni, amely a 
gyors, erőltetett eladás esetén minden bizonnyal bekövetkezne. Várhatóan a jövő év közepéig a Kossuth téri irodaházból az ott lévő 
egyesületeknek nem kell kiköltözniük (ennek lehetősége olyan sok feltételtől függ, hogy azt még nem lehet pontosan tervezni). 
Amennyiben a feltételek teljesülnek és az előszerződésből adásvétel lesz, a tulajdonhányad eladási ára meghaladja az értékbecslés 
összegét. Az új (vásárolt, vagy épített) székház iránti egyesületi igényeket kérdőíven mérik fel, az ebből szerzett információkat, az 
épület jellemzőire vonatkozó elképzeléseket (közösen használt területek, igényszint, stb.) januári VaB ülésre lehet beterjeszteni. 
 
Az Egyesület gazdasági helyzete: Dr. Szépvölgyi János elmondta, hogy az Egyesület gazdasági helyzete stabil. A pályázatokból 
több támogatáshoz jutott ebben az évben. SZJA felajánlásból az SZTE 335 914,- Ft-ot kapott. Korábbi IB határozat szerint (37/07/IB) 
az SZJA 1% felajánlásokat az Egyesület működésre használja fel. 
 
 
3. Napirend: 2008. évi testületi ülések: 
 
Asztalos István főtitkár ismertette a vezetőség által javasolt időpontokat a jövő évi testületi ülésekre: 
 
IB ülések 2008-ben: február 5., április 8., szeptember 9., december 9. 
Vezetőségi ülések összehívása szükség szerint történik. 
Küldöttgyűlés 2008-ben: május 14. 
 
38/07/IB határozat: A vezetőség javaslatát az IB ülések és a Küldöttgyűlés időpontjára az IB egyhangúlag elfogadta. 
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4. Napirend: Egyéb: 
 

 2008-ban az ÉPA 60 éves lesz. Ennek kapcsán egész évben a különböző rendezvényeken szerepelni fog. A Küldöttgyűlés 
plenáris előadásának az ÉPA lesz a témája. Lehetőség szerint más rendezvényekkel is össze lesz kötve az évforduló és 
az ezzel egybekötött formai megújulás..  

 
 2008. január 15-én Senior találkozót tartunk az Egyesület örökös és tiszteletbeli tagjai részére. A meghívó a januári ese-

ménynaptárral kerül kiküldésre. 
 

 A MTESZ Környezetvédelmi Bizottságába az IB Dr. Józsa Zsuzsannát, Dr. Gálos Miklóst és Dr. Szépvölgyi Jánost javasol-
ta. 39/07/IB határozat: A MTESZ Környezetvédelmi Bizottságba jelöltek javaslatát az IB egyhangúlag elfogadta. 

 
 2008. évre a jogi tagoknak kiküldésre kerül egy körlevél. A levélben összegezzük tagjaink részére nyújtott szolgáltatásain-

kat és új lehetőségeket kínálunk nekik. A körlevéllel új cégeket is megkeresünk. 40/07/IB határozat: A jogi tagoknak ki-
küldésre kerülő körlevél javaslatát az IB egyhangúlag elfogadta. 

 
 
Dr. Szépvölgyi János elnök köszönetet mondott a szakosztályvezetőknek és a vezetőségnek az egész éves munkáért és az ülés 
hivatalos részét bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka 


