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Kosztrián János 
1930-2010

1930. október 1-jén született Patak 
községben, Nógrád megyében. 1938-
ban került Budapestre. Az elemi elvég-
zése után polgári iskolába járt. 1946-
ban kezdett dolgozni a 21. sz. Állami 
Építőipari Vállalat jogelődjénél, mint 
ipari tanuló, majd a kötelező ipari 
gyakorlat letöltése után elvégezte a 
felső építőipari iskolát, amit 1950-ben 

fejezett be a középiskola elvégzése után. A vállalat törökbálinti, bu-
daörsi építkezésén dolgozott, mint technikus, műszaki előadó, majd 
építésvezető.

A Műegyetem mérnöki karán szerzett diplomát 1955-ben. 1956–
1960-ig a 24. sz., 1961–1962 között a 43. sz. ÁÉV-nál volt építésvezető. 
1962–1967 között az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban 
önálló mérnökként dolgozott. 1967 márciusától a Budapesti Lakásépítő 
Vállalatnál termelési osztályvezető, műszaki tanácsadó, műszaki fej-
lesztési osztályvezető volt nyugdíjazásáig. A szakma szeretetét és 
alázatát bizonyítja, hogy munkája során szakmai előmenetelére áthe-
lyezésekkel került sor. Munkája során több alkalommal részt vett 
más országok (NDK, Jugoszlávia, Szovjetunió, Lengyelország, Cseh-
szlovákia, Ausztria, Franciaország, Románia, Kárpátalja) építőipari 
cégeinek szakmai megismerésében és a technológiák (alagútzsaluzás 
építési rendszerré alakítás, vízzáró tetőfödém kifejlesztése, panelos 

építés adaptálása, előregyártott fogadószint kialakítása) hazai beveze-
tésében.

Több építőipari folyóiratban publikált. 1974-ben ,,Eljárás a testek 
felület vízszigetelésére, korrózió védelmére, illetve ragasztására” sza-
badalom kidolgozásában vett részt. 1989–2004 között több József 
Attila lakótelepi társasház közös képviselője volt, amelyek korszerű 
felújításnál magas szinten tudta biztosítani a műszaki irányelveket.

Az Építőipari Tudományos Egyesületnek 1976 óta tagja volt. Az Épí-
tés Kivitelezési Szakosztály vezetőségének 1980 óta volt tagja, titkári 
beosztásban 1998-ig. Évente mintegy 60 rendezvényt szervezett. Az 
itt végzett munkájáért ÉTE Érdeméremmel 1988-ban, Alpár Éremmel 
1996-ban ismerték el.

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő Szakosztályának 
1995 óta titkára volt. Aktívan részt vett a szakosztály szervezési és le-
bonyolítási munkáiban.

Kitüntetései: 1996-ban Építőipar Kiváló dolgozója. 1968, 1975, 
1978-ban Kiváló dolgozó (BLV). 1986-ban Kiváló Munkáért (ÉTE), 
1988-ban ÉTE Érdemérem (ÉTE), 1996-ban Alpár Érem (ÉTE). 2005-
ben Ybl Egyesület Mívesmester Díj.

Betegsége miatt 2008-tól nem vett részt az aktív munkában. 2010. 
október 1-jén 80. születésnapján, a Szent Kereszt Templomban bú-
csúztak tőle családja, barátai, kollégái.

Szomorú szívvel búcsúzunk, emlékét megőrizzük.

THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON COMPETITIVE MATERIALS

AND TECHNOLOGY PROCESSES

ic-cmtp2
Miskolc-Lillafüred, October 8-12, 2012

HUNGARY

The international conference ic-cmtp2 provide a platform among 
leading international scientists, researchers,  engineers, students 
and PhD students for discussing recent achievements in research 
and development of material structures and properties of compe-
titive materials like nano-materials, ceramics, glasses, films and 
coatings, metals, alloys, biomaterials, composites, hetero-modu-
lus and hybrid-materials, … etc.
Among the major fields of interest are materials with extreme 
physical, chemical, thermal, mechanical properties and dynamic 
strengths; including their crystalline and nano-structures, phase-
transformations as well as methods of their technological proces-
ses, tests and measurements.
Multidisciplinary applications of material science and technologi-
cal problems encountered in sectors like ceramics, glasses, thin 
films, aerospace, automotive and marine industry, electronics, 
energy, construction materials, chemistry, medicine, biosciences 
and environmental sciences are of particular interests

Further information can obtained by e-mail:
femgomze@uni-miskolc.hu

from Dr. Eng. Sc. Laszlo A. Gömze

2011. évi építőipari nemzetközi szakvásárok, -kiállítások

Ausztria
Bécs február 17-20. Bauen & Energie

építőipari szakkiállítás (ház- és 
lakásépítés, renoválás, energiata-
karékos építkezés)

Ausztria
Salzburg február 10-13. Bauen+ Wohnen 

Salzburg
építőipari kiállítás (építkezés, 
lakás, energiatakarékosság)

Franciaország
Párizs november 7-12. BATIMAT építőipari szakkiállítás

Lengyelország
Poznan január 19-22. BUDMA

építőipari szakkiállítás (építő anyag, 
építőipari szolgáltatások, egységek)

Montenegró
Budva

szeptember 21-25. Civil Engineering Fair építőipari szakkiállítás

Németország
Drezda február 25-28. HAUS

Építőipari szakkiállítás 
(építőanyagok, épületgépészet)

Németország
Frankfurt március 15-19. ISH Frankfurt

építőipari kiállítás
(fürdőszoba, klimatizálás, 
megújuló energia)

Németország
Hannover február 10-13. BAUEN + WOHNEN

Építőipari és renoválási szak-
kiállítás

Németország
München január 17-22. BAU

építőipari szakkiállítás 
(építőanyagok, építő-rendszerek, 
építőipari újdonságok, top kiállítás)

Németország
Nürnberg június 22-25. Stone + tec kő,- és kőfeldolgozás szakvásár

Olaszország
Milánó október 5-8. MADE Expo

építőipari szakkiállítás (tervezés, 
anyagok, gépek, szerszámok, 
technológiák, belsőépítészet)

Olaszország
Verona szeptember MARMOMACC

márvány, kő és technológiai 
kiállítás

Szlovákia
Nyitra szeptember Forest+Lignum Expo/ 

Roof + Coat + Isolation
tetőfedő, szigetelés, falburkolat 
szakkiállítás
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ELÕFIZETÉS
Fizessen elő az 

ÉPÍTŐANYAG c. lapra!

Az előfizetés díja 2011-től
1 évre 5000 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

98 Relaxation der mechanischen Spannungen 
in den hetero-modulen und hetero-viskos-
en komplexen Keramiken

102 Neue, molekulare Betrachtungsweise der 
Wechselwirkungen Nanoteilchen-Polymer: 
Anwendungsbeispiel für ein System Liso-
phosfolipid Mizelle - Polyakrylsäure

110 Mögliche Methoden für die Optimierung der 
Glasfaserherstellung

116 Wirkung der Mischzeit der Al2O3 
– Al Pulvermischung auf die Qualität 
der Aluminiumoxyd-Keramiken

120 Feuerschutztechnische Fragen bei den 
Wänden aus Strohballen

СОДЕРЖАНИЕ

98 Релаксация механических напряжений 
в гетеромодульных и гетеровискозных 
комплексных керамических системах

102 Новый молекулярный подход к взаимо-
действию полимер-наночастиц: прак-
ти  ческий пример на системе лизофос-
фолипид мицелла - полиакриловая кислота

110 Возможные методы оптимализации 
производства стекловолокон

116 Влияние времени перемешивания Al
2
O

3
 

– Al порошковой смеси на качество 
керамики из оксида алюминия

120 Вопросы противопожарной безопас-
ности стен из соломенных блоков

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 epitoanyag@szte.org.hu or by post: 
Scientific Society of the Silicate Industry, Budapest, Bécsi út 122–124., H-1034, HUNGARY

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


