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A vezetőség beszámolója 

 

A 2018-ban elvégzett munka 

 

 

2018-ban lejárt az Egyesület megválasztott tisztségviselőinek megbízatása. Az SZTE 2018. május 15-én 

tartotta meg XLIII. Küldöttgyűlését, amely egyben Tisztújító Küldöttgyűlés is volt. A megválasztott új 

tisztségviselők megbízatása 2018–2020-ig tart. Az új Elnökség tagjai: Asztalos István (elnök), dr. Balá-

zsi Csaba, Kárpáti László, Koska János, Tóthné Kiss Klára. Az új Felügyelő bizottság tagjai: dr. Dani 

Sándorné (elnök), Bukta Attila, Fabók Zsuzsanna. Az új Etikai bizottság tagjai: Juhász Béla (elnök), dr. 

Dobos Imre, Mattyasovszky Zsolnai Eszter. Az új Minősítő bizottság elnöke: Laczkó László. Az Építő-

anyag c. lap új szerkesztő bizottsági vezetői: dr. Gömze A. László (elnök), dr. Borosnyói Adorján (fele-

lős szerkesztő). 

 

A Szakosztályok az egyesületi Tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően tartották meg vezetőségválasztó 

gyűléseiket. A megválasztott új szakosztályi vezetők megbízatása szintén 2018–2020-ig tart. A Beton 

szakosztály dr. Salem G. Nehme-t választotta meg elnöknek és dr. Fenyvesi Olivért titkárnak. A Cement 

szakosztály új elnöke dr. Mucsi Gábor, új titkára pedig Szijártó Anna. A Finomkerámia szakosztály dr. 

Balázsi Csabát választotta meg elnöknek és dr. Károly Zoltánt titkárnak. A Kő és Kavics szakosztály új 

vezetői dr. Gálos Miklós elnök és Kárpáti László titkár. A Szigetelő szakosztály háromtagú vezetőséget 

választott Lestyán Mária elnök, Vésztői Zoltán titkár és Gál László szervező titkár személyében. A Tégla 

és Cserép szakosztály új vezetői Kiss Róbert elnök és Sopronyi Gábor titkár. Az Üveg szakosztályt a 

jövőben szintén háromtagú vezetőség irányítja Tóthné Kiss Klára elnök, Lipták György titkár és Ferenci 

Péter, mint szervező titkár. 

 

A 2017 őszén megkezdett honlap továbbfejlesztés megtörtént, az új honlap élesítésére 2018. év elején 

került sor. A honlaphoz kapcsolódó Hírlevelünk 2018-ban már az elnökségi ülésekhez igazodva minden 

negyedévben kiküldésre került. Ebben nemcsak az SZTE híreit adtuk közre, hanem olyan másodlagos 

híreket is leközöltünk, amelyek érintik a Szakosztályokat. Hírlevelünk címlistája a szakosztályok közre-

működésével folyamatosan bővül az GDPR adatvédelmi szabályozás előírásainak megfelelve. Hírleve-

lünk szorosan kapcsolódik megújult honlapunkhoz, így annak kiküldési technikai háttere is korszerűsö-

dött. 

 

Az új európai előírásoknak (GDPR) megfelelően elkészítettük az SZTE Adatvédelmi szabályzatát és az 

ehhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat (SZTE belépési és hozzájáruló nyilatkozat, SZTE szerződés 

kiegészítés adatfeldolgozói tevékenység feltételei vonatkozásában, SZTE adatkezelések tájékoztatója és 

nyilvántartása munkaügyi és ügyfél jelentkezéshez, SZTE adatkezelési megszüntetési nyilvántartás, 

SZTE adatkezelési tájékoztató cookie, SZTE adattovábbítások nyilvántartása, SZTE adatvédelmi incidens 

napló, SZTE érdekmérlegelési vizsgálat, SZTE hozzájáruló nyilatkozat, SZTE titoktartási nyilatkozat, 

SZTE ügyfélkapcsolat és bejelentkezés). Ezek közül azokat, amelyek a honlapunkra is felkerültek angol 

nyelvre is lefordítottuk. 

 

Az Építőanyag c. lapunkat annak főszerkesztője, dr. Borosnyói Adorján Új-Zélandról is zökkenőmente-

sen tudta szerkeszteni, sőt 2018-ban a lap már hat elkülönült számmal jelent meg. Dr. Borosnyói Adorján 

azonban 2018 novemberében bejelentette, hogy 2019. január 1-től már nem kívánja folytatni ezt a tevé-

kenységet, maga helyett Gyurkó Zoltánt javasolta. Dr. Gálos Miklós is tett javaslatot, dr. Majorosné dr. 

Lublóy Évát javasolta erre a posztra. Elnökségünk 2019. január 29-i ülésén az IB véleményét is meghall-

gatva úgy döntött, hogy Gyurkó Zoltánt bízza meg a főszerkesztői teendőkkel, dr. Borosnyói Adorján 

pedig vezető szerkesztőként segíti az átállást. Dr. Majorosné dr. Lublóy Évát, valamint dr. Salem G. 

Nehme-t pedig felvette folyóirat szerkesztő bizottságába. 

  

Egyesületünk az elmúlt évben is szabályszerűen és kiegyensúlyozottan működött, a szakosztályok rend-

ben végezték szakmai tevékenységüket. Az egyes szakosztályok tevékenységükről külön számolnak be, 

illetve az Építőanyag c. lapról is külön beszámoló készül.  



 

Taglétszám 

Egyéni és örökös taglétszámunk 2018-ben 317 fő volt, ebből 100 fő az örökös tagok száma. Az egyéni 

tagdíjakból 548.000 Ft volt az Egyesület bevétele. Az Egyesületet által rendezett eseményeken túl más 

fórumokon és rendezvényeken is igyekszünk részt venni, keresve a csatlakozni kívánó fiatal szakembere-

ket. Kérjük továbbra is minden egyéni és jogi tagunk erre irányuló segítségét. 

 

Pártoló jogi személy tagság 

Pártoló jogi tagjaink száma 2018-ban 43 vállalkozás volt, és az általuk befizetett támogatás összege 

3.904.640 Ft-ot tett ki. Az Egyesület vezetősége nevében ezen a helyen is szeretnénk megköszönni jogi 

tagjaink anyagi támogatását. 

 

Pályázatok készítése 

Olyan pályázati lehetőség 2018-ban sem adódott, melyet az Egyesület kihasználhatott volna. 

 

Rendezvények szervezése 

A rendezvények száma 2018-ben 11 volt, amelyből 9-et szerveztek a szakosztályok, 2 pedig általános, 

közös rendezvény volt. A rendezvények támogatására külföldi cégektől 632.490 Ft érkezett, amelyet 

ezúton is köszönünk. A rendezvények részletes beszámolóit a szakosztályi beszámolók tartalmazzák. 

 

Szakmai elismerések 

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésben az alábbi tagjaink részesültek, akik kitüntetésüket – immár ha-

gyományosan – az Építők Napján, 2018. június 8-án vehették át a Vasas Szakszervezetek székházában 

megtartott ünnepi ülés keretében: 

 Finomkerámia Szakosztály: Arató Péter 

 Kő és Kavics Szakosztály: Kelemen Attila 

 Tégla és Cserép Szakosztály: Kóti Imre 

 Üveg Szakosztály:  Margit Ferenc 

Egyesületünk Elnöksége az IB-vel közösen megtartott 2018. december 11-i ülésén úgy határozott, hogy 

dr. Borosnyói Adorjánt – kiváló munkája elismeréseképpen – Szilikátiparért Emlékéremben részesíti, 

amelyet postán juttattunk el részére 2019 év elején. Szintén az Építők Napján vehette át Miniszteri Okle-

vél kitüntetését Kő és Kavics szakosztály elnöke, dr. Gálos Miklós. 2018-ban az Egyesület Örökös Tagja 

lett a Tégla és Cserép szakosztályból a Felügyelő bizottság elnöke dr. Dani Sándor Gézáné, a Tégla és 

Cserép szakosztály titkára Sopronyi Gábor, a Pannon Egyetemről dr. Kovács Kristóf, továbbá az Üveg 

Szakosztályból Baczoni Ildikó, Lieb Gyuláné és Lipták György a szakosztály titkára. 

 

Egyéb kapcsolatok 

A szakmai szövetségekkel, egyéb kormányzati szervekkel, kutató intézetekkel és az egyetemek megfelelő 

tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos fórumaival kapcsolatainkat folyamatosan ápoltuk és aktív tevé-

kenységet végeztünk az MSZT különböző nemzeti szabványosító műszaki bizottságaiban is. 

 

Működés 

A titkársági ügyintézői feladatokat nagy gondossággal és odafigyeléssel továbbra is dr. Antal Józsefné 

(Betty) látta el. A működés operatív irányítását – az elnökségi és IB ülések döntéseinek és határozatainak 

megfelelően – Egyesületünk elnöke végezte. Az operatív megbeszélések – az egyéb területeken is közös 

munka eredményeként – folyamatosak voltak. Az Egyesület vezetősége szeretne ezúton is köszönetet 

mondani mindazoknak, akik segítették munkánkat. 

 

Adományok 

Itt köszönjük meg adományukat azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át az SZTE-nek utalták át 

összesen 72910 Ft értékben (2017. évi SZJA). Köszönjük azokat az összegeket is, amelyeket rendes és 

örökös tagjaink a kötelező tagdíjon felül utaltak át Egyesületünk céljaira. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban rögzített 

és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gazdasági, sem 

etikai kifogás nem merült fel.  



 

A 2019. évi tervek 

 

 

Az Egyesület új vezetősége a Küldöttgyűléstől kapott felhatalmazás alapján 2019-ben is folytatni kívánja 

azt a munkát, amelyet a korábbi tevékenységek alapoztak meg és amelyet az Alapszabályunk és Működé-

si Szabályzatunk számunkra előír. 

 

Az Egyesület vezetőségének továbbra is az az elsődleges célja, hogy támogassa a Szakosztályok szakmai 

munkáját, rendezvényeinek az Egyesület kereteiben történő támogatását, valamint az Építőanyag c. lap 

folyamatos online formában történő megjelenésének biztosítását és segítse a lap nemzetközi elismertsé-

gének további erősítését.  
 

Szeretnénk, ha dr. Borosnyói Adorján támogatásával Gyurkó Zoltán megfelelne elvárásainknak és tovább 

erősödne a lap nemzetközi elismertsége. A főszerkesztő váltás miatt 2019-ban is négy elkülönült szám-

mal, elektronikus formában tervezzük a lapot megjelentetni, azonban – a szükségesség függvényében – 

biztosítjuk az ennél több lapszám megjelenésének feltételeit is. Reményeink szerint dr. Majorosné dr. 

Lublóy Éva szerkesztőbizottsági tagságával erősíthetjük a német és francia nyelvterületről érkező publi-

kációk számát, dr. Salem G. Nehme pedig ígéretet tett az arab nyelvterületről érkező publikációk forszí-

rozására. 

 

A vezetőség továbbra is mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy az Egyesület szabályszerűen 

tudjon működni. Támogatni kívánjuk a szakosztályok szakmai munkáját, a rendezvények és egyéb alkal-

mak megtartását. Továbbra is kiemelten fontos szempont a tagság fiatalítása és bevonásuk az Egyesüle-

tünk tevékenységébe, melynek érdekében javasoljuk a szakosztályoknak is, hogy használjanak fel minden 

rendezvényt tagtoborzásra is. 

 

Az Egyesület vezetősége 2019-ben ismét kiírta a Diplomadíj pályázatát, melynek keretében 2019. már-

cius 31-ig várjuk a jelentkezéseket a BME Építészmérnöki és Építőmérnöki Karáról, a Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi és Műszaki Földtudományi Karáról, Pannon Egyetem Mérnöki Karáról, a 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karáról, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- 

és Közlekedésmérnöki Karáról, valamint a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karáról. 

 

A Szilikátiparért Emlékérmek átadását 2019-ban is az Építők Napján tervezzük, mivel így az elismerés is 

értékesebb és az Egyesület is további szerepléshez jut. 

 

Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a szakmai szövetségekkel, egyéb kormányzati szervekkel, kutatóintéze-

tekkel és az egyetemek megfelelő tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos fórumaival, valamint részt 

veszünk továbbra is az MSZT szabványosítási munkájában. 

 

 

 

 

 

Asztalos István Koska János 
                                elnök elnökségi tag 

 

 



Jelentés 
a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2018. évi költségvetésének 

teljesítéséről és a 2019. évi előirányzatról 
 
 
A Vezetőség beszámolója rögzíti, hogy Egyesületünk a 2018. évben is szabályszerűen és 
kiegyensúlyozottan működött. Teljesítette a szabályzataiban rögzített és a társadalmi 
elvárásoknak megfelelő feladatait. 
Egyesületünk anyagi helyzete, pénzgazdálkodása kiegyensúlyozott volt. 
Bevételeink a tradicionálisan kialakult forrásokból származtak. Bevételeink összevont adatait 
az alábbiak tartalmazzák: 
 
 Az Egyesület 317 fős tagsága által befizetett tagsági díj  548 000 
 A 43 pártoló jogi tag által befizetett tagdíj 3 911 000 
 A személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel 72 910 
 A szakmai rendezvények (szakosztályi és általános) bevétele 1 762 849 
 Külföldi jogi személy közhasznú rendezvény támogatása 632 490 
 Egyéb közhasznú bevételek  9 031 
 Központi, helyi, EU által nyújtott támogatás 0 
 Bevételek összesen  6 936 280 
 
Egyesületünk által realizált kiadások, költségek összevont adatai az alábbiak: 
   
 Személyi jellegű kifizetések (Titkárság)  1 491 797 
     Irodaszerek, nyomdai, fénymásolási költségek 809 504 
     Postaköltségek, internet, telekommunikációs költségek 707 129 
 Bérleti díjak  409 435 
     Közhasznú rendezvények szállás és ellátás költsége 725 309 
 Fizetett tagsági díjak  403 245 
     Egyéb szolgáltatások, könyvviteli, ügyviteli költségek 845 652 
     Bankköltség, szakértői díjak, gépkocsi költségtérítés 262 745 
 Elszámolt adók, árfolyamveszteség, közhasznú támogatás 358 599 
     Egyesületi rendezvények  451 360 
 Terv szerinti értékcsökkenés  60 784 
 Kiadások összesen  6 525 559 
 Megtakarítás bevétel-kiadás  410 721 
 
Az Egyesület a 2018. évi költségvetést 410 721 Ft megtakarítással zárta. A kedvező helyzetet 
alapvetően három tényező eredményezte. Ezek a következők: a pártoló jogi tagok által történt 
befizetések, amelyet az Egyesület Vezetősége jelen beszámolójában is megköszön. 
Az Üvegszakosztály évi két üvegipari szakmai konferenciáját évek óta (Glass Service, INC) 
szponzor anyagi támogatásával szervezi. Példaértékű lehetne a többi szakosztály részére. Az 
Egyesület pénzgazdálkodását a szabályszerűség, a bizonylati és okmányfegyelem jellemezte. 
A költségvetés tényszámai az Egyesület 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójával 
egyezőséget mutatnak. 
 



Az Egyesület 2019. évi költségvetése 
 
Az Egyesületünk Vezetőségének beszámolójában rögzíti, hogy a Küldöttgyűlésen kapott 
felhatalmazás alapján 2019. évben folytatni kívánja azt a munkát, amelyet az Alapszabály és a 
Működési szabályzatunk előír. 
 
A 2019. évi költségvetés alapfeladata, hogy a színvonalas működéshez, a szakosztályok 
szakmai munkájához, rendezvényeihez, az Építőanyag c. lap folyamatos online formában 
történő megjelenéséhez, a szakmai munka presztízsét emelő kitüntetések, diplomadíj 
pályázatok anyagi fedezetét biztosítsa. Fontos feladat a tagság létszámának, ezen belül a 
fiatalok arányának növelése. A pártoló jogi tagjainkkal való folyamatos együttműködés 
kiemelkedően fontos és nélkülözhetetlen az előző évi jogi tagdíj mértékének biztosításához. 
A Vezetőség feladata a 2019. évben is a pénzügyi egyensúly fenntartása, a tartalékok észszerű 
kezelése. A működési és fejlesztési célok vállalása és megvalósítása terén a gazdaságosságra 
és a szakmai hasznosságra célszerű törekedni. Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetés 
összevont összegeire az alábbi javaslat tehető: Bevételek 6 500 000 Ft, kiadások 6 400 000 Ft. 
Értelemszerűen az év során felvetődő, szakmailag indokolható többletköltségek a fenti célok 
érvényesítése mellett vállalhatók. 
A Vezetőségi kéri a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy az Egyesület 2018. évi költségvetésének 
teljesítéséről, és a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést fogadja el. 
 
 
 
  Koska János s. k. 
     elnökségi tag 
 



dr. Dani §ándor Gézáné
Feli§r}elö'Bi2ottsá§' olflöke, , .

Budapest 20{9. április §.



l. Álr*lÁNos rtnEoÁt-mpírÁsox

A §zilikátipariTudományos Egyesület (1O34,Budapest, Bécsi út122-1?4.} 2018.
naptári évre elkészítette ,,A kettős könywitelt vezetö egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet" {PK-442| sz. mérlegét.

Feladatomat képezte a beszámoló felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy a
beszámoló az Egyesület vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és
valós összképet ad-e.
Megfelel-e a számviteli szabályozás alapját jelentő (2000. évi C.trv.) Számviteli
törvénynek, vaIamint az Egyéb szervezetek beszámoló- és könywezetési
kötelezettségeinek sajátosságait szabály ozó 47 9 t?0 1 6. (Xl 1.28,}
Kormányrendeletnek,

A 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzése során - a korábbi évekhez
hasonlóan - vizsgáltam és értékeltem:
- a beszámolási forrna helyességét,_ a zárlati munkák dokumentáltságát,
- mérleg és eredménykimutatást,

Az Egyesület 2018. évi beszámolójának alkalmazott formája a 47912016 Korm.
rendelet szerinti kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett éves
beszámolója és közhasznúsági melléklete.

- A mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatok egyeznek a főkönyvi
kivonat és analitikus nyi lvántartásokban sz. greplö összegekkel,

- részletes kimutatás támasája alá az analítilus nyilvántartások egyezőségét,
- jegyzókönyv készült a házipénztár záró állornányáról,
" mellékletként szerepel a főkönyvi adattal egyező decemberi bankkivonat

- kimutatás készült az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékeiröl, a
halmozott értékcsökkenésröl,

- elkészitették a követelések és kötelezettségek mérlegsorának részletezését,
dokumentálták az aktív és passzív időbeli elhatárolást.

Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek 2018. december 31-iegyszerűsitett
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete összességében rnegfelel a
szárnvitelitörvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak így alkalmas arra,
hogy aá - jóváhagyás után - letétbe helyezzék és közzé tegyék.
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lt. RÉszleres nneeÁ-upírÁsox

Rendelkezésemre bocsátották az Egyesület 2018. január 1-iétól december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásáról készített számszaki beszámolót
(mérleg és eredménykimutatás}, a vezetöség beszámolóját, valamint a
Szakosáályok éves munkájáról szóló jelentéseket és a jövőre vonatkozó terveiket.

Az Egyesület működése 2018-ban is szabályos és stabil volt, teljesültek a várt
eredmények és a közhasznúság feltételei is.
Az Egyesület elsődleges célja továbbra is, hogy a Szakosáályok szakmai munkáját
támogassa.

A Vezetőség beszámolt a májusi Tisáújíto Küldöttgyűlésen megvátasztott
tisáségviselők személyéről, ismertette a Szakosztályok válasáott vezetöit is, Az új
megbízatások 2020-ig tartanak.

Továbbfejlődött az SZTE honlapja, a negyedévente megjelenő Hírlevél a
Szakosztályok ajánlásával, egyre bövülő cimlista szerint kerül megküldésre.

Elkészült az SZTEAdatvédelmi Szabályzata az új európai (GDPR) elöirásainak
megfelelően,

Az Építőanyag című lap míg azelőzőévben négy, 2018-ban már hat atkalommal
jelent meg elektronikus formában. A fószerkesztö kérésének eleget téve az
Elnökség 2019. januártól Gyurkó Zoltánt bíáa meg a főszerkesztői teendőkkel.

A, szakosáályok kilenc sikeres konferenciát szpryeztek, amelyeket beszámotój ukban
részletesen ismertettek, továbbá két közös rendezvényre is sor került.
A rendezvények finanszirozásához kü§öldrólis.érkezett jelentős támogatás.

Az egyes szakosáályok eredményes rnunkát folytafiak, melyhez biáos hátteret
jelentett az Egyesület eredményes müködé§e; ga?dálkodása.

'

Az Egyesület a beszámolásiévet + 411E Ft tárgyévi eredménnyet zárta.
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Vizsgálatom megállapík*sait 1 . MÉRLEG,
2. E REDM É tqyxl n/l uTATÁS

sorrendben ismertetem és értékelem.

1 . Mérleg ellenórzése. értékelése
1 . 1.Befektetett eszközök alakulása

Beszámolási évben immateriális javak és tárgyieszközök beszeeésre nem került sor,
Az elszámolt éves értékcsökkenési leírás összege 61 E Ft, ezzel a befektetett
eszközök nettó értéke 25 E Ft-ra csökkent.
Selejtezés, értékhelyesbítés elszámolása nem történt.
Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkeáek.

Az amortizáció elszámolása után a befektetett eszközök mértegtételei (nettó érték) a
következők szerint alakultak 

adatok ezer Ft_ban
Nyitó Záró
érték érték

Változás
+l-

lmmateriális javak
Tárgyi eszközök

Befektetett eszk. összesen:

követelések
pénzeszközök

összesen:

25 -61
00

86
0

86 -6125

_1,

1.2.Aforgóeszközökalakulása,.,j, ]'., l,,',i,,

Aforgóeszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

Záró
érték

Nyitó
érték

200
6943

adatok ezer Ft-ban
Változás
+l-

195
6673

+5
+ 27a

6868 7143 + 275
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követelések között:

- vevőtartozás december 31-én 175 E Ft,- egyéb követelések között helyesen szerepel a SZ|KKT| Labor Kft-nek fizetett 25
E Ft kaució.

pénzeszközök:
_ elszámolási betétszámla dec. 31-izáróállománya 1820 E Ft,
- kamatozó betétszámlán 5000 E Ft van lekötve,
- pénáár záróállománya 123 E Ft,

A Pénzeszközöket egyeáető dokumentummal, banki kivonattal és pénztár leltárral
támasáották alá.

1.3. Aktív idöbeli elhatárolások

Kamatbevételek elhatárolása (2018-évre járó kamat) 1 E Ft.

A mérlegben szereplö eszközök dokumentáltsága, alátámasztottsága megfelelő.

1.4. §aját tőke változás

. adatok ezer Ft-ban
Nyitó' Záró Változás
érték ., . érték +l-

lnduló tóke
Tőkeváltozás +31171.,l,,:,l,.+3384 +213
T.évi eredmény közh, tev-ból - + 213 + 411 + 198

Saját tőke 5379 5790 + 411

A saját tőke a tárgyévi + 411 E Ft közhasznú tevékenység eredményével változott.

1.5. Kötelezettséoek elszámolása

Kötelezettségek záró állománya 1039 E Ft

ebből :- szállítók felé tartozás 1020 E Ft
- NAV kötelezettségek 19 E Ft

A mérlegben továbbra is rövidlejáratú kötelezettségként szerepel a Műszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTÉ§Z) szállító felé a bérleti-és
1",gOÜ tartozás. (2a12-ig:932 E Ft) Avezetőségi beszámoló nem tesz említést új
információról.
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megjegyzés:
(Az elózmények már ismertek, az MTESZ tartozását elismerte azzal, hogy a
32/2006. határozata szerint az MTE§Z támogatási keretéből az Egyesületünknek
2931 E Ft jár. (Ez a tétel mérlegtételként nem szerepel, a'0"-ás siámhosáályban
nyilvántartott követelés, )
Az EgyesÜlet megpróbált 2012-ben kompenzációs megállapodást kötni az MTESZ-
szel, hogY a mérlegben csak a tartozás és követelés különbsége legyen kimutatva,
de az egyezség nem jött létre,
Jelenleg még tart a felszámolás.}

1.6. Passzív idöbelielhatárolások 340 E Ft

Ezek a költségek még zaffi. évet terhelik, de kifizetésükre 2019-ben került sor.
{Részletesen bemutatásra került a mellékletekben)

A mérlegben §zereplő források dokumentáltsága, alátámasáottsága megfelelő.

2. Az egyszerüsített éves beszámoló EREDMÉNyK|MUTATÁSA

Az Egyesület összes bevétele:
adatok ezer Ft-ban

Előzö év Tárgyév Eltérés

Közhasznú tevék.-ből
vállalkozási tevék.-ből

összes bevétel:

Az Egyesület összes ráfordítása:

Közhasznú tevék. ktg,
Vállalkozási tevék. ktg

összes ráfordítás:

6138 §937 + 799
. 0, 0 0

6138' ., , 6937 + 799

' l ,. -: l,
. .i.ll lit

Előző év
adatok ezer Ft-ban
Tárgyév Eltérés

6526
0

5925
0

+ 601
0

5925 6526 + 6CI1

A beszámolási évben a társaság csak közhasznú tevékenységet folytatott,
Az előzö évhez képest a bevétel + 799 E Ft-tal (+ 1S%-kal) ugyanakkor a ráfordítás
kevesebb, + 601 E Ft-tal {+ 10,1%-kal) növekedett.
Kedvező gazdálkodás eredményeként + 411E Ft saját tőke növekedést ért el az
Egyesület.
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összes bevétel

Ebből:
-Tagd'tjból származó bevétel
-Közhasznúrendezvény bev.
-Külföldi jogi személy támogatás
-Egyéb szakértői munka
-Egyéb tám.{szja 1 7o,+magánszem.)
-Egyéb bevétel, pénzü.kamat, stb.)

összes ráfordítás

Ebböl:
-Anyagjelleg ű ráford ítások
-Személyi jellegü ráfordítások
-Ettékcsökkenési leírás
-Egyéb ráfordítás
-Pénzügyi m. ráforditás

2O17. év

EFt

6138

3974
1453
622
200
72
26

2018.év.

EFt

6937

4460
1763
u1,

vált.

o/o

113,0

112,2
121,3
101,6

,tCI1,3

34,6

vált.

%

110,1

12o,2
94,8
44,9

142,9
136,4

759 E Ft
8J3 E Ft

726 E Ft
707 E Ft
562 E Ft

284 E Ft
3EFt

20EFt
133 E Ft

30EFt
10EFt

73
9

2017. év

EFt

5925

336§
2172
, 136;
24a

11

2018,év,

EFt

6526

4a47
2060

61
343,15

Anyagjellegü ráford ítások (4047 E F0

- nyomdai szolgáltatás
- bérletiéstagságidíjak_ résztvevök szállásdíja, ellátása
- telefon, postai diiak, telekommunikációs díjak_ egyéb igénybe vett szolg.
- könyvelési, ügyvédi szolg,
- szakértői, tervezőidíi
- karbantartás
_ bankköltség
- anyagktg (irodasze1 irodaeszköz, egyéb anyag)
- egyéb
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Személyijellegű ráfordítások (2060 E Ft)
- bérköltség
_ reprezentáció,üzleti ajándék_ keretösszeget meg nem haladó juttatás
_ egyéb szem. jell. kifizetés_ kifizetói szja, egyéb
_ bérjárulékok (Szocho, Eho}

Értékcsokkenés

Egyéb ráforditás (343 E Fü
- kölségként elszámolandó adó, illeték
- adott támogatás
. egyéb ráfordítás

Pénzügyi művelet ráford. ( árfolyam diff.}

2a17,év

6138

1146 E Ft
451 E Ft

100 E Ft
108 E Ft
57EFt

198 E Ft

61EFt

242 E Ft
100 E Ft

1EFt

15EFt

2018. év

6937

vált. %

113,0-bevétel
-ráfordítás * 5925 6526 110.1
eredmény: + 213 + 411 192,9

Közhasznú tevékenység eredménye: 411E Ft nyereség.
Az Egyesü let vá l lalkozás i tevékenységet nem folytatott.

Az Egyesület 2018-ban is megfelelően gazdálkodott, éljaielérése mellett
nyereséges tudott maradni. _ i_

, , ,.,_.:,l,.

llt. összepoeuló ÉnrÉxelÉs

Az Egyesület éves beszámolója és közhasznúsági melléklete összességében a
valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet tükrözi.
Az Egyesület a Felügyelö Bizottság kérése szerint rendelkezésre bocsátotta a
beszámolóhoz kért dokumentumokat.
A beszámolót elfogadásra javaslom.

Budapest, 2019. április 25.



 

BESZÁMOLÓ 

az SZTE BETON SZAKOSZTÁLY 

2018. évi tevékenységéről 

 

A Beton Szakosztály a Cement Szakosztállyal közös szervezésben ankétot tartott a BME-n 2018. 

április 6-án. Elhangzott magyar nyelvű előadások: 

 Dr. Czoboly Olivér laboratóriumvezető BTC Budapest (Beton szakosztály): A keverési idő 

és a keverési mód hatása a szálak és a szálerősítésű betonok jellemzőire 

 

 Dr. Mucsi Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes, Szabó Roland PhD hallgató Miskolci 

Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet és Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens, laboratóriumvezető 

Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék (Cement szakosztály): Pernye-

vörösiszap szinergikus hasznosításának lehetősége 

 

 Sólyom Sándor doktorandusz, a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék (Beton 

szakosztály): Nem acél anyagú betétek felhasználási területei a betontechnológiában 

 

Az ÉPÍTŐANYAG-JSBCM folyóiratban tagjainktól 2018-ban a következő 3 cikk jelent meg: 

 Hulladék pórusbeton por kiegészítő anyagot tartalmazó cementpépek jellemzői  

Szerzők: Mohammed ABED - NEMES Rita 

 Alagúttüzek hatása az alagútfalazat és kőzetkörnyezet teherbírására  

CSANÁDY Dániel - FENYVESI Olivér - LUBLÓY Éva Eszter - MEGYERI Tamás 

 Sík lapokból álló üvegoszlopok teherbírását befolyásoló tényezők  

JAKAB András - Salem Georges NEHME 

 

Tagjaink közül többen, többször is publikáltak a BETON című és a VASBETONÉPÍTÉS című 

folyóiratokban, és külföldi folyóiratokban.  

Továbbá a MMK konferenciáin, Beton fesztiválon is részt vettünk. 

 

A Beton Szakosztály részt vett a Magyar Szabványügyi Testület következő Műszaki Bizottságaiban 

folyó szabványosítási munkában, és azt 2019-ben is folytatni tervezi: 

MSZT/MB 107/117 „Beton” és „Előre gyártott beton és vasbeton termékek” 

MSZT/MB 113 „Ásványi kő adalékanyagok” 

MSZT/MB 116 „Kis burkolóelemek, szegélykövek és építőkövek” 

MSZT/MB 132 „Útépítési anyagok” 

http://epitoanyag.org.hu/static/upload/10.14382_epitoanyag-jsbcm.2018.28.pdf
http://epitoanyag.org.hu/static/upload/10.14382_epitoanyag-jsbcm.2018.11.pdf
http://epitoanyag.org.hu/static/upload/10.14382_epitoanyag-jsbcm.2018.12.pdf


 

2019. évi tervek 

Szakmai napot tervezünk közösen az SZTE Cement Szakosztályával 2019 április 24-én a Miskolci 

Egyetemen, Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központban (FIEK) C/2. épület 1. hajó 205. 

előadó (2.em.) 

A rendezvény tervezett témája:  

Környezetbarát cement- és betonipari technológiák 

P r o g r a m 

10.15 – 12.30 Szakmai előadások 

Megnyitó, Köszöntő 

DR. MUCSI GÁBOR dékánhelyettes egyetemi docens, Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Kar, SZTE Cement Szakosztály elnök 

DR. NAGY SÁNDOR intézetigazgató egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 

Előadások 

DR. FARKAS GÉZA ügyvezető igazgató, Perlit 92 Kft. 

Perlit és trassz jelentősége az építőanyag iparban 

PEITY ÁGNES területi képviselő, CRH Magyarország Kft. 

Cement Magyarországon – másfél év értékesítés tükrében 

DR. NEHME SALEM GEORGES egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

A beton passzív védelme 

PAULA OLIVEIRA FIGUEIREDO MSc hallgató, DR. CARINA ULSEN egyetemi docens, 

DR. MAURÍCIO BERGERMAN egyetemi docens, Sao Pauloi Egyetem, Brazília 

Építési-bontási hulladékok hasznosítása Brazíliában – Recycling of Construction and Demolition 

Waste in Brazil 



SZABÓ ROLAND tudományos segédmunkatárs, DOLGOS FANNI tanszéki mérnök, GULYÁS 

BENJÁMIN tanszéki mérnök, DR. DEBRECZENI ÁKOS egyetemi docens, TÓTH ALFRÉD 

tanszéki mérnök, DR. MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci Egyetem 

Hulladékból üveghab és geopolimer hab alapú hőszigetelő anyag laboratóriumi és méretnagyítási 

kísérletei 

DR. KRISTÁLY FERENC tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem 

Röntgen-pordiffrakció és Rietveld illesztés a nanokristályos és amorf kötőanyagok fejlesztésében 

PAPNÉ HALYAG NÓRA tanszéki mérnök, DR. KRISTÁLY FERENC tudományos 

főmunkatárs, DR. MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci Egyetem 

SEM EDX alkalmazása geopolimer fejlesztési kutatásokban 

DR. RÁCZ ÁDÁM egyetemi docens, DR. MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci 

Egyetem 

„Innovatív Finomőrlési-Szemcsetervezési Technológiák Laboratórium Fejlesztése A Miskolci 

Egyetem Fenntartható 

Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központban” című GINOP 2.3.3. projekt eddigi 

eredményei 

 

 

Budapest, 2019. március 18. 

 

 

 

 

 Dr. Nehme Salem Georges sk. Dr. Fenyvesi Olivér sk. 

 SZTE Beton Szakosztály elnöke SZTE Beton Szakosztály titkára 



 
BESZÁMOLÓ 

az SZTE CEMENT SZAKOSZTÁLY 
2018. évi tevékenységéről és jövőbeli terveiről 

 

Általánosságban célunk a hazai cement kutatással foglalkozó egyetemekkel és kutatóintézetekkel, 
ipari vállalatokkal, szervezetekkel, szövetségekkel (kiemelt partnerként a Magyar Cement-, Beton- 
és Mészipari Szövetséggel) történő szoros szakmai együttműködés megvalósítása. Emellett 
fontosnak tartjuk a nemzetközi vérkeringésbe történő minél aktívabb bekapcsolódást,  
és rendezvények (szakmai napok, konferenciák) szervezését a hazai és külföldi rokon területeken 
működő bizottságokkal, intézményekkel közösen.  

A 2018-ban megvalósított program: 

2018. április 6.-án, a Budapesti Műszaki Egyetem Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 
előadótermében került megrendezésre a Beton és Cement Szakosztály éves Konferenciája és 
Küldöttválasztó ülése, amelyben fő társszervezőnk a Beton Szakosztály volt. A rendezvényen két 
egyetem és egy kutatás-fejlesztés profilú cég szakemberei tartottak előadásokat. A küldöttgyűlésen 
megválasztásra került a Cement szakosztály új titkára, Szijártó Anna. 
A rendezvényen jelen volt a Miskolci Egyetem és a BME több, a Beton vagy a Cement 
szakosztályhoz tartozó tagja.  
A szakmai nap programja az alábbi volt: 
 
Megnyitó, Köszöntő 
MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci Egyetem, SZTE Cement Szakosztály elnöke  
 
DR. CZOBOLY OLIVÉR laboratóriumvezető, BTC, Budapest 
A keverési idő és a keverési mód hatása a szálak és a szálerősítésű betonok jellemzőire 
 
SZABÓ ROLAND tudományos segédmunkatárs, DR. MUCSI GÁBOR egyetemi docens, Miskolci 
Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai 
Intézet, DR. DEBRECZENI ÁKOS egyetemi docens, laboratóriumvezető Miskolci Egyetem, Bányászati 
és Geotechnikai Tanszék 
Pernye-vörösiszap szinergikus hasznosításának lehetősége 
 
SÓLYOM SÁNDOR doktorandusz, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 
Nem acél anyagú betétek felhasználási területei a betontechnológiában 
 
Publikációk 

A Cement Szakosztály tagjai javították előző évi publikációs teljesítményüket. A tagok az alábbi 
neves hazai és nemzetközi rangos folyóiratokban publikáltak: 

� Journal of Materials Science 

� Recycling and Sustainable Development 

� Journal of Cleaner Production (Elsevier) 

� Journal of Silicate Based and Composite Materials (ÉPÍTŐANYAG), 

� IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 

� Powder Technology (Elsevier), 



A 2019-re tervezett program: 

Szakmai napot szervezünk közösen az SZTE Beton Szakosztályával a hagyományoknak 
megfelelően 2019 tavaszán a Miskolci Egyetemen, amelynek keretében 3-5 előadást tervezünk: 
BME, ME és ipari előadóktól. 

A továbbiakban is törekedni fogunk minden évben legalább egy szakmai tudományos rendezvény 
szervezésére, amelyekre külföldi előadó(k) és résztvevők meghívása is célunk.  
 
Együttműködést alakítottunk ki a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Tudományos 
Bizottságával, amely során közös konferenciaszervezésben gondolkozunk.  
 
Mindezeken felül kiemelt célunk a fiatal (egyetemista, PhD hallgató, pályakezdő) tagok toborzása 
és a Szakosztály tagjainak publikációs tevékenységének javítása elsősorban az Építőanyag c. 
folyóiratban lehetőleg angol nyelven. 
 
 
Miskolc/Budapest, 2019. március 15. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Mucsi Gábor s. k. Szijártó Anna s. k. 
 SZTE Cement Szakosztály elnöke  SZTE Cement Szakosztály titkára 



 
 

BESZÁMOLÓ 
az SZTE FINOMKERÁMIA SZAKOSZTÁLY 

2018. évi tevékenységéről 
 

Az SZTE Finomkerámia szakosztályának mintegy 50 tagja van, kutatóintézetekben, egyetemeken 
és iparban dolgozó kollégák, illetve nyugdíjas korú „Örökös” tagjaink alkotják szakosztályunk  
tagságát.  

Az SZTE alapszabályának megfelelően 2018-ban lejárt a vezető tisztségviselők megbízatása. Az 
SZTE Elnöksége 2018. május 15-re tűzte ki a tisztújító Küldöttgyűlésünk időpontját. Ehhez 
kapcsolódóan a Finomkerámia szakosztály küldött- és vezetőségválasztó szavazását 2018. március 
26-án tartottuk meg. Előzetes egyeztetés szerint a következő jelöltekre szavazott a tisztelt tagság, 
amelyeket a Küldöttgyűlés fog megerősíteni a bizottságok tagjaival és vezetőivel együtt: 

A május 15-i Küldöttgyűlésre küldötteink voltak: Prof. Szépvölgyi János, MTA TTK, Dr. Balázsi 
Csaba, MTA EK, Dr. Károly Zoltán MTA TTK, Dr. Balázsi Katalin MTA EK, Tóth Lajos 
Interkerám Kft.  

A Küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselőink a 2018-2020 időszakra: 

 Elnök: Dr. Balázsi Csaba, Titkár: Dr. Károly Zoltán 

A Finomkerámia Szakosztály 2018-ban hazai és nemzetközi workshopok, konferenciák 
szervezésében vállalt szerepet, széleskörű tájékoztatást igyekeztünk adni a hazai finomkerámia 
kutatás irányvonalairól több szakmai fórumon. Kiemelt figyelmet fordítottunk az ipar, egyetem és 
akadémia kapcsolatának erősítésére. 

2018. évben a szakosztály tagjai által szervezett és/vagy az SZTE támogatásával vagy éppen 
szakmai közreműködésével megrendezett tudományos konferenciák, amelyekben kifejezetten nagy 
érdeklődés volt tapasztalható az iparág részéről: 

1. Korszerű kerámiák és kompozitok 41. nemzetközi konferenciáján ICACC2018, Daytona Beach, 
Florida, USA, 2018.01.21-26,  képviseltük az Egyesületet és meghívott előadásokat tartottunk, 
http://ceramics.org/icacc2018  

           

2. Metallurgiai és Korszerű Anyagok (IMMC2018) isztambuli nemzetközi kiállításon és 
konferencián képviseltük az Egyesületet. A török partnereink meghívásra „invited” előadást 
tartottunk. A konferencia honlapja: http://immc.metem.org.tr/index.php/en/international-scientific-
committe 

   
 
 



3. Az SZTE és ezen belül a Finomkerámia szakosztály tagjai szakmai támogatást nyújtottak a 
FEMS JUNIOR EUROMAT 2018 konferencia megszervezéséhez és lebonyolításához. A 
konferencián 250 fiatal BSc, MSc és PhD diák vett részt 32 országból. 
Az esemény honlapja: https://junioreuromat2018.akcongress.com/  
 
4. Megszerveztük a Finomkerámia Szakosztály Konferenciáját, 2018. április 12-én, az MTA 
Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében. 
 

 

        

        

 

A rendezvény programja 

 Dr. Balázsi Csaba, SZTE Finomkerámia Szakosztály elnök: A résztvevők köszöntése 
 Dr. Balázsi Katalin osztályvezető (MTA EK MFA): Vékonyréteg fizika laboratórium 

tevékenységének bemutatása 
 Dr. Károly Zoltán kutatócsoport vezető (MTA TTK): Plazmakémiai Kutatócsoport kutatási 

területei 
 Furkó Mónika, Dr. Balázsi Csaba (MTA EK MFA): Biokompatibilis és antimikrobiális 

biokerámia bevonatok előállítása 
 Haroune Rachid Ben Zine, Dr. Balázsi Katalin, Dr. Balázsi Csaba (MTA EK MFA, Óbudai 

Egyetem): lnvestigation of ceramic particle dispersion strengthened austenitic steels 



 Soukaina Lamnini, Dr. Balázsi Katalin, Dr. Balázsi Csaba (MTA EK MFA, Óbudai 
Egyetem): Attrition milling effect on grainsize and distribution of carbon nanotubes in 
YSZ/MWCNT composites 

 Awais Qadir, Dr. Balázsi Katalin, Dr. Balázsi Csaba (MTA EK MFA, Óbudai Egyetem): 
Oxidization effect of Si3N4 powder particles on the structural and mechanical properties of 
hot isostatic pressed silicon nitride 

 Laborlátogatás 

A Finomkerámia szakosztály tagjainak sikerei 2018-ban: 

1. Zagyva Tamás fiatal kollégánk ECerS/YCN díjazott 

Furkó Mónika és Zagyva Tamás résztvevői voltak az Európai  Kerámia Szövetség által MSc és PhD 
diákok számára szervezett, Fiatal Kerámiások Hálozatának konferenciáján Szlovákiában  
(Szomolány, 2018. október 2-4.). A konferencia előadásait nemzetközi szakmai zsűri értékelte. 
Zagyva Tamás (MSc diákként) 2. helyezést ért el, ami 500 Euró pénzjutalommal és a 2019-es 
Torinóban megrendezett 16. ECERS konferencia regisztrációs díjának és utazási költségeinek 
megtérítésével jár. 

2. Dr. Balázsi Katalin ACERS díjat nyert 

Dr. Balázsi Katalin, SZTE tag (Finomkerámia Szakosztály), delegált tisztségviselő (ECerS), az 
MTA EK Vékonyrétegfizika laboratórium vezetője nyerte az Amerikai Kerámia Társaság (ACERS) 
díját: American Ceramic Society Engineering Ceramics Division (ECD) Jubilee Global 
Diversity Award. A díjátadásra az ACERS által szervezett ICACC konferencián kerül sor  
Floridában. Bővebb információ: http://ceramics.org/icacc-2019-plenary-and-award-speakers 

3. Bódis Eszter sikeres PhD védése 
 

Bódis Eszter summa cum laude minősítéssel védte meg „Műszaki kerámia kompozitok 
szikrakisüléses plazmaszinterelése, Si3N4 és SiC alapú kerámia kompozitok vizsgálata” címmel 
tartott doktori értekezését a BME Oláh György doktori iskolájában. 
 
 
2019. évi tervek 

A Finomkerámia szakosztály tervei közé sorolható neves hazai és nemzetközi szakemberek 
meghívása és előadás sorozata. Ipari tagvállalatainkkal és egyetemi, akadémiai kutatóhelyeinkkel 
közös szervezésben szakmai találkozókat szervezünk. 

Továbbra is feladatunknak tekintjük, hogy nemzetközi szinten is ismerté tegyük az Egyesület 
tevékenységét és ezen belül a szakosztályt pl. a szakosztály tagjai által szervezett hazai vagy 
nemzetközi konferencia, ahol az SZTE tudományos partnerként vagy támogatóként szerepel 
(Amerikai Kerámia Társaság - ACERS ICACC 2019 Daytona Beach, Florida, USA, 
WOCERAM2019 Budapest, Engineering Ceramics 2019 Smolenice, Szlovákia, International 
Conference on High-Performance Ceramics (CICC-11) és Európai Kerámia Társaság - 
ECERS2019) szervezése által. 

Változatlanul célunk a szakmai továbbképzés és a szakember utánpótlásképzés támogatása. 

 
 Dr. Balázsi Csaba s. k.                  Dr. Károly Zoltán s. k. 
 Finomkerámia Szakosztály elnöke            Finomkerámia Szakosztály titkára 



 
 

Kő- és Kavics Szakosztályi beszámoló 
2018. évi tevékenységéről 

 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2018. évi munkáját a 
terveknek megfelelően megszervezte, és 2018-ban megszerveztük és megtartottuk a Kő és 
Kavicsbányász napok és a Díszítőkő szakmai konferenciánkat. 
 
2018. március 1-2-án (csütörtök–péntek) rendeztük meg hagyományos KŐ- és KA-
VICSBÁNYÁSZ NAPOK 2018 konferenciánkat a Velence Resort&Spa Hotel és Konferencia 
Központban. 181 fő regisztrált részvevő mellett, több, mint 29 előadáson hallgathattunk meg. 
Csatlakozott a konferenciánkhoz a MINATURA 2020 projekt keretében egy tematikus 
délutánnal az ásványi nyersanyagok hazai gazdálkodásának kérdésével az MFGI is, melynek 
további 25-30 meghívott vett részt. Sikeresen megszerveztük hagyományőrző bányász 
szakestélyünket, mely a konferencia egyik fontos eseménye. A konferencián a bányászati 
hatósági előadók mellett a kő és kavicsiparban dolgozó vezetők és szakemberek, valamint 
földtani szakértők is részt vettek, és a kiállítók pedig tovább színesítették programot. 
 
 
2017. szeptember 20-21-én Tatán megtartottuk a IX. Díszítőkő konferenciát. 18 előadást 
hallgattunk meg, valamint a konferencia zárásaként a tardosi mészkőbányát és a feldolgozó 
üzemet látogattuk meg.  
 
A Szakosztály dr. Gálos Miklós és Kárpáti László képviseletében részt vesz a Magyar 
Szabvány-ügyi Testület építési kőanyagokkal és zúzottkövekkel foglakozó (MB113 és 
MB132) bizottsági munkájában, a MAUT kőbizottságában, további tagjaink pedig a 
tagvállalatok képviseletében veszik ki részüket a szabványosítási munkákban, valamint az 
UTLAB szövetség munkájában. 
 
Decemberben megtartottuk a hagyományos évzáró rendezvényünket, és megbeszéltük a 
következő évre szóló munkatervet, konferenciákat és szakmai kirándulásokat.   
 
A 2019 évben tervezzük, hogy a két konferenciánkat 2019. március 7-8-án  a Kő és 
Kavicsbányász Napokat, valamint 2018. szeptemberében újra Tatán a Díszítőkő konferenciát 
megszervezzük. 
 
Jó szerencsét! 
 
 
 
           Dr. Gálos Miklós s. k.                                         Kárpáti László s. k. 

            a Szakosztály elnöke                                          a Szakosztály titkára 



Szilikátipari Tudományos Egyesület,  
Szigetelő szakosztály 

 
 
 

2018 évi beszámoló - 2019 évi tervek 
 
 

 
A szigetelő szakosztály elkötelezett híve a természetes, alapvetően szilikátbázisú hő-, hang-, 
vízszigetelő anyagok és ezekhez kapcsolódó korszerű gyártási és beépítési technológiák kutatásának 
fejlesztésének és ezen ismeretek széleskörű átadásának. 
 
A fenntarthatóság jegyében támogatjuk a tűzvédelmi, hőtechnikai, egészség- és környezetvédelmi 
követelményeket kielégítő, az ásványi eredetű anyagok felhasználásán alapuló épület és technológiai 
szigetelőipart. 
 
2018 év áprilisában a szakosztályban választások voltak.  
 

Tisztségviselők 2018-2020 időszakra: 
Elnök: Lestyán Mária 
Titkár: Vésztői Zoltán 
Szervező titkár: Gál László 

 
A tisztségviselők az év során felmérték a lehetőségeket és a feladatokat a tekintetben, hogy milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre ennek a kis létszámú tizenhat fő tagot számláló közösségnek. 
 
2019.-ben első körben a tagok aktivitását kell növelni, valamint ki kell dolgozni módszerét miként 
lehetne a taglétszámot növelni. 
 
Tagok egyetértettek abban, hogy a 2019. évi őszi félévben egy vagy két egyetemmel együttműködve 
lenne megoldható szakmai napok tartása, ahol, a Szakosztály tagjainak megfelelő magas szintű 
tudását lehet átadni. 
 
Ezen kívül a Magyar Szabványügyi Testület munkacsoportjában végeztünk munkát, valamint részt 
vettünk az Egyesület által szervezett üléseken. 
 
 
 

2019 évi  Szakmai tervek és célok: 
 

 
1. 2019 évenben legalább egy félnapos ankét és egy szakmai konferencia szervezése 

 
félnapos szakmai konferencia (9,00-12,30 ig kb. 5-6 előadás) a Miskolci Egyetemen,  

 
Téma: Energiahatékonyság és Tűzvédelem szilikát bázisú anyagokkal 
Előadások: kizárólag szakmai jellegű nyilvános előadások, ingyenesen 
regisztrációhoz kötve 

1. Épületek tűzvédelmi szabályozása, fontossága, kőzetgyapot és más 
anyagok, szerkezeti megoldások, jövőbeni javaslatok 

2. Épületfizikai modellezés nyílászáróknál (BME) 
3. Nanoszerkezetű anyagok hőtranszportja (PTE) 
4. Geopolimeres rendszerek (ME) 
5. A perlit genezise, szerepe a hő és tűzvédelemben 

 
 
 

 



2. MSZT munka tovább folytatása, szabványosítási javaslattétel 
 

3. kapcsolattartás a tudásközpontokkal kutató laborokkal különös tekintettel az anyagtudományi 
és épületfizikai területekre. 

 
4. bárki számára elérhető információs adatbázis létrehozása, mint anyagok tervezési értékei, 

anyagismeret, gyártástechnológiák, csomópontok megoldások, cikkek értekezések 
 

5. kapcsolat a katasztrófavédelemmel, gyakorlati tapasztalataik megismerése után elvi 
megoldások kidolgozása és javaslatok tétele OTSZ módosítás, Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelvek kidolgozásánál 
 

6. Épületenergetikai tárgyú rendeletek kidolgozásánál, módosításánál szakmai észrevétel 
nyújtás 
 

 
Budapest, 2019. április 15. 
 

 
 
             Lestyán Mária 
         elnök   
    



 

 

Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály  
2018. évi tevékenységéről 

 

A Tégla- és Cserép Szakosztály alapvető célkitűzése - az elmúlt évekhez hasonlóan 

- olyan sikeres konferencia megszervezése volt, amelyen az iparág szakemberei 

széleskörű ismereteket szerezhettek szakmai fejlődésük előmozdítására.  

A szakosztály a szakmai szövetségesünkkel – a Magyar Téglás Szövetséggel – 

továbbra is szorosan együttműködött, amely során a szakmai szövetség az iparág 

érdekképviseleti feladatait látta el, szakosztályunk pedig sikeres szakmai rendezvény 

szervezését és lebonyolítását vállalta. 

Ennek szellemében rendeztük meg a Magyar Téglás Szövetséggel közösen – 

október 18-19-én Székesfehérváron - a XXXIII. Téglás Napokat. 

A konferencia keretében a szakmai előadások mellett az este folyamán a 

szakembereknek lehetőségük nyílt a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. 

A konferencia nyitóelőadását Párdi Zsófia a Társaság a Lakásépítésért Egyesület 

projektvezetője tartotta „Merre tartanak a lakásépítések Magyarországon” címmel. A 

lakásépítésben két éve folyamatos a bővülés: 2018-ban az épületek építése 19,6 %-

kal, az egyéb épületek 56 %-kal növekedett. Erős évet zárt az építőanyag-ipar is, 

gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal nőtt. Az 

építőanyagok 2-10 százalékkal drágultak, az idén pedig 5-10 százalékkal tovább 

nőnek. 2019-ben lassulni fog a növekedés, mert 30-40 ezer munkás hiányzik a 

kivitelezésből.  

A következő előadásban Dr. Kovács Gábor erdőmérnök és talajtani szakmérnök és 

Dr. Heil Bálint erdőmérnök és szakbiológus az általuk kifejlesztett eljárást ismertette, 

amelynek során biológiai eredetű, nem veszélyes anyagok, melléktermékek, valamint 

a rekultiválandó és degradálódott területek ásványi nyersanyagainak 

felhasználásával olyan helyettesítő talajközeg előállítása történik, amelyben a 

biológiai fázisban tárolt energia, a közeg kezdeti magas víz-, és tápanyagtartalma 

zöld energia formájában hasznosul. Vázanyagként általában a bányameddők 

különböző frakciójú meddő- és „maradék” anyagai szolgálnak. Szerves anyagbevitelt 

különböző biológiai eredetű, nem veszélyes anyagok jelentik (pl- szennyvíziszap). A 

megfelelően előállított helyettesítő talajközeg termékeny fedőrétegként, más 



 

 

degradált területekre rekultivációs céllal, további engedélyeztetés nélkül, közvetlenül 

kihelyezhető. 

Az első nap utolsó előadását Dr. Kocserha István, a Miskolci Egyetem docense 

tartotta a vörösiszap téglaipari alkalmazhatóságának vizsgálatáról. A korábbi 

kutatások elsősorban a vörösiszap vasoxid tartalmának por alakban történő 

bekeverésével, a keverék szinező hatásáról szóltak, míg a jelenlegi kísérletek az 

eredeti állapotú hulladék bekeverésének fizikai, kémiai és kerámiai-technológiai 

hatását vizsgálta.  

A konferencia második napján a résztvevők megtekintették a Fehérvári Téglaipari  

Kft hulladékhasznosítással foglalkozó, felhagyott bányaterületét. Horváth Sándor 

ügyvezető igazgató ismertette az előző napi előadásokban elhangzott helyettesítő 

talajközeg előállítására használható tégla- és cserépipar agyag- és massza- 

előkészítő berendezéseket és bemutatta a területen az egyes talajkeverékeknek a 

kiültetett növényekre gyakorolt hatását. 

Egyetlen működő regionális csoportunk a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 

2018-ban is szervezett baráti találkozókat az iparág nyugdíjas szakembereinek 

részvételével. 

Az SZTE felterjesztésére Építők Napja alkalmából Szilikátiparért Emlékérmet 

vehetett át Kóti Imre a Békés-megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat nyugdíjas 

termelési vezetője.  

Szakosztályunk továbbra is szoros kapcsolatot ápol a Magyar Szabványügyi 

Testülettel, szakembereink részt vesznek a bizottsági üléseken és javaslatokat 

tesznek az iparágat érintő szabványok bevezetésének tárgyalásain.     

2019. évben is egy nagyrendezvényt tervezünk ősszel, a Magyar Téglás 

Szövetséggel együttműködve, a XXXIV. Téglás Napokat, amelynek helyszínét, 

témáját és időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 

 

 

                            Kiss Róbert                                                Sopronyi Gábor 

                                elnök                                                              titkár 
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Beszámoló az SZTE Üveg Szakosztály 2018. évi tevékenységéről 
 
1. A szakosztály célkitűzése: Olyan szakmai programok, konferenciák szervezése, amelyen 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 Rendezvény témaköre Résztvevők 
száma 

2018. 
április 24. 

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

- Speciális lámpagyártás a Lighttech Kft.-ben - Hősi István 
gyárvezető, Lighttech Lámpatechnológiai Kft.;  
- Speciális lámpaigényeket kielégítő üvegcső-gyártás - Takács 
Tamás üveggyár-vezető, Lighttech Lámpatechnológiai Kft. 
- Szemelvények a 2017. júniusi trencsénteplici Üveg 
konferenciáról Simon Andrea docens, Miskolci Egyetem, 
Kerámia és Polimermérnöki Intézet 
- Az ICG TC13 nemzetközi környezetvédelmi munkabizottság 
tevékenységének bemutatása - Varga Zsuzsanna 
laboratóriumvezető, Tungsram  Operations  Kft. 
- 4.0 Ipari forradalom hatása az üvegiparra 
How the Industrial Revolution 4.0 will impact Glass Industry - 
Miroslav Kováč területi vezető, Glass Service Inc. (Csehország)  
- Lámpa- és üveggyári üzemlátogatás 

 48 fő 

2018. 
november 
20. 

O-I 
Manufacturing 
Magyarország 
Kft.  
5900 Orosháza, 
Csorvási út 5 

- O-I Manufacturing Magyarország Kft. bemutatása - Fekete 
Péter gyárigazgató, O-I Manufacturing Magyarország Kft,  
- Egy üvegolvasztó kemence születése – O-I Manufacturing 
Magyarország Kft. 2018 – Pásztor Róbert keverő és kemence 
üzemeltetés vezető, O-I Manufacturing Magyarország Kft.; 
- A kemence felújítás hatása a környezetvédelemre - Péli 
Györgyi IMR koordinátor, O-I Manufacturing Magyarország 
Kft. 
- A MESSER által kínált műszaki megoldások az üvegipar 
számára - Pálmai Gyula alkalmazástechnikai szakértő, 
MESSER Hungarogáz Kft. Philipp Schindler 
alkalmazástechnikai mérnök, Messer Group;  
- There is no glass without sand…/Nincs üveg homok 
nélkül…Bemutatkozó előadás - Aleš Brožek kereskedelmi 
képviselő, Sklopísek Střeleč,  
Glass Service Furnaces Deliveries/ Üvegolvasztó kemencék 
tervezése és kivitelezése- Miroslav Kováč területi vezető, Glass 
Service Inc. (Csehország) 
Üveggyári üzemlátogatás 10-12 fős csoportokban 

52 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 2-3 alkalommal tartott megbeszélést, amelyen a 
szakosztályt érintő kérdéseket, nemzetközi programokat, szervezésre kerülő konferenciákat, azok témaköreit, 
lehetséges szakmai tartalmat beszélték meg. 
– A szakosztály vezetőségének valamelyik tagja az SZTE Intéző bizottsági és vezetőségi értekezletein 
rendszeresen részt vett. 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: A résztvevők száma a fenti táblázatban megtalálható. A konferenciák 
látogatottsága, a résztvevők érdeklődése az elmúlt évben is stabil volt, különösen sok szakembert vonzott a tavaszi 
Lighttech Kft. -nél a lámpa és üveggyár látogatásával egybekötött konferencia, valamint az őszi O-I Magyarország 
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Kft-nél szintén gyárlátogatással egybekötött konferencia. A konferenciák színvonala 2018-as évben is kiemelendő 
volt mind szakmai tartalomra, mind az előadások színvonalára, mind a szervezésre és rendezésre, mind az angol-
magyar tolmácsolásra nézve. A konferenciákon való részvétel 2018-ben is díjmentes volt. 2018-ben a tavaszi 
konferencián a Lighttech Kft, míg az őszin a O-I Magyarország Kft. biztosította a helyszínt és a vendéglátást is. 
Ezúton is köszönjük a Lighttech Kft -nek és az O-I Magyarország Kft-nek a támogatást, valamint a Glass Service 
Inc. (Csehország) folytatólagos hozzájárulását a konferenciák szakmai színvonalának és anyagi hátterének 
biztosításához. 

A tavaszi konferenciáról 2018-ban is készült egy-egy rövid, fotókkal illusztrált beszámoló, melyet az SZTE 
honlapján közzétettünk az előadások rövidített prezentációjával együtt. Az őszi konferencia beszámolójának 
készítése még folyamatban van (a publikálható prezentációk engedélyezése csúszik). Ezúton szeretnénk 
megköszönni Görbics Ferenc tagtársunknak a fotózást és a beszámolók készítését. 

Jogi tagjainknak a jövőben is lehetőséget biztosítunk, hogy termelőüzem/gyár, vagy egyetemi tanszék látogatással 
egybekötött konferenciáknak helyet adjanak, segítve ezzel a konferenciák finanszírozását is.  

A szakosztály tagjainak aktív részvételére továbbra is számítunk, szeretnénk kérni, hogy a lehetséges programokhoz 
ötletet adva, illetve segítve a kapcsolatfelvételt és a programszervezést, még több információval segítsék a vezetőség 
munkáját, vagy kapcsolódjanak be a szervezésbe. 

Részvétel nemzetközi konferenciákon és munkabizottsági üléseken:  
Az ICG TC13 környezetvédelmi munkabizottságának tavaszi ülését 2018. Márc.28-29-én az Arc franciaországi 
üveggyárában (Arque) tartották, amelyen a bizottság tagjaként Varga Zsuzsanna (GE Hungary Kft.) vett részt.  
A TC13 2018. őszi összejövetele Nov.28-29-én volt a muranoi Állami Üvegkutató Intézetben (SSV), résztvevő: 
Varga Zsuzsanna (Tungsram Operations Kft.)  
A TC13 munkabizottság üléseiről készített beszámolók, illetve az SZTE Üvegszakosztály tavaszi konferenciáján 
tartott előadás alapján a vezetőség és a tagság is hasznos információkat kaphatott a REACH, valamint a BREF-IED 
törvényi előírásaihoz való alkalmazkodás lehetőségeiről, valamint az üvegiparban alkalmazott korszerű füstgáztisztító 
rendszerekről, az üveggyári kibocsátások illetve a munkahelyi porterhelések mérési tapasztalatairól, filterporok 
felhasználási problémáiról,  illetve üvegek és alapanyagok várható újabb környezetvédelmi követelményeinek 
vizsgálati eredményeiről.  

5. A Szakosztály kapcsolata:  

Minisztériumok (Innováció és Technológiai Minisztérium (ITM): környezetvédelmi, klímavédelmi, EU ETS 
rendszert érintő kérésekben részt veszünk az érintett minisztérium által indított jogszabály véleményezésben 
szakmai kapcsolataink alapján. 

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 biztosított. 

7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  

2018-ben a szakosztály tagjai közül  

1. Szilikátiparért Emlékérmet kapott Margit Ferenc 

2019. évi előirányzatok  
1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

2019. május 07: Üvegipari szakmai konferencia a Messer Hungarogáz Kft.  

2019. október….: Üvegipari szakmai konferencia (helyszín még nem rögzített). 

2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2019-ben: 

2019. Márc. 26-27.  Brüsszel (AGC) 
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  résztvevő: Varga Zsuzsanna, Tungsram Operations Kft. 

2019. ősz………….Aachen ( St. Gobain)  

 résztvevő: Varga Zsuzsanna, Tungsram Operations Kft. 
 
További 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 



 
 

BESZÁMOLÓ 
az ÉPÍTŐANYAG – Journal of Silicate Based and Composite Materials folyóirat 

2018. évi tevékenységéről 
 
A folyóirat vezetőségében változás történt: a szerkesztőbizottság elnöke Prof. Dr. Gömze A. 
László, főszerkesztő Gyurkó Zoltán, tördelő szerkesztő Tóth-Asztalos Réka. Dr. Borosnyói 
Adorján vezető szerkesztőként folytatja tovább a munkálatait.  

 

2018-ban a folyóirat hat elkülönült számmal, összesen 36 darab lektorált, tudományos cikkel jelent 
meg. A szerzők száma összesen 93. 

Statisztika a megjelent cikkek szerzőire vonatkozóan: 

Angol nyelvű cikk: 33 darab (92%) – Magyar nyelvű cikk: 3 darab (8%) 

Magyar szerzők: 14 cikkben (39%) – 21 szerző (23%) 

Külföldi szerzők: 33 cikkben (92%) – 72 szerző (77%) 

Magyar és külföldi szerzők együtt: 10 cikkben (28%) – 28 szerző (30%) 

Külföldi szerzők földrajzi megoszlása: Oroszország 22 szerző (24%); Arab országok 8 szerző 
(9%); Indonézia, Japán, Irak 6 szerző (6,5%), Olaszország, Algéria, Azerbajdzsán 5 szerző (5%) 

Statisztika a megjelent cikkek témaköreire vonatkozóan: 

Beton Szakosztály témakörében: 4 cikk  

Szakosztályhoz nem sorolható témakörében: 21 cikk  

Cement Szakosztály témakörében: 4 cikk 

Finomkerámia Szakosztály témakörében: 4 cikk  

Üveg Szakosztály témakörében: 1 cikk  

Tégla Szakosztály témakőrében: 2 cikk 

Nem érkezett be kézirat a Szigetelőanyag Szakosztály, Cserép és Kő és Kavics Szakosztály  
témaköreiben. 

 

2019. évi tervek 

A folyóirat 2019-ben remélhetőleg ismét hat elkülönült számmal fog megjelenni. 

 

 
Budapest, 2019.05.14 
 
 
 Gyurkó Zoltán s. k. Prof. Dr. Gömze A. László s. k. 
 főszerkesztő szerkesztőbizottság elnöke 


