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A Szilikátipari Tudományos Egyesület
XXXII. Küldöttgyûlése

2009. május 20-án tartotta a Szilikátipari Tudományos Egyesület XXXII. Küldöttgyűlését. 

A Küldöttgyűlés egy perces néma felállással emlékezett meg 

Riesz Lajosról, Egyesületünk társelnökéről, aki 74. éves ko-

rában nemrégiben elhunyt. 

Serédi Béla levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, és 

felkérte Bíró Marianna vezető-főtanácsost (Nemzeti Fejlesz-

tési és Gazdasági Minisztérium) az építőanyag-ipar helyzetéről 

szóló előadásának megtartására. 

A levezető elnök felkérte Asztalos István főtitkárt, hogy tartsa 

meg beszámolóját az elmúlt évi tevékenységről. Ezt követően 

dr. Dani Sándorné, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, 

hogy az Ellenőrző Bizottság az Egyesület mérlegét és ered mény 

kimutatását megvizsgálva megállapította, hogy a pénzügyi 

működés a jogszabályoknak megfelelően történt. Az Egyesület 

2008. évi gazdálkodásáról, a 2009. évi költségvetési tervekről 

Koska János főtitkárhelyettes számolt be. 

A Küldöttgyűlés a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

A program a kitüntetések átadásával ért véget. A méltatá-

sokat ismertette Serédi Béla társelnök, a kitüntetéseket átadta 

Asztalos István főtitkár.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott: 

Dr. Ujhelyi János okl. építőmérnök, a műszaki tudományok 

kandidátusa, a műszaki tudományok doktora, címzetes egye-

temi docens, címzetes főiskolai tanár (Beton Szakosztály) 

Kató Aladár, szilikát- és vegyi gépész üzemmérnök, a 

Tondach Magyarország Zrt. ügyvezetője (Tégla és Cserép 

Szakosztály) 

Lipták György, szilikátipari gépész, a General Electric 

Hungary Zrt. Világítástechnikai Üzletágában az Európai 

Üvegfejlesztés vezetője (Üveg Szakosztály)

Asztalos István, okl. építészmérnök, okl. építőipari gaz-

dasági mérnök, okl. szerkezetépítő betontechnológia 

szakmérnök, a Sika Hungária Kft . Beton Üzletág vezetője 

(Vezetőség)

Az Egyesület Örökös Tagja lett: 

Dr. Tariczky Zsuzsanna – Beton Szakosztály

Dr. Ujhelyi János – Beton Szakosztály

Mogyorósi Sándorné – Cement Szakosztály 

Dr. Csetényi Józsefné – Finomkerámia Szakosztály 

Geszler Ödön – Finomkerámia Szakosztály

Dr. Marek István – Kő és Kavics Szakosztály

Németh Miklós – Általános

A Szilikátipari Tudományos Egyesület 

2008. évre szóló közhasznúsági jelentése

A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) a Fővárosi 

Bíróságon 1989. október 5-én Pk.60.428 határozatszámon és 

393 nyilvántartási számon bejegyzett, és 1998. január 1-je óta 

köz hasznúan működő szer-

vezet. Tevékenységét a hatályos 

jogsza bályok és saját alapszabá-

lyának 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 szi-

likátiparral, illetve az ezzel összefüggő bármilyen szakterületen 

és szektorban a műszaki és gazdasági haladás előmozdítása az 

e területen működő műszaki és gazdasági szakemberek szak-

mai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékenységének segíté-

sével. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül 

mások is részesülhetnek.

2. Számviteli beszámoló

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 

egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredmény kimuta-

tása 1. és 2. sz. melléklet

3. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása

2008. évben az Egyesület direkt költségvetési támogatásban 

nem részesült.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak 

rendelkezésre, így az Egyesület vagyonának felhasználását 

illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkoz-

tunk. Az Egyesület vagyonát a tőkéje testesíti meg. Saját tőke 

2008-ban összesen 696 E Ft-tal csökkent, ami a közhasznú 

tevékenységből származó –696 E Ft és vállalkozási tevékenység 

f. évi 0 Ft összege.

Előző év E Ft Tárgyév E Ft

Saját tőke 3 487 2 791

Induló tőke 1 995 1 995

Tőkeváltozás 4 060 1 492

Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből

–2 568 –696

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 2008. évi számait, ■

az Egyesület működésének nyilvánosságát szolgáló  ■

egyesületi „Eseménynaptár”-t,

egyesületi rendezvényterem és technikai szolgáltatást  ■

térítésmentesen – szakmai rendezvények alkalmával.

Pénzbeli juttatás:

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésre 75 000 Ft ■
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6. A központi költségvetési szervektől, az elkülö-

nített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányza-

toktól, azok társulásaitól, a kisebbségi települési 

önkormányzatoktól, illetve mindezek szerveitől 

kapott támogatások mértékének kimutatása

2007. évi SZJA 1%-ból származó felajánlások 

528 448 Ft

Pályázati úton kapott támogatás:

Nemzeti Civil Alapprogram ■

 Működési célú támogatás    1 000 000 Ft

ÖTM ■

 VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás 

 előkészítése    1 282 381 Ft

„Az építés fejlődéséért” Alapítvány ■

 Építőanyag című folyóirat 2008. évi kiadására 

400 000 Ft

 XXIII. Téglás Napok 150 000 Ft

INTERREG IIIA  ■               6 512 314 Ft

Egyéb szervezetektől kapott támogatás:

Belföldi támogatás ■

 Működés 312 500 Ft

 Perlit Konferencia 1 100 000 Ft

 Üvegipari Szakmai Konferencia 100 000 Ft

 Talabér prof. születésnap 300 000 Ft

Külföldi támogatás   ■

 XXIII. Téglás Napok 135 950 Ft

 Üvegipari Szakmai Konferencia 994 210 Ft

 Perlit Konferencia 807 145 Ft

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

értékének, illetve összegének kimutatása

A választott vezető tisztségviselőink tevékenysé-

güket társadalmi munkában látják el, amelyért sem-

miféle külön juttatásban nem részesülnek, igazolt 

költségeik kerültek megtérítésre. 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszá-

molója 

A tudományos tevékenység és kutatás területén 

a tudományos eredmények közzétételének, azok 

megvitatásának színteret adó tudományos konferen-

ciák, előadóülések, valamint más tudományos rendez-

vények szervezését és lebonyolítását emeljük ki:

Beton Ankét:  ■ Beton tulajdonságai magas hőmér-

sék leten címmel. Budapest, 2008. április 10.

Üvegipari Szakmai Konferencia ■ , Budapest, 

2008. április 22.

Kapcsolatépítés az SZTE, a BME és az Ung- ■

vári Nemzeti Egyetem között – EU-s és hazai 

építőipari technológia, alkalmazások szellemi 

exportja, Ungvár, 2008. április 4., Budapest, 

2008. május 9.
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A magyar perlit 50 éves tudományos ünnepi ülése ■ , Buda-

pest, 2008. szeptember 11.

VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás ■ , Budapest, 

2008. szeptember 12–13.

Beton Ankét:  ■ Megjelent a Holcim Cement-beton 

Kisokos 2008 címmel, Budapest, 2008. október 14. 

Kő és Kavicsbányász Nap 2008 ■ , Budapest, 2008. 

október 16.

XXIII. Téglás Napok ■ , Balatonfüred, 2008. no-

vember 6–7.

Üvegipari Szakmai Konferencia ■ , Budapest, 2008. 

november 25.

REACH: A vegyi anyagok regisztrálása, érté ke- ■

lése, engedélyezése és korlátozása konferencia, 

Budapest, 2008. november 26.

Környezet- és természetvédelem témakörrel foglal-

kozott:

VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás ■ , 

Budapest, 2008. szeptember 12–13.

XXIII. Téglás Napok ■ , Balatonfüred, 2008. november 6–7.

Az Építőanyag című folyóirat megfelelően szolgálta az 

Egyesülethez tartozó szakmák tudományos területei iránt 

érdeklődők igényeit.

Összefoglalva rögzíthető, hogy a Szilikátipari Tudományos 

Egyesület 2008. évben megfelelt az Alapszabályában rög-

zített közhasznúsági feltételeknek.

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Küldöttgyűlése 2009. 

május 20-i ülésén elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült 

közhasznúsági jelentést.

 

 Dr. Szépvölgyi János

 elnök

Tisztelt Kollégák! 

Megdöbbenéssel és mély fájdalommal értesültem 
Riesz L ajos úr, 

mindannyiunk kedves Lajos barátjának váratlan, hirtelen 
haláláról. Nagyon rég óta, közel negyven év óta ismertük 
egymást, talán valamelyik egykori weimari Ibausil konfe-
rencián találkoztunk először, azután sokszor a SZIKKTI-
ben, a CEMÜ-ben, az SZTE-ben. Tiszteltem tudását, képes-
ségeit, emberi tulajdonságait, modorát. Mindig jó viszony-
ban voltunk, soha, de soha a legcsekélyebb mértékű 
egyet nem értés nem volt közöttünk. Minden kérdésemre 
szívélyesen válaszolt, minden kérésemet igyekezett telje-
síteni. Nagyon jó volt vele együttdolgozni. Csak kellemes 
emlékeim vannak Riesz Lajosról. Utolsó beszélgetésünk 
tárgya az SZTE jubileumi ünnepi kiadványa volt, amellyel 
kapcsolatos feladatokról fiatalos lendülettel és szeretet-
tel beszélt, e beszélgetés emléke tragikus. Ezek azonban 
szubjektív érzelmek, ezeknél fontosabb, hogy életműve 
nagy értékű, és fájdalom, hogy vége szakadt.  Halála nagy 
veszteség, emlékét publikációi, könyvei, köztük a legutób-
bi, a társszerzőként jegyzett kiváló könyv „A cementipar 
története” őrzi. Tisztelt Kollégánkat, kedves jó Barátunkat 
az Isten nyugosztalja. 
Az SZTE Beton Szakosztály és az egykori SZIKKTI Beton-
osz tály, valamint a magam nevében fejezem ki mély rész-
vétemet. 

Dr. Kausay Tibor
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Riesz Lajos 
1935–2009

Dr. Papp Klára 
1924–2009

Életének 74. esztendejében 

elhunyt Riesz Lajos okleveles 

vegyészmérnök, a CEMŰ volt 

vezérigazgató helyettese, a Duna-

Dráva Cement Kft . nyugalmazott 

elnök-vezérigazgatója, a Magyar 

Cementipari Szövetség munka-

társa, a Szilikátipari Tudományos Egyesület társelnöke. Életútja 

sokunknak szolgált példaként, amelyet fi zikai dolgozóként kez-

dett és a hazai cementipar egyik elsőszámú döntéshozójaként 

zárt.

Vegyészmérnökként szerzett diplomát a Veszprémi Vegyipari 

Egyetemen, majd 1959-től Tatabányai Cementgyárban dolgo-

zott. Nevéhez fűződött a gyár laboratóriumának létrehozása és 

több környezetvédelmi technológia bevezetése. 1972 után több 

mint két évtizeden keresztül a Cement és Mészművek fejlesz-

tési vezérigazgató helyetteseként közreműködött a nemzetközi 

szinten is versenyképes magyar cementipar kialakításában. Az 

1990-es évek elején Riesz úr meghatározó szerepet töltött be 

a cementipar magánosításában. Konszenzuskereső tárgya-

lástechnikája is hozzájárult, hogy optimális megállapodást 

köthetett a magyar állam a gyárak privatizációjáról, az iparág 

hosszú távú fejlődését biztosító szakmai befektetőkkel. 1994 

februárjától a Dunai Cement és Mészművek Kft . ügyvezető 

elnöki, majd 1997. márciusi megalakulásától nyugdíjba vonu-

lásáig a Duna-Dráva Cement Kft  elnök-vezérigazgatói posztját 

töltötte be. A nyugdíjba vonulás után is megtartotta kapcsola-

tát a cementiparral, tanácsadóként segítette a Magyar Cement-

ipari Szövetség munkáját és társelnöke volt a Szilikátipari Tu-

dományos Egyesületnek. Az ő kezdeményezésére valósult meg 

a cementipari szakmérnök képzés a Veszprémi Egyetemen.

Az iparág iránti elkötelezettségét bizonyítja számos pub-

likációja, amik mai napig alapvető munkák a fi atal szakem-

berek számára. 1982-ben részt vett a „Szilikátipari kézikönyv” 

megírásában, 1989-ben hiánypótló munkaként az ő főszer-

kesztésével született meg a „Cement- és mészgyártási 

kézikönyv”, végül közreműködött 1998-ban „A cementipar 

története” című munka szerkesztésében is.

Töretlen pályafutása, valamint a cementiparért tett erő-

feszítései mellett humorát, nyitottságát, a fi atalokat párt-

fogoló mentalitását és munkájában képviselt igényességét is 

megőrizzük emlékezetünkben.

Tanulmányait Debrecenben 

végezte, 1948-ban az agrár-

mérnöki diplomáját Keszthelyen 

kapta meg. 1957-ig állami gaz-

daságokban dolgozott, ahonnan 

a Földművelési Minisztérium 

Növénytermelési Főosztályára 

helyezték. 1961-től a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

Mezőgazdasági Tanszékére került és 1983-as nyugdíjazásáig, 

majd nyugdíjasként is a tantestület és tanítványai szeretetétől, 

megbecsülésétől támogatva ott végezte oktatói és kutatói fela-

datait. Munkáját kitüntetésekkel ismerték el. Doktori címet 

1962-ben szerzett. 1980-tól a Magyar Tudományos Akadémia 

kandidátusa és 2007-től gyémántdiplomás mezőgazdasági 

mérnökként tevékenykedett haláláig.

A perlit mezőgazdasági, kertészeti alkalmazásának első 

úttörő kutatója volt. 1971-től a Bányászati Építő Vállalat 

duzzasztott perlitjeiből a speciális mezőgazdasági perlitek 

előírásait, keverékeit dolgozta ki, engedélyeztette, szabadal-

makkal, tudományos közleményekkel, konferenciákon is-

mertette.

Az 50 éves magyar perlit mezőgazdasági, kertészeti alkal-

mazása érdekében a hat nemzetközi perlit konferencián 

(1971, 1977, 1983, 1989, 1998, 2008) aktívan segítette a hazai 

és külföldi szakemberek tájékoztatását.

A SZIKKTI, az SZTE, az ÉTE és Geomineo szakembereivel 

együttműködve a hazai és exportképes perlit alapú kertészeti 

termesztőközeg gyártási és alkalmazási kutatásainak motorja 

volt.

Kitartó munkája révén a perlit egyik fő alkalmazási terü-

letévé vált a növénytermesztés és a környezetvédelem. Papp 

Klára akadémikus asszony szaktudásának legjavával több éven 

keresztül szaktanácsadóként segítette a lapostetőkön tervezett 

és kivitelezett extenzív zöldtetők magas színvonalú megvaló-

sítását. Innovatív szemlélete, széleskörű és igen magas szintű 

elméleti tudása mellett gyakorlatias, mindig feladatmegol dás-

ra koncentráló egyénisége példamutató volt valamennyiünk 

számára. Amit alkotott ma is dicsérettel hirdeti kiváló szak-

tudását, hiszen a vele megvalósított zöldtetőkön, tetőkertekben 

ma is ott élnek a növények abban a talajban, amit ő alkotott.

Tanítványai, munkatársai, tisztelői nevében búcsúzunk 

a nagy tudású oktatótól, kutatótól.
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