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BESZÁMOLÓA GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK OKTÓBERI ÜLÉSÉ RŐL 
 

Kalendárium: 
 

Október 
1.  hétfő Malvin 
2.  kedd Petra 
3.  szerda Helga 
4.  csütörtök Ferenc, Edvin, Zóra 
5.  péntek Aurél, Galina 
6.  szombat Brúnó, Renáta 
7.  vasárnap Amália 
8.  hétfő Koppány 
9.  kedd Dénes 
10.  szerda Gedeon 
11.  csütörtök Brigitta, Gitta 
12.  péntek Miksa 
13.  szombat Kálmán, Ede 
14.  vasárnap Helén,Heléna, Beatrix 
15.  hétfő Teréz, Terézia 
16.  kedd Gál, Aurélia 
17.  szerda Hedvig, Hédi 
18.  csütörtök Lukács 
19.  péntek Nándor 
20.  szombat Vendel  
21.  vasárnap Orsolya, Orsika 
22.  hétfő Előd, Korinna 
23.  kedd Nemzet Ünnep, Gyöngyi 
24.  szerda Salamon 
25.  csütörtök Blanka, Bianka 
26.  péntek Dömötör,Amanda,Armand  
27.  szombat Szabina, Szabrina 
28.  vasárnap Simon, Szimonetta,Szimóna 
29.  hétfő Nárcisz 
30.  kedd Alfonz, Zenóbia 
31.  szerda Farkas 

 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel 
köszöntjük a október hónapban névnapjukat ünneplő 
Tagtársainkat! 
 

Nevezetes napok: 
1870. március 2.-án helyezték üzembe a budai Várba 
vezető siklót. Hossza 95 m, emelkedése 480%; 
eredetileg gőzgép hajtotta. Az 1930-as években már 
átlagosan évi félmillió utas vette igénybe. Az 1944-

45. évi ostromban elpusztult. Gépi berendezéseit 
1947-ben elbontották, két esztendővel később 
elrendelték a pálya elbontását is, de szerencsére ezt  
 
nem hajtották végre. Újjáépítése1984-ben kezdődött; 
az alsó állomáson elhelyezett füstölgő kéményű 
gőzgép helyett, a felső állomásra került a villamos 
hajtómű. A megújult Budavári Sikló 1986. június 4-
én nyílt meg. 
 
1879. március 14-én született a németországi 
Ulmban Albert Einstein, a relativitáselmélet 
kifejlesztője, akit a 20. század legnagyobb tudósának 
tartanak.  
 
1929. március 8-án éjjel 11 órakor a Berlin-
Witzlebeni rádióállomás, a 175,4 méteres 
hullámhosszon, a világon először mozgóképes 
televíziós közvetítést adott a Mihály Dénes 
szabadalma szerinti berendezéssel. A magyar 
gépészmérnök, a távolbalátás nemzetközileg elismert 
úttörője 1894-ben született. Műegyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte, és ekkor fordult 
érdeklődése a hangosfilm és a távolbalátás kérdései 
felé. 1924-ben elfogadta a berlini AEG vállalat 
meghívását. és ettől fogva Németországban 
dolgozott. A hitleri uralom idején üldözötteket 
rejtegetett, internálták, és ekkor szerzett tüdőbajába 
halt bele 1953-ban. 
 
A GTE Országos Elnöksége 2012. szeptemberi ülésén  
„A GTE Jövőképéből Eredő Egyesületi Cselekvési 
Programot” fogadott el. Ennek főbb mérföldköveit az 
őszi-téli hónapok kibővített Országos Elnökségi üléseire 
ütemezte.  
Október hónapban át kell tekinteni: 
� A GTE Területi Szervezeteinek működési 

modelljét  
� A GTE Jogi Tagvállalati Rendszer fejlesztési 

modelljét. 
� A GTE Oktatási rendszerének működési modelljét. 
Novemberben és decemberben folytatni kell a GTE 
Szakmai Szervezeteinek Integrációs modellje; a GTE 
Ifjúsági Fórumának működtetési modellje; a GTE-PR 
tevékenysége; és a GTE OTT működtetési rendszerének 
modelljének áttekintését! 

 

GGGÉÉÉPPPIIIPPPAAARRRTTTT  
TTIITTKKÁÁRRII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  

I. ÉVFOLYAM 2012. 10. SZÁM (OKTÓBER) 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. OKTÓBER HAVI ÜLÉSÉR ŐL 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének 
 október havi kib ővített ülését, 

2012. október 09-én (kedden) 14 15 órai kezdettel tartottuk 
a GTE jelenlegi székhelyén, 1027 Budapest, Nagy Imr e tér 3., a II. em. 219-es tárgyalóban 
 
Az ülésre meghívót kaptak: 

az OE tagjai, akik közül jelen voltak:   
Dr. Takács János Dr. Bognár Zoltán 
Dr. Borbás Lajos   Lukáts Ákos 
Dr. Bánky Tamás  Dr. Voith András 
Dr. Igaz Jenő   Sióréti Csaba 
Lesnyák Miklós Székely László  
Stasztny Péter  

állandó meghívottjai:  Wein Ádám (FELÜGY.B.) Dr. Matolcsy Mátyás (társelnök 
szakért ői meghívott:   Baracska László (könyvvizsgáló) Balogh Miklós (FEB tag) 
kimentését kérte: Takács János (tiszteletbeli társelnök) Barátossy Jenő (ETIKAI B.) 
kimentésüket kért szavazati jogú tagok: 

Dr.Gremsperger Géza Falk György 
Dr Fülep Tímea   
 

A GTE OE 2012. októberi ülésére javasolt napirendek : 
A napirendhez köt ődő ügyrendi döntések:      14:15-14:30 

•  A határozatképesség megállapítása 
•  Az üléshez készült anyagok kézbesítésének ellen őrzése 
•  A megel őző ülés emlékeztet ő jegyzőkönyvének elfogadása 
•  Az ülés napirendi témaköreinek elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Takács János (elnök) 

Az elnökségi ülés el őterjesztései: 
1.  Tagfelvétel          14:30-14:45 

Előterjesztő:   Dr. Takács János (elnök) 
2.  A GTE Területi Szervezeteinek m űködési modellje   14:45-15:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Borbás Lajos (főtitkár) 
3.  A GTE Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési mo dellje   15:45-16:45 

A napirendet előkészíti: Lukáts Ákos (Jogi Tagvállalati ügyek alelnöke) 
4.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 

aktuális kérdései         16:45-17:15 
A napirendet előkészíti: Dr. Takács  János (elnök) 

5. A GTE Oktatási rendszerének m űködtetési modellje   17:15- 17:45 
A napirendet előkészíti: Dr. Gremsperger Géza (oktatási ügyek alelnöke) 

6. Egyebek          17:45- 18:00 
Moderátor:   Dr. Takács  János (elnök) 

 
Ez az ülés az Országos Elnökség által elfogadott, a „GTE Jövőképéből adódó egyesületi Stratégiai 
Cselekvési Program” végrehajtásának első lépése, amelyen a közeljövő meghatározó feladatait tekintettük 
át. Arra való tekintettel, hogy a napirend a GTE Területi szervezeteinek működési modelljével foglalkozik, az 
ülésre meghívtuk és elvártuk valamennyi önálló szerveződésű területi szervezetünk Elnökét és Titkárát is. 
A meghívottak jelenléti íve külön mellékelve! Sajnos meg kell állapítani, hogy az elnökség tagaji 
által képviselt szervezeteken (Mosonmagyaróvár, Jászberény, Győr) kívül, csak Baja, Békés megye, 
Borsod megye, Hajdú-Bihar megye és a Csepeli szervezet képviselői voltak jelen.  
 
Dr. Takács János  elnök 1415 –kor megnyitja az ülést, bejelenti, hogy  

• a jelenléti ív alapján:  megállapítható, az elnökségi ülés határozatképes, 
[11+2+1]:[4+2+0], mivel a döntéshez  8 szavazat elégséges ; [ha az ülés kezdetekor, jelen 
van:11fő OE tag+1fő állandó meghívott társelnök + 2fő tanácskozási jogú tag a FEB 
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képviseletében, és 1 fő szakértő vendég; de távol maradt: 3fő szavazati jogú elnökségi tag+ 
1fő tanácskozási jogú tag az EB képviseletében +1fő állandó meghívott társelnök];  

• az ülést megel őző szeptemberi OE ülésr ől készült emlékeztet őt, az ülés meghívóját és 
a napirendekhez kapcsolódó, elkészült írásos anyago kat a honlapra feltöltve (és e-
mailon is szétküldve, ill. postán levélben), az ülést megelőzően, minden érdekelt 
megkapta;  

⇒⇒⇒⇒ Napirendet megel őző hozzászólások: 
• Dr. Gremsperger Géza kimentését kérte és bejelentette, hogy az oktatási stratégiával 

foglalkozó napirend elhalasztását kéri, 
• Dr. Bognár  Zoltán tájékoztatta az Elnökséget, hogy 16:00-kor távoznia kell; 
• Sióréti  Csaba szintén távozási igényét jelentette be 16:00 órakor 

⇒⇒⇒⇒ Hozzászólások az emlékeztet ővel kapcsolatban: 
• írásos anyag:  OE SZEPT JEGYZŐKÖNYV v01 120911. DOC  
• Hozzászólások:  
⇒⇒⇒⇒ A GTE OE a 2012. október 09-i ülésén, a napirend e lőtt hitelesítette a 2012. 

szeptember 11-i ülésr ől készített emlékeztet őt:  
•••• Az OE tagjai az el őző, szeptember 11-i  ülésr ől készült jegyz őkönyvet 

egyetértéssel hitelesítették és elfogadták 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével elfogadva ,  

(I::11; N:0; T:0 ) 
⇒⇒⇒⇒ Hozzászólások a napirenddel kapcsolatban: 

•••• írásos anyag:  OEMEGHOKT v01 121009. DOC 
•••• Hozzászólások: Gremsperger - „Oktatás” elnapolása 
⇒⇒⇒⇒ A GTE OE a 2012. október 09.-i ülésén elfogadta az  előzetesen meghirdetett 

napirendet, a z „Oktatási” téma elnapolásával.  
Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével jóváhagyva.  

(I::11; N:0; T:0) 
 
A 2012. október 09.-i Országos Elnökségi ülés napir endi vitáinak és határozatainak 
emlékeztet ő áttekintése: 
1. Tagfelvétel   

Előterjesztő: Dr. Takács János (elnök) 
01/ 10./2012. (10.09.) sz. OE Határozat: 

A TAGFELVÉTELRŐL 
A GTE OE az előterjesztett 2. f ő tagfelvételér ől egyhangúan döntött 
(a tagfelvételi kérelmek listája a jegyzőkönyv mellékleteként csatolandó!) 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú/többségi  egyetértésével  elfogadva .  

(I::11; N:0; T:0 ) 
 

2. A GTE Területi Szervezeteinek m űködési modellje 
A napirendet el őkészítette:  Dr. Borbás Lajos (főtitkár) 

• írásos anyag:  GTE TER SZERV MÜK MODELL v01. 121009. PDF 
� Hozzászólók: Dr. Voith András; Székely  László; Balogh  Miklós (Baja); Szomi 

Imre (Csepel); Dr. Döbröczöni  Ádám (Borsod); Varga  Péter (Békés); Wein 
Ádám (FEB); Dr. Igaz  Jenő; Dr. Borbás  Lajos; Sióréti  Csaba; Dr. Matolcsy  
Mátyás; Dr. Takács  János; 

02/10/2012/ (10.09.) számú GTE OE Határozat 
 A GTE TERÜLETI SZERVEZETEINEK MŰKÖDÉSI MODELLJÉRŐL 

A GTE Országos Elnöksége a „Szakosztályi rendszer i ntegrációs modelljével” 
és a „Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési modell jével” párhuzamosan a 
„Területi szervezeti rendszer új m űködési modelljét” is egységes elvek alapján, 
összehangolva kívánja kialakítani. 
 
A GTE Országos Elnöksége támogatja, hogy a jöv őben 
1) A GTE Területi Szervezeteinek szervezési alapját  a lokalitás, a „helyiség” 

jellemezze, de hogy megyei- vagy városi- legyen-e a  szervezet, azt a helyi 
tagság döntésére bízza; 
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2) A GTE Területi Szervezeti rendszer területi elhe lyezkedésének korrekcióját 
azzal, hogy elérend ő cél, hogy valamennyi megyei jogú városi települése n 
legyen m űködő GTE Városi Szervezet; 

3) A GTE Területi Szervezeteinek rendszerében lehet őséget adunk a tervezési 
és statisztikai régiók megfelel ő képviseletére, a „Régiós Szervezet” cím 
elnyerését az önszervez ődéses szervezetek ügyrendje alapján meg kell 
pályázni; 

4) A GTE Területi Szervezeteinek fokozott képvisele tét az Országos 
Elnökségben reszortos Alelnök kijelölésével, javasl at: Székely László; 

5) A GTE Területi Szervezeteinek tagságától elvárja , hogy egyéni szakmai 
kompetenciáik megjelöléséve,l támogassák a GTE Komp etencia 
Jegyzékének rendszerszemlélet ű felülvizsgálatát, ezzel megteremtve a 
szakmai szervezetek és a területi szervezetek együt tműködésének 
átláthatóságát; 

6) A GTE Területi Szervezeteinek rendszerének és a GTE Jogi Tagvállalati 
rendszerének összehangolását, az egyesületi munka a lapjának kívánjuk 
megjelölni; 

A feladatok koordinálása a „Regionális ügyek” Aleln ökének a felel őségi és 
hatásköre 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú  egyetértésével  elfogadva .  
(I::11; N:0; T:0 ); 

 
3. A GTE Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési modell je  

Előkészíti: Lukáts  Ákos (Jogi Tagvállalati ügyek alelnöke) 
• írásos anyag: A GTE JOGI TAGVÁLLALATI RENDSZER v01. 121009.DOC 
• Hozzászólók: Lukáts Ákos; Sióréti  Csaba; Dr. Döbröczöni  Ádám (Borsod); 

Lesnyák  Miklós; Wein Ádám (FEB); Dr. Igaz  Jenő; Baracska  László; Dr. Voith 
András; Székely  László; Dr. Borbás  Lajos;Dr. Takács  János; 

03./10./ 2012. (10.09.) számú OE Határozat 
A GTE JOGI TAGVÁLLALATI RENDSZER FEJLESZTÉSI MODELL JÉRŐL 
A GTE Országos Elnöksége a jöv őben, a Jogi Tagvállalati Rendszert szervezeti 
működésének alapjaként tekinti, mivel véleménye szeri nt a GTE-nek azonosulnia 
kell a létét jelent ő magyarországi gépipari vállalatok, és a vállalatok nál 
alkalmazottként dolgozó egyesületi tagok, valamint a GTE tagvállalatai által 
követend ő iparpolitikai célokkal és szakmai cselekvési magat artással.  
 
Ennek érdekében a „Szakosztályi rendszer integráció s modelljével” és a „Területi 
szervezeti rendszer új m űködési modelljével” párhuzamosan a „Jogi Tagvállala ti 
rendszer fejlesztési modelljét” is egységes elvek a lapján, összehangolva kívánja 
kialakítani. 
 
A GTE Országos Elnöksége támogatja  

1. A GTE Jogi Tagvállalati rendszer területi elhely ezkedésének korrekcióját; 
2. A GTE Jogi Tagvállalati rendszer megfelel ő képviseletét az egyesületi 

demokráciában; 
3. A GTE Jogi Tagvállalati Vezet ők Fórumának fokozott m űködtetését; 
4. A GTE Jogi Tagvállalatok támogatási rendszerének  felülvizsgálatát; 
5. A GTE Jogi Tagvállalati szerz ődések felülvizsgálatát 
6. A GTE Jogi Tagvállalatok számára a MANU FUTURE-HU kezdeményezés 

előnyeinek kihasználását 
7. Bemutatkozó anyag kidolgozása szükséges; 

A feladatok koordinálása a „Jogi tagvállalati Aleln ök” felel őségi és hatásköre 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú/többségi  egyetértésével  elfogadva .  

(I::10; N:0; T:0. ); 
4.  Az Egyesület szövetségi politikája, GTE és a MT ESZ közötti kapcsolat aktuális kérdései  

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János (elnök) 
• Írásos előterjesztés: MTESZ MEGÚJÍTÁSÁNAK ALAPELVEI 120909. DOC 
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• Hozzászólók: Dr. Takács  János;Wein Ádám (FEB); Dr. Igaz  Jenő; Baracska  
László; Dr. Voith András; Székely  László; Dr. Borbás  Lajos; 

 
04/ 10./2012. (10.09.) sz. OE Határozat: 

A GTE SZÖVETSÉGI POLITIKÁJA, A GTE ÉS A MTESZ KÖZÖT TI KAPCSOLAT 
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
 
Szövetségi politikánk: 
A Gépipari Tudományos Egyesület szükségét látja ann ak, hogy az egymástól 
elkülönült szakmai tudományos szervezetek egy nemze ti összefogást vállaló, közös 
fellépést biztosító, erny őszervezetben végezzék tagjaik és a gépipari vállala tok 
érdekeinek megfelel ő, az egész magyar társadalom számára összehangolt 
tevékenységüket.  
 
Ezt a természetes szövetséget csak történelmi el őzményekre, közös gyakorlatra és 
azonos erkölcsi-, etikai- alapokra építve tudjuk el képzelni. A Gépipari Tudományos 
Egyesület számára a szövetséget érdekközösség és ér tékközösség jelenti. Az 
értékközösséget a mi értelmezésünkben a tudásközöss égekben megfogalmazott 
azonos jöv őképre épül ő vízió, és a küldetési nyilatkozatok hasonlósága, a z 
értékrend erkölcsi és etikai egymásnak megfelelése,  és a stratégiai célkit űzések 
összefonódó kapcsolati hálózatának m űködtetésében rejl ő érdekszövetség jelenti. 
Következés képen a szövetséges társak megválasztásá ban, nem els ősorban a 
műszaki- és természettudományi tevékenység deklarálás a, hanem inkább a 
szervezetek azon képességeire –az un. „magkompetenc iáikra”– irányuló 
megfontolás dominál, amelyek megkülönböztetik őket versenytársaiktól, és hogy a 
velük való közös fellépés tartós versenyel őny forrásává válhat.  
 
A GTE állásfoglalása a MTESZ-hez f űződő szövetség fenntarthatóságáról:  
Jelenleg a Gépipari Tudományos Egyesület a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége, a MTESZ tagegyesülete. A MTESZ a műszaki- és 
természettudományos szakmai egyesületek és területi szervezetek országos, a szakmai 
ismereteken túlmutató interdiszciplináris/multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező, 
teljességre törekvő (holisztikus) szemléletű, ernyőszervezetként működő szövetsége. A 
Szövetség minden más szervezettől független szakmai szolgáltató civil szövetségi 
szervezet. Tagszervezetei önkéntesen vállalják a szövetséget és tagdíjat fizetnek. 
 
A MTESZ utóbbi id őben tanúsított, a szövetség tagegyesületeinek és be nne a GTE 
érdekeit súlyosan veszélyeztet ő magatartása megkérd őjelezi a MTESZ-hez fűződő 
szövetség fenntarthatóságáról alkotott véleményünket: 
• a MTESZ vezető személyei által az elmúlt id őszakban kapott tájékoztatás 

szerint vélelmezhet ő, hogy a MTESZ gazdaságilag, pénzügyileg 
működésképtelenné válhat; 

• Tudomásunk szerint a MTESZ felélte a Szövetség tagj ai által a MTESZ 
Alapszabály 2. sz. mellékletében deklarált felosztá s szerinti vagyonaránnyal 
jellemezhet ő tagegyesületi vagyont, ebben a GTE deklarált résza ránya 11,8%, 
amellyel való tételes elszámolást valamennyi tagegy esülettel követeljük; 

• a GTE és a MTESZ közötti 2008. március 27.-én aláír t ingatlan adás-vételi 
szerződést érvényes,  
ad. No 1. a szerződés megkötésekor kialkudott vételár és a jelenlegi 

ingatlanpiaci viszonyokból ered ő jelent ős mérték ű értékkülönbség 
azonos  mérték ű vesztességként jelentkezik a GTE-nek; 

ad. No 2. a GTE-t az adásvételi szerz ődés óta eltelt id őszakra, mivel err ől 
megállapodás született és a MTESZ rendszeresen nyil atkozatban 
erősítette meg a vételi szándék változatlan feltételek  közötti 
fenntartását, a Ptk. 301 § alapján, a meg nem fizet ett vételár után 
folyamatosan 9% késedelmi kamat” illeti meg amelyet  a MTESZ 
képvisel ője is elismert; 
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ad. No 3. a GTE-t a Fő utcai ingatlannak a MTESZ hibájából bekövetkezett 
korlátozott üzemeltetése miatt, a székhelyünkön tör ténő további 
működésünk biztosítására tett MTESZ intézkedések (ter ületcsere, 
költöztetés, közüzemi díjak területarányt meghaladó  mérték ű 
kifizetése, portadolgozók bérének id őszakos átvállalása, stb.) 
többletkiadásokat okozott, amely összegek megtéríté se a MTESZ-t 
terhelik;  

Tisztázandó továbbá a Földhivatali ingatlan nyilván tartásban a GTE tulajdonát 
érint ő, MTESZ javára bejegyzett tulajdonjog fenntartás jo gi sorsa, a Állami 
Vagyonkezel ő által kiadott ingatlan elidegeníthet őségi engedély hiteles eredeti 
példányának, továbbá a GTE elnöke által kiállított és a MTESZ jogi 
képvisel őjénél letétbe helyezett: ingatlan átruházás bejegyz ési engedélyezési 
nyilatkozat visszaszármaztatása, stb.  

• a GTE ragaszkodik a 2012. január 19.-én kölcsönösen  aláírt MTESZ-GTE 
megállapodásban foglaltak betartásához, különösen a zzal a megjegyzéssel, 
hogy erre a 2012. január 16.-án tartott MTESZ Orszá gos Elnökségi ülés, 
amelynek napirendjén részt vettek a GTE képvisel ői is, jegyz őkönyvi 
határozattal adott felhatalmazást: 
ad. No 1. a szerződés preambulumában deklarált jogi helyzet 

érvényesítéséhez: a 2008.-ban kölcsönösen aláírt sz erződés 
érvényben maradásának fenntartásához, az abban megn evezett 
vételár (160.000.000,- Ft) megfizetéséhez; 

ad. No 2. a szerződés intézked ő részében a MTESZ részér ől felvállalt bizalom 
erősítő, garanciális intézkedéseket a MTESZ vezet ői még az azt 
involváló harmadik féllel megkötend ő adás-vételi megállapodás 
aláírása el őtt kötelesek lettek volna végrehajtani (függetlenül  a „H. 
OTTMAN féle” ajánlat sorsától); 

⇒ a GTE a 2012. február 14.-én MTESZ és Kossuth tér 6 -8. Kft között létrejött 
ingatlancsere szerz ődést érvénytelennek tekinti, ennek a MTESZ Gazdaság i 
Bizottság ülésén különvéleménnyel jegyz őkönyvezve nyomatékot adott és a 
február 15.-én tartott Szövetségi Tanács ülésén a G TE elnöke által vétóval és 
ellenszavazattal meger ősített. Miután a Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. sem 
támogatta az ingatlancsere ügyletet, a megállapodás uk feltehet ően semmisnek 
tekinthet ő;  

⇒ a GTE továbbra is érvényben lév őnek tekinti a 2012. január 19.-én kölcsönösen 
aláírt MTESZ-GTE megállapodás preambulumában rögzít etteket, ennek be nem 
tartása a MTESZ részér ől a szövetséges tagegyesületünk galád 
cserbenhagyásának és becsapásának tekinthet ő, ezért a MTESZ Országos 
Elnöksége szavahihet őségének kétségbe vonásával és a felel ős vezetők 
erkölcsi-etikai érzékének megkérd őjelezésével, ennek a tárgyban összehívandó 
rendkívüli Szövetségi Tanács ülésén, külön napirend  kezdeményezésével, 
nyomatékkal érvényt kívánunk szerezni!  

⇒ GTE nehézményezi, hogy a MTESZ vezetése a magyar ál lam képvisel őivel a 
MTESZ jövőjének rendezésér ől folytatott megbeszéléseken, kell ő súllyal nem 
képviselte tagegyesületének, a GTE-nek érdekeit. Tu domásunk szerint a MTESZ 
által összeállított „adóság-listában” nem szerepel a GTE-vel szembeni, a 
képvisel ője által aláírt szerz ődésben rögzített fizetési kötelezettség mértéke, 
más, a szövetségen kívülállók érdekeit ugyanakkor e minens helyen 
feltüntették. Ezért a GTE elnöke ragaszkodik a tová bbiakban ahhoz, hogy 
ezeken a tárgyalásokon személyesen képviselhesse a GTE érdekeit a MTESZ 
vezetőinek társaságában.  

⇒ GTE értetlenül áll a MTESZ vezetésének azon felel őtlen magatartásával 
szemben, hogy tulajdonostársaival és az épületben m ég benn tartózkodó 
egyesületekkel, nem tisztázta a F ő utcai székház őszi-téli üzemeltetésének 
feltételeit, nem készített a tulajdonosokkal egyezt etett és jóváhagyott  
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intézkedési tervet a közm űellátottság feltételeinek biztosíthatóságára, birto khoz 
jutásuk törvényes jogosultságának lehet ővé tételér ől, a munkahelyek f űtési 
szezonban esedékes infrastrukturális- és közm ű- elláthatóságának feltételeir ől 
és azok várható költségeir ől, vagy az épület használaton kívül helyezésének 
tervezetér ől, annak várható ütemezésér ől és kockázatáról.  

⇒ A felsorolt érvek és panaszok alapján a GTE Országo s Elnöksége jogi és 
gazdasági tanácsadók véleményének meghallgatása utá n felkéri az Egyesület 
Elnökét és F őtitkárát, hogy tegyék meg a szükséges jogi intézked éseket a 
MTESZ GTE-vel szembeni tartozásának a MTESZ várható  felszámolása el őtti, 
végrehajtási úton történ ő behajtására; 

 
A GTE állásfoglalása a területi MTESZ szervezetekr ől:  
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Gépipari Tudományos Egyesület a Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövetségének, mint önálló jogi személy a tagja. 
Ezen a jogi alapon az egyesület, képviselőjén keresztül vesz részt a Szövetségi Tanács 
munkájában. Erre az egyesületi törvény és a képviseleti demokrácia elvei jelentenek 
felhatalmazást. A területi MTESZ-ek nem önálló jogi személyek, a helyi szövetségi 
tanácsok nem a képviseleti demokrácia fórumai, mivel kreált szervezetei a MTESZ-nek, 
és nem rendelkeznek tagsággal. A helyi GTE területi szervezetek szintén nem önálló jogi 
személyek, nem rendelkeznek önálló képviseleti jogosultsággal az egyesületen kívül, 
választott vezetőiknek csak a GTE-en belül van, az őket delegáló tagság által adott 
felhatalmazás alapján képviseleti joguk, amit az Egyesület Küldöttközgyűlésén 
gyakorolhatnak. A GTE, az előzőekben indokolt jogértelmezés alapján, a 2007. évi 
küldöttközgyűlési határozatával (lásd: 03./ 06./2007. (06.05.) GTE-OE Határozat ) 
megerősítve: nem ad és azóta sem adott felhatalmazást semelyik területi 
tisztségviselőjének, hogy a GTE területi szervezete nevében, bármilyen képviseleti jogot 
gyakoroljon akármelyik területi MTESZ szövetségi szervezetben. A GTE nem csatlakozott 
és nem küldött delegáltat egyetlen MTESZ területi szervezetbe sem, az azokban a helyi 
közösségek által tisztségre választott GTE tagok, csak saját személyükben vállaltak 
szerepet, az Egyesület nevében nem kaptak felhatalmazást, jogilag nem képviselik a 
Gépipari Tudományos Egyesületet. A GTE ott tarja szükségesnek a MTESZ területi 
szervezeteinek a helyi m űszaki értelmiséget összefogó munkáját, ahol nincs 
működőképes létszámú helyi GTE szervezet, vagy a társegye sületek is 
szórványban létezve úgy bomlanak szét, mint oldott kéve.  Az itt bemutatott 
gondolatok megerősítésére, idézzük a szövegben említett határozatot: 
 „…  03./ 06./2007. (06.05.) GTE-OE Határozat: 
  03-02 Az elnökség felülvizsgálta a területi MTESZ  szervezetek 

megalakításával kapcsolatos, alapszabály módosítási  kérdésekben 
képviselt korábbi álláspontját:  
− továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy mivel  egyetlen területi 

szervezetünk sem önálló jogi személyiség ű, így egyetlen területi 
szervezet vezet ője sem rendelkezik képviseleti demokrácia elvei 
szerint felhatalmazással, hogy a GTE nevében nyilat kozzon (lásd: 
GÉPIPAR 2007. februári szám). 

Szavazás:  I:9 N:0 T:0 
− ugyanakkor kijelentjük, hogy közhasznú státuszából adódóan a 

MTESZ köznyilvános, bármely szervezeti ülésén bárki  érdekl ődő 
részt vehet, ezért meghagyva a helyi szervezetek ér dekei szerinti 
döntés jogát a területnek, a GTE nem jelöli meg azo kat a területi 
vezető személyiségeket, akik együttm űködési céllal és ebb ől 
adódóan, az őket delegáló egyesületi tagoknak beszámolási 
kötelezettséggel, (de nem az egyesület legális képv iseletében), részt 
vehetnek ugyan a megalakítandó területi MTESZ-ek mu nkájában,  

− de nem szavazhatnak a képviseleti demokrácia elvei szerint a GTE 
nevében. 

Szavazás:  I:9 N:0 T:0 
a jelenlévők egyhangú egyetértésével  elfogadva .  …” 
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A GTE állásfoglalása a további szövetségekr ől: 
A GTE kétoldalú együttműködésre kész a MTESZ minden olyan tagegyesületével, 
amelyek szakmailag rokon, interdiszciplináris szakterületeket és tudásbázist művelnek, 
pl.: EOQ-MNB; GTTSZ; HTE; KTE; MAE; MATE; METE; MÉTE; OMBKE, OPAKVI; 
PNYITE; SZVT; TMTE; stb. 
 
A GTE további szövetségre törekszik minden olyan szakmai szervezettel, amely a FEANI 
értékrendjét elismeri, és ésszerű szakmai kompromisszummal, egymás érdekeinek 
érdeksérülése nélküli együttműködésre képes. Ilyen potenciális szövetséget jelentő 
szakmai szervezetek pl.: MSZT, NAT, MMK; MMA; MHtE; HKVSZ; MAVOSZ; stb. 
Hasonló kölcsönösen előnyös együttműködést látunk lehetségesnek más érdekvédelmi 
és érdekképviseleti szervezetekkel és alapítványokkal, némelyekkel együttműködési 
szerződéses alapon, mint pl.: BKIK; BZAE; FUVOSZ; IPOSZ; Innovációs Szövetség; 
IFKA; MAGOSZ; MEGOSZ; NOVOFER, stb. 
 
Összefoglalva: 

Az Elnökség úgy látja, hogy a MTESZ m űködésképtelen helyzete, komolyan 
veszélyezteti a GTE székhelyének őszi-téli id őszakban történ ő 
üzemeltethet őségét, ami az Egyesület zavartalan m űködését és gazdálkodási 
stabilitását akadályozza. A GTE-nek szorgalmaznia k ell a MTESZ Szövetségi 
Tanácsának rendkívüli összehívását a MTESZ jöv őjének és tartozásainak 
tisztázása érdekében. 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú/többségi  egyetértésével  elfogadva .  
 (I::9; N:0; T:0. ) 
 

5.  A GTE Oktatási rendszerének m űködtetési modellje  
A napirendet előkészíti: Dr. Gremsperger Géza (oktatási ügyek alelnöke) 
• írásos anyag: A GTE OKTATÁSI STRATÉGIÁJA. DOC 
• A NAPIREND ELHALASZTVA! 
•  

05/ 10./2012. (10.09.) sz. OE Határozat tervezet: 
A GTE OKTATÁSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSI MODELLJÉRŐL 

A szakképzés és OKJ-és tanfolyamok piacán a GTE Oktatási portfóliója az 
akkreditáció hiánya és a az akkreditált vizsgaközpont jogosultság hiánya miatt 
versenyképesen nem működtethető. 
 
A mérnöktovábbképzés az a terep, ahol az Egyesület szakmai tudásközösségei, a 
külön jogosultságok szabályozatlansága okán, saját kezdeményezéseikkel sikeresen 
szolgáltathatnak a tagság, a jogi tagvállalatok és az ipari vállalatok, mint megrendelők 
számára. A GTE „Tudásakadémia” bizonyítványadási és kredit szolgáltatási 
képességei mellett. Az oktatásban a kreditrendszer bevezetése szükséges. 
 
Az Oktatási Iroda újraszervezése a humán erőforrások és a pénzügyi források hiánya 
miatt jelenleg nem aktuális. 

 
6.  Egyebek     

Moderátor: Dr. Takács János (elnök) 
• GILLEMOT- Centenáriumi Ünnepség 
• BME Közlekedés és Járm űmérnöki Kar TDK konferencia támogatása 
• NOVOFER Alapítvány „Gábor Dénes Díj” határid ő: 2012. 10. 10. 
• A következ ő Országos Elnökségi ülés id őpontja: 2012. november 20! 

 
Budapest, 2012. 10. 12. 
 
 
Előkészítette: Dr. Igaz Jen ő    Hitelesítette: Dr. Takács János 
 

 


