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A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) a Fővárosi 
Bíróságon 1989. október 5-én Pk. 60428 határo-zatszámon 
és 393 nyilvántartási számon bejegyzett, és 1998. január 
1-je óta közhasznúan működő szervezet. Tevékenységét 
a hatályos jogszabályok és saját alapszabályának előírásai 
szerint végzi.

1. A szervezet alapadatai
Elnevezés: Szilikátipari Tudományos Egyesület
Képviselő: Dr. Szépvölgyi János elnök
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 68.
Adószám: 19815943-2-41
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés száma: Pk. 60428/1989/1
A szervezet céljának rövid leírása: Az Egyesület célja a 
szilikátiparral, illetve az ezzel összefüggő bármilyen szak-
területen és szektorban a műszaki és gazdasági haladás 
előmozdítása az e területen működő műszaki és gazdasági 
szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti te-
vékenységének segítésével. Az Egyesület közhasznú szol-
gáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesülhetnek.

2. Számviteli beszámoló
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredmény kimu-
tatása 1. és 2. sz. melléklet

3. A költségvetési támogatás felhasználásának kimuta-
tása
2009. évben az Egyesület direkt költségvetési támogatás-
ban nem részesült.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak 
rendelkezésre, így az Egyesület vagyonának felhasz-
nálását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére 
szorítkoztunk. Az Egyesület vagyonát a tőkéje testesíti meg. 
Saját tőke 2009-ben összesen 1 265 E Ft-tal csökkent, ami 
a közhasznú tevékenységből származó –1 265 E Ft és vál-
lalkozási tevé kenység f. évi 0 Ft összege.

Előző év E Ft Tárgyév E Ft

Saját tőke 2 791 1 526
Induló tőke 1 995 1 995
Tőkeváltozás 1 492 796
Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből –696 –1 265
Tárgyévi eredmény 
vállalkozási tevékenységből 0 0

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület valamennyi tagja – a tagsági viszony alapján 
– célszerinti juttatásként kapta meg:
– az Építőanyag c. szakmai folyóirat 2009. évi számait,
– az Egyesület működésének nyilvánosságát szolgáló 
egyesületi „Eseménynaptár”-t,
– egyesületi rendezvényterem és technikai szolgáltatást té-
rítésmentesen – szakmai rendezvények alkalmával.
Pénzbeli juttatás:
– Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésre 100 000 Ft.

6. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített 
állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzatoktól, azok 
társulásaitól, a kisebbségi települési önkormányzatok-
tól, illetve mindezek szerveitől kapott támo-gatások 
mértékének kimutatása

A Szilikátipari Tudományos Egyesület 2009. évre szóló Közhasznúsági jelentéseA Szilikátipari Tudományos Egyesület 2009. évre szóló Közhasznúsági jelentése

2008. évi SZJA 1%-ból származó felajánlások        442 755 Ft

Pályázati úton kapott támogatás:
Nemzeti Civil Alapprogram
Működési célú támogatás    100 000 Ft
„Az építés fejlődéséért” Alapítvány
Építőanyag című folyóirat 2009. évi kiadására        400 000 Ft
XXIV. Téglás Napok 150 000 Ft
Beton ankét 50 000 Ft

Egyéb szervezetektől kapott támogatás:
Belföldi támogatás
Működés 15 000 Ft

Külföldi támogatás  
Üvegipari Szakmai Konferencia 665 900 Ft

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások ér-
tékének, illetve összegének kimutatása
A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket 
társadalmi munkában látják el, amelyért semmiféle külön 
juttatásban nem részesülnek, igazolt költségeik kerültek 
megtérítésre. 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
A tudományos tevékenység és kutatás területén a tu-
dományos eredmények közzétételének, azok megvi-
tatásának színteret adó tudományos konferenciák, 
előadóülések, valamint más tudományos rendezvények 
szervezését és lebonyolítását emeljük ki:

Beton Ankét:  ■ Mérnöki szerkezetek – minőségi beton-
készítés napjainkban, Budapest, 2009. február 17.
Üvegipari Szakmai Konferencia,  ■ Budapest, 2009. április 28.
Hőszigetelési rendszerek korszerű szigetelése és  ■
elektromos fűtése, Budapest, 2009. május 13.
VI. Díszítőkő konferencia,  ■ Tata, 2009. június 4.
A cementipar szerepe a hulladékgazdálkodásban,  ■
Budapest, 2009. szeptember 17.
60 éves a Szilikátipari Tudományos Egyesület –  ■
tudományos-szakmai konferencia, Budapest, 2009. 
szeptember 22.
XXIV. Téglás Napok,  ■ Hortobágy, 2009. november 12–13.
Beton Ankét:  ■ Könnyűbetonok alkalmazásának elmé-
lete és gyakorlata: régi és új megoldások, Budapest, 
2009. november 24. 

Környezet- és természetvédelem témakörrel foglalkozott:
Hőszigetelési rendszerek korszerű szigetelése és  ■
elektromos fűtése, Budapest, 2009. május 13.
A cementipar szerepe a hulladékgazdálkodásban,  ■
Budapest, 2009. szeptember 17.
XXIV. Téglás Napok,  ■ Hortobágy, 2009. november 12–13.

Az Építőanyag című folyóirat megfelelően szolgálta az 
Egyesülethez tartozó szakmák tudományos területei iránt 
érdeklődők igényeit.

Összefoglalva rögzíthető, hogy a Szilikátipari Tu-
dományos Egyesület 2009. évben megfelelt az Alap sza-
bályában rögzített közhasznúsági feltételeknek.

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Küldöttgyűlése 2010. 
május 19-i ülésén elfogadta a 2009. évi tevékenységről 
készült közhasznúsági jelentést.

Dr. Szépvölgyi János
elnök
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Életének 84. évében elhunyt 
sok kollégánk tanára és munka-
társa „Dénes”.

Budapesten született, 1952-
ben szerzett diplomát a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Ve-
gyészmérnöki Karán. 

Friss diplomásként került 
közvetlen munkakapcsolatba a 
téglaiparral. Dolgozott a Mályi 

Téglagyárban, az Építőanyag-ipari Központi Kutató Intézetben, 
az Építésügyi Minisztériumban, a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építőanyagok Tanszékén és nyugdíjazásáig irányította a 
Tégla- és Cserépipari Laboratóriumot. Tanácsadóként segítette 
a kubai építőanyag-ipart. Tanított és gyakorlatot vezetett BME 

Építőanyagok Tanszékén. Szakmai tapasztalatát mindig szí-
vesen adta át.

A Szilikátipari Tudományos Egyesületnek 1953 óta tagja, 
amelynek munkáját a Tégla- és Cserépipari Szakosztályban 
betöltött tisztségével is segítette. Nyugdíjas éveiben is aktívan 
segítséget nyújtott a szakosztály vezetőségének. Az Egyesü-
letünknek örökös tagja volt.

Számos előadást tartott és cikket írt tégla- és cserépipari 
nyers anyagokról.

Egyesületi és iparági tevékenységét háromszor ismerték el az 
Építőipar Kiváló Dolgozója címmel.

A Szilikátipari Tudományos Egyesület, a volt munkatársak és 
tanítványok nevében búcsúzunk, emlékét megőrizzük.

Kedves Dénes nyugodjál békében.

Varga Dénes 
(1927-2010) 

Az építôanyag a magyarországi finomkerámia, üveg, 
cement, mész, beton, tégla és cserép, kő és kavics, 
tűzállóanyag és szigetelőanyag iparágak 60 éve alapított 
szakmai folyóirata. 

A lap információt nyújt:
szilikátkémiai és technológiai, valamint  ■
építőanyag-ipari kutatások, fejlesztések legújabb 
eredmé nyeiről,
gyártás- és gyártmányfejlesztésekről,  ■
környezetvédelmi problémákról, feladatok megol- ■
dásáról, 
technikai újdonságokról (beruházások, termékek,  ■
berendezések, anyagvizs gálati eszközök stb.),

hazai és nemzetközi cégek üzleti tevékenységéről, ■
belföldi és külföldi szakmai konferen- ■
ciákról, rendezvényekről, fontosabb szakmai 
eseményekről.

A színes hirdetéseink áraiból több hirdetés egy időben 
történő megrendelése esetén jelentős kedvezményeket 
biztosítunk: 

2 hirdetés esetén 20%, 3 hirdetés esetén 30%, 
4 hirdetés esetén pedig 50% kedvezményt adunk.

A cikk formátumú megjelenés ára a fekete-fehér hirde-
tések áraival azonos.

Áraink az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Színes hirdetési áraink

B2 oldal 139 000 Ft 555 EUR

tükör: 180 x 260 mm
kifutó: 205 x 285 mm

B3 oldal 128 000 Ft 515 EUR

B4 oldal 150 000 Ft 600 EUR

1/1 oldal belíven 105 000 Ft 420 EUR

Fekete-fehér hirdetési áraink

1/4 oldal 14 500 Ft 60 EUR 87 x 120 mm

1/2 oldal 29 000 Ft 120 EUR 180 x 120 mm

1 oldal 58 000 Ft 240 EUR 180 x 260 mm

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetési lehetőségek az építôanyag folyóiratban

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetési lehetőségek az építôanyagépítôanyag folyóiratban

MÉD IA A JÁNL AT  ÉS  H IRDETÉS I  MEGRENDELŐK  LETÖLTHETŐK  A  WWW.SZTE .ORG .HU  HONL APRÓL
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ELÕFIZETÉS
Fizessen elő az 

ÉPÍTŐANYAG c. lapra!

Az előfizetés díja 
1 évre 4000 Ft.

Előfizetési szándékát kérjük 
az alábbi elérhetőségek 

egyikén jelezze:

Szilikátipari 
Tudományos Egyesület

Telefon/fax: 
06-1/201-9360

E-mail: 
info@szte.org.hu

Előfizetési megrendelő letölthető 
az Egyesület honlapjáról:

www.szte.org.hu

INHALT

34 Experimentalbestimmung des KIIC Spannungsintensitätsparameters an neuartigen 
Betonprobekörpern (Teil 2)

39 Wirkung der Skandium-Zudosierung auf die drucklose Sinterung von assoziierten Materialien 
mit Al-TiN Metallmatrix

43 Wirkung der Struktur und der Zusammensetzung der Doppelhydroxide mit Schichtstruktur 
auf die Sorptionseigenschaften der Chromat-Anionen

46 Möglichkeiten und Probleme der Trockenmahlung in Mischermühlen im Submikronbereich 
Möglichkeiten und Probleme der Trockenmahlung in Mischermühlen im Submikronbereich

50 Physikalisch-chemische Eigenschaften und Verhalten während der Wärmebehandlung 
bei Oberflächendurchbrüchen von serpentinischen Periodit aus San Jose und New Idria 
(Kalifornien, USA)

55 Untersuchungen von Materialien aus der Region Nigde-Dikilitas (Mittel-Anatolien) mittels 
FTIR-Spektroskopie

GUIDELINE FOR AUTHORS

The manuscript must contain the followings: title; author’s name, workplace, e-mail address; abstract, keywords; main text; acknowledgement 
(optional); references; figures, photos with notes; tables with notes; short biography (information on the scientific works of the authors).

The full manuscript should not be more than 6 pages including figures, photos and tables. Settings of the word document are: 3 cm margin 
up and down, 2,5 cm margin left and right. Paper size: A4. Letter size 10 pt, type: Times New Roman. Lines: simple, justified.  

TITLE, AUTHOR
The title of the article should be short and objective. 
Under the title the name of the author(s), workplace, e-mail address. 
If the text originally was a presentation or poster at a conference, it should be marked. 

ABSTRACT, KEYWORDS
The abstract is a short summary of the manuscript, about a half page size. The author should give keywords to the text, which are the most important 
elements of the article.

MAIN TEXT
Contains: materials and experimental procedure (or something similar), results and discussion (or something similar), conclusions.

REFERENCES
References are marked with numbers, e.g. [6], and a bibliography is made by the reference’s order. 
Examples:
Journals: 
[6] Tóth, Gy. – Máté, B.: Földtani tényezők bazaltbányák művelésénél. Mélyépítéstudományi Szemle. XXIV. évf. 4. szám (2004), pp. 145-148.
Books: 
[6] C. Barry Carter – M. Grant Norton.: Ceramic Materials Science and Engineering. Springer Science + Business Media, LLC; New York, 2007.

FIGURES, TABLES
All drawings, diagrams and photos are figures. The text should contain references to all figures and tables. This shows the place of the figure in 
the text. Please send all the figures in attached files, and not as a part of the text. All figures and tables should have a title. 
Please note that the color of the journal is black-and-white. Colored figures should be as well understandable. 
The figures should be: tiff, jpg or eps files, 300 dpi at least, photos are 600 dpi at least.

BIOGRAPHY
Max. 500 character size professional biography of the author(s). 

CHECKING
The editing board checks the articles and informs the authors about suggested modifications. Since the author is responsible for the content of the 
article, the author is not liable to accept them.  

CONTACT
Please send the manuscript in electronic format to the following e-mail address: femgomze@uni-miskolc.hu and info@szte.org.hu or by post: Scientific 
Society of the Silicate Industry, Budapest, Fő u. 68., H-1027, HUNGARY

We kindly ask the authors to give their e-mail address and phone number on behalf of the quick conciliation.
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