
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG NOVEMBERI ÜLÉSÉR ŐL 
 

Kalendárium: 
 

November 
1.  csütörtök Mindenszentek  
2.  péntek Achillesz 
3.  szombat Győző, Hubert 
4.  vasárnap Károly 
5.  hétfő Imre, Tétény 
6.  kedd Lénárd 
7.  szerda Rezső, Csenger 
8.  csütörtök Zsombor 
9.  péntek Tivadar, Szibilla 
10.  szombat Réka, Ariel 
11.  vasárnap Márton, Martin 
12.  hétfő Jónás, Renátó 
13.  kedd Szilvia  
14.  szerda Alíz 
15.  csütörtök Albert, Lipót 
16.  péntek Ödön, Edmond 
17.  szombat Hortenzia, Gergő 
18.  vasárnap Jenő 
19.  hétfő Erzsébet, Zsóka, Liza 
20.  kedd Jolán 
21.  szerda Olivér 
22.  csütörtök Cecília 
23.  péntek Kelemen, Klementína 
24.  szombat Emma 
25.  vasárnap Katalin,Katinka,Katrin 
26.  hétfő Virág 
27.  kedd Virgil 
28.  szerda Stefánia 
29.  csütörtök Taksony, Brenda 
30.  péntek András, Andor 

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

Nevezetes napok: 
1887. november 28.-án indult meg az első villamos 
próbajárata Budapesten, a Teréz körúton, a Nyugati 
pályaudvar és a Király utca között. A forgalmat az 
egyméteres nyomtávú vonalon két motoros kocsival 
tartották fenn. Egy kocsi a pályaudvar előtt épült fa 
kocsiszínben, tartalékban volt. A szerelvények 20-40 
kilométeres sebességet értek el, s negyven utast 
szállíthattak. 

 
 
1949. november 20-án, első megnyitásának századik 
évfordulóján ismét átadták a forgalomnak az 
újjáépített budapesti Lánchidat. Egy amerikai írónő 
az 1930-as években így mutatta be útikönyve 
olvasóinak Budapest büszkeségét:”…Azért nevezik 
Lánchídnak, mert a függőhidat láncszerkezet tartja, a 
maga nemében az első volt Európában. Amikor 
Széchenyi István a Pestet és Budát összekötő híd 
építését kezdeményezte (1838-ban), őrült tervnek 
tartották. A Lánchíd építésekor iszonyú 
nehézségekkel kellett megküzdeni a folyón levonuló 
jég miatt, és amikor 1849-ben megnyitották, a világ 
nyolcadik csodájaként ünnepelték. Mindenkinek, aki 
áthaladt rajta, nemesnek és közembernek egyaránt, 
hídpénzt kellett fizetnie, ez a szabály először itt lépett 
életbe! 
 
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.  
November hónapban át kell tekinteni 
� A GTE Szakmai Szervezeteinek Integrációs 

modelljét. 
� A GTE Ifjúsági Fórumának működtetési modelljét 
� A GTE-PR tevékenysége  
� A GTE OTT működtetési rendszerének modellje 
December hónapban marad áttekintésre: 
� A GTE 2013. évi gazdálkodási előirányzata 
� A GTE „Kompetencia Jegyzék” működtetési 

modellje 
� GTE Országos Titkári Tanácskozás működtetési 

rendje 
� Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a 

MTESZ közötti kapcsolat aktuális kérdései 
A „GTE Jövőképéből adódó egyesületi Stratégiai 
Cselekvési Program” részeként meghirdetett: „A GTE 
Ifjúsági Fórumának működtetési modellje”, továbbá „A 
GTE PR stratégiája, szaklapjainak helyzete” és „Az 
Egyesület célja szerinti és vállalkozási tevékenységeinek 
helyzete” c napirendeket januárra halasztjuk, ugyanígy 
elnapoljuk januárra a „Felkészülési terv a GTE 2013. évi 
XLIII. Küldöttközgy űlésére” c. napirendet és a 
„Kitüntetési Javaslatok a GTE 2013. évi XLIII. 
Küldöttközgyűlésére” c napirend előkészítését is. 
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A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. NOVEMBER HAVI ÜLÉSÉR ŐL 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének 
november havi ülését, 

2012. november 20-án (kedden) 14 15 órai kezdettel tartottuk meg,  
a GTE valamikori székhelyén, Budapest, Kossuth Lajo s tér 6-8., a III. emeleti  

337. tárgyalóban, mert ott van f űtés 
 
Ez az ülés az Országos Elnökség által elfogadott, a „GTE Jövőképéből adódó egyesületi Stratégiai 
Cselekvési Program” végrehajtásának második lépése volt, amelyen a közeljövő meghatározó 
feladatainak egy részét tekintettük át. Mivel a napirend a GTE Szakosztályi szervezeteinek jövőbeli 
működési modelljével foglalkozott, az ülésre meghívtuk és elvártuk valamennyi önálló szerveződésű 
szakmai szervezetünk Elnökét és Titkárát is.  
 
A GTE OE 2012. novemberi ülés napirendje: 

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 Szakosztályok integrációs modellje    14: 45-15:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 
3.  A az GTE Oktatási rendszerének hatékony m űködtetési modellje 15:15-16:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Gremsperger Géza oktatási alelnök 
4.  A GTE Ifjúsági Fórumának m űködtetési modellje    16:45-17:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Fülep Tímea ifjúsági alelnök 
5.  A GTE Rendezvényszervez ő tevékenysége    17:15-17:45 

A napirendet előkészíti: Dr.Voith András rendezvény-felelős alelnök 
6.  A GTE Országos Titkári Tanácskozás m űködtetési rendje  17:45-18:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Bognár Zoltán szervezetfejlesztési alelnök 
7.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 

aktuális kérdései         18:15-18:45 
A napirendet előkészíti: Dr. Takács  János (elnök) 

8. Egyebek          18:45- 19:00 
Moderátor: Dr. Takács János (elnök) 
 

Az ülésre meghívót kaptak és jelen voltak: 
az OE tagjai:   Dr. Takács János Dr. Bognár Zoltán 

Dr. Borbás Lajos   Lukáts Ákos 
Dr. Bánky Tamás  Dr. Voith András 
Dr. Igaz Jenő   Dr.Gremsperger Géza 
Lesnyák Miklós Sióréti Csaba 
Stasztny Péter  

állandó meghívottjai:  Wein Ádám (FELÜGY.B.) Barátossy Jenő (ETIKAI B.) 
Dr. Matolcsy Mátyás (társelnök) Rittinger János (FEB) 

szakért ői meghívott  
a GTE valamennyi Szakosztályának Elnöke és Titkára  (külön jelenléti ív szerint) 
kimentését kérte: Takács János (tiszteletbeli társelnök) Dr Fülep Tímea 

Székely László  Falk György 
Baracska László (könyvvizsgáló) 

a jelen lév ő szakmai szervezeti vezet ők: 
Bárdos Zoltánné; Drabek Ferenc; Dr. Kiss Péter; Dr. Haidegger Géza; Máthé László; 
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Dr. Takács János  elnök 1415 –kor megnyitja az ülést, bejelenti, hogy  

• a jelenléti ív alapján:  megállapítható, az elnökségi ülés határozatképes, 
[12+4+0]:[3+0+1.], mivel a döntéshez  8 szavazat elégséges ; [ha az ülés kezdetekor, jelen 
van:12.fő OE tag + 4 fő tanácskozási jogú tag a FEB és az EB képviseletében; de távol 
maradt: 3fő szavazati jogú elnökségi tag és 1 fő szakértő vendég];  

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

 
⇒⇒⇒⇒ Hozzászólások az emlékeztet ővel kapcsolatban: 

• írásos anyag:  OE OKT JEGYZŐKÖNYV v01 121009. DOC  
• Hozzászólások:  
⇒⇒⇒⇒ A GTE OE a 2012. november 20-i ülésén, a napirend előtt hitelesítette a 2012. 

október 09-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::12; N:0; T:0 ) 
⇒⇒⇒⇒ Hozzászólások a napirenddel kapcsolatban: 

•••• írásos anyag:  OEMEGNOV v02 121019. DOC 
•••• Hozzászólások:  

•••• Dr. Voith András kérte hogy a FISITA képviselet kérdését tárgyaljuk. 
⇒⇒⇒⇒ A GTE OE a 2012. november 20.-i ülésén elfogadta a z előzetesen meghirdetett 

napirendet.  
• Dr. Fülep Tímea kérésére a 4. sz. napirendet: „Ifjúsági Fórum” elhalasztottuk  

decemberre 
• Dr. Voith András kérte hogy a FISITA képviselet kérdését tárgyaljuk. 
• Az OTT napirendet függ őben hagytuk, a vitát elhalasztva decemberre. 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével jóváhagyva.  
(I::12; N:0; T:0) 

 
A 2012. november 20.-i Országos Elnökségi ülés napi rendi 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 1. f ő tagfelvételér ől egyhangúan döntött 
(a tagfelvételi kérelmek listája a jegyzőkönyv mellékleteként csatolandó!) 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú  egyetértésével  elfogadva .  

(I::12; N:0; T:0 ) 
 

2. A GTE Szakosztályi Szervezeteinek integrációs model lje  14:45-15:15 
A napirendet el őkészíti:  Dr. Borbás Lajos (főtitkár) 

• írásos anyag:  GTE SZAKOSZTÁLYOK INTEGRÁCIÓS MODELL v01. 121120. PDF 
� Hozzászólók: Dr. Borbás Lajos; Dr. Voith András; Dr. Igaz Jenő; Dr. Bognár 

Zoltán; Dr. Rittinger János; Drabek Ferenc; Dr. Matolcsy Mátyás; Dr. Takács 
János; Lukáts Ákos; Bárdos Dóri; Dr. Haidegger Géza; 

� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 
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02/11/2012/ (11.20.) számú GTE OE Határozati javasl at 

 A GTE SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEINEK INTEGRÁCIÓS MODE LLJÉRŐL 
A GTE Országos Elnöksége a „Szakosztályi rendszer i ntegrációs modelljével” 
párhuzamosan a „Jogi Tagvállalati rendszer fejleszt ési modelljével” a „Területi 
szervezeti rendszer új m űködési modelljét” is egységes elvek alapján, 
összehangolva kívánja kialakítani. 
A GTE Országos Elnöksége támogatja, hogy a jöv őben 

„Szakosztályi rendszer integrációs modellje” 
1. A megújuló GTE szakmai-tudományos bázisát a szak osztályokban 

tevékenyked ő szakmai tudásközösségek jelentik.  
2. A tudásközösségi szemlélet ű újraszervez ődésben a megfelel ő taglétszámmal 

működő szakosztályok meger ősíthetik korábban kivívott pozíciójukat, 
ugyanakkor  

3. A szakmakultúrák meg őrzése érdekében lehet őséget kell adnunk a kritikus 
szervezeti létszám alatti tudásközösségeknek, hogy a kompetenciájuknak 
megfelel ő szakterületen tudásközösségük megjelölésével önáll ó szervezeti 
egységet hozzanak létre létszámkorlátozás nélkül.  

4. Ennek értelmében a korábban csak szakbizottságké nt működő szerveződések 
is új értelmet és szerepkört kaphatnak.  

5. Mindezzel párhuzamosan az azonos szakmakultúrát művelők számára 
lehetőséget kell adnunk arra, hogy a GTE által még szerve zett formában nem 
művelt új szakterületeken, vagy korábban valamilyen i ndokkal felhagyott és 
most megújított szakterületeken is kialakulhassanak  tudásközösségek.  

6. Minden szervezeti egység számára a GTE érvényben  lévő Önszervez ődésű 
Szervezetek M űködésének Ügyrendje szolgál támpontul, a létszámkor lát 
nyilvánvaló feloldásával.  

7. Megnyílik a lehet őség arra is, hogy a szakmai szervezeti egységek, az  általuk 
tudástérképpel indokolt érvekkel, integrált tudáskö zösségeket hozzanak létre.  

8. A szövetkezésnek, az egyesülésnek, a szétválásna k, az újjáalakulásnak a 
szervezeti egységek taggy űlésein született és az érintett tagok egyetértését 
igazoló aláírásokkal alátámasztott írásos levelek, jegyzőkönyvek az 
alapfeltételei, amelyeket az Országos Elnökség hagy  jóvá. 

9. A megújuló GTE Kompetencia Jegyzéke tekinthet ő az Egyesület 
tudásközösségi szemlélet ű újraszervez ődésben annak a tudástérképnek, 
amelynek alapján a szakmakultúrák meg őrzése és továbbfejl ődése érdekében 
az Egyesület tagjai, a kompetenciájuknak megfelel ő szakterületen, 
tudásközösségük megjelölésével önálló szervezeti eg ységet m űködtethetnek, 
vagy hozhatnak létre.  

10. Egy-egy szakosztályt alkotó tudásközösségbe az adott szakterületet m űvelő, 
azonos kompetenciával rendelkez ő GTE-tagok tartoznak. Számukra az els ő 
számú kompetencia nyilvánvalóan a szakosztályi tags ágra történ ő 
regisztrációval vagy új tag esetén, a tagfelvételle l minden kétséget kizáróan, a 
megfelel ő fő kompetenciába történ ő besorolással megoldódik.  

11. A szakosztályi névsor egyben a szakosztállyal a zonos megnevezés ű 
kompetencia jegyzékkel megegyezik Kívánatos, hogy a  területi szervezetek 
szoros kapcsolatot ápoljanak a szakmai tudást repre zentáló szakosztályokkal. 
Tagjaik kompetenciáját azonban a területi hovatarto zás még evidensen nem 
tükrözi. Ezért valamennyi, területi szervezetben re gisztrált tagunktól kérjük a 
saját maga által választott un. f őkompetencia és a további specifikált 
kompetenciáinak megadását. A tag kompetenciája az a  szakmai terület, 
amelyhez saját véleménye szerint ért és amit m űvel!  

12. Ha tagjaink önmagukat több szakterület hozzáért ő mérnökének, fejleszt ő-
kutatójának, közgazdászának, jogászának, szakoktató  pedagógusának, 
egészségügyi szakért őjének, vagy menedzserének tartják, úgy ezen 
kompetenciák további részletes specifikálásával adj ák meg specifikált 
kompetenciáik kiegészít ő jegyzékét.  

13. A GTE tagjainak hozzáértési szakterületeit össz egező Kompetencia Jegyzéke 
képezi az Egyesület tudásközösségeinek tudástérképé t. 
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„Területi szervezeti rendszer új m űködési modellje” 

14. A GTE Területi Szervezeteinek szervezési alapjá t a lokalitás, a „helyiség” 
jellemezze; 

15. A GTE Területi Szervezeti rendszer területi elh elyezkedésének korrekcióját 
azzal, hogy valamennyi megyei jogú településen legy en működő GTE Városi 
Szervezet; 

16. A GTE Területi Szervezeteinek rendszerében lehe tőséget adunk a tervezési és 
statisztikai régiók megfelel ő képviseletére; 

17. A GTE Területi Szervezeteinek fokozott képvisel etét az Országos 
Elnökségben reszortos Alelnök kijelölésével; 

18. A GTE Területi Szervezeteinek tagságától elvárj a, hogy egyéni szakmai 
kompetenciáik megjelölésével támogassák a GTE Kompe tencia Jegyzékének 
rendszerszemlélet ű felülvizsgálatát, ezzel megteremtve a szakmai szer vezetek 
és a területi szervezetek együttm űködésének átláthatóságát; 

19. A GTE Területi Szervezetei rendszerének, az Int egrált  Szakosztályi rendszer 
modelljének és a GTE Jogi Tagvállalati rendszerének  összehangolását, az 
egyesületi munka alapjának kívánjuk megjelölni; 

A feladatok koordinálása a „F őtitkár”, végrehajtása a „Tudományos Alelnök”, a 
„Regionális ügyek Alelnökének” és a „Jogi Tagvállal ati Alelnöknek” a felel őségi 
és hatásköre 

„Összesítve: 
A Szakosztályi Szervezetek Integrációs Modelljének a GTE Alapszabályára is 
kiható módosításait vizsgálják felül a felsorolt al elnökök és készítsenek 
közgy űlési határozatot el őkészítő javaslatot. Ugyanez a feladat a Kompetencia 
Jegyzékkel kapcsolatban is. Határid ő: a januári elnökségi ülés el őkészítése. 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével  elfogadva .  
(I::12; N:0; T:0. ); 

 
3.  A az GTE Oktatási rendszerének hatékony m űködtetési modellje 15:15-16:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Gremsperger Géza oktatási alelnök 
• írásos anyag:  GTE OKTATÁSI STRATÉGIA 2012 v01. 121004. PDF 
 
� Hozzászólók:  

Bárdos Dóra: GTE Szabványosítási Klub tanfolyami ja vaslatai 
Dr. Bognár Zoltán; Dr. Haidegger Géza; Wein Ádám; Dr. Rittinger János;  

� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 
03/11/2012/ (11.20.) számú GTE OE Határozati javasl at 

 A GTE OKTATÁSI RENDSZERÉNEK STRATÉGIÁJÁRÓL 
1/  a GTE hátránya az oktatási piacon 20 év, 
2/  objektív üzleti tervet célszer ű készíteni, igény felméréssel és megvalósítani, 
3/  az előkészítés több hónap inkább év nagyságrend ű lehet, és a felfutás több év – ezt 

az időtartamot kell finanszírozni (a pontosabb id őtartományokat az üzleti tervben kell 
meghatározni), 

4/  meg kell határozni az oktatás szervezeti egység ét, pl. költségcentrum legyen, 
betagolt szervezeti egység vagy GTE – leányvállalat . 
A beruházáshoz meghatározni a szükséges t őkét és a befektet őket, illetve 
társtulajdonosakat keresni.  
Nem az a kérdés, hogy a GTE a leányvállalat esetébe n a cégalapítás összegét ki 
tudja-e fizetni – ha nehezen is, de erre bizonyosan  képes – sokkal inkább az, hogy a 
GTE vállalkozás hogyan, milyen formában, mértékben és milyen szakmai területen 
induljon el – és ehhez meglesz-e szükséges befektet ési, akár kockázati t őke, 

5/  az egyes szakosztályokat motiválni és ahol ninc s bevétel és elegend ő szponzori 
adomány annak megszüntetésér ől külön eljárásban dönteni,  

6/  az egyesülési jogról, valamint a civil szerveze tek működésér ől és támogatásáról 
szóló törvényt is értelmezni szükséges – mit tehet a GTE és mit nem, 

7/  megvizsgálni, hogy a tanfolyamok, szakmai képzé sek szervezésére milyen 
mértekben van lehet őség a GTE színeiben pályázni, 

8/  célszer ű lenne néhány nagy iparvállalattal, pl. az AUDI - v al MERCEDES- el stb. - vel 
vagy nemzetközi szakmai oktató céggel kapcsolatba l épni és számukra a GTE 
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hozzáadott értéket képez ő potenciálját feltárni és ennek eredményeként kötöt t 
együttm űködés hosszú távú és modern lehetne, 

9/  megvizsgálni, hogy a GTE 2012. évre vonatkozó k öltségvetése mekkora mozgásteret 
biztosít egy GTE- tulajdonú oktatás üzletág m űködésének megindításához. 

Összefoglalva: 
Az Országos Elnökség kéri a Szakosztályokat, hogy „ ki, mire képes” oktatási üzleti 
tervet készítsenek januári határid ővel (Training Based Activitys és kreditpontos 
ajánlattal) 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú  egyetértésével  elfogadva .  
(I::12; N:0; T:0 ); 

 
4.  A GTE Ifjúsági Fórumának m űködtetési modellje   16:45-17:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Fülep Tímea ifjúsági alelnök 
� A napirendet elhalasztottuk! 
 

5.  A GTE Rendezvényszervez ő tevékenysége    17:15-17:45 
A napirendet előkészíti: Dr.Voith András rendezvény-felelős alelnök 
• írásos anyag:  GTE RENDEZVÉNYSZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGE v01. 121120. 

PDF 
     AUTOBUSZ SZAKÉRTŐI TANÁCSKOZÁSRÓL 
� Hozzászólók: Dr. Voith András; Dr. Matolcsy Mátyás; Dr. Rittinger János; 

Lukáts  Ákos;  
� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 

05/11/2012/ (11.20.) számú GTE OE Határozati javasl at 
A GTE RENDEZVÉNYSZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

o Az OE felkéri a szervezeti egységeket, hogy 2012. d ecember 15-ig jelezzék a 2013-
ra tervezett árbevételes rendezvényeiket és készíts enek pénzügyi tervet, 
előrebecslést.  

o Az Egyesület pénzügyi szervei gondoskodjanak a jóvá hagyott költségvetéssel 
rendelkez ő és meghirdetett rendezvények el őfinanszírozásához szükséges 
összeg biztosításának prioritásáról és elkülönítésé ről.  

o Az OE felkéri a szervezeteket, hogy saját szakmai t erületükön mérjék fel az 
érdekl ődésre számot tartó új témaköröket és a lehetséges e gyüttm űködő 
partnereket azzal a céllal, hogy lehet őség szerint már 2013-ban új témakörökben is 
indítsanak rendezvényeket.  

Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével  elfogadva .  
(I::12; N:0 T:0 ); 

 
6.  A GTE Országos Titkári Tanácskozás m űködtetési rendje   

A napirendet előkészíti: Dr. Borbás Lajos (főtitkár) 
• írásos anyag:  AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCS MŰKÖDTETÉSI RENDJE 

121120. PDF 
Korreferátum:  Dr. Bognár Zoltán szervezetfejlesztési alelnök 
� Hozzászólók:  

A napirend elhalasztva! 
� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 

 
7.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 

aktuális kérdései         17:45-18:15 
A napirendet előkészíti: Dr. Takács  János (elnök) 
• írásos anyag:  MTESZ ALAPSZABÁLY GTE VÉLEMÉNYEZÉSE. PDF 

MTESZ JELÖLŐ BIZOTTSÁG KÖRLEVELE 
MTESZ SZÖVETZSÉGI TANÁCS MEGHÍVÓJA 2012. nov. 28. 

� Hozzászólók: Dr. Takács János; Dr. Igaz Jenő; Dr. Matolcsy Mátyás; Wein 
Ádám; Dr. Voith András; Dr. Kiss Péter; 

� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 
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7/11./2012. (11.20.) számú GTE OE Határozat 
A GTE KÜLÖNVÉLEMÉNYE A MTESZ ALAPSZABÁLYÁRÓL 

Az OE különvéleményt fogalmaz meg a Szövetségi Tanács napirendjeihez és ezt írásban 
megküldi a MTESZ Elnökének és a Tagegyesületek képviselőinek. 

 
Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt MTESZ Szövetségi Tanács Tagok! Tagegyesüle tek Tisztelt Képvisel ői! 
 

A Gépipari Tudományos Egyesület köszönettel megkapta a MTESZ Szövetségi Tanácsának 
2012. november 28-án 10.00 órai kezdettel a MTESZ Kossuth téri Székházba összehívott ülésére az 
Elnök úr aláírásával szétküldött meghívót. A GTE Országos Elnöksége 2012. november 20.-i ülésének 
„7. Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a M TESZ közötti kapcsolat aktuális kérdései”  c. 
napirendi vitája során kapott felhatalmazása alapján, képviselőnk szavazati jogát gyakorolva, részt fog 
venni a SzT ülésén. A GTE Országos Elnökségének az előzetesen meghírdetett napirendekhez 
kapcsolódóan kialakult állásfoglalása van , amelyet képviselőnk a helyszínen ismertetni fog. 

 
1.  A GTE észrevétele az 1. napirendi ponthoz: 

Az 1. napirendben megnevezett „A MTESZ konszolidációs törekvéseinek további 
fejleményei a Szövetségi Tanács október 25-i ülése óta”  témakörrel kapcsolatban a Gépipari 
Tudományos Egyesület Elnökségének 2012. október 9-i ülésén hozott határozatában részletesen 
kifejtette az „Egyesület szövetségi politikájáról” , „A GTE állásfoglalása a MTESZ-hez f űződő 
szövetség fenntarthatóságáról” , „A GTE állásfoglalása a további szövetségekr ől”  alkotott 
véleményét:  
 (Kivonat a GTE 2012. október 09-i ülésének jegyzőkönyvéből) 
04/ 10./2012. (10.09.) sz. GTE-OE Határozat:  

A GTE SZÖVETSÉGI POLITIKÁJA, A GTE ÉS A MTESZ KÖZÖT TI KAPCSOLAT AKTUÁLIS 
KÉRDÉSEIRŐL 
 
Szövetségi politikánk: 

A Gépipari Tudományos Egyesület szükségességét látja annak, hogy az egymástól 
elkülönült szakmai tudományos szervezetek egy nemzeti összefogást vállaló, közös fellépést 
biztosító, ernyőszervezetben végezzék tagjaik és a gépipari vállalatok érdekeinek megfelelő, az 
egész magyar társadalom számára összehangolt tevékenységüket.  

Ezt a természetes szövetséget csak történelmi előzményekre, közös gyakorlatra és azonos 
erkölcsi-, etikai- alapokra építve tudjuk elképzelni. A Gépipari Tudományos Egyesület számára a 
szövetséget érdekközösség és értékközösség jelenti. Az értékközösséget a mi értelmezésünkben 
a tudásközösségekben megfogalmazott azonos jövőképre épülő vízió, és a küldetési nyilatkozatok 
hasonlósága, az értékrend erkölcsi és etikai egymásnak megfelelése, és a stratégiai célkitűzések 
összefonódó kapcsolati hálózatának működtetésében rejlő érdekszövetség jelenti. Következés 
képen a szövetséges társak megválasztásában, nem elsősorban a műszaki- és 
természettudományi tevékenység deklarálása, hanem inkább a szervezetek azon képességeire –
az un. „magkompetenciáikra”– irányuló megfontolás dominál, amelyek megkülönböztetik őket 
versenytársaiktól, és hogy a velük való közös fellépés tartós, kölcsönös versenyelőny forrásává 
válhat.  
 
A GTE állásfoglalása a MTESZ-hez f űződő szövetség fenntarthatóságáról:  

A Gépipari Tudományos Egyesület jelenleg 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 adott tájékoztatás szerint 

vélelmezhet ő, hogy a MTESZ gazdaságilag, pénzügyileg m űködésképtelenné válhat; 
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• Tudomásunk szerint a MTESZ felélte a Szövetség tagj ai által a MTESZ Alapszabály 2. sz. 
mellékletében deklarált felosztás szerinti vagyonar ánnyal jellemezhet ő tagegyesületi 
vagyont, ebben a GTE deklarált részaránya 11,8%, am ellyel való tételes elszámolást 
valamennyi tagegyesülettel követeljük; 

• a GTE és a MTESZ közötti 2008. március 27.-én aláír t ingatlan adás-vételi szerz ődést 
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 er ősítette 
meg a vételi szándék változatlan feltételek közötti  fenntartását, a Ptk. 301 § 
alapján, a meg nem fizetett vételár után folyamatos an 9% késedelmi kamat” 
illeti meg amelyet a MTESZ képvisel ője is elismert; 

ad. No 3. a GTE-t a Fő utcai ingatlannak a MTESZ hibájából bekövetkezett korlátozott 
üzemeltetése miatt, a székhelyünkön történ ő további m űködésünk 
biztosítására tett MTESZ intézkedések (területcsere , költöztetés, közüzemi 
díjak területarányt meghaladó mérték ű kifizetése, portadolgozók bérének 
időszakos átvállalása, stb.) többletkiadásokat okozott , amely összegek 
megtérítése a MTESZ-t terhelik;  

Tisztázandó továbbá a Földhivatali ingatlan nyilván tartásban a GTE tulajdonát érint ő, 
MTESZ javára bejegyzett tulajdonjog fenntartás jogi  sorsa, az 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 
bejegyzési engedélyezési nyilatkozat visszaszármazt atása, 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 Országos Elnökség i ülés, amelynek napirendjén részt 
vettek a GTE képvisel ői is, jegyz őkönyvi határozattal adott felhatalmazást: 
ad. No 1. a szerződés preambulumában deklarált jogi helyzet érvényesí téséhez: a 

2008.-ban kölcsönösen aláírt szerz ődés érvényben maradásának 
fenntartásához, az abban megnevezett vételár (160.0 00.000,- Ft) 
megfizetéséhez; 

ad. No 2. a szerződés intézked ő részében a MTESZ részér ől felvállalt bizalom er ősítő, 
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 
szerződést érvénytelennek tekinti, ennek a MTESZ Gazdaság i Bizottság ülésén 
különvéleménnyel jegyz őkönyvezve nyomatékot adott és a február 15.-én tart ott 
Szövetségi Tanács ülésén a GTE elnöke által vétóval  és ellenszavazattal meger ősített. 
Miután a Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. sem támogatta az ingatlancsere ügyletet, a 
megállapodásuk feltehet ően semmisnek tekinthet ő;  

⇒ a GTE továbbra is érvényben lév őnek tekinti a 2012. január 19.-én kölcsönösen aláír t 
MTESZ-GTE megállapodás preambulumában rögzítetteket , ennek be nem tartása a 
MTESZ részéről a szövetséges tagegyesületünk galád cserbenhagyás ának 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 sze rezni!  

⇒ 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. Tudomásunk sz erint a MTESZ által összeállított 
„adóság-listában” nem szerepel a GTE-vel szembeni, a képvisel ője által aláírt 
szerződésben rögzített fizetési kötelezettség mértéke, má s, a szövetségen kívülállók 
érdekeit ugyanakkor eminens helyen feltüntették. Ez ért a GTE elnöke ragaszkodik a 
továbbiakban ahhoz, hogy ezeken a tárgyalásokon sze mélyesen képviselhesse a GTE 
érdekeit a MTESZ vezet őinek társaságában.  

⇒ GTE értetlenül áll a MTESZ vezetésének azon halogat ó, felel őtlen magatartásával 
szemben, hogy tulajdonostársaival és az épületben m ég benn tartózkodó 
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egyesületekkel, nem tisztázta a F ő utcai székház őszi-téli üzemeltetésének feltételeit, 
nem készített a tulajdonosokkal egyeztetett és jóvá hagyott intézkedési tervet a 
közműellátottság 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 terve zetéről, annak várható ütemezésér ől 
és kockázatáról.  

⇒ A felsorolt érvek és panaszok alapján a GTE Országo s Elnöksége jogi és gazdasági 
tanácsadók véleményének meghallgatása után fel kívá nja kérni az Egyesület Elnökét és 
Főtitkárát, hogy tegyék meg a szükséges jogi intézked éseket a MTESZ GTE-vel 
szembeni tartozásának a MTESZ várható felszámolása előtti, végrehajtási úton történ ő 
behajtására; 

 
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 kell a MTESZ Szövetségi Tanácsána k rendkívüli összehívását a 
MTESZ jövőjének és tartozásainak tisztázása érdekében. 

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

2.  A GTE észrevételei a 2. napirendi ponthoz: 
 
A GTE Országos Elnöksége 2012. november 20.-i ülésének „7. Az Egyesület szövetségi 

politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat aktu ális kérdései”  c. napirendi vitája során 
megállapítottuk, hogy a Szövetségi Tanács ülésének 2. napirendjéhez, a MTESZ Elnökségének 
előterjesztésében megküldött, „Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége 
Alapszabálya 2012.” című 24 oldalas vitaanyagba, az Alapszabály Bizottság szerkesztésében, nem 
épültek be a GTE nevében  K/0645/2012. iktatószámon megküldött „JMTESZALAP (1)10 12 (2). DOC” 
fájlnevű MTESZ Alapszabály tervezettel kapcsolatos észrevételeink alapvető megállapításai. 
 
A GTE élve  a jelenleg érvényes Alapszabály azon rendelkezési lehetőségével, hogy vagyont érint ő 
kérdésekben –és az Alapszabály komolyan érinti a vagyoni kérdéseket, mivel a tervezet a jövőben 
eltörli a vagyonarányos fellépés lehetőségét – a vagyoni joggal rendelkez ő tagegyesületek , 
tiltakozásuk kifejezéseként, vétót jelentsenek be  a döntés meghozatala előtt, az érdekeiket sértő 
határozatokkal szemben, megtámadja  a MTESZ Alapszabály tervezet:   

1.11.  „…A Szövetség törzsvagyona…” 
2.       „…A Szövetség alapvető funkciói és tevékenysége…” (hiányzó fejezet!) 
2.2.6. „…Vállalkozási feladatok….” 
2.2.7. „…gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel…” 
3.2.3. „…Tagsági viszony megszűnése esetén…köteles egymással elszámolni…” 
5.1.6. p) ”…Közgyűlés kizárólagos…100 millió Ft feletti…” 
5.1.7. „…A Közgyűlés határozatait…egyszerű szótöbbséggel…” 
5.3.3. j) „…100 millió Ft alatti…” 
5.3.3. k) „…Hitelfelvétel engedélyezése 50 millió Ft értékig…” 
7.5.    „…A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet.…” 
7.6.    „”A Szövetség…képződő eredményt…tartalékolási céllal befekteti…” 
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felsorolt pontjait , amelyekben gazdálkodással, vagy vagyonnal kapcsolatos rendelkezés található, és 
amely pontokban fennáll annak a lehetősége, hogy ezáltal, a vagyoni joggal rendelkező tagegyesületek 
érdekeiket sértő határozatokat szenvedjenek el. 
 
Kérjük a vagyoni joggal rendelkez ő társegyesületeket, gondolják át a kialakult helyze tet, mivel az 
Alapszabály komolyan érinti a vagyoni kérdéseket, h iszen a tervezet a jöv őben eltörli a 
vagyonarányos fellépés lehet őségét, és csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz: védjü k meg 
elődeink munkájának eredményeit, ragaszkodunk a korább i időszakban megszerzett jogainkhoz! 
A vagyonarányos szavazás joga alapszabályi eljárási  kérdés, amelyet a bíróság eddigi 
gyakorlata is elfogadott. A MTESZ megújulásának a v agyonhoz való ragaszkodás nem gátja, 
inkább a felel ős együttm űködés kulcsa és záloga. Amíg vagyoni kérdésekben ne m történik 
megnyugtató elszámolás, addig ennek a kérdésnek nyi tottan, napirenden kell maradnia!  
 
A kifogásolt Alapszabály paragrafusok kedvező megváltoztatása, természetesen törli a vétót. 
 
A GTE két kérdésben különvéleményt fogalmaz meg  a közzétett „Alapszabály tervezet” 
alapkoncepciójához képest: 
 
1. Az Alapszabálynak rendelkeznie kell a MTESZ vagy onáról, annak keletkezésér ől és jöv őbeli 

sorsáról; 
A Gépipari Tudományos Egyesület alapvető törekvése, hogy a MTESZ-t újjá kell szervezni, 
ugyanúgy, ahogy elődeink, a politikai rendszerváltás idején is (lásd: a Fővárosi Bíróság 1989. 
évben, 405. sz. alatt vette nyilvántartásba a Szövetséget!) újjászervezték a „szocialista 
felépítmény” részeként, akkor törvénnyel megszüntetett Szövetséget. (lásd: a Szövetségi 
Tanács 1990. november 24-i ülésén elfogadott Alapszabály).  
 
A XXI. század polgári civil társadalmi szervezetei vagyonos szervezetek, amelyek vagyonáról, 
annak keletkezéséről és jövőbeli sorsáról rendelkezni kell az alapító okiratban. Véleményünk 
szerint a MTESZ-t a politikai rendszerváltás idején a magukat a Fővárosi Bíróságon bejegyzett, 
saját alapszabállyal rendelkező és önálló jogi személyként definiált, tagegyesületek szervezték 
újjá, maguk között társadalmi közmegegyezéssel, arányosan felosztva a törvény által 
megszüntetett MTESZ vagyonát, és ezt a vagyont megőrizve és egyben tartva, „bevont 
vagyonként”, a továbbiakban osztatlan szövetségi vagyonként kezelve bízták rá üzemeltetni, 
működtetni, fenntartani és megőrizni a Szövetségre. 
 
A MTESZ átalakulásának történelmi tényét, kérjük a kontinualitás elvét betartva az 
Alapszabályban megörökíteni,  mivel a most előterjesztett Alapszabály „X. Hatályba léptető 
rendelkezéseinek” (lásd: 10.1.) szövege szerint „…egyidejűleg az 1990. november 24-én 
elfogadott és négyszer módosított Alapszabály hatályát veszti.   …” Ezen a helyzeten semmit 
nem változtat az Alapszabálynak az a tényszerű intézkedése, hogy az Alapszabály tervezet a 
7.7. pontban rendelkezik arról, hogy „   A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén – a 
kötelezettségek kielégítése után fennmaradó – vagyona a tagokat illeti meg a 3. számú 
mellékletben meghatározott arányok szerint.   …” Aki a Szövetséggel az Alapszabályon 
keresztül ismerkedik, vagy akinek nincsenek a történelmi előzményekről ismeretei, nem fogja 
tudni és megérteni, ennek a sorsfordító jelentőségét! 
 
A Gépipari Tudományos Egyesület kéri  a MTESZ Alapszabályának bevezetőjében és a 
továbbiakban az alábbi szövegmódosítások beillesztését:  (az Alapszabály tervezetben 
szereplő megmaradó szövegrészt kékkel, a kiegészítendő, beillesztendő szövegrészt pirossal 
szerkesztve a javaslatban!) 
 

Javasolt változtatás a „Preambulumban”: 
BEVEZETŐ 
 
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét alkotó tagegyesületek az 1931-
ben rendezett III. Magyar Mérnökkongresszus szervezésében résztvevő tudományos 
szervezeteket tekintik jogelődjeiknek. 
 
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 1948. évben alakult meg. Azóta 
folyamatosan működik, tevékenységét, működési formáit és területeit rendszeresen megújítva. 
 



A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. NOVEMBER HAVI ÜLÉSÉR ŐL 
 

- 11 - 
OE NOV FORGATÓKÖNYV 121120v01.DOC  2012.11.19. 
 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) tagjai 
között tudhatja a magyar műszaki- és természettudomány területén működő egyesületek 
túlnyomó többségét és több gazdasági, szervezési, vezetési tudományos egyesületet, és 
társaságot (továbbiakban: tagszervezetek), amelyek önkéntes társulásán alapuló, jogi 
személyiséggel rendelkező szövetsége a MTESZ. Tevékenységét elsődlegesen és kiemelten 
Magyarországon végzi, de együttműködik nemzetközi szervezetekkel, tevékeny résztvevője a 
nemzetközi szakmai munkának és együttműködésnek. A nemzetközi szervezetekkel két- és 
többoldalú kapcsolatot tart fenn. 
 
A MTESZ-t a politikai rendszerváltás idején a magukat önálló jogi személyként definiált 
tagegyesületek szervezték újjá, maguk között társadalmi közmegegyezéssel, arányosan 
felosztva a törvény által megszüntetett MTESZ vagyonát, és ezt a vagyont megőrizve és 
egyben tartva, „bevont vagyonként”, a továbbiakban osztatlan szövetségi vagyonként kezelve 
bízták rá üzemeltetni, működtetni, fenntartani és megőrizni, az ez által törzsvagyonnal 
rendelkező Szövetségre. 
 
A Szövetség a 2011. évi CLXXV. egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény adta kötelezettségeket és 
lehetőségeket alapul véve alkotta meg új Alapszabályát. A Szövetség a 2011. évi CLXXV. 
törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint Alapszabálya előírásai szerint végzi 
tevékenységét. 
 

Javasolt változtatás az 1.11. pontban: 
1.11. A Szövetség törzsvagyona: az induló tőke, megnövelve a tagok által kifejezetten az induló tőke 

növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal. 
Ezt fejezi ki „A Szövetség osztatlan vagyonára vonatkozó számítási alap” című a MTESZ- 
Alapszabály 3. számú melléklete, amely a tagok által maguk között társadalmi 
közmegegyezéssel, arányosan felosztott MTESZ vagyont, „bevont vagyonként”, osztatlan 
szövetségi vagyonként kezelve üzemeltetni, működtetni, fenntartani és megőrizni bíztak rá a 
Szövetségre.  
 

Javasolt változtatás a II. fejezet elején egy új, e ddig nem szerepelt 2. sorszámú pont 
beszúrásával a 2.1. fejezet elé: 

Egy szervezet átszervezésekor alapvető kiindulási pont, hogy tisztázni kell: mik a szervezet 
alapvető funkciói, ezeknek az elfogadott funkcióknak a megoldásához szervezünk folyamatokat, 
az átgondolt folyamatokhoz hozunk létre szervezetet és a szervezet működését szabályozzuk 
folyamatleírásokkal, valamint eljárás utasításokkal. Az Alapszabályból visszatükröződik a 
Szövetség célrendszere (küldetése, értékrendje, stratégiai célkitűzése), a Szövetség 
tevékenységei, de nem deffiniálja a Szövetség alapvető funkcióit. 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
2. A Szövetség alapvet ő funkciói és tevékenysége 
A Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségének, mint a tagszervezetek érdekében 
szolgáltató funkciót  felvállaló, a képviseleti demokrácia érdekében közgy űlési funkciót  gyakorló, a 
megőrzött vagyont kezel ő és üzemeltet ő funkciót  ellátó, az állami-, önkormányzati- és közigazgatási- 
tényezők felé képviseleti funkciót  kifejtő szövetség tevékenységeinek fenntartásában a legfontosabb 
céljai a következők:  

• az autonóm tagegyesületek 
-  közös törekvéseinek szolgálata;  
-  közös érdekeinek képviselete és védelme;  
-  szakmai,- tudományos tevékenységének előmozdítása; 
-  együttműködésének, kooperációjának segítése;  

• a magyar reálértelmiség  
- szakmai-tudományos értékeinek és hagyományainak védelme, tovább-fejlesztése;  
-  társadalmi és gazdasági érdekeinek kifejezése, képviselete; 
-  szakmai-, tudományos műveltségének fejlesztése; 

a tagegyesületek összehangolt, közös törekvéseinek szolgálatával, közös érdekeik 
képviseletével; 

• a műszaki és természettudományos műveltség terjesztése és a tudományos eredmények 
gyakorlati alkalmazásának segítése. 
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A rögzített célok elérése érdekében a Szövetség elsősorban a következő alapvet ő tevékenységet 
végzi: 

• Elősegíti a tagegyesületek szakmai és területi együttműködését, a közös célok megvalósítását; 
a tagegyesületek felhatalmazása alapján képviseli azok és tagjaik közös érdekeit; az 
egyesületi igényeknek megfelelően együttműködik más társadalmi, érdekképviseleti 
szervezetekkel; közös érdekeket szolgáló javaslatokat, szakvéleményeket fogalmaz meg; 
segíti a tagegyesületek által gondozott szakma- kultúrák, tudományok művelését és 
terjesztését; a kreativitást ösztönző kezdeményezéseket (pályázat, kitüntetés, alapítvány) tesz; 
nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn a hasonló célú és jellegű külföldi szervezetekkel; 
elősegíti a tagegyesületek hazai és nemzetközi kapcsolatait; az önsegélyezés elve alapján 
támogatja a tagszervezetek rászoruló időskorú és hátrányos helyzetben lévő tagjait; 

• A Tudomány és Technika Házak országos hálózatának fenntartásával és működtetésével teret 
biztosít a tagegyesületek tagjai mellett, minden érdeklődő számára az ismeretterjesztés, a 
közművelődés céljaira, a reálértelmiség körében követendő példát mutató múltbeli és ma is élő 
alkotók, valamint alkotásaik bemutatására; az ismeretterjesztés és a továbbképzés 
megszervezésének biztosítására.  

 
2.1. A Szövetség célrendszere … 

 
Javasolt változtatás a 2.2.6.  pontban: 
1. Vállalkozási feladatok 

A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása, valamint 
saját tevékenységeinek segítése érdekében, a közhasznú tevékenység veszélyeztetése nélkül 
végez. 
 
A Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végzett vállalkozási, vagy pályázati 
tevékenységével nem kerülhet ellenérdekelt. vagy konkurens helyzetb e egyetlen 
tagszervezetével szemben sem,  ennek elkerülése érdekében minden lehetséges eszközzel 
és jogi garancia megadásával meg kell arról győződnie, még a vállalkozási szerződés 
megkötése előtt, hogy ilyen irányú tevékenysége nem veszélyezteti egyetlen tagszervezete 
célszerinti közhasznú tevékenységét sem. 
 

Javasolt változtatás a 2.2.7. pontban 
2.2.7. A Szövetség gazdálkodása  

A Szövetség a közhasznú szervezetekre vonatkozó 2011. évi CLXXV. törvényben 
meghatározott gazdálkodási és nyilvántartási szabályok szerint végzi önálló gazdálkodási 
feladatait. 
 
A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
Amennyiben a Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, vagyonának 
hasznosításából származó  vállalkozási jövedelmet szerez, azt közvetlenűl nem fordíthatja 
vissza az Alapszabályban meghatározott célja szerinti tevékenységre, hanem meg kell ossza a 
közös vagyon arányában „A Szövetség osztatlan vagyonára vonatkozó számítási alap” című a 
MTESZ- Alapszabály 3. számú melléklete szerint a tagegyesületek között, azok saját céljaik 
szerinti tevékenységeinek forrásaként. 
 

Javasolt változtatás a 3.2.3. pontban.:   
3.2.3. A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag és a Szövetség, a megszűnés évét megelőző 

év éves beszámolójában kimutatott, a Szövetség ingatlanvagyonának könyvszerinti értékével 
csökkentett saját tőke alapulvételével, köteles egymással elszámolni. 
 
Amennyiben olyan tagszervezet válik ki a Szövetségből, amelyik szerepel a MTESZ- 
Alapszabály 3. számú mellékletében, „A Szövetség osztatlan vagyonára vonatkozó számítási 
alap” című kimutatásban, vele szemben a Szövetségnek a közös vagyon arányában kell 
elszámolnia, pénzben vagy vagyonelem kiadásával, de ennek alapfeltétele, hogy a tagsági 
viszonyát megszüntetni kívánó tagegyesületnek ne legyen tartozása a Szövetséggel szemben.  

 
Javasolt változtatás az 5.1.6.p) pontban:   
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Egyetértve azzal, hogy az 5.1.6.o.) pontban az ingatlan szerzéséről és elidegenítéséről szóló 
döntés minden esetben a Közgyűlés kizárólagos kompetenciájába tartozik, a Szövetség 
osztatlan közös vagyonának védelme érdekében az ingatlannak nem minősülő vagyontárgy 
szerzéséről vagy elidegenítéséről, illetve befektetésekről is csak a közös konszcenzuson 
alapuló döntés elérése érdekében, a Közgyűlés kizárólagos intézkedési határát kérjük 
csökkenteni 100 millió Ft felettiről 10 millió Ft felettire! 

5.1.6. p) döntés a 10 millió Ft feletti egyedi értékű ingatlannak nem minősülő vagyontárgy szerzéséről 
vagy elidegenítéséről, hitelfelvételről, illetve befektetésekről. 

 
Javasolt változtatás az 5.1.7. pontban:   
5.1.7.  A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

szavazást meg kell ismételni.  
Titkos szavazást kell alkalmazni a tisztújításkor. 
 
10 millió Ft feletti egyedi értékű ingatlan, vagy más vagyontárgy szerzéséről vagy 
elidegenítéséről, hitelfelvételről, illetve befektetésekről szóló döntések esetén vagyonarányos 
szavazás szükséges, amelynek alapja az Alapszabály 3. sz. melléklete. 
 

 
Javasolt változtatás az 5.3.3. j) pontban:   

Az Elnökség feladatai és hatásköre összhangban kell legyenek a Közgyűlés kizárólagos 
intézkedési kompetenciájával, amikor a Közgyűlés kizárólagos intézkedési határát kértük 
csökkenteni 100 millió Ft felettiről 10 millió Ft felettire, ezzel azt is kifejeztük, hogy az Elnökség 
ne kerülhesse meg a Közgyűlést és ne bújhasson ki jelentős vagyoni érték esetén a 
Közgyűlésen elvárható vagyonarányos szavazás elvárásai alól! 

5.3.3. j) döntés a 10 millió Ft alatti egyedi értékű ingatlannak nem minősülő vagyontárgy szerzéséről 
vagy elidegenítéséről, illetve befektetésekről 
 

Javasolt változtatás az 5.3.3. k) pontban: 
Az Elnökség feladatai és hatásköre összhangban kell legyenek szakmai kompetenciájukkal. 
Hitelfelvétel esetén a kezdeményezés a Főigazgatóé, 10 millió Forintig engedélyezhet és 
vállalhat kötelezettséget az Elnökség, mintegy megerősítve az ugyanezen összeghatárig 
rendelkező Főigazgató döntéseit, de ezen összeghatár felett, már a Közgyűlés kontrollja 
szükséges, ahol az előterjesztés jogosultsága az Elnökségé! 

5.3.3. k) hitelfelvétel engedélyezése 10 millió Ft értékig, öt éven belüli kötelezettség vállalással 
 
Javasolt változtatás a 7.5. pontban 

lásd 2.2.6. pont: „…2.2.6. Vállalkozási feladatok 
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása, valamint 
saját tevékenységeinek segítése érdekében, a közhasznú tevékenység veszélyeztetése nélkül 
végez. 
A Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végzett vállalkozási, vagy pályázati 
tevékenységével nem kerülhet ellenérdekelt. vagy konkurens helyzetbe egyetlen 
tagszervezetével szemben sem, ennek elkerülése érdekében minden lehetséges eszközzel és 
jogi garancia megadásával meg kell arról győződnie, még a vállalkozási szerződés megkötése 
előtt, hogy ilyen irányú tevékenysége nem veszélyezteti egyetlen tagszervezete célszerinti 
közhasznú tevékenységét sem.   …” 
 
Ezzel a paragrafussal teljesen azonos tartalmú szabályozást várunk el a kiegészítéssel! 

 
7.5. A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú tevékenységet nem 

veszélyeztetve végezhet.  
 
A Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végzett vállalkozási, vagy pályázati 
tevékenységével nem kerülhet ellenérdekelt. vagy konkurens helyzetbe egyetlen 
tagszervezetével szemben sem, ennek elkerülése érdekében minden lehetséges eszközzel és 
jogi garancia megadásával meg kell arról győződnie, még a vállalkozási szerződés megkötése 
előtt, hogy ilyen irányú tevékenysége nem veszélyezteti egyetlen tagszervezete célszerinti 
közhasznú tevékenységét sem. 

 
Javasolt változtatás a 7.6. pontban 
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lásd: 2.2.7. pont: „...2.2.7. A Szövetség gazdálkodása  
A Szövetség a közhasznú szervezetekre vonatkozó 2011. évi CLXXV. törvényben 
meghatározott gazdálkodási és nyilvántartási szabályok szerint végzi önálló gazdálkodási 
feladatait. 
A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
Amennyiben a Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, vagyonának 
hasznosításából származó vállalkozási jövedelmet szerez, azt közvetlenűl nem fordíthatja 
vissza az Alapszabályban meghatározott célja szerinti tevékenységre, hanem meg kell ossza a 
közös vagyon arányában „A Szövetség osztatlan vagyonára vonatkozó számítási alap” című a 
MTESZ- Alapszabály 3. számú melléklete szerint a tagegyesületek között, azok célja szerinti 
tevékenységeinek forrásaként. 
Lám ugyanezen szabályozással megegyező értelmű eljárást várunk el a szövegkiegészítéssel! 

 
7.6. A Szövetség a tevékenysége kapcsán képződő eredményt cél szerinti tevékenységére fordítja, 

illetve tartalékolási céllal befekteti. 
 
Amennyiben azonban a Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, vagyonának 
hasznosításából származó vállalkozási jövedelmet szerez, azt közvetlenűl nem fordíthatja 
vissza az Alapszabályban meghatározott célja szerinti tevékenységre, hanem meg kell osztania 
a közös vagyon arányában „A Szövetség osztatlan vagyonára vonatkozó számítási alap” című a 
MTESZ- Alapszabály 3. számú melléklete szerint a tagegyesületek között, azok saját céljaik 
szerinti tevékenységeik forrásaként. 
 

2. A GTE a területi MTESZ-ek átalakulását csak törv ényes keretek között, törvényes lépések 
betartásával tudja elfogadni; 

A GTE már 2007-ben, a származtatott jogi személyiséget kapott területi MTESZ 
szervezeteknek az akkori alapszabályba illesztett átalakulásakor megfogalmazta 
különvéleményét, amelyet „de facto” és „de jure” a 2011. évi CLXXV. egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 
visszaigazolva megerősített: 
 „…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. Ezzel el kívántuk kerülni az önjelölt aktivisták Egyesületre hivatkozó, 
egyéni kezdeményezéseinek zavarkeltő hatását is.  
 
A GTE ott tarja szükségesnek a MTESZ területi szerv ezeteinek a helyi m űszaki 
értelmiséget összefogó munkáját, ahol nincs m űködőképes létszámú helyi GTE 
szervezet, vagy a társegyesületek is szórványban lé tezve úgy bomlanak szét, mint oldott 
kéve.  Pl.: Mosonmagyaróváron, Jászberényben nincs területi MTESZ szervezet, de vannak jól 
működő, a város szakmai értelmiségét alkalmanként eredményesen megszólítani tudó, a város 
önkormányzatával és a helyi gépipari vállalatokkal együttműködni képes, GTE szervezetek. 
Ugyanakkor Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Pécsett, Kaposváron, Nagykanizsán, 
Zalaegerszegen, Szombathelyen, Székesfehérváron, Szolnokon, stb. nincsenek működő 
létszámú, helyi GTE szervezetek, ezekben a helyiségekben, a szövetségi összefogó szerepet a 
MTESZ önszerveződéses területi szervezeteitől várnánk el.  
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Ezen gondolatok tükrében bíráljuk az Alapszabály-te rvezet: 

1.5.2.  „…Szövetség területi egyesületei…” 
5.8.2. „…A Szövetség Területi Szerveinek…kiválása…” 

felsorolt pontjait , amelyekben gazdálkodással, vagy vagyonnal összefüggő rendelkezés található, és 
amely pontokban fennáll annak a lehetősége, hogy ezáltal, a vagyoni joggal rendelkező tagegyesületek 
érdekeiket sértő határozatokat szenvedjenek el. 
 
Javasolt változtatás az 1.5.2. pontban: 

A területi MTESZ szervezetek „egyesületté átalakulása” jogi formában is támadható, mivel az 
önálló jogi személy létrehozásához alapító okiratra, alapító közgyűlési jegyzőkönyvre és ezt 
követően bírósági bejegyzésre van szükség! Mindennek időrendi sorrendje van, amit be kell 
tartani, visszamenő hatállyal ezt nem lehet kezdeményezni! Az önálló ügyintéző és képviseleti 
szerv működtetéséhez saját szabályozás, pl.: SZMSZ kidolgozása szükséges. A MTESZ 
Alapszabálya nem hozhat létre önálló jogi személyis éggel rendelkez ő szervezetet!  Mint, 
ahogyan azt a MTESZ Alapszabály előző módosításakor, a „származtatott jogi személyiségű” 
MTESZ területi szervezetek létrehozásával, a legalább három társszervezet képviseletében 
támogatólag nyilatkozó tudományos egyesületek képviselőinek egyhangú alapítói fellépésével, 
vélni képzelte az akkori Szövetségi Tanács.  
 
Miért kell az „egyesületté alakult” jelzőt az Alapszabályban a területi szervek elé kitenni? Miért 
kell a szövegben hangsúlyozni, hogy „…az Alapszabály értelmében jogi személyek…”? Miért, 
mert az „Alapszabályra való hivatkozás nélkül” nem azok?!  
Az átalakulás módját nem kell a MTESZ Alapszabályában leírni, az átalakulás a helyi 
közösségek önálló döntésén alapuló önszerveződési folyamat, amelynek eredménye képen 
létrejönnek a szövetség önszerveződésű területi szervei, amelyek a MTESZ-be (az Alapszabály 
1.5.2. és 3.1.2 pontjainak megfelelően) felvételüket kérik, és a szövetséghez való csatlakozást a 
törvényes körülmények között elfogadó közgyűlési határozaton alapuló, többségi szövetségi 
határozat erősíti meg. Csakhogy „…3.1.2. A tagsági viszony csatlakozási  (belépési) 
nyilatkozattal és a Szövetség Közgyűlésének elfogadó határozatával, a határozat időpontjában 
jön létre.   …” Ezt vagy rendkívüli Közgyűlésen, vagy a tárgyban összehívott Szövetségi Tanács 
ülésére készített előterjesztésekkel tudnánk időben, törvényesen realizálni. 

 
1.5.2. Szövetség területi egyesületei 

A Szövetség önálló egyesületté alakult önszerveződéses területi szerve az Alapszabály 
értelmében jogi személy, önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, valamint a működéséhez 
szükséges vagyonnal rendelkezik. 
 
Ezzel az értelmezéssel eleve kizárttá válik, hogy a MTESZ, a tagegyesületek közös vagyonát, 
bármely megfontolás alapján, átadja a jogi személyiséggel rendelkező „területi egyesületeknek”! 
Tisztázandó, honnan származik a területi MTESZ szervezetek működéséhez szükséges 
„vagyon”? A területi MTESZ szervezetek ugyanis nem rendelkezhetnek önálló vagyonnal, (lásd: 
a korábban érvényes MTESZ Alapszabály 11.3  „…A területi szövetségi szervezetek nem jogi 
személyek, vagyonnal nem rendelkeznek.   …”), mivel az egyetlen tulajdonos: a MTESZ, az 
osztatlan, „bevont vagyon” jogi tulajdonosa, felelős gazdálkodása következtében pedig a 
„területen” ezideig nem képződhetett sem ingatlan-, sem készpénz- vagyon, mivel a konszolidált 
mérleg elkészültéig, minden eszköz és forrás a MTESZ-t illeti meg! 
 

Javasolt változtatás az 5.8.2. pontban: 
5.8.2. A Szövetség Területi Szerveinek működési kereteit, feladatait és hatáskörét az SZMSZ 

tartalmazza. 
Amennyiben valamelyik Területi Szervezet úgy dönt, hogy önálló jogi személyiségű 
egyesületként kiválik, a szervezet vezetésének kezdeményezése alapján a Szövetség 
Közgyűlése határoz, titkos szavazással, a jelenlevő szavazásra jogosultak legalább 
kétharmados döntési arányával. 
A kiválni szándékozó Területi Szervezet a tagsági viszony megszűnése esetén köteles a 
Szövetséggel elszámolni, (lásd: 3.2.3. paragrafus) azonban a volt tagnak, mint a MTESZ nem 
önálló jogi személyiséggel rendelkező (az 5.8.1. paragrafusban deffiniált és a 4.1. 
paragrafusban meghatározott státuszú) szervezeti egységének nem lehet sem ingatlan, sem 
egyéb követelése a Szövetséggel szemben.  
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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 kell a MTESZ Szövetségi Tanácsának re ndkívüli összehívását a MTESZ 
jövőjének és tartozásainak tisztázása érdekében. 

Szavazás: a jelen lévők egyhangú egyetértésével elfogadja (I:10; N:0; T:0 ) 
 
Megjegyzés: 
A 2012. november 28-án megtartott Szövetségi Tanács ülésen a GTE kisebbségben maradt, javaslatait 
a jelenlévők többségi akarata elutasította. 
 
8. Egyebek          18:15- 18:30 

A napirendet moderálja: Dr. Takács  János (elnök) 
• FISITA képviselet Dr. Voith András 

Dr. Zöldy Máté 
• Tájékoztató a GTE anyagi helyzetér ől, likviditásáról Dr. Igaz Jenő ügyvezető ig. 

o írásos anyag: GYORSJELENTÉS A GTE LIKVIDITÁSÁRÓL 121115. PDF 
• A Győri Szervezet együttm űködési szerz ődés javaslatai Stasztny Péter 

 
Budapest, 2012. 11. 22. 
 
Készítette: Igaz Jen ő      Hitelesítette: Dr. Takács János 
 


