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A vezetőség beszámolója 
 

A 2018-2021. közötti időszakban elvégzett munka 

 
Küldöttgyűlés, vezetőség, tisztségviselők 
Az SZTE 2018. május 15-én tartotta meg XLIII. Küldöttgyűlését, amely egyben 
Tisztújító Küldöttgyűlés is volt. A megválasztott új tisztségviselők megbízatása 2018–
2020-ig tartott, de a COVID-19 koronavírus járvány miatt a vezetőségválasztást 2021-
ben el kellett halasztani. Az Elnökség tagjai voltak: Asztalos István (elnök), dr. Balázsi 
Csaba, Kárpáti László, Koska János, Tóthné Kiss Klára. Az új Felügyelő bizottság 
tagjai voltak: dr. Dani Sándorné (elnök), Bukta Attila, Fabók Zsuzsanna. Az Etikai 
bizottság tagjai voltak: Juhász Béla (elnök), dr. Dobos Imre, Mattyasovszky Zsolnai 
Eszter. A Minősítő bizottság tagjai voltak: Laczkó László (elnök), dr. Wojnárovits 
Lászlóné, dr. Korim Tamás. Az Építőanyag c. lap szerkesztőbizottsági vezetői voltak: 
dr. Gömze A. László (elnök), dr. Borosnyói Adorján (felelős szerkesztő), majd 2019. 
január 1-től dr. Borosnyói Adorján lemondása miatt Gyurkó Zoltán vette át a felelős 
szerkesztői teendőket. A szerkesztőbizottság tagjai is bővültek. Dr. Majorosné dr. 
Lublóy Éva vállalta a német és francia, dr. Salem G. Nehme pedig az arab 
nyelvterületről érkező publikációk bevonását. Dr. Gömze A. László javaslatára 
felvettük a névsorba M. E. CONTRERAS-GARCIA-t, a mexikói UMSNH egyetem 
professzor asszonyát. 
 
A Szakosztályok az egyesületi Tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően tartották meg 
vezetőségválasztó gyűléseiket. A megválasztott új szakosztályi vezetők megbízatása 
szintén 2018–2020-ig tartott, de a COVID-19 koronavírus járvány miatt 2021-ben ezt is 
el kellett halasztani. A Beton szakosztály elnöke dr. Salem G. Nehme, titkára dr. 
Fenyvesi Olivér, a Cement szakosztály elnöke dr. Mucsi Gábor, titkára pedig Szijártó 
Anna, a Finomkerámia szakosztály elnöke dr. Balázsi Csaba, titkára pedig dr. Károly 
Zoltán volt. A Kő és Kavics szakosztály vezetői dr. Gálos Miklós elnök és Kárpáti 
László titkár voltak. A Szigetelő szakosztály háromtagú vezetőséget választott Lestyán 
Mária elnök, Vésztői Zoltán titkár és Gál László szervező titkár személyében. A Tégla 
és Cserép szakosztály vezetői Kiss Róbert elnök és Sopronyi Gábor titkár voltak Az 
Üveg szakosztályt szintén háromtagú vezetőség irányította Tóthné Kiss Klára elnök, 
Lipták György titkár és Ferenci Péter, mint szervező titkár személyében. 
 
COVID-19 koronavírus járvány hatásai 
Egyesületünk 2019-ig szabályszerűen és kiegyensúlyozottan működött, a szakosztályok 
rendben végezték szakmai tevékenységüket. Az Egyesület működését 2020-2021-ben 
már a COVID-19 koronavírus járvány határozta meg, méghozzá meglehetősen jelentős 
mértékben. A takarékos gazdálkodás továbbra is biztosította a stabil hátteret, azonban 
2021 februárjában felül kellett vizsgálni a bevételi és költség oldalakat, mert jelentős 
hiánnyal zárta az előző évet az Egyesület. A szakosztályok 2020-2021-ben már nem 
tudták a megszokott rendben végezni szakmai tevékenységüket. Az egyes szakosztályok 
tevékenységükről külön számolnak be, illetve az Építőanyag c. lapról is külön 
beszámoló készül. Az Egyesület vezetősége szeretne ezúton is köszönetet mondani 
mindazoknak, akik e nehéz időszakban is segítették munkánkat. 
 
Honlap, adatvédelem 



A 2017 őszén megkezdett honlap továbbfejlesztés megtörtént, az új honlap élesítésére 
2018. év elején került sor. A honlaphoz kapcsolódó Hírlevelünk 2018-tól már az 
elnökségi ülésekhez igazodva minden negyedévben kiküldésre került. Mindössze a 
COVID-19 koronavírus járvány miatt maradt el néhány hírlevél 2020-2021-ben. 
Ezekben nemcsak az SZTE híreit adtuk közre, hanem olyan másodlagos híreket is 
leközöltünk, amelyek érintik a Szakosztályokat. Hírlevelünk címlistája a szakosztályok 
közre-működésével folyamatosan bővült az GDPR adatvédelmi szabályozás 
előírásainak megfelelve. Hírlevelünk szorosan kapcsolódik megújult honlapunkhoz, így 
annak kiküldési technikai háttere is korszerűsödött. Az új európai előírásoknak (GDPR) 
megfelelően elkészítettük az SZTE Adatvédelmi szabályzatát és az ehhez kapcsolódó 
egyéb dokumentumokat, a honlapunkra felkerülőket angol nyelvre is lefordítottuk. 
 
Egyéni és jogi taglétszám, tagdíjbevételek 
A COVID-19 koronavírus járvány az egyéni és örökös taglétszámunk alakulására is 
rányomta a bélyegét, amely a befizetett tagdíjaknak megfelelően az alábbiak szerint 
alakult: 

� 2018-ban 317 fő volt, ebből 100 fő az örökös tagok száma. 
� 2019-ben 318 fő volt, ebből 95 fő az örökös tagok száma. 
� 2020-ban 241 fő volt, ebből 93 fő az örökös tagok száma. 
� 2021-ben 229 fő volt, ebből 90 fő az örökös tagok száma. 

Az egyéni tagdíjakból az Egyesület bevétele 2018 és 2021 között a következő volt: 
� 2018-ban 548.000 Ft. 
� 2019-ben 479 000 Ft. 
� 2020-ban 435 000 Ft. 
� 2021-ben 237 000 Ft. 

A jogi taglétszám alakulásán kevésbé mutatkoztak meg a járvány jelei, de némi 
csökkenés itt is bekövetkezett: 

� 2018-ban 43 vállalkozás. 
� 2019-ben 43 vállalkozás. 
� 2020-ban 41 vállalkozás. 
� 2021-ben 40 vállalkozás. 

A jogi vállalkozások befizetései a következőképpen alakultak: 
� 2018-ban 3.904.640 Ft. 
� 2019-ben 3.815.870 Ft. 
� 2020-ban 3.360.000 Ft. 
� 2021-ben 3.735.000 Ft. 

Az Egyesület vezetősége nevében ezen a helyen is szeretnénk megköszönni egyéni és 
jogi tagjaink anyagi támogatását. 
 
Diplomadíj pályázat 
A pályázatot 2019-ben és 2021-ben is kiírtuk, mindkettő sikeresnek mondható. 2019-
ben 16 igen színvonalas pályázat került benyújtása, amelyek igen különböző 
témaköröket tartalmaztak. A bíráló bizottságnak nehéz dolga volt és végül úgy döntött, 
hogy három témakörben bírálja el a pályázatokat: 

� Épület kategória – Egy I. díj és egy különdíj. 
� Geopolimer kategória – Egy I. díj és egy különdíj. 
� Kötőanyag, beton, kőzet kategória – Egy I. díj és egy különdíj. 

A 2021-ben meghirdetett pályázatra 8 pályamű érkezett, amelyek összehasonlíthatók 
voltak, így a bíráló bizottság a kiírásnak megfelelően egy I., egy II. és egy III. díj 
odaítéléséről döntött. 



A nyertes pályázók közül 2019-ben a három I. díjas pályázó az egyesület 
Küldöttgyűlésén adhatta elő pályázatait. 2021-ben mindhárom díjazott előadhatta 
pályázatát, de ekkor már online módon a Microsoft Teams felületen, mivel a 
Küldöttgyűlés megtartására csak így volt mód. 
A nem díjazott pályaműveket mindkét alkalommal elismerő oklevélben részesítettük. 
 
Pályázatok készítése 
A 2018-2021 közötti időszakban olyan pályázati lehetőség nem adódott, melyet az 
Egyesület kihasználhatott volna. 
 
Rendezvények szervezése, testületi ülések 
A rendezvények számának alakulása szintén magán viselte a COVID-19 koronavírus 
járvány hatását: 

� 2018-ban 11 rendezvény megtartására került sor, 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. 

� 2019-ben a rendezvények száma 11 volt, amelyből 9-et szerveztek a 
szakosztályok, 2 pedig általános, közös rendezvény volt. A rendezvények 
támogatására külföldi cégektől 328.620 Ft érkezett, amelyet ezúton is 
köszönünk. 

� 2020-ban a rendezvények száma mindössze 2 volt, egyet a Kő- és Kavics 
szakosztály rendezett, 1 pedig általános, közös rendezvény volt. 

� 2021-ben csak a Küldöttgyűlésünket tudtuk megtartani, azt is online módon. 
Az elnökségi és IB üléseinket – évente négyet – rendben meg tudtuk tartani, eleinte 
még fizikai módon, később online formában. 
 
Szakmai elismerések 

� 2018-ban Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésben négy tagtársunkat 
részesítettük, akik az emlékérmet – immár hagyományosan – az Építők Napján 
vehették át a Vasas Szakszervezetek székházában megtartott ünnepi ülés 
keretében. Ezen kívül egy tagtársunk részesült Miniszteri Oklevél 
kitüntetésben. Ebben az évben az egyesület Örökös Tagja lett hat tagtársunk. 

� 2019-ben Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésben hét tagunkat részesítettük, 
akik közül öten kitüntetésüket ebben az évben is az Építők Napján vehették át. 
Két fő részére a kitüntetést postán juttattuk el. Egyik tagtársunk – nagy 
örömünkre – Gábor Dénes díjban részesült. 2019-ben hat tagtársunk lett az 
egyesület Örökös Tagja. 

� 2020-ban Szilikátiparért Emlékérem kitüntetéseket a COVID-19 koronavírus 
járvány miatt nem tudtunk átadni. Ebben az évben az Egyesület Örökös Tagja 
lett három tagtársunk. 

� 2021-ben a Szilikátiparért Emlékérem kitüntetéseket – két tagtársunk részére – a 
COVID-19 koronavírus járvány ellenére át tudtuk átadni. A kitüntetések 
átadására több lépcsőben került sor. A Küldöttgyűlésen elhangzottak a 
méltatások, majd 2021. június 4-én a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamarában került sor az Építők Napjának online megtartására, ahol a 
kitüntetéseket kihirdették. A díjak fizikai átadására 2021. szeptember 17-én 
került sor szintén a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarában. 2021-ban az 
egyesület Örökös Tagja lett három tagtársunk. 

 
Építőanyag c. lap 



Egyesületünk egyik legfontosabb tevékenysége az Építőanyag – Journal of Silicate 
Based and Composite Materials c. internetes folyóirat kiadása.  

� 2018-ban hat lapszámot tudtunk megjelentetni. 
� 2019-ben szintén hat lapszám került kiadásra. 
� 2020-ban még megjelent a hat lapszám, de az elnökség döntése alapján 
� 2021-ban ismét csak négy számot tudtunk megjelenni a járványhelyzet miatt. 

A lap honlapjának továbbfejlesztését – cikkfeltöltő rendszer – a COVID-19 koronavírus 
járvány okozta pénzügyi nehézségek miatt le kellet állítanunk. Az Építőanyag c. lapról 
külön beszámoló készül. 
 
Egyéb kapcsolatok 
2018-ban és 2019-ben a szakmai szövetségekkel, egyéb kormányzati szervekkel, kutató 
intézetekkel és az egyetemek megfelelő tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos 
fórumaival kapcsolatainkat folyamatosan ápoltuk és aktív tevékenységet végeztünk az 
MSZT különböző nemzeti szabványosító műszaki bizottságaiban is. 
2020-ban ezeket a kapcsolatokat a COVID-19 koronavírus járvány miatt már nem 
tudtuk folytatni. Mindössze az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkáját 
tudtuk segíteni azzal, hogy megfogalmaztuk részükre javaslatainkat a készülő 
Építésgazdasági Stratégiához kapcsolódóan. 
2021-ben hasonló volt a helyzet, de ebben az évben egy új együttműködésre is sor 
került: A Greenology – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközponttal szorosabb 
kapcsolatba kerültünk és része lettünk a Zöldinnovációs Építésgazdasági 
Kerekasztalnak. 
 
Működés 
A titkársági ügyintézői feladatokat nagy gondossággal és odafigyeléssel ebben az 
időszakban is dr. Antal Józsefné (Betty) látta el. 2020-ban az Egyesület számára új 
irodát kellett keresnünk, mert a SZIKKTI Labor Kft. már nem tudta számunkra 
biztosítani a kedvezményes bérletet. Sajnos az új helyünkön már piaci alapon kellett 
szerződnünk, így ez is többletköltséget jelentett. Jó hí viszont, hogy megtudtunk 
maradni abban a épületben, ahol eddig is voltunk, így bejegyzett székhelyünket nem 
kellett megváltoztatni. 2021 első felében az Egyesület irodáját a COVID-19 járvány 
miatt zárva tartottuk, de 2021. július 26-tól ismét meg tudtuk nyitni. 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 – elsősorban telefonon és e-mailben 
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: 

� 2018-ban 72.910 Ft értékben (2017. évi SZJA). 
� 2019-ben 106.700 Ft értékben (2018. évi SZJA). 
� 2020-ban 111.069 Ft értékben (2019. évi SZJA). 
� 2021-ben 79 132 Ft értékben (2020. évi SZJA). 

 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt négy évben minden nehézség és a 
COVID-19 koronavírus járvány ellenére 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 2022. évi tervek 

 
 
Az Egyesület lemondó vezetősége javasolja a megválasztandó új vezetőségnek, hogy 
2022-ben is folytassák azt a munkát, amelyet a korábbi évek tevékenységei alapoztak 
meg, és amelyet az Alapszabályunk és Működési Szabályzatunk részükre is előír. 
 
Az Egyesület új vezetőségének továbbra is az legyen az elsődleges célja, hogy 
támogassa a Szakosztályok szakmai munkáját, és a COVID-19 koronavírus járvány adta 
keretek között lehetséges online rendezvényeinek az Egyesület kereteiben történő 
támogatását, valamint az Építőanyag c. lap folyamatos, 2022-től ismét évi hat számban 
online formában történő megjelenésének biztosítását és segítse a lap nemzetközi 
elismertségének további erősítését. A lap honlapjának – a COVID-19 koronavírus 
járvány miatt – leállított további fejlesztéseit 2022-ben szeretnénk, ha az új vezetőség 
végrehajtaná. 
 
Javasoljuk, hogy az egyesületünk működési biztonságának fenntartásához és fejlesztési 
céljaink megvalósításához az új vezetőség továbbra is kérje pártoló jogi személy 
tagjaink anyagi segítségét. 
 
Javasoljuk, hogy az új vezetőség továbbra is mindent tegyen meg annak érdekében, 
hogy az Egyesület szabályszerűen tudjon működni. Javasoljuk, hogy az új vezetőség a 
lehetőségekhez képest támogassa a szakosztályok szakmai munkáját és szükség esetén 
online rendezvények megtartását. Továbbra is kiemelten fontos szempont a tagság 
fiatalítása és bevonásuk az Egyesületünk tevékenységébe, melynek érdekében 
javasoljuk a szakosztályoknak is, hogy használjanak fel minden fizikai és online 
rendezvényt tagtoborzásra is. 
 
A Szilikátiparért Emlékérmek átadását 2022-ben ismét javasoljuk az Építők Napján 
megtenni, mivel így az elismerés is értékesebb és az Egyesület is további szerepléshez 
jut. Javasoljuk, hogy ezen a rendezvényen minden szakosztályunk bemutatkozására is 
biztosítsanak lehetőséget. 
 
Javasoljuk az új vezetőségnek, hogy a COVID-19 koronavírus járvány ellenére is 
tartsák a kapcsolatot a szakmai szövetségekkel, egyéb kormányzati szervekkel, 
kutatóintézetekkel és az egyetemek megfelelő tanszékeivel, szervezeteivel, tudományos 
fórumaival, valamint – a lehetőségekhez mérten – vegyenek részt továbbra is az MSZT 
szabványosítási munkájában. 
 
 
 
 
 

Asztalos István Koska János 
                                elnök elnökségi tag 
 
 



BESZÁMOLÓ 
az SZTE BETON SZAKOSZTÁLY 

2021. évi tevékenységéről 
 
A Beton Szakosztály a Cement Szakosztállyal közösen szokta minden évben megszervezni az 

ankétot egyszer a Miskolci egyetemenés egyszer a BME-n. Sajnos a COVID járvány  miatt 2020-

ban és 2021-ben nem tudtuk megszervezni a konferenciát. 

 

Az ÉPÍTŐANYAG-JSBCM folyóiratban tagjainktól 2021-ben a következő cikk jelent meg: 
Szilikát alapú szerkezeti faragasztó nyírószilárdsági viselkedése  

� CSANÁDY Dániel, FENYVESI Olivér 
� https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2021.12 

 

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

folyóiratokbanés külföldi folyóiratokban.  

Továbbá az MMK konferenciáin és a Beton fesztiválon is részt vettünk. 

 

A Beton Szakosztály részt vett a Magyar Szabványügyi Testület következő Műszaki 

Bizottságaiban folyó szabványosítási munkában, és azt 2022-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” 

 

2022. évi tervek 

Szakmai napot tervezünk közösen az SZTE Cement Szakosztályával. A korona vírus miatt még 

nem lett kitűzve az időpont, de keressük a lehetőségeket, hogy milyen módon tudjuk a 

konferenciát hibrid módon (jelenléti és online) megtartani. 

A rendezvény tervezett témája:  

Környezetbarát technológiák és anyaghasználat 

Budapest, 2022. április 5. 

 

 

 Dr. NehmeSalem Georgessk. Dr. Fenyvesi Olivér sk. 
 SZTE Beton Szakosztály elnöke SZTE Beton Szakosztály titkára 



BESZÁMOLÓ 
az SZTE CEMENT SZAKOSZTÁLY 

2021. évi tevékenységéről és jövőbeli terveiről 

Általánosságban célunk a hazai cement kutatással foglalkozó egyetemekkel és kutatóintézetekkel, 
ipari vállalatokkal, szervezetekkel, szövetségekkel 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 2021-ben megvalósított program: 

2021 májusában terveztük megrendezni a hagyományos „Fenntartható Cement- és Betonipari 
Technológiák” c. szakmai napot a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. A vírushelyzet 
miatt sajnos a rendezvény elmaradt. A következő konferencia tervezett időpontja: 2022. május, 
Miskolc. Ennek ellenére a tagok egymás közötti megbeszéléseket tartottak. 

Az elmaradt konferenciák ellenére a Szervezők bíznak a kutatóhelyek és ipari cégek által 
megkezdett együttműködések folytatásában mind a kutatás-fejlesztés-innováció, mind pedig a 
felsőfokú oktatás vonatkozásában, valamint a szakmai nap rendszeres megrendezésével 
hagyományt kívánnak fenntartani. 

Publikációk 

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

� Journal of Sustainable Cement-Based Materials 
� ACS Sustainable Chemistry & Engineering  
� Journal of Sustainable Metallurgy 
� Waste and Biomass Valorization 
� Multidiszciplináris Tudományok 
� Journal of Silicate Based And Composite Materials (Építőanyag), 
� Mining Gelological Petroleum Engineering Bulletin, 
� Journal of Materials Science 

 

A 2022-re tervezett program: 

Szakmai napot szervezünk közösen az SZTE Beton Szakosztályával a hagyományoknak 
megfelelően 2022 májusában, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán, amelynek 
keretében 5-7 előadást tervezünk: BME, ME, PE 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.  
 
Mindezeken felül kiemelt célunk a fiatal (egyetemista, PhD hallgató, pályakezdő) tagok további 
toborzása és a Szakosztály tagjainak publikációs tevékenységének javítása elsősorban az 
Építőanyag c. folyóiratban lehetőleg angol nyelven. 
 
Miskolc/Budapest, 2022.04.06. 
 
 Dr. Mucsi Gábor s. k. Szijártó Anna s. k. 
 SZTE Cement Szakosztály elnöke  SZTE Cement Szakosztály titkára 



 
 

BESZÁMOLÓ 
az SZTE FINOMKERÁMIA SZAKOSZTÁLY 

2021. évi tevékenységéről 
 

Az SZTE Finomkerámia szakosztályának tevékenységére továbbra is jelentős hatással volt 
világjárvány. A tervezett szakmai programjainkat részben elhalasztani, részben on-line módon 
megtartani kényszerültünk. A szakosztály kollégái a következő „face-to-face” vagy „online” 
szakmai rendezvényeken vettek részt: 

1. Korszerű kerámiák és kompozitok 45. nemzetközi, virtuálisan megtartott konferenciáján 
ICACC2021, Daytona Beach, Florida, USA, 2021.02.08-12, képviselték az Egyesületet, 
szimpóziumokat szervezésében vettek részt és meghívott előadásokat tartottak, 
http://ceramics.org/icacc2021  

2. Finomkerámia Nap 2021 címmel – sajnos szintén csak on-line módon – május 6-án hallgatói 
előadói versenyt rendeztek, amelynek célja annak kiválasztása, ki képviselje hazánkat a 2022-ben 
megrendezendő 17. ECerS nemzetközi konferencia Student Speech Contest eseményén. A 
meghallgatott angol nyelvű előadások közül Hegedüs Nikolett (ELKH, Energiatudományi 
Kutatóközpont, Műszaki Fizikai- és Anyagkutató Intézet hallgatója, témavezető: Dr. Balázsi Csaba 
és Dr. Balázsi Katalin előadása volt legmeggyőzőbb a zsűri számára.   

3. A „EUROPEAN CONGRESS AND EXHIBITION ON ADVANCED MATERIALS 
AND PROCESSES” - EUROMAT 2021 on-line konferencián (2021. Szept. 12-16, Graz, Ausztria) 
Szerveztek egy szimpóziumot, Korszerű kerámiák és kompozitok tulajdonságainak jellemzése 
címmel, és több előadást tartottak, alább kiemeljük a doktoranduszok előadásait:Nikolett Hegedüs, 
C. Balázsi, K. Balázsi, Examination of the Hydrogen Incorporation into Radio Frequency-Sputtered 
Hydrogenated SiNx Thin Films, 2021. szeptember 12-16. online konferencia, szóbeli előadás., 
Maroua F. Kaoua, K. Balázsi, C. Balázsi, Characterization and Environmental-friendly preparation 
of Calcium-Silicates, on-line poszter, Dheeraj Varanasi, M. Furko, K. Balázsi, C. Balázsi, 
Processing of Alumina-Aluminum nitride Ceramics and Their Structural, Mechanical, and 
Tribological Characterization, on-line szóbeli előadás. 

4. Sikeresen megrendezésre került „2. European Conference on Silicon and Silica Based Materials” 
c. nemzetközi konferencia (EC-SILICONF2) október 4-8. között, a Miskolc-Lillafüredi 
Palotaszállóban. A konferencia szervezésében főszervezőként elévülhetetlen érdeme volt Prof. Dr. 
Gömze A. László, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar prof. emeritusának és Dr. 
Kocserha István, a Kerámia- és Polimermérnöki Intézet igazgatójának.  

5. Résztvettek a Cerame-Unie európai kerámiával foglalkozó vállalatok szövetsége által szervezett 
„face to face” workshopon 50-60 fő döntéshozó, vállalatvezetők, tudományos kutatók és Európai 
Parlament tagjaival együtt, 2021 november 16-án. A workshop kifejezett célja, hogy egy asztalhoz 
ültesse a politikusokat, a piac szereplőit, kutatókat és megvizsgálják, hogy az EU Parlamentjében 
meghozott klímasemlegességi direktívák, hogyan befolyásolják a kerámia ipart, milyen hatásai 
vannak az ipar dekarbonizációjára és milyen intézkedések szükségesek a technológia transzfer 
megvalósítására. Az ülésen bemutatásra került az ipari szereplők (Roca Group, Vesuvius plc, 
Wienerberger stb.) által támogatott, de ugyanakkor kérdésekkel teli jövőkép „Ceramic Roadmap to 
2050”, amelyet a nagy energia szövetségek pld. Hydrogen Europe, IndustriAll, Cerame-Unie és az 
Európai Bizottság is elfogad. Az ülésen megbeszéléseket folytattak a Cerame-Unie képviselőivel, 
Renaud Batier ügyvezető igazgatóval, Alexander Michaelis IKTS igazgatóval közös projektek 
indításáról. Utóbbi intézettel van már közös (ELKH EK-IKTS) futó Flag-Era projektük, a „zöld 
kerámiák” területén elképzelhető további együttmükődés is a két intézmény között. 



 

 

 

EU kerámiaiparának termelési értéke iparágak szerint. 

EUROSTAT: 2020 

A 2020-ban felvett adatok szerint az Unió kerámiaipari produktumának közel negyedét Olaszország 
adja, majd Németország és Spanyolország következik. A három nagy összesen 55 %-ot kitevő 
teljesítménye mellett a francia és a lengyel kerámia üzemek kb. 5-5 %-os arányt képviselnek. 
Magyarország hetedik az EU27- ek összesített rangsorában, megelőzve ezzel a cseh és román 
kerámiaipart is, www. http://cerameunie.eu/  

Publikációk 
 
A szakosztály tagjai tudományos eredményeiket számos rangos nemzetközi folyóiratban 
publikálták, köztük: 

 Nanomaterials 
 Materials 
 International Journal of Applied Ceramic Technology 
 International Journal of Advanced Manufacturing Technology 
 Coatings 
 Periodica Polytechnica Chemical Engineering 

 



  
A Finomkerámia szakosztály tagjainak sikerei 2021-ben: 
 
Díjak 
Henszelmann Imre, „Szilikátiparért” Emlékérem 
Dr. Balázsi Katalin, 2021 Acta Materialia, Mary Fortune Global Diversity Medal 
Dr. Balázsi Katalin, European Ceramic Society, fellow (választott tag) 
Dr. Balázsi Csaba, American Ceramic Society, Fellow (választott tag) és Vebleo Fellow 
 
Konferencia, egyéb szimpózium szervezése 
1. Second Int. Women in Science Conf., 2021.02.11, főszervező Dr. Balázsi K. (200 résztvevő) 
2. Lányok Napja országos pályaorientációs nap, online esemény 600 résztvevő 2021. 04.22-én,  
    októberben országosan 1200 résztvevő főszervező Dr. Balázsi K. 
3. 14th International Conference on Solid State Chemistry (SSC 2021), 2021. június 14-07,  
     társszervező, V4 kerekasztal szervező, Dr. Balázsi Katalin 
4. Kutatók Éjszakája 2021 (konzorciumi tag), Dr, Balázsi Katalin, országosan 3000 résztvevő 
5. 8th International Congress on Ceramics (ICC8), online konferencia, International Ceramic  
    Federation, April 2021, Busan, Korea, SZB képiselő: Dr. Balázsi Csaba (800 résztvevő). 
 
 
2022. évi tervek 

2022. év sem lesz zökkenőmentes személyes részvételű rendezvények szempontjából és csak 
visszafogott tervekkel szabad előállni. 

Továbbra is feladatunknak tekintjük, hogy nemzetközi szinten is ismerté tegyük az Egyesület 
tevékenységét és ezen belül a szakosztályt a szakosztály tagjai által szervezett hazai vagy 
nemzetközi konferencia által, ahol az SZTE tudományos partnerként vagy támogatóként szerepel, 
pl. Amerikai Kerámia Társaság konferenciája - ACerS ICACC 2022 Daytona Beach, Florida, USA, 
EcerS2022, Krakkó – Európai Kerámia Kongresszus, CIMTEC2022 – Nemzetközi Kerámia 
Kongresszus. 

Tervezünk egy közös konferenciát a Magyar Kerámi Szövetséggel áprilisban és egy Finomkerámia 
Szakmai Napot ősszel. Ezen kívül szimpóziumokat szervezünk Krakkóban, júliusban a Ceramics in 
Europe 2022 (ECerS2022) konferencián: L – ICC9 Industrial and Educational Session, I – HT 
materials / Refractories / Composites) és H – Ceramics and glasses for healthcare, Bioceramics and 
Optical ceramics, Bio-Electroceramics, https://ecers2022.org/  

Változatlanul célunk a szakmai továbbképzés és a szakember utánpótlásképzés támogatása. 

 

Budapest, 2022. február 27. 

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



Szilikátipari Tudományos Egyesület,  
Szigetelő szakosztály 

 
 
 

2021 évi beszámoló - 2022 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. 
Sajnos a koronavírus járvány közbe szólt és nem sok lehetőséget biztosított a tervezett célok 
elérésére. 
 
Terveink között szerepelt a tagok aktivitásának valamint a taglétszámunk növelés. 
 
Tagok egyetértettek abban, hogy a 2021. évi őszi félévben egy vagy két egyetemmel együttműködve 
lenne megoldható szakmai napok tartása, ahol, a Szakosztály tagjainak megfelelő magas szintű 
tudását lehet átadni. Sajnos a pandémiás helyzetre való tekintettel ezeket a terveket 2022 évre 
halasztottuk. 
 
Ezen kívül a Magyar Szabványügyi Testület munkacsoportjában végeztünk munkát, valamint részt 
vettünk az Egyesület által szervezett üléseken. 
 
 

2022 évi  Szakmai tervek és célok: 
 

 
1. 2022 évben legalább egy félnapos ankét és egy szakmai konferencia szervezése amennyiben 

a járványhelyzet engedi személyes jelenlét mellet. Ha ez nem lesz megoldható webinárium 
formájában. 
 

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, 2022. április 15. 
 

 
 
             Lestyán Mária 
         elnök   
    



Szilikátipari Tudományos Egyesület 
Kő- és Kavics Szakosztályi beszámoló 

2018-2021. évi tevékenységéről 
 

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2018-2021. időszakban   
a feladatinkat igyekeztünk a hagyományainknak  és a terveinknek megfelelően szervezni. 
Sajnos 2020 tavaszától, 2022 tavaszáig a COVID miatt a rendezvényeinket nem tudtuk 
megtatani. A Kő és Kavicsbányász napokat 2018-2019-2020-ban megtartottuk.. 
 
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.  
 
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.. 
 
2019. március 7-8-án (csütörtök–péntek) rendeztük meg hagyományos KŐ- és KAVICS 
BÁNYÁSZ NAPOK 2019 konferenciánkat a Velence Resort&Spa Hotel és Konferencia 
Központban. 180 fő regisztrált részvevő mellett, több, mint 34 előadáson hallgathattunk meg. 
Csatlakozott a konferenciánkhoz a ORAMA – Szimpózium: Európai nyersanyag szemlélet 
itthon a bányászat szolgálatában címmel egy tematikus délutánnal, melynek további 30 
meghívott vett részt. A rendezvényen 12 kiállító volt akik tovább színesítették programot 
 
2019. szeptember 19-20-án Tatán megtartottuk a X. Díszítőkő konferenciát. 17 előadást 
hallgattunk meg, valamint a konferencia zárásaként péntek délután a Reneszánsz Zrt. süttői 
feldolgozó üzemét látogattuk meg. A konferenciára ~ 50 fő regisztrált. 
 
2019 november 21-22-én rész vettünk az Országos Bányászati Konferencián. 
 
2019. november 24-25-én a meghívásuknak eleget téve rész vettünk Újtátrafüreden 
megrendezésre került Szlovák Kő és Kavicsgyártók Szövetségének konferenciáján. 
 
2020. március 5-6-án (csütörtök–péntek) rendeztük meg hagyományos KŐ- és KA-
VICSBÁNYÁSZ NAPOK 2020 konferenciánkat a Velence Resort&Spa Hotel és Konferencia 
Központban. 185 fő regisztrált részvevő mellett, több, 24 előadáson hallgathattunk meg.  
 
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya a 2020. évi munkáját a 
terveknek megfelelően kezdte megszervezni, de a COVID- járvány miatt a második 
negyedévtől azt tartani már nem tudta. 2020-ban megszerveztük és megtartottuk a Kő és 
Kavicsbányász napok szakmai konferenciánkat, de a Díszítőkő konferenciát már nem tudtuk 
megtartani. 
 



2020 és 2021 decemberben sajnos nem tudtuk megtartani a hagyományos évzáró 
rendezvényünket. 
 
2022. március 9-11-án (szerda–péntek) rendeztük meg az OMBKE-vel közösen a  
hagyományos KŐ- és KA-VICSBÁNYÁSZ NAPOK 2022 szakmai konferenciánkat a új 
helyszínen a Siófok, Hotel Azúrban 179 fő regisztrált részvevővel, 30 előadást hallgathattunk 
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. 
 
Jó szerencsét! 
 
 
 
           Dr. Gálos Miklós s. k.                                         Kárpáti László s. k. 

            a Szakosztály elnöke                                          a Szakosztály titkára 



 

 

Beszámoló a Tégla- és Cserép Szakosztály  
2018-2021. évi tevékenységéről 

 

A Tégla- és Cserép Szakosztály alapvető célkitűzése ebben a ciklusban is - az elmúlt 

ciklusokhoz 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 – 2018. 

október 18-19-én Székesfehérváron, majd 2019. november 7-8-án Telkiben, a 

Globall Hotelben a Téglás Napokat. Sajnos 2020. elején betört az országba a vírus, 

így sem ebben az évben, sem 2021-ben nem tudtuk megrendezni a konferenciánkat. 

On-line lehetett volna rendezvényeket szervezni, de a tagságunk ragaszkodott a 

személyes részvételhez, a fehér asztal melletti baráti és szakmai beszélgetésekhez 

és találkozásokhoz.  

A Székesfehérváron megtartott konferencián az előadások a lakásépítés helyzetéről, 

a lakásépítés folyamatos bővüléséről, az építőanyag-ipar termékeinek 

megnövekedett keresletéről és a szakmunkáshiány problémáiról szóltak.  

Dr. Kocserha István, a Miskolci Egyetem docense tartott egy előadást 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 másnapi vendéglátónk, a Fehérvári Téglaipari Kft. ismertettek egy eljárást, 

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. 

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. 

2019-ben Telkiben is a nyitóelőadás az örökzöld témáról, a lakásépítésról szólt, Mi a 

helyzet a lakásépítési piacon és mire számíthatunk” címmel. 

Ezt követően Kádár József belsőépítész tervező, hely- és ipartörténeti kutató régi 

diafelvételeken ismertette az óbudai téglagyárak történetét, a gyártott termékeket a 

XVIII. századtól napjainkig. A 12 téglagyárból, ill. téglavető helyből ma már csak 

egyetlen gyár működik Solymáron.Az első nap utolsó előadását Néma Júlia egyetemi 

oktató, kerámikus tervezőművész tartotta „A fatüzeléses technológia hatása az 

alkotói folyamatokra” címmel. A kerámikus a műhelyében kizárólag kézzel, 

sorozatgyártási technikák mellőzésével készíti finom színvilágú, kézbe simuló 

mindennapi használati tárgyait, amelyek büszkén vállalják szabálytalanságaikat, 

egyedi karakterüket. 

A konferencia második napján a résztvevők megtekintették a Wienerberger 

Téglaipari zRT. Solymári téglagyárát. A volt Rozália téglagyár az 1980-as években 

jelentős rekonstrukción ment át, modernizálták és földgázüzeműre alakították át. 

Az 1990-es évek óta a Wienerberger magyarországi leányvállalata üzemelteti a 

gyárat, amelynek Klíma Okostégla (síkracsiszolt) termékei garantálják a kiemelkedő 

hőszigetelő képességet, így a további hőszigetelő anyagra fordított költség akár 

teljes egészében megspórolható.  

Egyetlen működő regionális csoportunk a Keller Antal által vezetett Téglás Klub 

2018-ban iés 2019-ben is szervezett baráti találkozókat az iparág nyugdíjas 

szakembereinek részvételével. A 2020-2021. évi azonban sajnos elmaradt.



 

 

Az SZTE felterjesztésére Építők Napja alkalmából Szilikátiparért Emlékérmet 

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

termelési vezetője és Mattyasovszky Zsolnay Eszter, nyugdíjas minőségellenőrzési 

vezető, valamint Gömze A. László a Miskolci Egyetem professor emeritusa.  

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.     

2022. évben is csak remélni tudjuk, hogy ősszel (akkor már megszabadulva a 

vírustól) meg tudjuk rendezni, a Magyar Téglás Szövetséggel együttműködve, a 

XXXV. Téglás Napokat, amelynek helyszíne várhatóan Kőszeg lesz, a témáját és 

időpontját a későbbiekben jelöljük ki. 

 

 

                            Kiss Róbert                                                Sopronyi Gábor 

                                elnök                                                              titkár 
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Beszámoló az SZTE Üveg Szakosztály 2021. 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: 2021-ben a COVID-19 járványhelyzet következtében bevezetett korlátozások miatt szakosztályi 
konferenciát nem tudtunk szervezni, azonban támogatásunkkal került sor november 11-én a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából megszervezett konferenciára, melyen a Miskolci Egyetem doktoranduszai számoltak be aktuális szilikátipari 
kutatási eredményeikről a Magyar Tudományos Akadémia miskolci székházában. A szakosztályi egyéni és jogi tagok 
képviselői, valamint az érdeklődők a korábbi évek konferencia beszámolóit megtalálják a honlapon, valamint a 
nemzetközi on-line megrendezésre került alábbi eseményekről adtunk tájékoztatást:  

- ICG (International Commission on Glass) küldöttgyűlés: 2021. december 2: az on-line küldöttgyűlés résztvevője: Dr 
SIMON Andrea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Kerámia és Polimermérnöki Intézet. A gyűlés egyik központi 
témája az Üveg Nemzetközi Éve 2022 (International Year of Glass, IYOG2022) volt, ehhez kapcsolódóan Alicia Duran 
elnök mutatta be a rendelkezésre álló költségvetést és az aktuális feladatokat. Maria J. Pascual, az ICG pénzügyese 
ismertette a 2020-as költségvetés tételeit, melyet a gyűlés jóváhagyott. Majd a TC-k tevékenységét, költségvetését és 
az aktuális személyi változásokat prezentálta a CTC elnöke, Hiroyuki Inoue. Ezt követően Alicia Duran az ICG aktuális 
tagországairól és tisztségviselőiről, az ezekben bekövetkezett változásokról tájékoztatta a gyűlést. Ardic Yilmaz, az 
ICG2030 projekt menedzsere is beszámolt az aktualitásokról, és az új honlap elérhetőségéről (https://icglass.org/icg-
2030/ ). Kun Wang, az ICG titkára a Tanácsadó Testület javaslatairól számolt be, melyek célja a tagság bővítése, az 
ipari partnerek aktív jelenléte mellett. Alicia Duran elnöki beszámolójában a fentiek mellett még kitért az oktatás 
szerepének fontosságára, erősítésére is, majd részletesen ismertette az IYOG2022 szervezésének készültségét, és 
bemutatta a tematikus év tiszteletére készülő könyv (‘Welcome to the Glass Age) kivonatát (ez a könyv azóta online 
elérhető itt: https://www.glass-international.com/news/iyog-glass-age-book-available-online). Végül bejelentette a 
soron következő gyűlések helyét és idejét:  

– ICG International Congress On Glass 2022, July 3-8, 2022, Berlin, Germany 
– ICG Annual Meeting 2023, November, 2023, Hangzhou, China 
– ICG Annual Meeting 2024, August 25th to 28th, Incheon, Korea 
 

b) Szakosztályi ülések:  
– Üvegszakosztályi vezetőségi megbeszélések: a szakosztály vezetősége 2-3 alkalommal tartott megbeszélést, 
amelyen a szakosztályt érintő kérdéseket, nemzetközi programokat, szervezésre kerülő konferenciákat, azok 
témaköreit, lehetséges szakmai tartalmát beszélték meg. 
– A szakosztály vezetőségének valamelyik tagja az SZTE Intéző bizottsági és vezetőségi értekezletein 
rendszeresen részt vett, amelynek egy része 2021-ban on-line formában került megrendezésre, és tájékoztatta a 
vezetőség többi tagját. 
 

4. A szakosztály tagjainak részvétele: 

A korábbi évek konferenciáiról készült rövid, fotókkal illusztrált beszámolói elérhetők az SZTE honlapján.  

2021-ban a COVID-19 járványhelyzet következtében bevezetett korlátozások miatt konferenciát nem tudtunk 
szervezni. Az Üveg Éve keretein belül 2022-ben őszi konferenciát tervezünk.  

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 2021. április 30.-án – A világjárvány helyzetre 
való tekintettel, – továbbra is az Internet kapcsolat nyújtotta lehetőségeket kihasználva, ismét on-nline Teams-meeting 
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keretein belül tartották meg. –A napirend szerinti bizottsági munkában, az SZTE -t, Ferenci Péter (Tungsram 
Operations Kft.), a szakosztály szervező titkára képviselte. 

Főbb témák a TC13 tavaszi megbeszéléséről: 
o ICG témák 
o Emisszió érték kalkuláció üvegolvasztó kemencék esetén  

 TC13 állásfoglalás a füstgáz volumen kalkulációhoz 
 Feltételek, szempontok, nagyhatékonyságú tüzelő rendszer (levegő hozzávezetési) 

lehetőségeivel kapcsolatban. 
o Katalitikus elven működő kerámia szűrők 
o Egyebek 

- A TC13 2021. őszi és egyben 62. ülése – ismét on-line módon került megszervezésre – időpontja: 2021-November 
11.-én. - Márk Pudner (British Glass) - a Bizottság Titkára, levezetése mellett.  

Főbb témák a TC13 őszi ülésről: 
o ICG témák 
o Emisszió érték kalkuláció üvegolvasztó kemencék esetén - folytatás 

 TC13 állásfoglalás a füstgáz volumen kalkulációhoz 
 Feltételek, szempontok, nagyhatékonyságú tüzelő rendszer (levegő hozzávezetési) 

lehetőségeivel kapcsolatban. 
o Katalitikus elven működő kerámia szűrők - folytatás 
o Új téma, az üvegházhatású gázkibocsátás (decarbonisation) csökkentésével kapcsolatban – A 

British Glass elképzelése a „0” – üvegházhatású füstgázkibocsátás elérésének stratégiájával 
kapcsolatban. 

o Egyebek 

Bekapcsolódás egyéb nemzetközi rendezvényekbe:  

- International Year of Glass - IYoG2022: Az ICG több nemzetközi üveges szervezet támogatásával elindított 
egy kezdeményezést, hogy az ENSZ nyilvánítsa 2022-t az Üveg Nemzetközi Évének (International Year of Glass - 
IYoG2022). Ezzel kapcsolatban az SZTE üveges képviselőit keresték meg, hogy a magyarországi érintettek körében 
minél több támogatót szervezzenek be az ENSZ jóváhagyáshoz szükséges minél szélesebb körű nemzetközi támogatás 
demonstrálásához, amely munkának a szervezését az SZTE Üvegszakosztály vezetősége elkezdte. A 
kezdeményezésre 2020 év végéig 74 országból több mint 1100 támogató levél és több száz programjavaslat érkezett. 
Az IYOG2022 International Steering Committee testület tagjai: Balogh Eleonóra, Bohus Eszter, Dr. Simon Andrea. 

- 2020.11.22: ICG (International Commission on Glass) on-line küldöttgyűlés, résztvevője: Dr SIMON Andrea, 
egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Kerámia és Polimermérnöki Intézet. A rendezvényen bemutatkozott az IB új 
tagjaként Prof. Yoshida Satoshi, ügyvezető titkárként Kun Wang és kincstárnokként Maria J. Pascual. Murat Ardic 
Yilmaz ügyvezető igazgató ismertette az ülésen az ICG átalakulási ütemtervét (ICG Transformation Road Map), 
melynek célja az ICG pénzügyi helyzetének javítása, kísérleti fejlesztések kezdeményezése és finanszírozása, 
valamint a CTC (Coordinating Technical Committee) és a TC-k (Technical Committee) fokozott pénzügyi 
támogatása. A stratégiai célok az egyetemek, a szakértők és az ipar közötti együttműködés és hálózatépítés 
megerősítése; a hallgatók és az akadémia szféra támogatása, az üveg fenntartható fejlődésben játszott szerepének 
hangsúlyozása. Alicia Durán elnök bejelentette, hogy az alábbiak az IYoG2022 eddig megerősített rendezvényei:  

 2022. február, Genf: nyitókonferencia;  
 2022. április, Sanghaj: nemzetközi high-tech ipari kongresszus,  
 2022. július, Berlin: nemzetközi ICG kongresszus, 
 2022. december, Japán: zárókonferencia. 

 

5. A Szakosztály kapcsolata:  

Minisztériumok (Innováció és Technológiai Minisztérium (ITM): környezetvédelmi, klímavédelmi, EU ETS 
rendszert érintő kérdésekben részt veszünk a minisztérium által indított jogszabály véleményezésben szakmai 
kapcsolataink alapján. Jelenleg Dr. Nagy Ádám, az ITM iparági fejlesztésért és stratégiáért felelős helyettes 
államtitkárának felkérésére megkezdtük egy iparági konferencia szervezését, ahol a teljes üvegszakma (gyártás, 
feldolgozás, oktatás, innováció, művészet stb.) képviselteti magát, beszámol céljairól, elvárásairól, aktuális 
lehetőségeiről, közreműködve így az ITM által 2023-ra tervezett Magyarország üveg iparági stratégiájának 
elkészítésében. A konferenciát 2022 májusában, a Miskolci Egyetemen, Prof. Dr. Horváth Zita rektor elnöksége alatt 
tervezzük megtartani. 
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Slovak Glass Society (SGS): az ICG küldöttgyűlésén bejelentették a Slovak Glass Society (SGS) korábbi elnökének, 
Peter Simurkának (Slovak Glass Society) leköszönését mind az SGS elnöki posztjáról, mind az ICG képviseletéről.  Az 
SGS új elnöke Prof. Dusan Galusek, ICG képviselője az új elnök mellett Prof. Peter Vrabel lett.  

 

6. Egyesületi Képviselet a szakosztály tagjainak a részéről: 

Európai Üvegszövetség (ESG):  

Képviselők:   2020.10.08-tól: Dr. Simon Andrea,  

2021.03.04-től: Dr. Korim Tamás 

Nemzetközi Üvegszövetség /ICG/:  

Képviselők:  2020.10.08-tól: Dr. Simon Andrea,  

2021.03.04-től: Dr. Korim Tamás 

Nemzetközi bizottságokban: 

Nemzetközi Üvegszövetség (ICG) TC13 Környezetvédelmi munkabizottságában (Technical Committee /TC13/) a 
folyamatos képviselet Varga Zsuzsanna (Tungsram Operations Kft.) részvételével volt biztosított 2019-ig, 2020-ban 
Ferenci Péter vette át a képviseletet, mely változás bejelentés – 2020-Július 10-én a bizottság első online ülésén 
megtörtént. 

7. Szakosztály tagjainak kitüntetései:  

2021-ben a szakosztály tagjai közül: 

1. Laska Imre Speciál Bau Kft. ügyvezető igazgatója 

 

2022. évi előirányzatok  

1. Szakosztály részéről tervezett konferencia:  

2022. október 11: Üvegipari szakmai konferencia az üveg éve egyik rendezvénye lesz  

2. Szakosztály tagjainak részvétele külföldi rendezvényeken 2022-ben: 

Az ICG TC13 Környezetvédelmi Munkabizottság 2022.ben is kétszer tart megbeszélést, valamint idén, a füstgáz 
mennyiség számításos módszerrel történő meghatározásának kidolgozásához, idén, egy 
rendkívüli megbeszélés is megszervezésre került – 2022-február-14.-én.   

- a tavaszi rendezvény, 2022-március 21.-én került megrendezésre. 

-az őszi ülés, további egyeztetést követően, egy későbbi mindenki számára alkalmas időpontban kerül 
megszervezésre, figyelembe véve a Covid helyzet alakulását, a Glass-tec időpontját, valamint 
egy esetleges SZTE / Üveg szakosztály- IYoG2022 kapcsolatos – Budapesti rendezésű 
személyes találkozóval kapcsolatos meghívását. 

Az Üveg Nemzetközi Éve – 2022 (IYoG2022) rendezvénysorozattal kapcsolatos információk, teendők:  

- iparági konferencia megrendezése,  

- üvegipari stratégia összeállítása 

- programok (gyárlátogatások, nyitott napok) összeállítása 

 

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 

2021. évi tevékenységéről 
 
A folyóirat vezetőségében változás nem történt: a szerkesztőbizottság elnöke Prof. Dr. Gömze A. 
László, főszerkesztő Gyurkó Zoltán, vezető szerkesztő Dr. habil. Borosnyói Adorján, 
tervezőszerkesztő Tóth-Asztalos Réka.  

 

2021-ben a folyóirat hat elkülönült számmal, összesen 24 darab lektorált, tudományos cikkel jelent 
meg.  

Statisztika a megjelent cikkek szerzőire vonatkozóan: 

Angol nyelvű cikk: 24 darab (100%) – Magyar nyelvű cikk: 0 darab (0%) 

Statisztika a megjelent cikkek témaköreire vonatkozóan: 

Beton Szakosztály témakörében: 3 cikk  

Szakosztályhoz nem sorolható témakörében: 21 cikk  

Cement Szakosztály témakörében: 3 cikk 

Finomkerámia Szakosztály témakörében: 3 cikk  

Üveg Szakosztály témakörében: 1 cikk  

Kő és Kavics Szakosztály témakőrében: 4 cikk 

Tégla és Cserép Szakosztály témaköreiben: 1 cikk. 

 

2022. évi tervek 

A folyóirat 2022-ban hat elkülönült számmal fog megjelenni. 

 

 
Budapest, 2022. április 06. 
 
 
 
 
 
 Gyurkó Zoltán. Prof. Dr. Gömze A. László sk. 
 főszerkesztő szerkesztőbizottság elnöke 
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