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60 éves ünnepi konferencia
TÓTH-ASZTALOS RÉKA � ügyvezető titkár

2009. szeptember 22-én, Budapesten tudományos-szakmai konferencia keretében emlékeztünk 
meg a Szilikátipari Tudományos Egyesület fennállásának 60. évfordulójáról.
A Griff Hotelbe több mint 120 fő érkezett az ünnepi rendezvényre. 

A konferenciát Egyesületünk elnöke, 

dr. Szépvölgyi János nyitotta meg.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 

Minisztérium részéről Dr. Szaló Péter 

államtitkár úr és Fegyverneky Sán-

dor főosztályvezető úr előadásukban 

tájékoztatást adtak az iparág helyzetéről, 

az ágazatot érintő eseményekről. A szeptember 15-i rende-

letek az építőipari problémáira kívánnak megoldást nyújtani az 

engedélyezés, kivitelezés és ellenőrzés területén. A nem fi zetés 

kiküszöbölésére szolgáló építtetői fedezetkezelés az építtető és a 

fővállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződés mind-

két fél általi teljesítését segíti elő. Az intézkedés lényege, hogy 

egy független szerv ellenőrzi az építési szerződésben foglal-

tak betartását, ügyelve arra, nehogy lánctartozás alakuljon ki. 

Az építőipari kivitelezésről szóló rendelet előírja azt is, hogy 

miképpen kell vizsgálni az irreálisan alacsony árat.

Ezt követően a Szakosztályok előadásait hallgathatták meg 

a résztvevők. Minden szakosztály beszámolt az adott ágazatot 

érintő, elmúlt tíz évben végbement változásokról, valamit ké-

pet adtak az iparágak pillanatnyi helyzetéről, kilátásairól.

A Beton Szakosztály részéről Dr. Borosnyói Adorján tar-

tott előadást A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 

1999–2008 között címmel. Az elmúlt tíz év során a betonipar 

jelentős fejlődésen ment keresztül (pl. a hídépítés, betonútépí-

tés, előregyártás, beton térkőgyártás, transzportbeton-gyártás, 

adalékszeripar területén). A fejlesztések kiemelkedő elemei 

közé tartoznak a szálerősítésű betonok, nagyszilárdságú be-

tonok, teherhordó könnyűbetonok, újrahasznosított adalék-

anyagok, öntömörödő betonok, a nem acél anyagú betétek 

alkalmazása.

Bocskay Balázs a Cement Szakosztály részéről tartott 

előadást A cementipar fejlődése és a Cement Szakosztály 

tevékeny sége az utóbbi évtizedben címmel. Az elmúlt tíz év 

fejlődését az azt megelőző évek pozitív tendenciái határoz-

ták meg (termelés növekedése, a piacon kialakult egyensúly, 

a gyárak működésének magas színvonala, a nemzetközileg 

jelentős szakmai befektetők által képviselt tulajdonosi struk-

túra kialakulása). Az évtized folyamán kulcsfontosságú kérdés-

sé vált a fenntartható fejlődés és a CO
2
 emisszió csökkentése. 

Ezután a hallgatók tájékoztatást kaptak a Szakosztály céljairól 

és jövőbeli terveiről.

A Finomkerámia Szakosztály részéről Schleiff er Ervin tar-

tott előadást A fi nomkerámia gyártás helyzete Magyarországon 

címmel. Visszatekintett az iparág múltjára, az „aranykornak” 

nevezhető 60-as, 70-es évekre, majd a rendszerváltás után ki-

alakult termelési-tulajdonosi szerkezetre. Ezután tájékozta-

tott az ágazatot meghatározó vállalatok helyzetéről és jövőbeli 

várakozásairól.

A Kő és Kavics Szakosztályból Dr. Gálos Miklós Zúzottkő 

termékek minősége és minőségtanúsítása a kőiparban című 

előadását hallgathatták meg. Az elmúlt tíz év technológiai 

fejlődésének meghatározó elemeit jelentették a bányaüze-

mekben végzett fejlesztések, a feldolgozó üzemek technoló-

giai fejlesztései, a minőségtanúsítási rendszerek kialakítása 

és üzemeltetése, üzemi gyártásellenőrzés, az együttműködés 

a felhasználó iparágakkal a termékelőírások szabályozási rend-

jében. 

Dr. Kovács Károly a Szigetelő Szakosztály részéről adott elő 

Egy nagy hagyományokkal rendelkező Szakosztály múltja, jelene 

és jövője címmel. Bemutatta az iparágat érintő legfontosabb 

fejlődési fordulatokat, a Szakosztály kiemelkedő eseményeit, 

valamint tájékoztatott mindazon tagjairól, akik kiemelkedő 

munkájukkal segítették a Szakosztály munkáját, és tevékenysé-

gükért valamilyen kitüntetésben részesültek.

A Tégla és Cserép Szakosztály részéről Kató Aladár és 

Bejczi Gábor tartott előadást A magyar tégla- és cserépipar tech-

nológiájának és termékskálájának fejlődése, különös tekintettel 

az elmúlt évtizedre címmel. Röviden összefoglalták a tégla- és 

cserépipar történetét, bemutatták az iparágat érintő legfonto-

sabb változásokat, a termékskála és a technológia fejlődését, 

a gyártás korszerűsödését (előkészítés, nyersgyártás, szárítás, 

égetés, vezérlés és árumozgatás terén). 

Az Üveg Szakosztály részéről Lipták György A magyar üveg-

ipar eredményei és kihívásai 1999–2009 között című előadását 

hallgathatták meg. Összefoglalta az ágazat elmúlt tíz évének 

termelési, belföldi és export értékesítési adatait, majd bemu-

tatta az iparág legfontosabb szereplőinek fejlődését. Ezután 

tájékoztatott a Szakosztály tevékenységéről, az évtized legtöb-

bet tárgyalt témáiról (alapanyagok, kemence, tűzálló anyagok, 

vizsgálatok).

Végül Dr. Gömze A. László, az Építőanyag folyóirat 

helyzetéről tájékoztatott, összefoglalta a lap elmúlt tíz évét, 

vala mint az évtized végére bekövetkezett változásokat, új 

fejlődési irányokat.

A vendégek a helyszínen megkapták az Építőanyag folyóirat 

ünnepi számát, mely a konferencián elhangzott előadások írá-

sos változatát tartalmazza.

A konferencia után egy ebéd keretében nyílt lehetőség 

kötetlenebb beszélgetésre a résztvevők között. A helyszínen 

készült fényképekből válogatás látható a lap ezen számában.
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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. 
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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 
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