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A vezetőség beszámolója 

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

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

 
E célt a működési körülmények átszervezése közben sem tévesztettük szem elől, munkánkat ennek meg-
felelően végeztük. Az elmúlt év munkájának részleteiről a vezetőség az alábbiakban számol be.1  
 
Megállapítható, hogy az Egyesület az elmúlt évben is elvégezte mindazokat az aktuális szakmai, szakma-
politikai, szervezési és koordinációs feladatokat, amelyek a fenti fő célból következtek.  
 
A folyamatosan változó és teljesítményét tekintve az átmenetileg sajnos romló építőipari, ugyanakkor 
javuló építőanyag-ipari gazdasági és társadalmi feltételek között a vezetőség legfontosabb feladata to-
vábbra is az volt, hogy az Egyesület munkáját összehangolja a szilikátipar változó igényeivel. A jelenlegi 
helyzet jobb megértéséhez az alábbiakban Székely László minisztériumi főtanácsos úr tavalyi helyzet-
elemzésének egy részletét idézzük: 
 
„2007 évben az építőipar egésze (a jogi és a nem jogi személyiségű szervezetek, továbbá az egyéni vál-
lalkozók) 1 963,3 milliárd forint összegű építési-szerelési munkát valósított meg, amely összehasonlító 
árszinten 14,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakának teljesítményétől. 2007-ben és 2008 elején 
azonban megszülettek, illetve megszületnek a döntések a nagy projektekről, elindultak azok a pályázatok, 
amelyek a vállalkozások különböző fejlesztéseit célozzák meg. Érdemi beruházás-növekedés indul be a 
következő időszakban, döntően a vállalkozói, kisebb mértékben a közszférában. Mivel ezek a beruházá-
sok előkészületi állapotban vannak, így csak 2008 második félévében, illetve 2009 elején éreztetik majd 
hatásukat a gazdaság bővülésében. Az építőipari termelés a 2007. évi jelentős visszaesés után 2008-ban 
várhatóan 6-7%-kal fog bővülni. 
… 
Az építőanyag-ipar (egyéb nemfémes ásványi termékek gyártása) 5 fő feletti vállalkozásainak összesítése 
alapján a 2007 év termelési értéke folyóáron 577,619 milliárd Ft volt. Ez a mennyiség összehasonlító 
árszinten 23,1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az építőanyag-ipari ágazatok növekedési üte-
mét leginkább az alábbi tényezők befolyásolják:  

- Hogyan alakul az országos építés, illetve az építőipar struktúrája, azaz milyen részarányt képvi-
sel az új lakásépítés és az építmények építése, és ezen belül hogyan változik ezek belső összeté-
tele? 

- Hogyan alakul az exportértékesítés, a környező országokban az Európai Unióba való belépésü-
ket követően elkezdődik-e az építési „boom”? 

 
A jelenlegi helyzet igen pozitív, az építőipar 85,9%-os teljesítménye és a magas építőanyag-ipari bázis 
ellenére – a kiváló exportteljesítménynek (166,3%) köszönhetően – az építőanyag-ipar teljesítménye 
2008-ban várhatóan 4–5%-kal növekedni fog.” 
 
Tehát összefoglalva: bizakodással tekintünk a jövőbe és Egyesületünk tevékenységét is ehhez igyekszünk 
igazítani. 
 
A vezetőségnek továbbra is fontos feladata volt az, hogy a fentiekben részletezett feltételek mellett is 
biztosítsa a színvonalas szakmai munkát, lehetővé tegye a hatékony működést és megteremtse ennek 
gazdasági feltételeit. Kerestük azokat a lehetőségeket, amelyek az SZTE helyét napjaink társadalmi és 
gazdasági környezetében meghatározzák. Ehhez szem előtt kellett tartanunk továbbra is azokat a prioritá-
sokat, amelyeket 2004 decemberében fogalmaztunk meg. Ezek az alábbiak voltak: 

• A taglétszám bővítése 
• A pártoló jogi személy tagság bővítése 

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



• Pályázatok készítése 
• Rendezvények szervezése 
• Egyéb közhasznú tevékenység végzése 
• Az Egyesület megújulásának jelzése arculatváltással 
• Az Egyesület lapjának megújítása 

 
A taglétszám bővítése 
Az SZTE tevékenysége elsősorban az egyéni tagokon keresztül tud megvalósulni. Tagjaink szakmai tevé-
kenységén keresztül tud csak a társadalom számára is megjelenni mindaz, amit a Szilikátipari Tudomá-
nyos Egyesület nyújtani tud. Ők azok, akik nélkül nem beszélhetünk egyesületi életről. Szerepük ezért 
elsődleges jelentőségű. 
 
Egyéni és örökös taglétszámunk 2006-ban 378 fő volt, ez 2007-ben 431 főre növekedett. Az ebből szár-
mazó bevétel 2006-ban 724 E Ft volt, 2007-ben viszont csak 693 E Ft. Mint látható, annak ellenére, hogy 
a taglétszám bővült, az ebből származó bevétel csökkent. Ennek oka, hogy a tagságból sokan nyugdíja-
sok, örökös tagok lettek, vagy diákként léptek be, akik vagy semmilyen, vagy kevesebb tagdíjat fizetnek 
ezután.  
 
A taglétszám folyamatos növelése alapvető érdekünk. Örvendetesnek mondható, hogy a taglétszám csök-
kenése megállt, sőt kismértékben növekedni látszik. Mindenekelőtt minél több fiatal szakembert kell 
bevonnunk az SZTE tevékenységébe. Ehhez kérjük minden egyéni tagunk segítségét is. 
 
A pártoló jogi személy tagság bővítése 
Az Egyesület működése akkor egészséges, ha azok a vállalatok, amelyeknél egyéni tagjaink aktívan dol-
goznak, minél nagyobb számban támogatják az Egyesületet anyagilag is, illetve minél több egyéni tagunk 
dolgozik ilyen cégnél. Pártoló jogi tagjaink jelentik ugyanis számunkra azt a gazdasági erőt, amely első-
sorban lehetővé teszi a működést. Az építőanyag-ipar (szilikát) tevékenységéhez csak rajtuk keresztül tud 
az Egyesület hozzájárulni. 
 
Pártoló jogi tagjaink száma 2006-ban 69 volt, 2007-ben 72. Felkerestük 2008 év elején jogi tagjainkat, 
hogy tagságukat megerősítsük. A megerősített jogi tagjaink száma pillanatnyilag 59. Bár a jelenlegi pár-
toló tagok száma elmarad az előző évitől, a jogi tagsági díjakból várható támogatás 2008-ban 314 E Ft-tal 
több mint az előző évben. 
 
Úgy tűnik, hogy az iparághoz tartozó vállalatok, intézmények bizalma növekszik az SZTE iránt, de foly-
tatnunk kell további vállalkozások felkutatását és megnyerését közös céljainkhoz. 
 
Pályázatok készítése 
Nagy figyelmet szenteltünk a pályázatoknak. Továbbra is aktívan és nagy körültekintéssel figyeljük a 
megjelenő pályázati kiírásokat. Sajnos tavaly kevés szakirányú pályázatot írtak ki, és ezekre igen nagy 
volt az érdeklődés. Ezért nagyon nehéz ilyet elnyerni. Ugyanakkor tetemes az ezzel járó adminisztráció, 
amely egy-egy nyertes pályázat megvalósítása esetén még tovább növekszik. Jellemző továbbá, hogy a 
pályázatok döntő hányadánál az elnyert összegeket nem lehet működésre fordítani, pedig leginkább e 
területen lenne szükségünk külső támogatásra. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom – és különösen 
az Európai Unió – a mindenkori kormányok által közvetített és kiírt pályázatokon keresztül fogalmazza 
meg azokat az igényeket, amelyeket a közhasznú szervezetekkel szemben támaszt, sokat kell még minden 
érdekelt félnek tanulnia ezen a téren. 
 
Rendezvények szervezése 
A rendezvények fontos mérföldkövei az Egyesület munkájának. Itt van lehetősége a tagoknak „szerepel-
ni”, illetve ide lehet vonzani külső érdeklődőket. Ügyes szervezéssel ebből bevételt is lehet generálni, 
amely a napi működést is segíteni tudja. 2006-ban és 2007-ben 21–21 rendezvényt tartottunk. Általában 
akkor elfogadható az Egyesület tevékenysége, ha éves szinten 15–25 rendezvényt tudunk megszervezni. 
Ez egy-egy szakosztályra vetítve 2–3 összejövetelt jelent mindössze, amely összhangban van teherbírá-
sunkkal is. A megtartott rendezvényekről a szakosztályok számolnak be, de egy közülük kiemelést érde-
mel. Hagyományosan gyümölcsözőnek tekinthető a Szigetelő Szakosztály által Kárpátaljával kialakított 
kapcsolat, amely 2007-ben ünnepelte 10. évfordulóját a „Bemutatkozás Kárpátalján 1997” címmel meg-
rendezett találkozón. 
 
 
 



Egyéb közhasznú tevékenység végzése  
A 2007. május 16-án megtartott XXX. Tisztújító Küldöttgyűlésünket megtisztelte jelenlétével és előadá-
sával Fegyverneky Sándor országos főépítész úr, az Önkormányzati és Terület-fejlesztési Minisztérium 
főosztályvezetője. E program keretében kerültek átadásra 3 fő részére a Szilikátiparért Emlékérmek és 7 
fő lett az Egyesület Örökös Tagja. A 2007. június 1-jén megtartott Építők Napján az SZTE felterjesztésé-
re Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 5 tagunk, más szervezet előterjesztésére további 3 tagunk. 
MTESZ Emlékérmet kapott Egyesületünk felterjesztésére 1 tagunk. 2007-ben is megrendeztük a Szenior-
találkozót Örökös és Tiszteletbeli tagjaink számára. Továbbra is tevékenyen részt veszünk az Építési és 
Építésügyi Szakmai Testület munkájában, ennek keretében mintegy 30 törvényt és rendeletet vélemé-
nyeztünk. Törvények, kormányhatározatok, miniszteri rendeletek előkészítését, véleményezését segítet-
tük. Munkát végeztünk a Szabványügyi Testület több bizottságában és ezeken keresztül az EU szabvá-
nyosításban is. 2007-ben is meghirdettük diplomadíj pályázatunkat, amelynek keretében 5 pályamunkát 
díjaztunk. A MTESZ szerepe változatlanul kérdőjeles a hazai műszaki életben, ezért egyre nagyobb hang-
súlyt kapnak az egyéb szervezetekkel fenntartott kapcsolatok. E szervezetek közé tartoznak a szakmai 
szövetségek (Magyar Téglás Szövetség, Magyar Cementipari Szövetség, Magyar Betonszövetség, Építési 
Vállalkozók Országos Szövetsége, Magyar Üvegipari Szövetség, Gazdálkodási és Tudományos Társasá-
gok Szövetsége, Magyar Építőanyagipari Szövetség), a rokon szakmák egyesülete (Építéstudományi 
Egyesület, Magyarhoni Földtani Társulat), valamint egyéb kormányzati szervek (Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium). Aktív kapcsolatban vagyunk az MTA kutatóintézeteivel és az egyetemek (BME, ME, PE) 
megfelelő tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos fórumaival is. 
 
Az Egyesület megújulásának jelzése arculatváltással 
2007-ben folytattuk és előkészítettük azt a munkát, amelyet még 2004-ben kezdtünk el. Igazán 2008-ban 
fog mindenki számára ez látványosan is megjelenni azáltal, hogy minden kiadványunk, honlapunk, leve-
lezésünk egységes megjelenésű lesz. Ezzel is jelezni kívánjuk, hogy formailag is igyekszünk megfelelni a 
modern kor kihívásainak. Levelezési költségeink csökkentése érdekében folyamatosan, mind nagyobb 
mértékben tértünk át az elektronikus levelezésre 2007-ben. Természetesen ennek továbbra is feltétele, 
hogy partnereink és tagjaink fogadni tudják elektronikus leveleinket. Az átállásnál természetesen tovább-
ra is figyelembe vesszük a lehetőségeket.  
 
Az Egyesület lapjának megújítása 
Az Építőanyag c. szakfolyóiratunk színvonalának és gazdasági helyzetének alakulása munkánk fontos 
fokmérője minden évben. A folyóirat továbbra is alapítványi támogatásból, hirdetői bevételekből és az 
Egyesület költségén jelenik meg. Előállítása folyamatosan komoly anyagi terhet ró ránk. Mivel az SZTE 
tagjai továbbra is ingyen kapják meg az Építőanyagot, célszerűnek látszik továbbra is a lap anyagi hátte-
rének átgondolása. Fontos lenne továbbá a szélesebb körű terjesztés, amelynek azonban szintén biztosabb 
anyagi háttérre lenne szüksége. Ehhez közös gondolkodást kérünk tagjainktól. 
 
A folyóiratot 2007-ben a 2005-ben megválasztott Szerkesztőbizottsági elnök, dr. Gömze A. László és a 
2007-ben megválasztott Tóth-Asztalos Réka főszerkesztő működtette. Mindkettőjüket köszönet illeti 
azért az elkötelezett munkáért, amellyel az elmúlt évben segítették a lap megjelenését. A lap munkáját a 
Szerkesztőbizottság és a Tanácsadói Testület segítette, amelyért minden aktív résztvevőnek szintén kö-
szönet jár. 
 
A megjelenéshez szükséges pénzforrások előteremtése egyre nagyobb problémát jelent. Ezen a téren az 
ennek érdekében tenni tudó egyesületi tagok eddiginél aktívabb hozzáállását kérjük. Szeretnénk a jelenle-
gi negyedéves megjelenést fenntartani. Továbbra is kérjük a hirdetői kör kiszélesítését, támogatjuk a 
pályázati lehetőségek elnyerését. Szeretnénk, ha az egész építőanyag-ipar magáénak tekintené a lapot, és 
mind szakmailag, mind anyagilag támogatná is azt.  
 
Működés 
2006-tól 2007 októberéig Meleg Regina volt az Egyesület ügyvezető titkára. Az ősz folyamán – rövid 
átfedéssel – Tóth-Asztalos Réka (20/431-0138) vette át munkáját, aki az Építőanyag szerkesztőjeként már 
korábban is aktívan részt vett az SZTE munkájában. Kettejük munkáját dr. Antal Józsefné (Betti) segítet-
te. Mindhármuk munkájáért ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket. 
Egyesületünk elnöke (dr. Szépvölgyi János, mobiltelefon: 20/390-8583, e-mail: szepvol@chemres.hu 
vagy szepvol2@t-online.hu) és főtitkára (Asztalos István, mobiltelefon: 20/943-3620, e-mail: 
asztalos.istvan@hu.sika.com vagy asztalos.istvan@nagykanyar.hu) minden szerdán reggel 7.30-kor tar-
tott operatív megbeszélést az Egyesület titkárságán 2007-ben is. Ezt a gyakorlatot a jövőben is fenn kí-
vánjuk tartani. 
 



 
Az SZTE gazdálkodása és pénzügyi helyzete 
Az SZTE 2007. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetének alakulásáról, valamint a 2008. évi költség-
vetésről a vezetőség külön fejezetben számol be. 
 
Adományok 
Itt köszönjük meg adományukat azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-át az SZTE-nek 
utalták át. Köszönet érte! 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban rögzített 
és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gazdasági, sem 
etikai kifogás nem merült fel.  
 
 
 
 

Dr. Szépvölgyi János Asztalos István 
elnök főtitkár 

 
  
  

 



 

 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2007 évre szóló 
Közhasznúsági jelentése 

  
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) a Fővárosi Bíróságon 1989. október 5-én Pk.60.428 
határozatszámon és 393 nyilvántartási számon bejegyzett, és 1998. január 1-e óta közhasznúan működő 
szervezet. Tevékenységét a hatályos jogszabályok és saját alapszabályának előírásai szerint végzi. 
 
1. A szervezet alapadatai 

Elnevezés:  Szilikátipari Tudományos Egyesület 
Képviselő: Dr. Szépvölgyi János elnök 
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 68. 
Adószám: 19815943-2-41 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
Közhasznúsági végzés száma: 13 Pk. 60.428/1989/16 
A szervezet céljának rövid leírása: Az Egyesület célja a szilikátiparral, illetve az ezzel összefüggő 
bármilyen szakterületen és szektorban a műszaki és gazdasági haladás előmozdítása az e területen 
működő műszaki és gazdasági szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékeny-
ségének segítésével. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesül-
hetnek. 

 
2. Számviteli beszámoló 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és 
eredmény kimutatása. 

3. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása 
2007. évben az Egyesület direkt költségvetési támogatásban nem részesült. 

 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak rendelkezésre, így az Egyesület vagyonának 
felhasználását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkoztunk. Az Egyesület 
vagyonát a tőkéje testesíti meg. Saját tőke 2007-ben összesen 2 568 E Ft-tal csökkent, ami a 
közhasznú tevékenységből származó –2 568 E Ft és vállalkozási tevékenység f. évi 0 Ft összege. 

 
 Előző év E Ft Tárgyév E Ft 

 
Saját tőke 6 055 3 487 
Induló tőke 1 995 1 995 
Tőkeváltozás 4 174 4 060 
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből –468 –2 568 
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 354 0 

 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Az Egyesület valamennyi tagja – a tagsági viszony alapján – célszerinti juttatásként kapta meg: 
- az Építőanyag c. szakmai folyóirat 2007. évi számait, 
-  az Egyesület működésének nyilvánosságát szolgáló egyesületi „Eseménynaptár”-t, 
- egyesületi rendezvényterem és technikai szolgáltatást térítésmentesen – szakmai rendezvények   

alkalmával. 
Pénzbeli juttatás: 
- Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésre 75 000 Ft 

 
6. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormány-

zatoktól, azok társulásaitól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, illetve mindezek 
szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 
2006. évi SZJA 1%-ból származó felajánlások            337 372 Ft 
Központi költségvetési szervtől:                
Miniszterelnöki Hivatal  
Magyar-ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és  
kulturális együttműködési konferencia 865 000 Ft 



 

Pályázati úton kapott támogatás: 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Működési célú támogatás    1 300 000 Ft 
Nemzetközi Üveg Bizottságban való tagságra 50 000 Ft 
„Az építés fejlődéséért” Alapítvány 
Építőanyag című folyóirat 2007. évi kiadására 400 000 Ft 
Egyéb szervezetektől kapott támogatás: 
Belföldi támogatás 
Magyar–ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és  
kulturális együttműködési konferencia       100 000 Ft 
Külföldi  támogatás   
XXII. Téglás Napok             124 755 Ft 
Üvegipari Szakmai Konferencia           494 700 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.  

 
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudományos eredmények közzétételének, azok 
megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadóülések, valamint más tudományos 
rendezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki: 
 Beton Ankét, Dr. NEHME Salem Georges előadása „Betontechnológia az RHK Kht. Kiégett 
Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) II. ütem vasbeton szerkezetének építéséhez az MSZ EN 4798-
1:2004 alapján” és SPRÁNITZ Ferenc előadása „Kiscementtartalmú vibropréselt dolomitbetonok 
és nagyszilárdságú öntömörödő dolomitbetonok”címmel. Budapest, 2007. február 20. 

 Üvegipari Szakmai Konferencia, Budapest, 2007. április 24. 
 V. Díszítőkő Konferencia, Székesfehérvár, 2007. június 14. 
 Bányalátogatással egybekötött szakmai nap, Tállya, 2007. október 9. 
 XXII. Téglás Napok, Győr, 2007. október 26-27. 
 Üvegipari Szakmai Konferencia, Orosháza, 2007. október 30. 
 Beton Ankét „Különleges adalékszerek” címmel, Budapest, 2007. november 8.  
 XXIV. Cementipari Konferencia, Budapest, 2007. november 13. 
 Magyar–ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális együttműködés konferencia, 
Budapest, 2007. november 27. 

 
Szakmai műemlékvédelem témakörrel foglalkozott: 

 V. Díszítőkő Konferencia, Székesfehérvár, 2007. június 14. 
  

Környezet- és természetvédelem témakörrel foglalkozott: 
 Üvegipari Szakmai Konferencia, Budapest, 2007. április 24. 
 XXIV. Cementipari Konferencia, Budapest, 2007. november 13. 
  

           Az EU integráció elősegítése érdekében a következő rendezvényeken szerepelt a téma:  
 XXIV. Cementipari Konferencia, Budapest, 2007. november 13. 
 Magyar–ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális együttműködés konferencia, 
Budapest, 2007. november 27. 

 
Az Építőanyag című folyóirat megfelelően szolgálta az Egyesülethez tartozó szakmák tudományos 
területei iránt érdeklődők igényeit. 
 
Összefoglalva rögzíthető, hogy a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2007. évben megfelelt az 
Alapszabályában rögzített közhasznúsági feltételeknek. 
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Ellenőrző Bizottsági jelentés 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról 
 
 
I. Általános megállapítások 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő u. 68.) 2007. naptári évre elkészítette a számviteli 
törvény (8. §, és 9. §) szerinti egyszerűsített éves beszámoló Mérlegét és Eredmény kimutatását (Egyéb szerve-
zetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját). 
 
Feladatomat képezte a beszámoló felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy az megfelel-e a számviteli tör-
vény előírásainak, az általános számviteli elveknek és az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad-e. 
 
A 2007. évi egyszerűsített éves beszámoló – általános – megbízhatóságának ellenőrzése keretében vizsgáltam és 
értékeltem: 

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

 
Az Egyesület 2007. évi beszámolójának alkalmazott formája a Számviteli tv. szerint az egyszerűsített éves be-
számoló (mérleg és eredmény kimutatás). 
 

– A mérlegben és eredmény kimutatásban szereplő adatok egyeznek a főkönyvi kivonat és analitikus nyil-
vántartásokban szereplő összegekkel. Pontos kimutatások készültek az immateriális javak és tárgyi esz-
közök, gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök bruttó-nettó értékek és értékcsökkenések ala-
kulásáról. Az érték nélküli tárgyi eszközök leltár szerinti felsorolását is mellékelték. 

 
Az Egyesület 2007. december 31-i egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredmény kimutatása összességé-
ben megfelel a számviteli törvény előírásainak és alkalmas arra, hogy azt – jóváhagyás után – letétbe helyezzék. 
 
II. Részletes megállapítások 
 
Az Egyesület 2007. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásáról készített és ren-
delkezésemre bocsátott számszaki beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását a kapcsolatos vizsgálatom meg-
állapításai alapján az alábbiakban: MÉRLEG és EREDMÉNY KIMUTATÁS sorrendben ismertetem és értéke-
lem. 
 
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. Részletes 
kimutatás készült a bruttó érték, valamint az értékcsökkenés változásáról. 
Az immateriális javak 100 E Ft-os növekedését (ÉPA kiadói jog) és egy kis értékű számítástechnikai eszköz 
(Laserjet HP 1018 nyomtató) vásárlását 47 E Ft számolták el. 
Selejtezésre kerültek a már nulla értékre leírt eszközök közül a gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök 
és kis értékű berendezések, felszerelések is. Eredeti beszerzési értékük 502 E Ft volt. Éves elszámolás 
értékcsökkenés 172 E Ft-tal csökkentette az eszközök könyvszerinti értékét. 
Év végén befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkeztek. 
 
A befektetett eszközök mérlegtételeiben bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Adatok: E Ft-ban 
 Nyitó érték Záró érték Változás +/– 
Immateriális javak   25 53 +28 
Tárgyi eszközök  119 65 –54 
Befektetett eszk. összesen:  144   118 –26 
 



 
Értékhelyesbítést az Egyesület nem számolt el. 
A mérlegben kimutatott befektetett eszközöket megfelelő részletezéssel dokumentálták. 
 
1.2. A forgóeszközök alakulása 
A forgóeszközök állománya az alábbiak szerint alakult: 

Adatok: E Ft-ban 
 Nyitó érték Záró érték Változás +/– 
Követelések  1257   135 –1122 
Pénzeszközök  2693 5189 +2496 
Összesen:  3950 5324 +1374 
 
A követelésként a mérlegben csak a vevőtartozás szerepel 135 E Ft. 
A nyitott vevőkövetelések mérleg-fordulónap utáni kiegyenlítése (a mellékelt szöveges megjegyzés szerint) egy 
vevő kivételével megtörtént. 
Vevőállomány az analitikus nyilvántartással egyezően 477 E Ft. 
Vevők minősítése alapján a mérleg-fordulónapján fennálló tartozásokra három vevőnél értékvesztést számoltak 
el 342 E Ft összegben. A mérlegben kimutatott követelésben szerepel a Durell Kft. 12,5 E Ft túlfizetése (2007. 
januári tétel), melyet vissza kell utalni. 
A behajthatatlan követeléseket a korábban elszámolt értékvesztéssel szemben a vevőállományból kivezették. 
A pénzeszközöket egyeztető dokumentumokkal támasztották alá. 
 
1.3. Aktív időbeli elhatárolások 
A mérlegben kimutatott érték 284 E Ft. Ide számolták el helyesen: a kamatbevételek arányosított, tárgyidőszakra 
jutó összegét (52 E Ft) és a beszámolási időszakra vonatkozó ÉPA hirdetési és előfizetési összegét (232 E Ft). 
A mérlegben szereplő eszközök dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő. 
 
1.4. Kötelezettségek elszámolása 
A mérlegben csak rövid lejáratú kötelezettség szerepel, összesen 787 E Ft. Ebből szállítói tartozás 80 E Ft, adó 
és járulékfizetési kötelezettség  691 E Ft, egyéb kötelezettség 16 E Ft. A részletes kimutatás szerint határidőn túli 
kötelezettség nincs. 
 
1.5. Passzív időbeli elhatárolások 
Mérleg szerinti összege 1452 E Ft, ami a tárgyévet terhelő költségek és bevétel elhatárolása. 
A mérlegben szereplő források dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő. 
 
2. Az egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY KIMUTATÁSÁ-nak értékelése 
 
Az Egyesület összes bevétele: 

Adatok: E Ft-ban 
 Előző év Tárgyév Eltérés 
Közhasznú tevékenységből 22 673 16 200   –6473 
Vállalkozási tevékenységből 660 0 –660 
Összes bevétel: 23 333 16 200 –7133 
 
Az Egyesület összes költsége: 

Adatok: E Ft-ban 
 Előző év Tárgyév Eltérés 
Közhasznú tevék. ktg. 23 141 18 768   –4373 
Vállalkozási tevék. ktg. 306 0 –306 
Összes ráfordítás: 23 447 18 768 –4679 
 
A beszámolási évben a társaság csak közhasznú tevékenységet folytatott. 
A közhasznú tevékenység bevétele az előző évhez képest jelentősen 29%-kal csökkent, míg a szemben álló 
költségek 19%-kal csökkentek. 
 
Közhasznú tevékenység eredménye: 
– bevétel 16 200 E Ft 
– ráfordítás 18 768 E Ft 
Eredmény: –2 568 E Ft  veszteség 



 
Az Egyesület éves bevétele jelentősen elmaradt a tervezettől. A költségeket nem tudták ilyen arányban 
csökkenteni. A veszteség jelentős része ennek a következménye. 
 
Tervezett bevétel: 24 000 E Ft tervezett költség: 23 605 E Ft 
Tény bevétel: 16 200 E Ft tény költség:                18 769 E Ft 
Eltérés: –7 800 E Ft eltérés:                –4 836 E Ft   
 
Az eredmény összetevőin belül: 
– A működés tényleges bevétele kevesebb, költsége pedig meghaladta a tervben előirányzott összeget. Elszámolt 
veszteség –3609 E Ft. 
– A rendezvények, szerződéses munkák nyeresége (402 E Ft-tal) elmaradt a tervezettől, az elért eredmény 1598 
E Ft nyereség. 
– Az Építőanyag újság bevétele közel egymillió forinttal kevesebb a tervezettnél, így ez a tevékenység is –557 E 
Ft veszteséget okozott. 
 
Ha év közben a bevételek csökkennek, a költségeket folyamatosan figyelni kell a veszteség elkerülése 
érdekében. 
 
III. Összefoglaló értékelés 
 
Az Egyesület mérlege és eredmény kimutatása összességében a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet 
tükrözi. 
 
A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
 

 Dr. Dani Sándorné 
 az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ellenőrző Bizottsági jelentés 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2007. évi közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról 
 

 

A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő utca 68.) 2007. évi beszámolójához elkészítette a 
közhasznú jelentést. 
 
A jelentés részletesen bemutatja, a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2007. évi tevékenységét, gazdálkodását, 
az Alapszabályban rögzített közhasznúsági feltételeknek való megfelelést. 
 
A 2007 évről szóló jelentést elfogadom. 
 

 

Dr. Dani Sándorné 
az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
 



Beszámoló és előterjesztés 
a 2007. évi költségvetés teljesítéséről 

és a 2008. évi költségvetési előirányzatról 
 
Az Egyesület 2007. évi költségvetési előirányzatát a 2007. május 16-i XXX. Küldöttgyűlés a következő 
összefoglaló adatokkal hagyható jóvá: 
 

E Ft 
Tevékenység Bevétel  Költségráfordítás Eredmény 
Működés 10 500 12 455 –1 955 
Rendezvények 11 000 9 000 2 000 
Építőanyag szaklap 2 500 2 150 350 
Egyesület összesen 24 000 23 605 395 
 
Az Egyesület 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának Eredmény-kimutatása szerint: 
 
 az összes bevétel 16 200 E Ft 
 az összes ráfordítás 18 768 E Ft 
Az Egyesület 2007. évi közhasznú eredménye –2 568 E Ft 
 
A tényleges eredményt az előirányzattal egybevetve megállapítható, hogy Egyesületünk 2007. évi eredménye   
(–2 568E Ft+395 E Ft) 2963 E Ft-tal elmaradt az előirányzattól. 
Az eredményt a bevételek és kiadások tervhez viszonyított alakulása a következők szerint befolyásolta: 
 

 E Ft 
 Tervezett Tényleges Eltérés 
Bevételek 24 000 16 200 –7 800 
Költségráfordítás 23 605 18 768 –4 837 
 395 –2 568 –2 963 
 
 
A tervhez viszonyított 2 963 E Ft eredményelmaradás több tényező együttes hatására következett be. Az 
előirányzathoz képest a költségek és ráfordítások 4837 E Ft-os megtakarításával szemben a bevételek kiesése 
7 800 E Ft-ot tett ki. 
Az Intéző Bizottság az év folyamán több alkalommal foglalkozott az Egyesület bevételeinek és költségeinek 
alakulásával. Ennek megfelelően súlyponti feladatként kezelte a taglétszám növelését, a pártoló jogi személy 
tagság bővítését, pályázatok készítését és benyújtását, egyesületi és szakosztályi rendezvények szervezését, 
egyéb közhasznú tevékenység végzésének lehetőségét, az Egyesület lapjához elnyerhető különböző támogatási, 
szponzorálási lehetőségeket. 
Az Egyesületnek bevétele csak közhasznú tevékenységhez kapcsolódott, 2007. évben vállalkozási tevékenysége 
nem volt. 
A Vezetőség által tett intézkedések, a beszámolóban részletezett körülmények miatt is bekövetkezett a bevéte-
leknél a jelzett mértékű elmaradás. 
Számszerűsítve a bevételek az alábbi összetételben valósultak meg: 
 

E Ft 
Megnevezés Előirányzat Tényleges Eltérés 
Egyéni tagdíjak 850  693  –157 
Jogi tagdíjak 4 800  4 443  –357 
Közhasznú rendezvények bevétele 11 000  5 102  –5 898 
Közhasznú egyéb szolg. árbevétele 300  507  207 
Közhasznú önálló kiadvány árbevétele 2 500  1 579  –921 
Költségvetési támogatás SZJA 1%-a 350  337  –13 
Támogatás központi költségvetésből   865 
Támogatás egyéb jogi személytől 4 000  100  –666 
Külföldi személytől kapott támogatás   619 
Pályázati bevételek   1750  
Kamatbevételek 200  205  5 
 24 000  16 200  –7800 
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Megállapíthatóan az előirányzathoz viszonyított 7800 E Ft bevétel-elmaradás 76%-át a közhasznú rendezvények 
5898 E Ft-os elmaradása okozza. Számottevő a közhasznú kiadványunk (Építőanyag) bevétel elmaradása is. A 
szigorodó pályázati feltételek a szerényebb mértékben elnyerhető egyéb támogatások negatív kihatása 666 E Ft 
volt. A jogi tagdíjak az intenzív kapcsolatépítés mellett is mintegy 360 E Ft-tal elmaradtak az előirányzattól, 
mintegy 160 E Ft-tal kevesebb egyéni tagdíj bevételt értünk el. 
Az Egyesület működését meghatározó három fő terület bevétel, költség és eredmény adatai az alábbiak. 
 

E Ft 
 Bevételek Költségráfordítás Eredmény 
 Terv Tény Terv Tény Terv Tény 
Működés 10 500 9 512 12 455 13 120 –1 955 –3 608 
Rendezvények 11 000 5 109 9 000 3 511 2 000 1 598 
Építőanyag 2 500 1 579 2 150 2 137 350 –558 
 24 000 16 200 23 605 18 768 395 –2 568 
 
Az Egyesület Intéző Bizottsága értékelte a gazdálkodási mutatók fentiek szerinti alakulását és arra a követke-
tésre jutott, hogy alapvetően a bevételek növelését szolgáló lehetőségek feltárására kell a jövőben a hangsúlyt 
helyezni. Részletesen elemezte a költségek alakulását is. E téren továbbra is a takarékosságra az ésszerű 
költséggazdálkodásra kell törekedni. Mindezek mellett is az Egyesület megőrizte pénzügyi egyensúlyát. Fizetési 
kötelezettségeinek határidőben eleget tett, lejárt tartozása nincs. 
 
A 2008. évi költségvetés előterjesztése 
 
Az Intéző Bizottság állásfoglalása alapján 2008. évben mindenképpen kívánatos az Egyesület saját tőkéje 
további csökkenésének elkerülése. Ennek érdekében a következő összefoglalt költségvetés elfogadását javasolja 
a Küldöttgyűlésnek: 
 

E Ft 
Megnevezés Bevételek  Költségráfordítás Eredmény 
Működés 11 500 13 000 –1500 
Rendezvény, szerződéses munka 7 000 5 000 2 000 
Építőanyag szaklap 1 700 2 250 –500 
Egyesület összesen 20 200 20 200 0 
 
A nulla szaldós eredmény elérése érdekében 2007. évhez képest a bevételeket 4000 E Ft-tal szükséges növelni 
úgy, hogy a költségek csupán 1432 E Ft-tal növekedhetnek. 
Egyesületünk működtetése szempontjából meghatározó jelentőségű a jogi tagdíjak megegyezés szerinti össze-
gének beérkezése, az egyéni tagdíjak befizetése. 
Az Egyesület Titkárságának kiemelt feladata színvonalas pályázatok készítése és az elnyerhető pályázati 
összegek növelése. Bevételeink növelésénél számítunk arra, hogy a MTESZ 2008. évben teljesíti a Szövetségi 
Tanács 7/2007. sz. határozatában Egyesületünk részére meghatározott 2930 E Ft tagegyesületi támogatás 
kiutalását. 
Az Egyesület szakosztályainak céltudatos előkészítő, szervező munkával biztosítaniuk kell olyan rendezvények 
megvalósítását, amelyeken a fizető pártolók és résztvevők száma az elmúlt évit meghaladja. A Vezetőség és a 
Titkárság megkülönböztetett tevékenységét képezi a fizetőképes szerződéses munkalehetőségek feltárása és 
megvalósítása. Az Építőanyag szaklap előállításának és terjesztésénél törekedni kell arra, hogy az előirányzott 
veszteségen belül maradjon. 
A bevételek és költségek egyensúlyban tartása azért is szükséges, hogy az Egyesület a meglévő pénztar-
talékainak felhasználására ne kényszerüljön. Az Intéző Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a 2007. évi 
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és az Egyesület 2008. évre vonatkozó költségvetési előirányzatát, a 
gazdálkodás, a pénzügyi helyzet egyensúlyának biztosítása érdekében teendő intézkedéseket fogadja el. 
 
 
 
   Koska János 
   főtitkárhelyettes 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Az Etikai Bizottság beszámolója a 2007 évről 
 

 

A Bizottság a 2007. év folyamán egy alkalommal ülésezett. Az ülés napirendjén szerepelt a jövő évi munkaterv 
összeállítása. A Bizottsághoz etikai ügy megtárgyalására felkérés nem érkezett. 

 
 
 
 Juhász Béla 

 az Etikai Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 

A Minősítő Bizottság beszámolója a 2007 évről 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Minősítő Bizottsága a felülvizsgált és átdolgozott Szakértői Szabályzat 
szerint tevékenykedik.  
 
Az jelenlegi szabályozás megfelel az érvényes jogszabályi környezetnek. 
  
Az Egyesület Minősítő Bizottsága döntése alapján Egyesületünk az elmúlt években 79 tagtársunknak 
adományozta az SZTE szakértője címet. A bejegyzett szakembereknek Egyesületünk Szakértői Oklevelet adott. 
 
 
 
 Serédi Béla 
 a Minősítő Bizottság elnöke 
  
 



 

Beszámoló a Beton Szakosztály 
2007. évi munkájáról és a 2008. évi tervekről 

 
 

Beszámoló a 2007. évi munkáról 

A Beton Szakosztály 2007. február 20-án a MTESZ Budai Székházában ankétot tartott. Az ankéton  

– Asztalos István tartott tájékoztatót az SZTE 2007. május 16-i Tisztújító Közgyűlésének 
előkészítéséről. Ezt követően  

– Dr. Salem Georges Nehme (BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék) a „Betontechnológia az 
RHK Kht. Kiégett kazetták átmeneti tárolója (KKÁT) II. ütem vasbeton szerkezetének építéséhez az 
MSZ EN 4798-1:2004 alapján” és 

– Spránitz Ferenc (Dolomit Kft., Gánt) a „Kiscementtartalmú vibropréselt dolomitbetonok és 
nagyszilárdságú öntömörödő dolomitbetonok” 

címmel tartott előadást. 

Az SZTE 2007. május 16-i Tisztújító Közgyűlésének Jelölő Bizottsága elnöki feladatait a Beton Szakosztály 
elnöke látta el. A Tisztújító közgyűlés az SZTE főtitkárául újból Asztalos Istvánt, a Beton Szakosztály tagját 
választotta meg. 

A Beton Szakosztály szakmai támogatója volt a 2007. május 31-én, a Magyar Betonszövetség által megrendezett 
„A beton minősége” című konferenciának, amelyet a Pataky Művelődési Központban tartottak meg. A 
konferencián a Beton Szakosztály tagjai közül hárman (Boros Sándor, dr. Liptay András, dr. Zsigovics István) 
tartottak előadást. A levezető elnök Asztalos István volt. 

A Beton Szakosztály 2007. november 8-án a MTESZ Budai Székházában „Különleges adalékszerek” címmel 
ankétot tartott. A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Bizottsága által elfogadott szabadon választható 
továbbképzési programnak számító rendezvényen 50 fő vett részt. Az ankéton  

– Pethő Csaba (MC-Bauchemie Kft.) a „Látszóbetonok technológiai kérdései”  
– Szautner Csaba (Mapei Kft.) a „Megnövelt hatóidejű folyósítók” 
– Asztalos István (Sika Hungária Kft.) „Az úszóbetonok  adalékszere” 

címmel tartott előadást. A rendezvény támogatói kiállításon mutatták be korszerű termékeiket. 

Dr. Salem Georges Nehme, a Beton Szakosztály tagja, 2007-ben Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésben 
részesült.  

Spránitz Ferenc, a Beton Szakosztály tagja, 2007-ben MTESZ Emlékérem kitüntetésben részesült. 

A Beton Szakosztály részt vett a Magyar Szabványügyi Testület következő Műszaki Bizottságaiban folyó 
szabványosítási munkában, és azt 2008-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” 

2008. évi tervek 

A Beton Szakosztály 2008. április 10-én a MTESZ Budai Székházában a „Beton tulajdonságai magas 
hőmérsékleten” címmel tart ankétot. Az ankét a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált, pontot érő 
rendezvény. Az ankéton elhangzó előadások a következők: 

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

–  Lublóy Éva (BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék): „Építőanyagok viselkedése magas 
hőmérséklet hatására”  

–  Fehérvári Sándor (BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék): „Az alagút tűz természete és 
hatása a betonfalazat cementkövére”  

A Beton Szakosztály társrendezőként részt vesz az MTA Építéstudományi Bizottság Építőanyag Kémia 
Albizottsága, a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar 
tagozata, mint főrendezők mellett, a Magyar Tudományos Akadémián 2008. június 23-án, „Betonszerkezetek 



 

tartóssága” címmel megrendezésre kerülő egész napos tudományos konferencián. A Konferencián az SZTE 
Betonszakosztály számos tagja tart előadást. 

A Beton Szakosztály a tervek szerint ősszel, később meghatározandó időpontban, „Különleges betonok és 
körülmények a mélyépítésben” címmel rendez ankétot a MTESZ Budai Székházában. A téma főként az M4 
metró építése körül forogna, bemutatva az ott használt különleges betonokat és körülményeket. 

A Beton Szakosztály őszi, esetleg 2009. tavaszi tervei között szerepel a napjainkban zajló hídépítési és 
hídfelújítási betonok, vasbetonok, feszített vasbetonok alkalmazása tapasztalatainak megvitatása is.   

 

 

 Dr. Kausay Tibor Dr. Borosnyói Adorján 
 a  Szakosztály elnöke a  Szakosztály titkára 

 

   

 



Szilikátipari Tudományos Egyesület Cementszakosztályának 
2007. évi tevékenysége 

 
 
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Cementszakosztálya 2007-ben is megrendezte a hagyományossá vált 
Cementipari Konferenciát. 
 
 
2007. november 13-án Budapesten került megrendezésre a XXIV. Cementipari Tudományos Konferencia 
 
A Konferencia témái: 
 

• Műszaki fejlődés a Cementiparban 
• Távlati elképzelések a környezetvédelem területén 

 
 
Ezen belül az alábbi témakörökben osztották meg tapasztalataikat a résztvevők: 
 
Minőség 

 
 Nedves granulált kohósalak felhasználása a cementőrlésnél 
 A klinkerek ásványi összetételének meghatározása különböző módszerekkel 
 A nyersvonalon beépített elemző készülés szerepe a kemenceliszt összetételének beállításánál 

 
 
Technológia 

 
 Műszaki fejlődés a cementiparban 
 A beremendi bánya művelési tervének újragondolása 
 Diagnosztika alkalmazása az elektrofilter ventillátoroknál 

 
 

Környezetvédelem 
 

 SNCR alkalmazásának hatása az ammónia kibocsátásra 
 A beremendi bánya művelési tervének újragondolása 
 Az integrált szennyezés-megelőzéstől és csökkentéstől a kibocsátás kereskedelemig 

 
 
2008. évi terv 
 
Cementipari Napok megrendezése. 
Soron következő ülések, melyben a cementipar aktuális témái kerülnek napirendre. 
 
 
 
 
 

 Sáros Bálint Bocskay Balázs 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára 
 



                                   
   Szilikátipari Tudományos Egyesület 

                                          Finomkerámia Szakosztálya 
           Beszámoló a Szakosztály 2007. évi munkájáról és a 2008. évi javaslatokról 
 
 
 
A Szakosztály célkitűzése 
 
A Szakosztály a finomkerámiával foglalkozó szakembereket kívánja összefogni, és fórumot biztosítani 
számukra. A kutatási, fejlesztési, gyártási, ellenőrzési és oktatási területen az országban szétszórtan dolgozó 
szakemberek a rendezvényeinken találkozhatnak, megismerhetik és megvitathatják egymás problémáit, 
értesülhetnek az iparágat érintő új fejlesztésekről és kutatási eredményekről.  
 
 
Szakosztályi rendezvény 2007 évben 
 
A Szakosztályi munka kizárólag központi rendezvényeken folyik.  
Programunkat úgy kellett ezért összeállítani, hogy azok az iparág szinte valamennyi területén érdeklődésre 
tartsanak számot.  
A rendezvényt az elmúlt évekhez hasonlóan egy naposra terveztük, hogy minél szélesebb körben tudjanak 
eljönni szakembereink. 
2007. márciusában az új szakosztályvezetés megválasztásával összekötve, szakosztályi ülés keretében tartottuk 
meg a tavaszi rendezvényünket, amelyet a Szilikátipari Tudományos Egyesület Tégla- és Cserép Szakosztályával 
közösen szerveztünk. 
A rendezvényen, amely egyben a Drayton Beaumont cégcsoport kelet-európai szemináriuma is volt, a 
résztvevők megismerkedhettek a durva és a finomkerámia ipar egyik legfontosabb technológiai területén az 
elmúlt években született technikai, energetikai és környezetvédelmi újdonságokkal. A konferencia főbb 
témakörei az alábbiak voltak: 
– Égető kemencék finom és műszaki kerámiákhoz 
– Durvakerámia ipari égetőkemencék bemutatása 
Az őszre tervezett konferenciánk egyeztetési problémák miatt elmaradt. 
2007 évben is aktívan részt vettünk más szervezetek által kezdeményezett, főleg környezetvédelmi feladatok 
egyeztetésében, javaslatok kidolgozásában. 
 
 
A Szakosztály 2008 évben tervezett tevékenysége 
 
2008 évben is két rendezvényt tervezünk. A tavaszi rendezvényünk a különböző finomkerámiai masszákhoz 
alkalmas alapanyagok vizsgálatával, ezek folyósíthatóságával kívánunk foglakozni. Az őszi rendezvény témája 
még nem került véglegesítésre, várjuk tagjainktól a javaslatokat. 
2008-ben külföldi szakmai utat nem tervezünk.  
 
 
 
               Melegné Kiss Katalin Tóth Lajos 
 a Szakosztály elnöke  a Szakosztály titkára 
 



 
 

Kő- és Kavics Szakosztály 2007. évi beszámolója 
 

 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2007. évi munkáját A Magyarhoni Földtani 
Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályával, 2007 januárjában közösen tartott, már-már 
hagyománynak tekinthető évnyitó rendezvényünkön elfogadott munkaterv alapján végezte. A Szakosztály 
célkitűzéseinek megfelelően olyan rendezvényeket terveztünk, melyek alkalmasak arra, hogy az országban 
szétszórtan tevékenykedő kollégáink a szakmai megbeszélések mellett a személyes kapcsolatok ápolására is 
lehetőség legyen. Hasznosnak ítéltük a 2007-ben Székesfehérváron megrendezett Díszítőkő Konferenciát. 2008. 
október 2-án szeretnénk megtartani a Kő- és Kavicsbányász Napot Budapesten. 
 
2007. június 11-én a Kő és Kavics Szakosztály, a Magyar Kőszövetség, a Magyar Geológiai Szolgálat és a 
Magyarhoni Földtani Társulat közösen rendezte meg Székesfehérváron az V. Díszítőkő Konferenciát. A 
konferencián közel 100 fő jelenlétével magas szakmai előadás-sorozatot hallhattunk a hazai díszítők-ipar 
helyzetéről, lehetőségeiről. 
 
A Díszítőkő Konferenciánk, hagyományosan kétévenként kerül megrendezésre, valamely hazai nagyvárosban. 
Az egynapos rendezvényen tagtársaink mind a szakmai programokban, előadásokban, mind pedig a rendezvény 
szervezésében tevékenyen kivették a részüket. Szakmai előadásokat hallhattunk kutatási eredményeikről az 
egyetemi hallgatóktól, doktoranduszoktól, valamint az iparág neves szakembereitől egyaránt.  
 
2007. májusában részt vettünk a Zalakaroson megrendezésre került Bányászati Szakigazgatási Konferencián. 
 
2007. szeptember 9-én tartottuk közel 50 fővel Tállyán a COLAS-Északkő Kft. vendégszeretetét élvezve a 
Kőbányászati szakmai napunkat, melyen színvonalas előadások és komoly szakmai viták mellett a COLAS-
Északkő Kft. új, akkreditált laboratóriumát is megtekinthettük. 
 
2007. december 6-án tartotta a Szakosztály a hagyományos évzáró rendezvényét, melyen értékeltük az év 
eseményeit és megbeszéltük a 2008. évre szóló munkatervet.  
 
2008. április 10-én szakosztályunk társszervezésével megrendezésre kerül a DEKORSTONE díszítőkő-ipari 
szakmai konferencia. 
 
2008. májusában részt kívánunk venni a Bányászati Szakigazgatási Konferencián, ahol a MAUT kőbizottság 
eddigi munkájáról előadást tartunk. 
 
2008. október 2-ra tervezzük a Kő és Kavicsbányász Nap 2008. elnevezésű konferencia megszervezését 
Budapesten.  
 
A Szakosztály 2007-ben is részt vett a Magyar Szabványügyi Testület építési kőanyagokkal és zúzottkövekkel 
foglakozó bizottsági munkájában, valamint a MAUT kőbizottságában. 
 
A Szakosztály képviseli a MTESZ Központi Környezetvédelmi Bizottságában a Szilikátipari Tudományos 
Egyesületet. A bizottsági munkáról, az üléseken elhangzottakról, illetve a tennivalókról az Intéző Bizottságot 
tájékoztattuk. 
 
Örömünkre szolgált továbbá, hogy tagtársaink aktívan részt vesznek a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia 
Tanszéken futó Kőipari Szakmérnöki képzés munkájában, melynek immár harmadik évfolyama várhatóan 2008 
szeptemberében indul.  
 
 
 
 Dr. Gálos Miklós Kárpáti László 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára 
 



A Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő Szakosztálya 
2007. évi tevékenységéről 

 
 
A szakosztály tevékenységét a korábbiaknak megfelelően, az SZTE céljaival összhangban végezte. 
 
Az SZTE tisztújító közgyűlésével kapcsolatban első kibővített vezetőségi – lényegében tag – gyűlésre 2008. 
január 29-én került sor, ami egyben a szakosztály tisztújító közgyűlése is volt. 
 
Dr. Rudnyánszky Pál szakosztályi elnök egészségi állapotára tekintettel lemondott vezetői megbízatásáról. 
A szakosztály vezetése az alábbiak szerint módosult: 
 
Örökös tiszteletbeli elnök: dr. Rudnyánszky Pál 
Szakosztály vezető: Pataky Elemér 
Szakosztály titkár: Kosztrián János 
A szakosztály korábbi vezetősége megerősítést nyert. 
A szakosztályi küldöttek: dr. Baksa Csaba 
 Bakos József 
 Jákó Klára 
 Regenhart Péter 
 
A szakosztály részt vett a tisztújító közgyűlésre való felkészülésben, elkészítette jelentését a 2004–2006. évi 
tevékenységéről. 
 
Fontosabb rendezvények voltak: 
  
2007. február 14. 
Építészek és Mérnökök V. Épületszigetelési Konferenciája. Közös rendezvény a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel és a VILLAS-szal.  
 
2007. április 17. 
2007. szeptember 11. 
A 2008. szeptemberben sorra kerülő VI. Perlit Nemzetközi Konferencia és Kiállítás (50. éves a magyar perlit) 
előkészítő ülése, Szervező Bizottság alakítása. 
 
2007. június 26. 
Kibővített ünnepi ülés: a Perlit Kiállítás 5 éves évfordulójáról. 
 
2007. november 27. 
Nemzetközi Konferencia: a Magyar–ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális együttműködés 10 éves 
évfordulója alkalmából. 
A magyar–ukrán együttműködés keretében került sor korábban a Munkácsi Várban Petőfi és II. Rákóczi Ferenc 
múzeumi szoba kialakítására, amit október folyamán Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Viktor Juscsenko 
ukrán elnök nagy elismeréssel látogatott meg. 
 
A szakosztály korábbi kapcsolatait fenntartotta a társegyesületekkel, nevezetesen: 
 az Építéstudományi Egyesülettel, 
 az ÉVOSZ-szal, 
 a MÉASZ-szal, 
 az Épületenergetikai Tanácsadó Szolgálat Alapítvánnyal. 
 
Pataky Elemér részt vesz a Magyar Szabványügyi Testület munkájában. 
 
Az Építők Napja alkalmából Bakos József szakosztályi vezetőségi tag Miniszteri Elismerő Oklevél kitünte-
tésben részesült. 
Az Építőanyag című lapban a szakosztály szervezésében az alábbi közlemények jelentek meg: 
 
 
 



2007/2.  szám: 
Dr. Rudnyánszky Pál: Somogyi László 75 éves, 
Haraszti László: Ismét találkozott az építész és mérnök szakma a VILLAS V. Épületszigetelési Konferencián. 
Dr. Rudnyánszky Pál: Ötéves a ,,Magyar perlit története” kiállítás. 
 
2007/3.  szám: 
Megemlékezés dr. Kocsis Ferencről. 
Dr. Petró Bálint: Megemlékezés a Perlit kiállítás ötéves évfordulójáról. 
Dr. Rudnyánszky Pál: ,,Bemutatkozás Kárpátalján – 1997” újabb eredménye (Gyurcsány Ferenc látogatása). 
Regenhart Péter: Céhmester Alapítvány. Tájékoztató az ipari hőszigetelési szakterület tevékenységéről. 
Böröczffy István: Gondja van a nedvességgel vagy a penésszel? 
 
2007/4.  szám: 
Dr. Baksa Csaba: Magyar–ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális együttműködési konferencia. 
 
 
 
 

 Pataky Elemér Kosztrián János 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára  

 
 



Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály  
2007. évi tevékenységéről 

 

 

Szakosztályunk célkitűzése olyan szakmai konferencia megszervezése volt, amelyen az iparág szakemberei a 
hazai és külföldi cégek előadásai által új technológiai és gyakorlati ismeretekhez juthatnak. 
 
A szakosztály az előző évekhez hasonlóan arra törekedett, hogy szoros együttműködést alakítson ki a szakmai 
szövetségekkel – elsősorban a Magyar Téglás Szövetséggel –, amelynek keretében a Szövetség az iparág 
érdekképviseleti feladatait látja el, szakosztályunk pedig a rendezvények szervezésében és lebonyolításában 
vállal szerepet. 
 
Ennek szellemében rendeztük meg 2007. október 26–27-én Győrben – a Magyar Téglás Szövetséggel közösen – 
a XXII. Téglás Napokat, ahol a szakmai előadások mellett lehetőség nyílt a személyes kapcsolatok 
elmélyítésére, ill. új kapcsolatok létrehozására. 
 
Az előadások során a résztvevők igen hasznos információkat kaptak: 
– a lakáspolitika aktuális kérdéseiről; 
– a megfelelés-igazolás rendszeréről; 
– a Pannon Egyetemen és a Miskolci Egyetemen folyó oktatási és kerámiaipari kutatási  
tevékenységről. 
 
A konferencia második napjának programja a TONDACH Magyarország Zrt. Csornai Cserépgyárának 
megtekintésével indult, majd a résztvevők meglátogattak Szanyon egy magánkézben lévő téglás múzeumot. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 2007-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. 
 
Ez utóbbi szakbizottság munkájában szakosztályunk szakemberei ebben az évben is aktívan közreműködtek. 
 
Az SZTE felterjesztésére Építők Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Sopronyi 
Gábor, szakosztályunk titkára. 2007-ben lett az Egyesület Örökös tagja Fazekas András. 
 
2008. évben is egy nagyrendezvényt tervezünk, a Magyar Téglás Szövetséggel együttműködve, a XXIII. Téglás 
Napokat, amelynek témáját és időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 
 
 
 
 
 Kiss Róbert  Sopronyi Gábor 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára 



 

Szilikátipari Tudományos Egyesület 
Üvegszakosztály 

Beszámoló a 2007. évi munkáról 
 

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

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

3. Szakosztályi rendezvények: 
a) Konferenciák:  

Idő-
pont 

Hely Konferencia témaköre Résztvevők 
száma 

2007. április 
24. 

Budapest II. ker, 
Fő út 68. 

Beszámoló az ICG Környezetvédelmi 
munkabizottságának (TC-13) 2007.04.03-04-i budapesti, 
tavaszi üléséről.  
Üvegipari ágazat - Nemzeti Kiosztási Terv a 2008-2012 
időszakra, 2006. évi jelentési időszak tapasztalatai   
SCADA rendszerek szerepe a nagysorozatú üveggyártási 
technológiákban – Maxterm Kft. 
NiS hűtőszalagok alkalmazása az edzett üvegek 
gyártásánál – Antonini S.R.L.  

Kb. 50 fő 

2007. október 
30. 

GUARDIAN 
OROSHÁZA Kft.  
Orosháza, Csorvási 
út 31. 
 

Az Air Liquide technológiai megoldásai az üveggyártás 
széndioxid kibocsátásának csökkentésére. 
Float üvegek, üvegtípusok a GUARDIAN-től.  
2004. évi kemence átépítéskor végrehajtott 
energiatakarékossági, környezetvédelmi és technológiai 
fejlesztések eredményei, előnyei az üzemelés három éve 
alapján. 
Új fejlesztés a GUARDIAN orosházi gyárában, a 
bevonatos floatüveg és a bevonósor bemutatása. 
Gyárlátogatás két csoportban.  

Kb. 50 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 vezetőség valamelyik tagja az SZTE Intéző bizottsági és vezetőségi értekezletein a 
lehetőségekhez képest részt vett. 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: A résztvevők közelítő száma a fenti táblázatban a konferenciák mellett 
megtalálható. A konferenciák látogatottsága, a résztvevők érdeklődése az elmúlt évben is stabil volt, kb. 50 fő 
résztvevő volt a konferenciákon. A konferenciák színvonala kiemelendő mind szakmai tartalomra, mind az 
előadások színvonalára, mind az angol-magyar tolmácsolásra nézve. A konferenciákon való részvétel 2007-ben is 
díjmentes volt, ugyanis a konferenciák finanszírozása a technológiai és termék újdonságot bemutatkozó cégek által 
befizetett részvételi díjból történt. A gyárlátogatással együtt szervezett orosházi konferencia színvonalát, érdeklődők 
számát tekintve is kiemelkedő eseménye volt a 2007-es évnek. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Guardian 
Orosháza Kft. vezetőségének, hogy lehetőséget teremtettek Magyarország legkorszerűbb üveggyárának megtekin-
tésére és a szakmai konzultációra.  
 



 

A szakosztály tagjainak aktív részvételére továbbra is számítunk, szeretnénk azonban kérni, hogy a lehetséges 
programokhoz ötletet adva, illetve segítve kapcsolatfelvételt és a programszervezést jobban segítsék a vezetőség 
munkáját.  
 
Részvétel nemzetközi konferenciákon és munkabizottsági üléseken:  
2007.04.03-04-én: ICG TC-13 munkabizottsági ülésre Budapesten került sor, a GE Hungary ZRt. Budapest Váci úti 
Központjában, a színvonalas vendéglátásért és szervezésért köszönetünket fejezzük ki a GE Hungary ZRt. –
vezetőségének, Lipták Györgynek és Varga Zsuzsannának.  
Az őszi ICG TC-13 munkabizottsági ülésen, Párizsban Lipták György képviselte 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. 

A Slovak Glass Society (SGS) társegyesület együttműködésünkkel 2007 szeptemberben pályázatot nyújtott be a  
“9th  ESF conference: Glass – The challenge  for 21 century”  konferenciára, amely Trencen-ben  2008.06.22-24-én 
lesz megtartva, további információ a www.esg2008.sk  honlapon. 
 
6. Egyesületi Képviselet a szakosztály tagjainak a részéről: 
Az egyesület új képviselőit Lipták György – GE Hungary ZRt. és dr. Kovács Kristóf – Veszprémi Egyetem 
elfogadta a nemzetközi szervezetek vezetősége, a kapcsolat fenntartása folyamatos. 

Európai Üvegszövetség (ESG):  

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

Nemzetközi Üvegszövetség (ICG):  

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

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

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

TC-13: Környezetvédelem:  Képviselő: Lipták György 

TC-17: Régészeti:  Képviselő: Mester Edit 

TC-23: Képzés:  Képviselő: dr. Kovács Kristóf 
 
7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  
 2007-ben a szakosztály tagjai közül Gallé Gábor kapott Miniszteri Elismerő Oklevelet. 

 
2008. évre előirányzott javaslat 

1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

 
 2008. 04. 22-én: Üvegipari szakmai konferencia, szakosztályüléssel együtt. 
 2008. ősszel egy konferencia, témakör még tisztázásra vár.  

2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2008-ben: 
 

- lehetőség szerint: ICG/ESG konferenciák és TC munkabizottsági üléseken 
- “9th  ESF conference: Glass – The challenge  for 21 century ”  konferencia, Trencen,  2008. 06. 22-24. 
 

3. Más tevékenységre vonatkozó tervek: - 
 
 
 

 Tóthné Kiss Klára Lipták György 
 a Szakosztály elnöke a Szakosztály titkára 

 



Az ÉPÍTŐANYAG folyóirat 2007. évi értékelése 
 
 
2007. január 1-jétől Kiskovács Etelka családi okok miatt nem tudta vállalni a főszerkesztői teendőket, az új 
főszerkesztő Tóth-Asztalos Réka. 

A lap a szokásos évi 4 számmal jelent meg, 28-36 oldal terjedelemmel, plusz 4-5 oldal színes hirdetéssel, 
négynyelvű tartalomjegyzékkel (magyar, angol, német, orosz).  

Minden szakcikk angol nyelvű összefoglalóval (az angol nyelvű cikkek magyar nyelvű összefoglalóval) és 
angol-magyar nyelvű ábrafelirattal jelent meg. (2007-ben 3 angol nyelvű cikket közöltünk.) 

A 2007. évi számokban az alábbi témákkal foglalkozó cikkek jelentek meg.  

2007/1. szám cikkei: 
- volfram-karbid/kobalt bázisú keményfémek I, 
- kaolinit és metakaolinit szerkezete, 
- kalibrálási idő meghatározása kontrollkártyás módszerrel I, 
- a pilismaróti bánya rekultivációjához tartozó mérnöki munkák tervezése. 

2007/2. szám cikkei: 
- római kori falak anyaga, szerkezete és az építkezés periódusai Ulcisia Castra (Szentendre) katonai 

táborának területén, 
- őrőlhetőség meghatározása empirikus modellezéssel keverő-golyósmalmokban,  
- finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata, 
- bányaföldtani tapasztalatok a zalahalápi bazaltbányában, 
- kőzetjövesztés és a környezetvédelem javítása a megújult komlói kőbányában.  

2007/3. szám cikkei: 
- nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I, 
- aszfalt fillerek kiválasztása hidrofil tulajdonságaik összehasonlítása alapján, 
- kőszerkezetek megerősítése, felújítása, 
- kalibrálási idő meghatározása kontrollkártyás módszerrel II, 
- tájékoztató az ipari hőszigetelési szakterület tevékenységéről, 
- Gondja van a nedvességgel vagy a penésszel? 

2007/4. szám cikkei: 
- kromátszegény cementek előállításának cementkémiai és - technológiai kérdései (I), 
- beton zsugorodásának korszerű ellensúlyozása egy kombinált adalékszer rendszerrel, 
- történeti habarcsok datálási lehetőségei a „hidraulikus tényező” alapján, 
- üveghulladék, mint alapanyag az üveggyárak hulladékgazdálkodásában, 
- az üveghulladék gyűjtés, kezelés, hasznosítás helyzete Magyarországon 2007-ben, 
- vízzáró betonok épületszerkezeti megoldása, 
- Hódmezővásárhely kerámia ipara. 

Az Egyesületi és szakhírek rovatban az alábbi témákban jelentek meg írások: 
- Piacvédelem = tanúsított minőség - a németországi transzportbeton ipar és a hazai gyakorlat, Betonok 

gyártása, vizsgálata, ellenőrzése és tanúsítása, Öt éves „A magyar perlit története” kiállítás, Rugli Dezső 
téglamúzeuma, 

- programelőzetesek, beszámolók rendezvényekről (V. Díszítőkő Konferencia, VILLAS V. Épületszigetelési 
Konferencia, ICG Környezetvédelmi Munkabizottságának ülése, Európai Kerámia Társaság X. 
konferenciája, „Bemutatkozás Kárpátalján – 1997” legújabb eredménye, VI. Országos Anyagtudományi 
Konferencia, XXII. Téglás Napok konferencia, XXIV. Cementipari Konferencia, Üvegipari Konferencia, 
Magyar-ukrán gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális együttműködés konferencia, Betonszerkezetek 
tartóssága tudományos konferencia, MTESZ díjátadó ünnepség, XXX. Tisztújító Küldöttgyűlés), 

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

International), 
- nekrológok (Bodó Imre, Zaccomer János, Burg Károly, Dr. Kocsis Ferenc) 
- Diplomadíj pályázat,  



- születésnapi évforduló alkalmából készített méltatások (Varga Dénes, Somogyi László, Dr. Boksay Zoltán, 
Angster József. 

A 2007. évi számokban az alábbi vállalatok hirdetései jelentek meg: CEMKUT Cementipari Kutató-fejlesztő 
Kft., Gömze Bt., Refmon Tűzállóanyag-gyártó Rt., SANDVIK Rock Processing, Sika Hungária Kft. Beton 
Üzletág, valamint a Miskolci Egyetem Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék. 

Fontos feladatnak tekintjük az Egyesület által képviselt iparágakkal kapcsolatos tudományos eredmények 
közreadását, hírek, információk megjelentetését, a szakemberek közötti kommunikáció elősegítését, valamint a 
tudományos színvonal, a szakmai elismertség megtartását, emelését, az impakt faktor erősítését. A lap teljes 
tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon. 

A lap 2007. évi megjelenését ,,Az építés fejlődéséért " Alapítvány támogatta. 

 

 
 Tóth-Asztalos Réka 

 főszerkesztő 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15



