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MIÉRT LEGYEK TAGJA A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLETNEK?

 Kedves fi atal Kolléganő/Kolléga! 

A címben szereplő kérdés megválaszolásához szeretnénk egy kis segít-
séget nyújtani. Szerintünk a legjobb módszer, ha az ember saját tapasz-
talataiból indul ki és az alapján próbálja meg összefoglalni, hogy mit is 
nyújthat a GTE az új belépőknek?

Talán az első közelítésben egy olyan közösséghez való tartozást, 
amely több mint 2000 tagból áll, s a tagok érdeklődési köre és céljaik 
a tekintetben azonosak, hogy tenni szeretnének valamint a gépipar, a 
gépészmérnöki tudomány elméleti és gyakorlati fejlődéséért.

Egy kicsit egyszerűbben és megfoghatóbban: 
• Tagja lehetsz egy olyan országos szervezetnek, amely a szakma 

legjobbjait fogja össze.
• Lehetőséget biztosítunk számodra, hogy hasznos információkat 

kaphass szűkebb és tágabb értelemben vett szakterületedről, ér-
deklődési körödről. 

A Gépipari Tudományos Egyesület a Fővárosi Bíróságon 1989. 
10. 05-én Pk. 60.446 nyilvántartási számon és 401. sorszámon be-
jegyzett, 2000.03.13. óta közhasznúan működő szervezet, amely te-
vékenységét az 1980.évi II. „Egyesületi”- törvény és az 1997.évi CLVI. 
„Civil”- törvény, mint hatályos jogszabályok és saját alapszabályának 
előírásai szerint végzi.

Az egyesület célkitűzése: a tudásalapú társadalom kihívásának 
megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – az egyesület 
szolgáltatását igénybe vevő – személy vagy szervezet szakértelmét, szak-
mai hivatástudatát és elkötelezettségét. Az egyesület cél szerinti tevé-
kenységei: a célkitűzés elérését közvetlenül szolgálják, így:

-  a kulturális tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség meg-
őrzése, ápolása, mint a Műszaki nagyjaink 6 kötet; szakma-
kultúrát ápoló misszió betöltése a szaklapok kiadásával: Gép, 
GépGyártás, Műanyag és Gumi, Gépipar);

-  az oktatási, továbbképzési tevékenység (pl. akkreditált fel-
nőttképzési intézmény és vizsgaközpont –AL 0237 érv.: 
2011 ápr.17. tanúsítvány:01-0978-04 nyilvántartási számon 
érv.:2010.02.04. –, továbbá hazai és nemzetközi szakmai kon-
ferenciák, kiállítások, szakmai ismeretterjesztés szervezése);

-  innovációs és alkalmazott kutatási tevékenység a mérnöki és 
kapcsolódó szaktudományok területén, inter- és transz-disz-
ciplinális módon, elsősorban a tudás és tecnhológia-transzfer  
érdekében (pl.: K+F pályázati projektekben EU5-; EU6- ke-
retprogramok tematikus irodája, a GTE-PIK; IOR 0001/2005 
OKTOPUS CNC projekt, GTENTP08: MANUFUTURE-
NTP, stb.);

-  a környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, 
épített környezet védelme, levegő, víz, zaj, veszélyes hulladék);

-  a jogvédő tevékenység (pl. igazságügyi szakértéssel állampolgári 
jogok védelme, fogyasztói jogvédelem);

-  a nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi szakmai szervezetek-
ben képviseleti – ASME, FISITA, IIW, ICAS, VDI, VDS, stb. 
baráti és cserekapcsolatok);

-  a szakmai, gazdasági érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevé-
kenység (pl.: Ipari Lobbi Konferencia 2006.; MTESZ Szociális 
Bizottság, stb.);

-  egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, mediáció, 
arbitráció, szakmai kiadói tevékenység, valamint az egyéb sza-
bályzatainkban megjelölt tevékenységek, stb.).

Hogyan valósul meg mindez?
Információhoz juthatsz a GTE folyóiratain (GÉP, GépGyártás, 

Műanyag és Gumi, Járművek) és a tagoknak rendszeresen eljuttatott 
GÉPIPAR c. egyesületi újságon keresztül, és mindenek előtt az egyesü-
let www.gte.mtesz.hu honlapjáról, az országos és a helyi rendezvénye-
ken hallottakból, valamint a szakmai utakon látottakból.

Mindezeken túl a GTE olyan fórum is, ahol lehetőséget kapsz arra, 
hogy szakmai elképzeléseidet elmondjad és azt a különböző nézőpon-
tokból megvitassátok, kiértékeljétek hozzáértő, komoly szakemberek 
körében. 

Az egyesület összetétele - a technikustól, az üzemmérnöktől, a mér-
nökön át, a közgazdászon, a jogászon, a pedagóguson keresztűl egészen 
a menedzserekig, többféle foglalkozást végzőt tömörít soraiba - lehető-
séget biztosít egy téma több nézőpontból történő megvilágítására, a jó 
gondolatok felkarolására, az esetleges tévedések kiigazítására.

Közel kerülhetsz a szakma nemzetközi és országos szaktekintélye-
ihez, megismerkedhetsz. Itt, Magyarországon találkozhatsz a szakma 
világszerte elismert, nagytekintélyű képviselőivel, a tudomány mű-
velőivel, akik rendszeresen felkeresink hazánk legszebb városait, ha 
konferenciáinkra látogatnak. Az egyesület ajánlására és támogatásával, 
akár pályázati lehetőségek igénybevételével, külföldre is utazhatsz, a 
nemzetközi konferenciákon előadást tartani, a nagy nemzetközi szak-
kiállításokat meglátogatni, ha közvetlen szakmai közösséged erre al-
kalmasnak talál. 

A GTE akkreditált oktatási tevékenysége hasznos segítséget nyújt 
szakmai továbbképzésedhez, tudásod szintentartásához. Itt hozzájut-
hatsz azokhoz a kreditekhez, amelyek pályád során a szakmai fennma-
radásodhoz, az előrehaladáshoz szükséges

Az Egyesület kiemelten fontos feladata a fi atal szakemberek meg-
nyerése a megfogalmazott célok elérése érdekében. A GTE Ifj úsági 
Fórumán keresztül ötleteidet, javaslataidat eljuttathatod a döntésho-
zó szervekhez, egészen a Közgyűlésig, és kérdéseidre választ kaphatsz 
idősebb és fi atal tagoktól egyaránt. A fi atal kollégák számára nyújtott 
legrangosabb támogatások egyike a hazai, az egyesület által szervezett, 
szakmai konferenciákon való kedvezményes részvétel. Az egyetemi-, 
főiskolai hallgatók részt vehetnek TDK konferenciákon, diplomatrev 
pályázatokon.

A fővárosban a BME Gépészmérnöki Karának, Győrben a Széchenyi 
István Egyetemnek, a Miskolci Egyetemnek, a Budapesti Műszaki 
Főiskolából létrejött Óbudai Egyetemnek, a Kecskeméti Főiskolának, 
a Nyíregyházi Főiskolának, a Debreceni Egyetemnek, a Gödöllői 
Szent István Egyetemnek, Dunaújvárosban a helyi Főiskolának, és 
a Veszprémi Egyetemnek a végzős hallgatói számára is ajánljuk ezt a 
tájékoztatót, amelyben megfogalmazott gondolatokat természetesen 
felhasználhatják és hasznosíhatják ipari  és területi szervezeteink is.

Belépésedet a GTE soraiba jó szívvel ajánljuk! Kérjük töltsed le a 
honlapról a belépési nyilatkozatot és juttassad el lakóhelyed, munka-
helyed, iskolád közismert GTE személyiségéhez, aki személyes támo-
gatásával segíteni fog , vagy egyenesen küldd el e-mailben a mail.gte@
mtesz.hu címre.
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AZ ELS� UNIVERSITAS F�VÁROSUNKBAN

ÚJRA VAN EGYETEM ÓBUDÁN

A 130 éves iparoktatási és 40 éves felsőoktatási múlttal rendelkező 
Budapesti Műszaki Főiskola az elmúlt évek során dinamikus fejlesztési 
programot hajtott végre, melynek eredményeként teljesítette a felsőokta-
tási törvényben az egyetemekkel szemben megfogalmazott elvárásokat.

A főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7.-ei ülésén határozatban rög-
zítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola eleget tett az egyetem meg-
nevezés használatának törvényben előírt kritériumainak.

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése a fentiek alapján – a Gazdasági 
Tanács és a Szenátus támogatásával – kezdeményezte az oktatási és kul-
turális miniszter útján a Magyar Országgyűlésnél – az Ftv. 18. §-a alap-
ján – az intézmény egyetemmé nyilvánítását. Kezdeményezte továbbá - a 
Zsigmond király által 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított 
első fővárosi egyetem hagyományait követve - Óbudai Egyetem néven 
való bejegyzését az Ftv. 1. számú mellékletének módosításával.

Az Országgyűlés 2009. november 23-án elfogadta a felsőoktatásról 
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10877. számú 
törvényjavaslatot, amelyet a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 
11-én kézjegyével ellátott (megjelent a Magyar Közlöny 2009. 181. szá-
mában). A 2010. január 1-jével hatályos érintett szövegrész:

45. §   „Az Ftv. 1. számú mellékletében az „Állami egyetemek” alcím 
az „Óbudai Egyetem, Budapest”, továbbá a „Nem állami főiskolák” al-

cím a „Golgota Teológiai Főiskola, Vajta” szövegrésszel a magyar abc által 
meghatározott felsorolás rendje szerint egészül ki.”

Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jog-
elődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola általános és teljes körű 
jogutódja.

Az új egyetem létrehozása emléket állít az első fővárosi egyetem-
ként Zsigmond király által 1395-ben alapított Óbudai Egyetemnek. 
Kérésére IX. Bonifác pápa 1395. október 6-án kiadta az Óbudai 
Egyetem első alapítólevelét, az egyetem azonban megszűnt 1403-ban. 
Néhány évre rá, 1410. augusztus 1-jén Zsigmond kérésére XXIII. 
János ellenpápa aláírta az Óbudai Egyetem újjáalapításra vonatkozó 
bulláját az alábbi tartalommal.

„Jelen okirattal elhatároztuk és elrendeltük, hogy a mondott városban, 
Óbudán legyen ezután studium generale, s működjék ott örök időkre úgy 
a szent teológiában, a kánon- és polgári jogban, az orvostudományban és a 
szabad művészetekben, mint valamennyi engedélyezett fakultásban. …”

Az Óbudai Egyetem újraalapításának 600 éves évfordulóján létre-
jött az első fővárosi egyetem nevét és szellemét továbbvivő új Óbudai 
Egyetem!

Dr. Rudas Imre alapító rektor írása alapján

Megilletődve járunk Óbuda földjén, hiszen itt alussza örök álmát az 
Árpád-házi dinasztia megalapítója, akinek leszármazottja alapította meg 
ezer éve a magyar keresztény királyságot. Szent István király egyben az 
első Alma Mater megalapítója fővárosunkban. Az (idén hatvan éves) 
Árpád-híd óbudai hídfőjénél az Árpád-házi Szent Erzsébet téri Szent 
Péter és Pálról nevezett főplébánia falán szerény emléktábla található. 
Ezen a fenti adatok mellett egyetlen évszám látható: ALAPÍTVA 1015. 

A 995 évvel ezelőtti alapítás kérdésére a Képes Krónikában találunk 
nagy fontosságú feleletet: „…Az Óbudának nevezett városba ért az-
után a szent király fi ával, Szent Imrével és a királynéval. És midőn 
itt nem talált semmi Krisztusban kegyes művet, melyben dicsérhessék 
a mindenség alkotóját, e nagyszentségű király azon nyomban a város 
közepén nagy monostort kezdett építtetni Szent Péter és Pál apostolok 
tiszteletére[…]; belekezdtek a nagy műbe, de bár sok esztendeig dol-
goztak rajta, nem fejezhették be azt a monostort Szent István király 
életében; úgy akarta Isten, hogy sok idő múltán a boldogságos István 
király unokaöccse, Szentséges László király fejezze be a munkát, ő vál-
totta be ősének fogadalmát…”

Szent László királyt 1077-ben koronázták meg, aki előbb bevált-
va ősének fogadalmát befejezte és felszentelte a jeles alkotást, majd 
1083-ban kezdeményezésére szentté avatták István királyt, annak fi át, 
Imrét és nevelőjét, Gellértet, valamint András és Béla zobori remeté-
ket. Majd ő is alapított Nagyváradon, és 1095-ben itt helyezték végső 
nyugalomra. 

300 év múltán, 1395-ben Luxemburgi Zsigmond Szent László mel-
lé temettette első feleségét, Nagy Lajos király lányát, Mária királyt, s 
még ugyanezen évben – Szent László óbudai művét folytatva – kezde-
ményezésére megszületett az első fővárosi uiverzitás. Ezt újíttatta meg 
1410-ben a (nagy nyugati egyházszakadás megszüntetésében is döntő 
szerepet játszott) nagy király. 

Az első fővárosi univerzitás újraalapításának 600. évfordulóját re-
neszánszával ünnepli az újjászületett Óbudai Egyetem. Mindössze öt 
év múva pedig egyszerre ünnepelhetjük újjászületésének jubileumi 
évfordulóját s egyben az első fővárosi Alma Mater alapításának mil-
lenniumát. 

Dr. Nagy Ferenc ünnepmérnök írása alapján

AZ ELSŐ ALMA MATER FŐVÁROSUNKBAN
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A GTE HEGESZTÉSI SZAKOSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI

ÚJ DIPLOMATERV PÁLYÁZAT

A Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya diplo-
materv pályázatot ír ki.

Pályázati feltételek:
Pályázni lehet sikeresen megvédett, hegesztés, hegesztett szerkezetek 

átalakítása, hegesztést követő (QC) és üzemelés során (ISI) végzett vizs-
gálatok témakörökbe tartozó diplomatervvel.

A pályázatot a diplomaterv sikeres megvédését követő, legfeljebb 2hónapon 
belül lehet benyújtani az Egyesület Titkárságára (1027 Budapest Fő u 68.)

A pályázat zárt borítékban a következőt tartalmazza:
• A pályázat szövegét, abban kitérve a pályázó személyi adataira, egye-

temi tanulmányi eredményeire, a diplomaterv témaválasztásának in-
dítékára.

• A diplomaterv bírálatok másolatát.
• A diplomamunkát, amelyet az Egyesület az elbírálást követően vissza-

szolgáltat.
• A diplomavédés eredményét (a pályázó írásbeli nyilatkozata alapján).
• Legfeljebb két oldal terjedelmű (ábrák, táblázatok nélküli) szöveges 

ismertetést a diplomamunkáról, publikálás céljából.
Értékelés:

A pályázatot a Hegesztési Szakosztály által kijelölt két szakember érté-
keli. Az értékelés eredményéről a pályázót az Egyesület négy héten belül 
írásban értesíti.

A díjazás:
• I. díj: Oklevél, 50 000Ft összegű jutalom, díjtalan részvétel a 

Hegesztési Szakosztály soron, következő rendezvényén, egy évre 
Egyesületi tagdíjmentesség, a diplomamunkát bemutató közlemény 
megjelentetése Egyesület szaklapjában.

• II. díj: 30 000Ft összegű jutalom, díjtalan részvétel a Hegesztési 
Szakosztály soron, következő rendezvényén, egy évre Egyesületi tag-
díjmentesség.

• III. díj: 20 000Ft összegű jutalom, díjtalan részvétel a Hegesztési 
Szakosztály soron, következő rendezvényén, egy évre Egyesületi tag-
díjmentesség.

A Hegesztési Szakosztály rendezvényei:
• Balatoni Ankét, évente október hónapban, 
• Hegesztési Konferencia páros évek májusában.

A Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya megkü-
lönböztetett fi gyelemmel kíséri a pályázók szakmai előmenetelét. Segíti 
szakmai fejlődésüket, mielőbbi bekapcsolódásukat a hazai és nemzetkö-
zi szakmai életbe.

25.JUBILEUMI HEGESZTÉSI 
KONFERENCIA

A GTE Hegesztési Szakosztálya, a Magyar Hegesztés-technikai 
és Anyagvizsgálati Egyesüléssel és az Óbuda Egyetemmel közösen, 
Budapesten, 2010. május 19-21 között rendezi meg a:

25. JUBILEUMI HEGESZTÉSI KONFERENCIÁT
További részletes információk: www.uni-obuda.huhegkonf2010 

honlapon olvashatók, illetve tájékoztatás kapható Szakács Anna-
máriától a 06-1-20-20-656 telefonszámon, a GTE titkárságán és 
a mail.gte@mtesz.hu villanypostán, illetve pénzügyekben Funk 
Orsolyától a 06-1-201-73-80 telefonszámon

SIKERES DIPLOMATERV PÁLYÁZAT

Harmadik diplomaterv pályadíj került átadásra a 30. Balatoni Ankéton. 
A díjat, három szakértő javaslata alapján Juhász Dániel PhD hallga-
tó „Szakaszos energia bevitel következményeinek vizsgálata ellenállás-
ponthegesztéskor”című dolgozatával nyerte el. Az oklevelet és a pénzju-
talmat Dr. Rittinger János a Hegesztési Szakosztály elnöke adta át. Juhász 
Dániel úr az ankét záró napján rövid előadásban ismertette dolgozatát.

A pályázat célja szakmai megmérettetés. Minden megmérettetés 
küzdelemmel jár. A szakosztály a fi atal pályakezdő szakemberek küz-
delemre való felkészítésének segítését fontos feladatának tekinti. A 
küzdés eredményeként a kiválóak közül a legkiválóbb elnyeri a si-
kert. A díjazott belekóstol a siker „édes ízébe”. A siker tovább erősíti 
a küzdőképességet. Ez az út vezet egy jó értelemben vett, sikerekben 
gazdag szakmai karrier eléréséhez.

A szakosztály páros években Hegesztési Konferenciáján és minden 
évben megrendezésre kerülő Balatoni Ankétján teremt lehetőséget a 
pályamunkák megmérettetésére és a sikeres pályázatok előadás ke-
retében történő ismertetésére.Lapunk hasábjain keresztül is gratulá-
lunk Juhász Dániel PhD hallgató sikeréhez.

Ilinyi János                               Gyura László
Balatoni Ankét Szervező           Hegesztési Szakosztály
Bizottságának elnöke                titkára   

ASME CODE WEEK WORKSHOPS AND 
EXHIBITION MORE ABOUT ASME

ASME helps the global engineering community develop solutions to real 
world challenges. Founded in 1880 as the American Society of Mechanical 
Engineers, ASME is a not-for-profi t professional organization that enables 
collaboration, knowledge sharing and skill development across all 
engineering disciplines, while promoting the vital role of the engineer in 
society. ASME codes and standards, publications, conferences, continuing 
education and professional development programs provide a foundation for 
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A GTE HÁZTARTÁSI GÉPEK SZAKOSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI  

A Varinex Zrt. rendezésében tartottuk meg legutóbbi jogi tagvállalati ülésün-
ket. A zuglói Ében Hotel különtermében került sor az összejövetelre, majd a 
rendezvény végén az Álmos Vezér úti telephelyen a „rapid prototyping” tech-
nológia legkorszerűbb eljárásainak bemutatóján vehettek részt az érdeklődők.

A megnyitót Vass Attila a GTE jogi tagvállalatokkal foglalkozó alelnöke 
tartotta a résztvevők egyéni bemutatkozássának baráti hangvételű leveze-
tésével együtt. Utána Falk György úr a Varinex Zrt. igazgatósági elnöke 
üdvözölte a megjelenteket és adott tájékoztatót a programmról. 

A szakmai részben a bevezető ismertetőt a GTE ügyvezető igazgatója, 
Dr. Igaz Jenő tartotta. Szólt az egyesület Országos Elnökségének folyama-
tos munkájáról, kiemelve a vállalatok számára is érdeklődésre számot tart-
ható feladatokat: a Cselekvési Programot és a Felkészülési Tervet a küldött-
közgyűlésre. Majd előadásának második részében ismertette a GTE egyik 
legfontosabb projektjét, a  Manufuture Nemzeti Technológiai Platform 

kezdeményezésben végzett, a magyar gépgyártó ipar jövőképének és kuta-
tási stratégiájának megfogalmazásában kifejtett munkát. 

Ezt követően bemutatkozott a CAD-TERV Mérnöki Kft., Nadj István 
ügyvezető igazgató tartotta. Egy terméken mutatta be a fejlesztés különbö-
ző fázisait. Előadás után a házigazda Varinex Zrt. tevéknységét Falk György 
úr mutatta be vetített képek segítségével.  Élénk szakmai eszmecsere bon-
takozott ki a jelenlévők között, amely a Hotel éttermében elfogyasztott 
ebéd alatt is folytatódott. A Varinex Zrt. műhelyében a laser szkennelést és 
a kétkomponenses 3D nyomtatást mutatták be.

Az Egyesület vezetése folytatni kívánja a jogi tagvállalatokkal kialakuló 
szorosabb kapcsolat tartását és újabb összejövetelre kerül majd sor 2010. 
elején. Köszönjük a megjelentek felkészültségét és szakmai érdeklődését, 
reméljük hogy az elhangzottakat a vállalatok is hasznosítani tudják. 

Dr. Bognár Zoltán alelnök

A GTE Háztartási Gépek Szakosztálya  2009. október 28-29.-én tar-
totta meg Jászberényben a XXII. Háztartási Készülék Szemináriumot  
„A globális vállság hatásai a készülék és alkatrészgyártókra. Hogyan 
lábalhatunk ki a gazdasági recesszióból? - címmel. 

A Szemináriumot Dr. Gedei József Jászberény város polgármestere kö-
szöntötte. Üdvözlő szavaiban a politika és a gazdaság lehetséges kapcsolata-
iról beszélt, kiemelve a város és térségének munkaerő helyzetét, továbbá az 
oktatás fontosságát a gazdasági igényeinek kielégítés érdekében.

Dr. Takács János A GTE elnöke arról beszélt a Szemináriumot meg-
nyitó szavaiban, hogy a GTE a Műszaki kultúra terjesztését végzi, ebből 
következően  nyilvánvaló az egymásra utaltság a gazdaság és a GTE kö-
zött. A tudományos munka élénkítése elengedhetetlen a további fejlő-
déshez és a recesszióból történő kilábaláshoz - mondta. 

Egyed Géza miniszterelnöki megbízott előadása a Gazdasági Minisztérium 
részéről, átfogó módon mutatta be a jelenlegi gazdasági vállság kialakulásának 
okait és azok hatását a Magyar gazdaságra. „Mi jön az alagút után ,?” - 
címmel. Az előadás megfelelő keretet teremtett a további előadásokhoz, mert 
azok ugyan  részleteiben szélesebb ívet alkottak, mégis visszavezethetőek vol-
tak a magyar gazdaság jelenlegi állapotát eredményező ténymegállapításokra.

Az USA-ban kialakult jelzálog „lufi ” elindított egy olyan láncreak-
ciót, ami az egész világon végig söpört. Az ingatlan és jelzálog buborék 
kipukkanása hitelválsághoz vezetett. A reálgazdaság nem kapott forrást a 
bankoktól. A bizalmi válságot a likviditási nehézségek, majd pedig a ter-
melés visszafogása követte, ami hatással volt a munkaerő piaci helyzetre, 
végső soron pedig a fogyasztás visszaesésére.

Mint az előadó kiemelte, Magyarországot a vállság legyengült álla-
potban érte. Fő jellemzőként a makro stabilitás egyensúlytalansága, a 
magas államadósság, a gazdaság 6-7%-os zsugorodása volt tapasztalható, 
de sajnos a rendelkezésünkre álló pénzt sem igazán jól költöttük el - nem 
a gazdaság élénkítésére, fejlesztésére fordítottuk. 

 Idő közben megindult a globális tűzoltás is a maga sajátos eszközeivel, 
az államosítással, a befektetések állami garancia vállalásával, hitelkihelye-
zésekkel, konjunktúra élénkítő programok indításával és IMF készenléti 
hitelek kihelyezésével, mint pl. az Magyarország esetében is történt.

A pénzügyi vállság reálgazdasági hatásai következtében a fejlett or-
szágok teljesítménye 2009 folyamán jelentősen visszaesett, és 2010-ben 
csak lassan kezd el ismét növekedni. A globális válságból való kilábalás 
elhúzódó folyamat lesz, a maga kockázataival és mellék hatásaival, amely 
az elkövetkező két évben megakadályozza, hogy a magyar gazdaság vis-
szatérjen a lehetséges növekedési pályájára. „A helyzet jobb, mint egy 
éve, de nem teljesen reménytelen” - hangsúlyozta az előadó.

Dr. Igaz Jenő lelkesítő szavakkal vezette be a válságból való kilábalás 
zálogaként megfogalmazott: legyen a „MANUFUTURE-HU a hazai gép-
gyártás jövője” gondolatokat, amellyel a hazai gépgyártás jövőképét jelentő 
általános kutatás-fejlesztési stratégiát, a követendő irányvonalakat és prio-
ritásokat foglalta össze a Nemzeti Technológiai Platform kezdeményezés 
bemutatásával. Ennek a kezdeményezésnek, mint a kutatás-fejlesztés (K+F) 
és a gazdasági szféra szervezett stratégiai érdekközösségének, kifejezett célja 
a nemzetgazdaság egy adott területének szakmai és üzleti fejlesztése, illetve 
versenyképességének növelése, hogy a mindenkori kormányzati szervek, 
vagy a tudósok egy szűk csoportja helyett, a közvetlenül érdekeltek bevo-
násával, közösen dolgozzuk ki, a tényleges gazdasági háttér és kereslet, vala-
mint a tudomány nyújtotta lehetőségek összhangba hozásával, a hazai ipar 
számára a „kutatási stratégiát”. A továbbiakban a „stratégia” véleményezése 
mellett, annak rövid-, közép- és hosszú- távú megvalósításához szükséges 
erőforrások biztosításának ütemtervéhez, „roadmapjá-”nak a kidolgozásá-
hoz kért a résztvevő vállalatoktól folyamatos segítséget.

A szeminárium meghirdetett vezérgondolatához több mint 25 
előadás kapcsolódott. A résztvevők cégek között volt multinacionális 
cég, nagy - továbbá kis és közepes vállalat. Az előadóik javarészt kutatá-
si és fejlesztési tevékenységükről számoltak be, mint a recesszióból való 
kilábalás hatékony eszközéről. A recesszió hatásai, következményei azo-
nosak ugyan, de a cégek adottságaitól, méreteiktől és piaci pozícióiktól 
függően reagálnak az őket ért hatásokra. Mint megtudhattuk számos 
esetben, kapcsolnak be magasabb szintű tudást az egyetemek és kutató 
intézetekkel való együttműködés keretében, akár gyártmányfejlesztésről, 
speciális technológiai megoldásról, vagy folyamatszervezésről legyen szó. 
A Szeminárium tematikájához szervesen kapcsolódott az oktatás – mint 
a munkaerő utánpótlás fontos kérdésköre. Az előrejelzések szerint 2010-
ben már megkezdődik a dekonjunktúrából történő kilábalás. Ennek 
megfelelően erősödik a kereslet, amely növelni fogja a képzett munkaerő 
iránti igényt. Mint az előadásokból kiderült sajnos a képzés napjaink-
ban nem alkalmazkodik megfelelően az igényekhez. Optimista előrejel-
zések szerint 2010-ben mérsékelt, 2011-ben pedig valamivel nagyobb 
foglalkoztatottság-bővülés várható - a szakemberek megállapítási szerint 
- azonban a minőségi munkaerő egyre inkább hiánycikk lesz.

Vass Attila a Háztartási Gépek Szakosztály elnöke értékelőjében ki-
emelte, hogy a Szeminárium reálisan visszatükrözte a gazdaságban 
zajló folyamatokat. A Szakosztály célja a XXII. Szeminárium megren-
dezésével az volt, hogy a cégek egymás tapasztalataiból merítve, sikeresen 
küzdjék le az előttünk álló nehézségeket. 

Bojtos József

EGY SIKERSOROZAT XXII. ÁLLOMÁSA
XXII. HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK SZEMINÁRIUM JÁSZBERÉNYBEN

JOGI TAGVÁLLALATI MEGBESZÉLÉS VOLT BUDAPESTEN
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IDÉN 40 ÉVES A „GÉPIPAR” CÍM� EGYESÜLETI ÚJSÁG

A Gépipari Tudományos Egyesület tavaly, február 19-én volt 60 éves 
és az ünnepi közgyűlést április 25-én tartottuk. Az Egyesület lapja, a 
Gépipar 1970 májusában indult, majd havonta jelent meg, abban az 
évben összesen nyolc szám. A mérete normál újságé volt, 6 lapon 12 
oldalon jelent meg. A felelős szerkesztői tisztet Prockl László viselte. 

Az első szám első oldalán „Közös célokért” címen írt cikket Horgos 
Gyula Kohó-és gépipari Miniszter. A hatodik oldalon „A gépipar új 
fóruma” címmel közölt írást Dr. Varga József egyetemi tanár, a GTE 
elnöke. Idézet a cikkből: „Azt hiszem, nemcsak az egyesületbeli veze-
tők, hanem minden tagunk számára örömteli esemény lapunknak a 
„Gépipar”-nak megjelenése. Bízom benne, hogy lapunk, amelyet egye-
sületünk minden tagja a tagdíj fejében díjtalanul megkap, az egyesületi 
közélet elmélyítését, az egyesületi munka színvonalának növelését ha-
tásosan szolgálja és fejleszti tagjaink ragaszkodását az egyesülethez”. 

Az első számban beszámoló van a GTE Jubileumi Országos 
Választmányi üléséről, bemutatja a három új Pattantyús-díjast, tapasz-

talatokat közöl a Lipcsei Vásárról. Cikk van „A mérnök helye és szerepe 
a társadalomban” címmel, bemutatja a Technoimpex Külkereskedelmi 
Vállalatot, a Szerszámgépipari Műveket, az Autóvillamossági 
Felszerelések Gyárát, a Magyar Vagon-és Gépgyárat, az Élelmiszeripari 
Berendezés-és Gépgyártó Vállalatot.  Összeállítást közöl a GTE ren-
dezvényeinek 1970. május-júniusi programjáról és a Szovjet Műszaki 
Tudományos Napok rendezvényről. 

Az induló év további lapszámai is bő terjedelemben foglalkoznak az 
Egyesületi élettel és az ipari vállalatok bemutatásával. 

A „Gépipar” azóta is hasznosan szolgálja az Egyesületet, immár a 41. 
évfolyam 1. száma is a tagság kezében van. Célszerű lenne, ha az ez  évi 
májusi szám jubileumi köntösben a jelenleginél nagyobb lapszámmal 
jelenne meg, ízelítőt adva a lap 40 évéről.

Dr. Bognár Zoltán alelnök, 
a Gépipar Szerkesztő Bizottságának tagja

A „GÉPIPAR” 2010BEN LESZ 40 ÉVES

VENDÉG ELŐADÓ AZ OTPTŐL

A Senior Fórum az OTP elnök vezérigazgatójához, hogy műszaki szak-
emberek számára tegye lehetővé a bank működésének megismerését. A 
Senior Fórum ülésén Cseh Béláné az OTP munkatársa, elnöki megbí-
zásból vett részt és tartott előadást „Egy bank belülről” címmel.

Az előadó ppm. fi lokat vetítve, rendkívül szuggesszív módon mu-
tatta be, igen részletesen és szakszerűen a bankrendszer működését, 
egymáshoz és a gazdasághoz fűződő kapcsolódását.

A hallgatóság zöme műszaki érdeklődésű révén ritkán hallhat a 
pénzügyi valóságról ilyen információkat. Az előre megbeszélt kereten 
túl tartott az előadás, majd következtek a kérdések. Különösen a banki 
kezelési költségek nagyságának okaira kérdeztek rá. Miután ezek sor-
ra megválaszolásra kerültek, az Egyesület nevében megajándékoztuk a 
rendkívül felkészült előadót.

Ezúton is köszönjük az OTP elnök-vezérigazgatójának, Dr. Csányi 
Sándor Úrnak, hogy lehetővé tette a bank működésének megismerését.

Dr. Bognár Zoltán, a Senior Fórum titkára

A MŰANYAG SZAKOSZTÁLY 
ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSE

A világban mutatkozó gazdasági nehézségek közepette a kívülről 
jövő kihívások felfokozták a kiutak keresését. Nem lehet ez alól ki-
vétel a hazai műanyagipar szerszámgyártása sem. A GTE Műanyag 
Szakosztálya nem először tett kezdeményező lépéseket a problémák 
megoldására. Kitűnő alkalom volt az elmúlt évi MACHTECH kiállí-
tás, amelynek az eddigiekhez hasonlóan a GTE és a Szerszámgyártók 
Magyarországi Szövetsége egyaránt fontos szereplője volt. A szakmai 
beszélgetések során merült fel az összefogás fontossága. A Szakosztály 
vezetői az egyesületi eszköztárból merítve egy közös évzáró rendez-
vényben állapodtak meg. A szervezés során a kezdeményezéshez csatla-
kozott a Műanyagipari Mérnökök Egyesülete, a Magyar Műanyagipari 
Szövetség, a GTE Háztartási Gép Szakosztálya is.

A 2009. december 17-i rendezvény programját az együttműködés 
szellemében alakítottuk ki. Ebben nagy segítségre volt a VARINEX 
ZRT. Két előadásuk közül az egyik a szimuláció szerepéről szólt a szer-
számtervezésben. Az előadó bebizonyította, hogy jelentős idő- és költ-
ségmegtakarítás mellett, jelentős szervezési tartalékok is szabadíthatók 

fel a fölöslegessé váló módosítások elmaradásával. A cég másik előadá-
sában egy mérnöki teljesítményről esett szó, nevezetesen, hogy rajzdo-
kumentáció nélkül a javításra szorult fröccsöntő szerszám rekonstruk-
ciója a lézeres szkenneléssel, rövid időn belül hogyan valósítható meg.

A magyar gépipar jövője éppen a külföldi versenytársakkal szembeni 
helytállás szempontjából rendkívül fontos. A GTE a MANUFUTURE-
HU Nemzeti Technológiai Platform kezdeményezés zászlóvivője. Feladata 
a jövőkép és a kutatás-fejlesztési stratégia kialakítása, ennek megfelelően és 
az ügy fontossága miatt dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató fejtette ki ezt.

A Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége képviseletében 
Zakariás Boldizsár igazgató (Z-FORM KFT.) számolt be kapacitásbör-
ze létrehozásáról, mint a műanyag-feldolgozó ipar és a szerszámgyártók 
közös érdekéről. Ez a gazdaságosság szempontjából nagyon fontos kapa-
citáskihasználást hivatottmagasabb szintre emelni. Ollár Péter szaktitkár 
(Magyar Műanyagipari Szövetség) hitet tett az együttműködés mellett 
és elmondta, hogy sajnálatos módon sokkal szélesebb körű kapcsola-
ta van az észak-olaszországi szakmai szervezetekkel, mint a hazaiakkal. 
A Szerszámgyártók Magyarországi Szövetségé-nek alelnöke dr. Markos 
Sándor szemléletesen mutatta be a világ és ezen belül a hazai szerszám-
gyártás helyzetét.

A szerszámgyártók képviseletében hangzott el még Zakariás Boldizsár 
a gazdaságosságot szolgáló előadása az energiatakarékos fröccsszerszám 
kialakítási és méretezési szempontjairól. Fiers Péter igazgató (FIERS 
KFT.) cége számítógépes termelésirányítási programját ismertette, ké-
zenfekvővé téve ennek kedvező hatását a versenyképesség fokozásában. 

Bár a résztvevők száma nem ezt támasztotta alá, de a megjelentek 
egyetértően ítélték meg a kezdeményezés fontosságát

és a folytatás mellett tették le voksukat.
László György

CSEPELIEK A KAPOSVÁRI NABI KFT.NÉL

November 19-én a Csepeli GTE Szervezet gyárlátogatáson vett részt a 
NABI Kft. kaposvári gyárában. Egy autóbuszra való GTE tag kereste 
fel a gyárat. A megérkezés után a tanácsteremben Balogh Gábor mű-
szaki főmérnök tartott vetített képes előadást a cégről. Ezt követően 
megtekintettük a gyártás folyamatát. Négyen voltunk a hajdani Csepel 
Autógyárból, ahol akkor, egészen más módon folyt a gyártás. Amit 
láttunk, az érdekes volt és a kísérő főmérnök úr alig győzte a kérdések 
megválaszolását. 

Dr. Bognár Zoltán,  alelnök                        
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A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYEI

A GTE Országos Elnöksége már októberi ülésén foglalkozott az 
egyesület 2010. évi gazdálkodásának előirányzatával. Mivel a GTE XL. 
Küldöttközgyűlése által elfogadott 2009. évi költségvetés tervezését 
illetően az egyesület legfőbb döntéshozó szerve az un. „gördülő 
tervezés” módszerét javasolta folyamatosan alkalmazni, az elnökség 
az év folyamán, az időarányos főkönyvi kivonatok alapján sorra 
áttekintette az egyesületi gazdálkodás helyzetét és a fordulópontként 
kijelölt 2009. I.féléves értékelés alkalmával, helyén valónak találta 
a GTE gazdálkodását, megállapítva, hogy a küldöttközgyűlés által 
megállapított költségvetési előirányzatok reálisak voltak, azok a 
többéves egyesületi gyakorlatnak megfelelő gazdálkodási technikával 
tarthatók, nincs szükség a költségvetés módosítására, felülvizsgálatára.

A költségvetési előirányzatok készítésekor abból indulunk ki, hogy 
a gazdálkodási év során senki nem fog eltérni a számára korlátként 
megadott keretektől, és a kiadások tekintetében pedig betartható az 
időarányos elköltés mértéke. A korábbi évek tapasztalatainak birtoká-
ban, le kellett mondanunk az alúlról építkező költségvetés készítésé-
nek elvárásáról, mivel már több éve, hiába számítottunk a szervezeti 
egységek átgondolt, időben érkező adatszolgáltatására, hogy azokat 
összesítve, el tudjuk készíteni az egyesület „tevékenység alapú” költ-
ségvetését, melyet még az őszi hónapok Országos Elnökségi ülésein el 
tudunk fogadtatni, és a következő évi küldöttközgyűlésen, törvényerőre 
emelve, jóváhagyatni. A GTE Országos Elnöksége a felülről kirótt 
költségvetési kereteket a megelőző évek költségvetési mintáira ala-
pozva, azokat mintegy bázisnak tekintve fogalmazta meg. 

A magyar parlamenthez hasonlóan, az ország következő évi költ-
ségvetési törvényének elkészítéséhez elfogadott legfontosabb alapelvet 
követve, megfogalmaztunk egy sarokkövet: „..a működési költség 
hiánya nem lépheti túl a megelőző év költségvetésének készítésekor 
elfogadott működési költséghiányt!…” Ez az összeg a 2009-es költ-
ség-vetésben -27.900,-EFt volt, 2010-ben -22.800,-EFt lesz!

A GTE 2010. évi költségvetésére három előirányzat készült. Az 
első, az „optimista alapvetésű” költségvetés, amely az előttünk álló évre 
csupa sikertörténetre alapoz. Az „optimista szemléletű költségvetés” az 
eddigiektől eltérő új források bevonására számít. A második, az un. 
„bázis-szemléletű” költségvetés, a 2009. évi tényadatokra épülő, és 
a 2009. évi költségvetés indokolt korrekcióját 2010-re megvalósítani 
tervező változat. A harmadik, a GTE 2010. évi költségvetésének, 
„pesszimista alapvetésű” előirányzata un. „leépülő-szemléletű”. 
A GTE 2010. évi költségvetési előirányzatainak becslésekor 
megfogalmazható az egyesület működésének un. „visszafogott 
tervezésére” vonatkozó költségvetési tervvariáns, 

A 2010. évi egyesületi költségvetés felvázolt három változata, három 
eltérő egyesületi stratégiai magatartást tételez fel. Nyilvánvaló, hogy 
valamelyik változat elfogadása a hozzá kapcsolható stratégiai döntéstől 
is függ. Az októberi elnökségi ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy 
valószínüleg sem az „optimista”, sem a „pesszimista”, de még a „bázis 
szemléletű” válzozat sem kerül elfogadásra, hanem a költségvetési 
előkészítő vita alapján egy újabb, nevezzük „realista” változatnak a 
kidolgozását találja majd a novemberi elnökségi ülés elfogadhatónak.

A GTE Országos Elnöksége 2009. november 17.i 
ülésén megvitatta és elfogadta az egyesület 2010. évi költségvetésének 

előirányzatait és erről határozatot hozott:

„…02/ 11 (11.17.) GTE OE Határozat:
A GTE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VITÁJA tárgyában: 
A GTE OE úgy döntött, hogy az előterjesztett „bázis szemléletű” 
költségvetés, un. „reális változatában”, pozitívra tervezett 
remélt eredménnyel, az 17,5%-os un. önnköltségi szint felett, 
a többleteredmények legfeljebb további 7,5%-os számba 

vételével irányozzuk elő a közgyűlés elé terjesztendő költségvetés 
előirányzatait.
Szavazás: a jelenlévők többségi egyetértésével elfogadva, (I: 11; N: 
1; T: 0 )…”

A vitában szót kapott, a hozzászólások sorrendjében: 
Dr. Igaz Jenő, aki a harmadik negyedév eredményeinek áttekintésével 

felvázolta a bázis szemléletű költségvetés realitását. Bemutatta a költség-
vetés készítésének kockázati oldalait és azt, ha a „bázis szemléletű” költ-
ségvetésben a működési költség hiányának pótlására nem forgatjuk vissza 
az árbevétel 17,5%-án felül, az egyes tevékenységi körökben előállított 
egyenlegből az árbevétel még további 3,75%-át, akkor vesztességes lesz 
a költségvetés. Ezt a csatolt táblázat eredmény oszlopának -1.855,-EFt 
kiadódó hiánya mutatja! A visszaforgatott fedezet 50%-ával növelt fe-
dezetmegosztás esetén közel suffi  cites (+188,-EFt) költségvetést kapunk 
(lásd a „tervezett eredmények” táblázatban a „GTE működési fedezete” 
oszlopot!). A működési költségeket a tavalyi tervezetthez képest csök-
kenteni kényszerülünk. A pozitív költségvetési eredményhez az egyes 
tevékenységi körökben (oktatás, szaklapok, működési típusú rendezvé-
nyek, pályázatok, konferenciák, tanulmányutak, szakértői munkák) a 
tervezetthez képest növelt bevételek vállalására volna szükség. 

Dr. Bognár Zoltán véleménye szerint, csak a szakosztályok és a GTE 
szervezetei tudják az egyesületet a gazdasági válság okozta mélypontról 
kimozdítani, mivel ebben az évben az eredményes működéshez további 
bevételnövelésre volna szükségünk.

Dr. Macskási Levente felhívta a fi gyelmet arra, hogy ez a burkolt 
25%-os teher irreális elvárás a szaklapok tekintetében, a szaklapok nevé-
ben tiltakozik az eredmény 20-25%-os elvárt növelésével szemben.

A további hozzászólók Dr. Gempsperger Géza; Vass Attila; Dr. 
Rittinger János; Dr. Voith András; Dr. Hajdú György; Székely 
László; Dr. Matolcsy Mátyás, mind-mind a „túlélés” szükségességét 
hangoztatták, de a maguk részéről azt is kifejtve, hogy az egyesület reálisan 
nem számíthat további források bevonásának lehetőségére. Dr. Takács 
János a vita összefoglalásaként azt javasolta: fogadjuk el az előterjesztett 
visszafogott változatot, amelyben a többleteredmény megosztása lehet az 
egyetlen remény a pozitív eredményre.

Az elnökségi ülés óta eltelt időben a gazdálkodásért felelős egyesületi 
vezetők a költségvetési előirányzat szellemében következetesen készítik 
elő a 2010. év szerződéseinek megújítását,. Így minden munkaszám 
előkalkulációjában megköveteljük a minimum önköltségi szinten 
(17,5%) történő költségtervezést, és a lehetőségek korlátait elfogadva 
arra kérjük a témavezetőket, hogy gazdálkodásuk során állítsanak elő 
az árbevétel 7,5%-ának megfelelő többletfedezetet. Amelynek 50%-
50%-os megosztásával egyrészt az egyesület célszerinti tevékenységeinek 
forráshiánya csökkenthető lesz, továbbá ennyivel megnövelt összeget 
forgathatnak vissza a szervezetek saját felhasználási hatáskörben, a 
munkaszámokhoz tartozó célszerinti tevékenységük során.

Az egyesület likvid fedezeteinek folyamatos biztosítása megköveteli, 
hogy minden munkaszám negyedévenként számoljon el az időarányos 
eredményeiről és járuljon hozzá az egyesületi gazdálkodás bevételi 
forrásainak fedezetéhez. A tervtől való eltérések következményeinek 
rendezését a témavezetők kötelesek un. „fore cast” előre jelzéssel az 
ügyvezetővel egyeztetni. 

Az egyesület Felügyelő Bizottságának többszöri fi gyelmeztetése az 
önállóan szerveződő szervezeti egységek (szakosztályok, területi szervezetek, 
klubbok és fórumok) vezetői felé, hogy legalább kétévente szervezzenek 
bevétellel járó rendezvényeket, tanfolyamokat. Merjenek célszerinti 
tevékenységi körben vállalkozni, mert ezzel elősegíthetik az egyesület 
image növelését, társadalmi elfogadottságát, a gazdaság vállalataihoz 
kötődő kapcsolatok erősődését és a gazdálkodás hatékonyságát.

A GTE KÖLTSÉGVETÉSE A 2010. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE
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A GTE KÖLTSÉGVETÉSE A 2010. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE

Tevékenységek 2010. évi TERV  (2009.11.25.)  [EFt]
10%+7,5%+0% egyesületi fedezetmegosztással 

2010. évi TERV [EFt]
10%+7,5% +7,5%-ból 50% egyesületi fedezetmegosztással 

Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg
GTE 

működési
fedezet

Bevétel Kiadás Egyenleg
Vissza-

forgatott 
költség

GTE
működési 

fedezet
Célszerinti tevékenység:
1000-es működési költségek: 11.100 34.100 - 22.800 - 22.800 11.100 34.100 - 22.800 34.100 - 22.800
2000-es oktatási tevékenység: 5.500 4.500 1.000 1.000 6.050 4.500 1.550 4.750 1.275

Okt. előírt fedezet7,5% 450 450 450 450
Okt. munkasz. befi z. 10% 550 550 550 550
Okt. elvárt eredm: +7,5% 0 0 0 0 550 0 550 275 275

3000-es bev. centr. rendezv. 0 0 0 0 0 0 0 0
4000-es szaklapok kiadói tev. 37.375 31.000 6.375 6.375 40. 395 31.000 9.395 32.410 6.768

Szaklapok fedezete 7,5% 2.820 2.820 2.820 2.258
Szaklap befi zetés: 10% 3.755 3.755 3.755 3.100
Szakl. elvárt eredm.: +7,5% 0 0 0 0 2.820 2.820 1.410 1.410

5000-es működési célú tevék. 17.460 15.880 1.580 1.580 17.700 15.880 1.820 15.880 1.700
Működési célú rendezvény (0) 0 0 0 (0) 0 0 0
Pályázatok (14.000) 13.000 1.000 1.000 (14.000) 13.000 1.000 1.000
Szerződéses tevékenység (3.460) 2.880 580 580 (3.700) 2.880 820 700
Szerz.tevék.fedezet: 7,5% 240 240 240
Egyéb pénz. bevét.   10% 340 340 340
Célsz.műk.tev.eredm.+:7,5% 0 0 0 0 240 0 240 120

7000-es konferenciák, rendezv 43.790 32.000 11.790 11.790 46.700 32.000 14.700 33.455 13.245
FISITA 2010 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000
Egyesületi rendezvények 38.790 32.000 6.790 6.790 41.700 32.000 6.790 33.455 3.426
Rendezv. fedezete 7,5% 2.910 2.910 1.209
Rendezv. befi zetése 10% 3.880 3.880 1.613
Rend. elvárt eredm:+7,5% 0 0 0 0 2.910 2.910 1.455 1.455

8000-es tanulmányutak 0 0 0 0 0 0 0 0
9999-es az árbevételek önköltség
szinttű levonása:10+7,5%-a: (20.945) 0 0 (20.945) 20.945 0 0 0

Célsz. bevételes tev. össz: 104.325 83.380 20.945 20.945 110.845 83.380 27.465 86.495 22.988
Célsz.tev. fedezet összes: 125.270 131.790
Célsz.bev.+műk.tev. össz: 136.370 117.480 - 1.855 - 1.855 142.890 117.480 4.665 120.595 188
Vállalkozási tevékenység.:

6000-es szakértői tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0
Vállalk. fedezete összes: 0
Vállalk. Befi zetése: 10%
Vállalk. elvárt eredm.: 7,5% 0 0 0

GTE mindösszesen: 136.370 117.480 - 1.855 - 1.855 142.890 117.480 4.665 188
Költségvetési eredmény: 4.665 188
Költségvetési hiány:: - 1.855 - 1.855

TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tevékenységek 2009. évi TÉNY (2009.11.25.)  [EFt]
10%+7,5%+50% egyesületi fedezetmegosztással 

2010. évi TERV [EFt]
10%+7,5% +50% egyesületi  fedezetmegosztással 

Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.
fed. Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.

fed.
Működési költségek: (Szervez.) (Egyesület) (Szervez.) (Egyesület)
Működési bevételek:

Tagdíj (egyéni, jogi) 9.300 3.550 5.750 5.750 10.000 3.500 6.500 6.500
Egyéni tagdíjak 3.800 800 3.000 3.000 5.000 1.000 4.000 4.000
Jogi tagdíjak 5.500 2.750 2.750 2.750 5.000 2.500 2.500 2.500

Támogatás(közh.;sponzor) 1.118 328 790 790 1.200 500 700 700
 Közhasznú tám. 54 0 54 54 0 0 0 0
 Egyéb támogatás 656 328 328 328 1.000 500 500 500
SZJA 1% APEH 408 0 408 408 200 0 200 200

Klubok befi z. 10% 100 0 100 100 100 100 100
Egyéb bevtelek 2.884 0 2.884 2.884 0 0 0 0
Ingatlan értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0
Késedelmi kamat 9.586 0 9.586 9.586 0 0 0 0
Egyéb pénzü. (kamat) bevét 290 0 290 290 0 0

Működési bevét. össz.: 23.278 3.878 19.400 19.400 11.300 4.000 7.300 7.300

A GTE TELJESKÖRŰ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2010. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE
 „BÁZIS SZEMLÉLETŰ” UN. „REALIS VÁLTOZAT” TERVEZETT EREDMÉNYEK
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A GTE ELHÚNYT TAGTÁRSAIRA EMLÉKEZIK 

Mező Zoltán Gördülőanyag Szakosztály
Anton József Hajdú-Bihar megyei Szervezet
Csukai Sándor Anyagmozgatási Szakosztály
Péter Pál Hajdú-Bihar megyei Szervezet
Kovács Pál Gépjármű Szakosztály
Gödönyi Lajos Anyagmozgatási Szakosztály
Dr. Cziráky József Repülőgép Szakosztály
Dr. Szittner Antal Anyagvizsgáló Szakosztály
Dr. Antal Miklós Borsod megyei Szervezet
Oroszváry László Gördülőanyag Szakosztály
Vietorisz Gábor Építőgép Szakosztály
Domonkos Lajos Csepeli Szervezet
Ráduly Endre Gyártási Rendszerek Szakosztály
Dr. Darin Sándor Hajdú-Bihar megyei Szervezet
Kővári József Bajai Szervezet
Dr. Kázmér Tibor Győri Szervezet
Szabados Endre Csepeli Szervezet
Dr. Huszár István Anyagvizsgálati Szakosztály

MEZŐ ZOLTÁN (1923-2009)

Gyászol a Ganz Holding Rt. műszaki kollektívája, 86 éves korában el-
távozott körünkből Mező Zoltán okleveles gépészmérnök, a GTE 
Gördülőanyag Szakosztály tagja, a „Ganz” járműgyártásának egyik meg-
határozó személyisége. 

Már ipari tanulóként a Ganz gyárhoz szerződött, 1949 decemberében 
került a Vagonszerkesztésbe. 1951-ben szerzett mérnöki diplomát. 1958-
ban a Győri Vagongyár szerkesztéséhez került áthelyezésre, ahol tevékenyen 
részt vett a Rába-Balaton motorkocsik és annak szegecselt alumínium pót-
kocsijainak tervezési munkáiban. A feladat elvégzése után 1962-ben vissza-
került a Ganz-MÁVAG Motorvonattervezési Osztályára, ahol az ebben az 
időszakban folyamatban lévő, illetve megkezdődő BKV csuklós villamos, 
valamint egyiptomi 6-részű luxusvonat szerkesztési munkáiban vett részt. 

Szakmai tevékenységének jelentős állomása, amikor a MÁV részére 
készülő 6-részű mellékvonali dízelvonat munkaszámvezetői (mai szóhasz-
nálat szerint típusfelelősi) munkakörét látta el. A spanyol FEVE vasút 
villamos vonatainak helyszíni gyártásához szükséges licencdokumentáció 
elkészítését is ő irányította. Pályájának csúcsát a Tunéziai Vasút (SNCFT) 
részére készített 20 db 3-részű dízelvonat, 30 db elővárosi személykocsi és 
101 db nyolcféle altípust képviselő fővonali személykocsi tervezési mun-
káinak irányítása jelentette.

Szívesen foglalkozott fi atalokkal, számtalan ma már a szakmában nevet 
szerzett szakember nevelkedett a keze alatt, tevékenységét több újítás és 
szabadalom is fémjelzi, a jelentős szakirodalmi munkásságát nem is rész-
letezve. Szakmai tevékenységét méltán képviselik az általa aláírt rajzdo-
kumentációk, valamint az azok alapján megvalósított járművek, amelyek 
sikerét az is elősegítette, hogy tervezői irányító munkájában a csapatszel-
lem képviselete mindig is fontos szerepet játszott. Emlékét tisztelettel és 
szeretettel megőrizzük. 

Süveges László, GTE Gördülőanyag Szakosztály

Dr. DARIN SÁNDOR (1932-2009)

Túrkevén született. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 
szerzett kitüntetéses gépészmérnöki oklevelet, 1954-ben. Tanulmányai 
alatt harmadévtől demonstrátor, majd a Fizika Tanszéken tanársegéd. 
Az 1956-os forradalomban való részvételéért elítélték. 1960-tól a 
Debreceni Vasipari Vállalatnál, az akkor újdonságnak számító önszere-
lő kis toronydaruk sorozatgyártásának megszervezése volt jelentősebb 
műszaki eredménye. 1963-tól a Magyar Gördülőcsapágy Művekben 
(MGM) mint vezető tervezőmérnök számos speciális csapágyipari 
célgép tervezését és kifejlesztését irányítja. Ezek közül jelentősebbek a 
különböző csapágygyűrű forgácsoló automata gépek és azok összekap-
csolásával kialakított rövid-forgácsoló gépsorok, valamint a csapágy-
csomagoló automata gépek. Mindezek egyben az MGM rekonstruk-
ciós beruházásának fontos részét is jelentették. 1972-től az ELZETT 
Művek Berettyóújfalui Gyárának megszervezésével foglalkozik, mint 
főmérnök. Tevékenysége közvetlenül a gyár alapítása után kezdődött 
és az új létesítmény teljes műszaki-gazdasági irányító apparátusának 
létrehozására, kialakítására, a termelés megszervezésére és beindítá-
sára terjedt ki, három régi budapesti ELZETT gyár (Acéláru gyár, 
Tűzoltókészülék gyár, Sodronyáru gyár) és gyáregységeinek, valamint 
telepeinek letelepítésével összekapcsoltan. Működésének időszaka alatt 
a berettyóújfalui gyár dolgozóállománya elérte az 1750 főt és vala-
mennyi cikkcsoport termelés-felfutása befejeződött. 1979-től ismét az 
MGM-ben dolgozik. Műszaki fejlesztési főosztályvezetői beosztásban 
aktív tevékenységet fejt ki a fokozott zajszegénységű csapágyak gyártási 
feltételeit biztosító különféle célgépek (szerelőgépek, gépsorosítások, 
alkatrész- és készcsapágy mosógépek, konzerválógépek) tervezésének, 
kifejlesztésének és legyártásának területén. Ezen kívül a csapágyipari 
termékek perifériáját képező új, korszerű gyártmányok – mint görgős-
papucsok, lineáris csapágyak, görgős hajtóművek, stb. – kifejlesztésével 
és gyártásának bevezetésével is foglalkozik. 1990-től fejlesztési vezér-
igazgató helyettes, az 1992-ben történt nyugdíjazásáig. Tizennégy ta-
lálmányban, illetve ezek külföldi szabadalmi bejelentésében társszerző. 
Négy cikke jelent meg különböző folyóiratokban. A debreceni GTE 
szervezetben aktív tevékenységet fejt ki, az MGM üzemi szervezeté-
nek elnöke, majd a GTE megyei elnök helyettese. Három alkalommal 
tartott külföldi szimpóziumon előadást. 1987-ben védte meg egyete-
mi doktori disszertációját, amelynek címe: „Csapágygyűrük gyártása 
hideghengereléssel, a gép-, berendezés-, eszköz feltételrendszer kifej-
lesztésének lehetőségei”. 1990-ben a Miskolci Egyetem rektorától 
címzetes egyetemi docens címet kapott. Tevékenysége során az alábbi 
kitüntetéseket kapta: Kiváló Dolgozó (6 alkalommal); Kiváló Feltaláló 
(arany fokozat); Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Emlékérem; 
GTE Egyesületi Érem; Eötvös Lóránd Díj, Magyar Köztársasági 
Érdemrend Kiskeresztje.

GTE-Hajdú-Bihar megyei Szervezet

Lapzártakor érkezett a szomorú hír, hogy a Szabados Endre, a GTE 
egykori főtitkárhelyettese, a Csepeli Szervezet alapító tagja életének 77. 
évében elhúnyt. Temetésén az egyesület képviseltette magát. Emlékét 
megőrizzük.

                       (folytatás a 9. oldalon)

AA GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
BÚCSÚZIK ELHUNYT TAGJAITÓL

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége ezúton tudatja valamennyi tagjával, hogy 2009. utolsó hónapjaiban újabb, 
nagyszerű személyiségek távoztak el sorainkból. A búcsú fájdalmas misztériumát valamennyi szervezetünk átélte és igyekezett a hoz-
zátartozók, a barátok gyászában osztozni. 
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A GTE ELHÚNYT TAGTÁRSAIRA EMLÉKEZIK

(folytatás a 8. oldalról)
 

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 81. évében elhunyt
DR. KÁZMÉR TIBOR

ny. főiskolai tanár,
1929-2009

Gyászol a Széchenyi István Egyetem
ELHUNYT KÁZMÉR TIBOR, A GYŐRI FELSŐFOKÚ 
KÖZLEKDÉSGÉPÉSZETI KÉPZÉS LEGENDÁS PROFESSZORA, 
egyetemünk egykori Közlekedés-gépészeti Intézetének igazgatója, az 
Autógépész Tanszék egykori vezetője.

A harminchárom éves dr. Kázmér Tibor 1962-től, a budapes-
ti Gépészeti Felsőfokú Technikum igazgatójaként egy új, a műszaki 
főiskolai képzés kereteit, szakmai tartalmát kezdte szervezni. 1991. 
december 31-ig, nyugállományba vonulásáig az általa is szorgalma-
zott új oktatási szint és intézmény, a győri Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola Közlekedésgépészeti Intézetének igazgatójaként, 
az Autógépész Tanszék vezetőjeként, főiskolai tanárként dolgozott. 
Kapcsolata azóta is folyamatos volt az intézménnyel, szakterületével, 
egykori kollégáival.

1975-ben az áttelepülési tervnek megfelelően Győrben megalakult a 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Közlekedésgépészeti Intézete, 
ezzel párhuzamosan Budapesten megszűnt a dr. Kázmér Tibor által veze-
tett Gépjárműközlekedési Tagozat. A jogelőd intézményben az autógépész 
és a gépjármű üzemi szakokon üzemmérnököket képeztek, s ez Győrött a 
vasúti, járműgyártási területtel bővült, az üzemi szak egy másik intézethez 
került. Az új intézet vezetőjére várt a feladat, hogy a folyamatosan alakuló 
győri tanszékek, laboratóriumok képzési feladatait, helyi és országos szak-
mai kapcsolatait, oktatói és munkatársi csapatát szervezze.

Dr. Kázmér Tibor igazgatóként, tanszékvezetőként az oktatás fel-
adatainak megoldását az ipari kapcsolatok hátországának szervezésével 
is végezte. A győri Magyar Vagon- és Gépgyár mellett a gépipari szak-
ma több meghatározó vállalata a tantárgyak programjának folyamatos 
korszerűsítési igényével, a munkaerő igények közvetítésével határozta 
meg az intézet, s egyúttal az intézmény munkáját.

Huszonkilenc év a felsőoktatásban. A Széchenyi István Egyetem 
jogelődjének 1968-as alapítása négy intézmény valóságos, jól szerve-

zett integrációját, Győrbe költözését jelentette. A tradíciók alakítá-
sa, az elvégzett munka ma is értékes része a győri Széchenyi István 
Egyetem működésének, s dr. Kázmér Tibor ebben meghatározó mun-
kát végzett.

Az egyetem egykori és mai oktatói, munkatársai, hallgató ma már 
legendás professzorunkat gyászolják.

Gyászol a Gépipari Tudományos Egyesület Győri Szervezete
ELHUNYT DR. KÁZMÉR TIBOR, A GTE GYŐRI 
SZERVEZETÉNEK EGYKORI ELNÖKE

A Gépipari Tudományos Egyesület munkájába a Győrbe történt 
leköltözést követően kapcsolódott be. Először a Közlekedésgépészeti 
Szakosztály elnöke lett, majd 1980-tól a GTE Győri szervezetének 
elnöke. Tagja volt a GTE országos vezető testületének, a Végrehajtó 
Bizottságnak is.

Emlékét megőrizzük!
Széchenyi István Egyetem

Gépipari Tudományos Egyesület Győri Szervezete

Prof. Dr. HUSZÁR ISTVÁN
1923-2010

Kedves Barátaim, a Duna Adria Symposium Szervező Bizottságának 
tagjai, a GTE Anyagvizsgáló Szakosztálya!

Szomorú szívvel  tudatjuk mindenkivel, hogy a Duna-Adria 
Gondolat (1983!) magyar alapító tagja, szerveze-tünk, a GTE 
Tiszteleti Tagja, Prof. Dr. HUSZÁR István (a Magyar Tudományos 
Akadémia Doktora) , aki 1923. december 8. Csurgón született. az 
új esztendő, 2010. első hetében  január 4-én váratlanul, eltávozott 
közülünk. 87 éves volt 

Egy Tudóst, egy Tanárt, egy Szervező egyéniséget, egy Barátot, 
egy Embert vesztettünk el Benne, akinek a hiányát valamennyien 
érezzük. Emlékét megőrizzük.

Borbás Lajos
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A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK FELHÍVÁSA 

FELHÍVÁS

Tisztelt Tagtársaink!
Ilyenkor, az év kezdetén minden civil szervezetben meg kell újítani 

a tagsági státuszt. Kérjük ezért a szervezetek elnökeit, titkárait, hogy 
az alapszabályban megállapított határidőig gondoskodjanak, a tagdíjak 
befi zetésének szorgalmazásával, a célszerinti működés költségvetési be-
vételi eleme legjelentősebb forrásának beszedéséről. A tagdíjat a tagság 
az egyesületi újságban hozzá eljuttatott csekk segítségével postai befi ze-
téssel, átutalással fi zeti be, az éves tagdíj befi zetési határideje az első ne-
gyedév vége. A tagdíj 20%-ban a beszedő szervezeti egységet (területi 
szervezet, szakosztály, klub, stb.) és 80%-ban az Egyesületet illeti meg. 
Továbbá fontos, hogy a szakmai, vagy területi vonzáskörzetükhöz tar-
tozó jogi tagvállalatok kapcsolattartó szakembereit is fi gyelmeztessék a 
jogi tagdíj megfi zetésének időben történő teljesítésére.

A GTE alapszabályának (27) paragrafusa, amely az egyesületi rendes 
tagok kötelezettségeit szabályozza , úgy rendelkezik, hogy a rendes tagsággal 
járó kötelezettség:

„…    f.)  a tagdíj minden évben március 31-i határidőre egy összeg-
ben történő befi zetése;…”

A legutóbbi egyéni tagdíj megemelését a 2008. évi küldöttközgyűlés 
határozta meg. A GTE Országos Elnöksége jogosult infl áció-követő tagdíj-
emelés évenkénti elrendelésére közgyűlési jóváhagyás megszerzése nélkül. A 
tagdíj egész évre szól, nincs féléves, negyedéves, vagy részletben befi zethető 
tagdíj! Emlékeztetőül megismételnénk az érvényben lévő GTE egyéni tag-
díj-kategóriákat: 

a.)  a GTE egyéni tagdíja:  5000,- Ft/év
  (amely egy szervezethez való tartozást regisztrál!)
b.) az első után minden további szervezetben a kívánt
  regisztrálás szervezetenkénti díja:   600,- Ft/év
c.) ifj úsági tagdíj (30 éves korig):  1800,- Ft/év
d.) nyugdíjas tagdíj (70 éves korig): 1800,- Ft/év
e.) 70 éven felüli szépkorú tagtársaink 
  regisztrálási díja:     600,- Ft/év

Kérjük, hogy a Gépipar c. újság e havi számához mellékelt csekken, 
lehetőleg a határidő lejárta előtt, szíveskedjenek befi zetni az esedékes 
tagdíj összegét. Egyben kérjük, hogy személyes adataikban történt 
esetleges változásról egyesületünket, a tagnyilvántartás naprakészségé-
nek biztosítása érdekében, értesíteni szíveskedjenek.
A tagnyilvántartással kapcsolatban felmerülő kérdéseire készséggel ad 
felvilágosítást Szakács Annamária 
a GTE (06-1)-202-06-56 -os telefonszámán.
A további eredményes együttműködés reményében

 Dr. Bognár Zoltán
költségvetési alelnök

A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE 
2009DECEMBER HAVI ÜLÉSÉRŐL

Napirend:
1. Az egyesületi munkatársak év végi köszöntése
 Moderátor: Dr. Takács János
2. Tagfelvétel
 Előterjesztő: Dr. Takács János
3. A GTE Országos Titkári Tanácskozás munkájának értékelése 

Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos
4. A GTE Stratégiai Fejlesztési Terv ésa Cselekvési Program végre-

hajtásának helyzete
 Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos
5. Egyebek
 Moderátor: Dr. Takács János

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT

A GTE Országos Elnöksége 2009. december 15-i ülésén hozott 
01.12./2009. (12.15.) GTE OE Határozatával a TAGFELVÉTELRŐL 
felvette az egyesület tagjai sorába a következő kollégákat:
Nagy Miklós Gépjármű Szo. 1965. R 
 Knorr-Bremse Kft.
Hőgye István Jászberényi Szerv. 1974. R 
 Bundy Hűtéstech.Kft.
Dr. Tulipánt Gergely    Gördülőanyag Szo. 1975. R 
 MÁV Zrt. EBK MSZK
Szalay Tibor Gyártási Rendszerek Szo. 1959. R 
 BME
Nagy József Háztartási Gépek  1970. R 
 Electrolux Lehel Kft.
Hajdu Sándor Hajdú-B.m.Szerv. 1978. R 
 Debreceni Egyetem
A GTE Országos Elnöksége 2010. január 26.-i ülésén a 
01.01./2010. (01.26.)  GTE  OE Határozatával a TAGFELVÉTELRŐL 
döntést hoz az alábbi kollégák felvételéről:
Hajdú Sándor Hajdú-B.m.Szerv. 1978. R 
 Debreceni Egyetem
Mankovits Tamás Hajdú-B.m.Szerv. 1981.. R 
 Debreceni Egyetem
Kurucz Botond MOL Szbatta Szerv. 1975. R 
 MOL Nyrt.
Ferenci Norbert Hőkezelő Szo. 1982. R 
 Messer Hungarogáz Kft.
Tóth László János Korróziós Szo. 1943. NY 
 GTGM Kft.
Juhász Koppány Korróziós Szo. 1941. NY
Dr. Kahán Róbert Korróziós Szo. 1948. NY
Új tagjainknak szeretettel gratulálunk és eredményes munkát kívá-
nunk az általuk választott szakmai társaságokban.

A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE 
2010 JANUÁR HAVI ÜLÉSE 

Javasolt napirend:
1. Tagfelvétel 
Előterjesztő: Dr. Takács János (Elnök)
2. A GTE Stratégiai Fejlesztési Terv előkészítésének és a Cselekvési 
Program végrehajtásának helyzete
Előterjesztő: Dr. Borbás Lajos (Főtitkár)
3. A GTE PR tevékenységének felülvizsgálatából adódó feladatok 
(megismételt napirend) 
Előterjesztő: Dr. Macskási Levente (PR-alelnök)
4. Az egyesület oktatási tevékenységének átvilágítása 

• mérnöktovábbképző szinten
• szakmunkás továbbképző és átképző szinten
• minősítéssel járó bizonyítvány kiadásának szintjén

Előterjesztők:  Dr. Gemsperger Géza (oktatási alelnök), 
  Mihalik László (szakképzési alelnök), és 
  Dr. Illés Béla, Dékán (ÉKMo-régiós alelnök)
Meghívott tanácsadó: Dr. Márton Tibor (KOB elnöke)
5. A rendezvényszervezés helyzetének felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Voith András (stratégiai alelnök, a Rendezvény Bizottság elnöke)
6. Az alapszabály, illetve az ügyrend módosításának felülvizsgála-
tából adódó szükséges feladatok
Előterjesztő: Dr. Matolcsy Mátyás (társelnök)
7. Egyebek Moderátor: Dr. Takács János
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EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

FELKÉSZÜLÉS A GTE XLI. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE  
A részletes információk letölthetők a GTE http:// www.gte.mtesz.hu internet címen található honlapjáról.

RENDEZVÉNYEK

METAV
Gyártástechnológia és az automatizálás 

nemzetközi szakvására
Düsseldorf, 2010. február 23-27.

Főbb témakörök:
automatizálás, gyártástechnológia, az ehhez szükséges gépek, 
szerszámgépek, precíziós műszerek.
Ajánlott utaztató:  Locomotiv Travel Kft 
 1074 Budapest, Dohány u. 12.
 Tel: 266-1554 Fax: 266-2079
 business@locomotiv.hu, www.locomotiv.hu

� GTE �

A GTE Hegesztési Szakosztálya,
a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel és az 

Óbuda Egyetemmel közösen,
Budapesten, 2010. május 19-21 között rendezi meg a:

25. JUBILEUMI 
HEGESZTÉSI KONFERENCIÁT

További részletes információk:
www.uni-obuda.huhegkonf2010 honlapon olvashatók.

illetve tájékoztatás kapható Szakács Annamáriától
a 06-1-20-20-656 telefonszámon, a GTE titkárságán

és a mail.gte@mtesz.hu villanypostán

� GTE �

A GTE Háztartási Gépek Szakosztálya
MŰSZAKI BÁL 2010

Helyszíne: Jászberény – Dériné Művelődési Központ
Időpontja: 2010. február 20. 

          Részletek: Kuzén Zoltán 30-262-0667

� GTE �

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK
Új szakmajegyzék (OKJ) szerint indulnak tanfolyamaink!

Téli tanfolyamaink:
- Ingatlan- és épületmenedzser képzés  I-II. féléves;
- Energetikus;
- Gáz és olajtüzelő berendezések;
- Hulladékgyűjtő;
- Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó: 
- Kazánfűtő (3 szinten);
- Könnyű- és nehézgép-gépkezelő: céges igény szerint.
- Környezetvédelmi szakelőadó;
- Logisztikai ügyintéző;
- Takarító;
- Települési hulladék –gyűjtő és szállító;
Továbbképző tanfolyamok:
- Hűtőgépszerelők környezetvédelmi kötelező továbbképzése 

- Környezet- és munkavédelmi vezetők, veszélyes hulladék-, veszélyes 
anyag-ügyintézők továbbképzése;

� GTE �

A GTE TUDÁSAKADÉMIÁJA
- Művezetők, középszintű vezetők képzése  I-II. féléves;
- BSC mérnökök szakmai továbbképző tanfolyamai;

Információ:
Gépipari Tudományos Egyesület 

(Oktatási Iroda és Vizsgaközpont), 
Apostolide Gabriella 1027 Budapest, Fő u. 68.

Telefon: 216-6041, 457-0728, 30-9222-365, fax: 457-0727
e-mail: agaby.gte@mtesz.hu , honlap: www.gte.mtesz.hu;

� GTE �

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK
Helyszín: Budapest, II., Fő u. 68. III. em. 341.

Tájékoztatást ad: Szakács Annamária 20-20-656,
e-mail:  mail.gte@mtesz.hu

Január:
Január 12. Bajai Szervezet, Vezetőségválasztó Taggyűlés

15,00  Baja
Január 11. Hőkezelő Szakosztály, Tisztújító Taggyűlés

14,30  GTE/341.
Január 12. Korróziós Szakosztály, Vezetőségválasztás  
  14,00  GTE/442. 
Január 15. Gyártási Rendszerek Szakosztály   
 Vezetőségválasztó Nagyankét 

15,00  BME
Január 19.  Energia-és vegyiparigép Szakosztály   
  16,00  GTE/341.
Január 22. Mosonmagyaróvári Szervezet, Tisztújító Taggyűlés 
  12,00  RETTIG Kft
Január 26. Országos Elnökség ülése    
  14,15  GTE/341.
Január 27. Építőgép Szakosztály, Vezetőségválasztó Taggyűlés 
  14,00  GTE/341.
Január 28. Senior Fórum     
  14,00  GTE/341.
Február:
Február 01. Hegesztési Szakosztály Vezetőségi ülés  
  15,00  GTE/341.
Február 02. Repülőgép Szakosztály 
 15,00 GTE/341.
Február 08.Hőkezelő Szakosztály  
 14,30 GTE/341.
Február 12. Háztartási Gépek Szakosztály, Tisztújító Taggyűlés 
  18,00  Jászberény
Február 16. Országos Elnökség ülése    
  14,15  GTE/341.
Február 16. Energia-és vegyiparigép Szakosztály   
  16,00  GTE/442.
Február 25. Senior Fórum     
  14,00  GTE/341.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK !
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KÉRJÜK TAGJAINKAT, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%ÁVAL 2010BEN IS 
TÁMOGASSÁK A KÖZHASZNÚ GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLETET, 

VAGY ANNAK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁT: A GÉPIPARI ALKOTÓK ALAPÍTVÁNYÁT

Köszönjük, hogy a 2009. évben a magánszemélyek jövedelemadójából származó 1%-al megtisztelték egyesületünket és ebből a forrásból 
mindösszesen: 408.000,- Forintot tudtunk fordítani egyesületünk alapszabályában is megfogalmazott közhasznú célszerinti tevékenységeink 
fi nanszírozására, amelynek felhasználásáról 

a „GTE Közhasznúsági Jelentése 2009” közgyűlési dokumentumunkban fogunk majd számot adni.
A 2010. évben a 2009. évi személyi jövedelemadó 1 + 1%-ról szóló rendelkezések eljárásrendje nem változott,

a magánszemély az alábbi lehetőségek alapján tud rendelkezni adója 1%-áról:

1. Ha a magánszemély saját maga készíti az adóbevallását:
– ez esetben a 0753 bevallás 0753-D oldalán teheti meg a nyilatkozatot, ahol a kedvezményezett adószámánál az alábbi 
számot kérjük kitölteni:
A Gépipari Tudományos Egyesületnek felajánlott összeget a:

19815682 – 2 – 41

A Gépipari Alkotók Alapítványának felajánlott összeget a:
19006925 – 2 – 41     adószámokon

2.   Ha a magánszemély munkáltatójától kér adó megállapítást:
– ez esetben az APEH honlapjáról a nyomtatvány kitöltő menü „07 egysza” pontját letöltve, vagy az APEH 
kirendeltségeken beszerezhető formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban, a borítékon a magánszemély 
adóazonosító jelét feltüntetve, a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírva legkésőbb 2010. május 10-ig 
adhatja át munkáltatója részére.

3.   A magányszemélyeknek az előzőektől eltérően, 2010. május 20-ig lehetősége van az 1 + 1% nyilatkozatokat önállóan 
is – az adóbevallástól függetlenül – eljuttatni az APEH-hoz személyesen, vagy postán az előző pontban leírt módon 
formanyomtatvány alkalmazásával lezárt borítékban.
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