
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG DECEMBERI ÜLÉSÉR ŐL 
 

Kalendárium: 
December  
1.  szombat Elza 
2.  vasárnap Melinda, Vivien 
3.  hétfő Ferenc, Olívia, Xavér 
4.  kedd Borbála, Barbara 
5.  szerda Vilma 
6.  csütörtök Miklós, Döníz 
7.  péntek Ambrus 
8.  szombat Mária, Marion 
9.  vasárnap Natália, Natasa 
10.  hétfő Judit, Loretta 
11.  kedd Árpád 
12.  szerda Gabriella 
13.  csütörtök Luca, Otília,Lúcia  
14.  péntek Szilárda 
15.  szombat Valér 
16.  vasárnap Etelka, Aletta 
17.  hétfő Lázár, Olimpia 
18.  kedd Auguszta 
19.  szerda Viola, Violetta 
20.  csütörtök Teofil 
21.  péntek Tamás 
22.  szombat Zénó, Anikó, Tifani 
23.  vasárnap Viktória, Niké 
24.  hétfő Ádám, Éva 
25.  kedd Karácsony, Eugénia 
26.  szerda Karácsony, István 
27.  csütörtök János 
28.  péntek Kamilla, Apor 
29.  szombat Tamás, Tamara 
30.  vasárnap Dávid, Zoárd 
31.  hétfő Szilveszter, Darinka 

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

Nevezetes napok: 
1800. december 1. 
• 212 éve született Kápolnásnyéken 

Vörösmarthy Mihály  költő és drámaíró, 
akinek fő művei: a „Szózat” című hazafias 
költemény, a „Zalán futása” című eposz, a  

 
 

 
„Csongor és Tünde” mesedráma, valamint a 
„Vén cigány” költemény, amely időskori 
remekműve 
1910. december 3.  
• 102 éve a párizsi motorkiállításon először 

mutatták be a nyilvánosság előtt a Georges 
Claude francia fizikus által kifejlesztett 
neonlámpát. 

1980. december 8.  
• 32 éve New Yorkban lelőtték John 

Lenont, a Beatles-együttes volt tagját, aki 
dalszerző, könyvíró, filmszínész és 
lemezproducer is volt. 

1896. december 10.  
• 106 évvel ezelőtt hunyt el Alfred 

Bernhard Nobel (Stockholm, 1833. 
október 21. – Sanremo, 1896. december 
10.) svéd kémikus, feltaláló, a róla 
elnevezett díj megalapítója.  

Dinamit feltalálása  
Kémikusként Alfred Nobel figyelme a 
robbanóanyagok felé fordult. Munkájához 
Svédországban nem kapott elegendő 
támogatást, ezért Szentpétervárra utazott, ahol 
részletei nem ismertek, de jelentős segítséghez 
jutott. Rövidesen Oroszország legismertebb 
mérnöke lett, ahol gépgyárat és kohót alapított. 
Akkorra már felnőtt fiaival egyre behatóbban 
foglalkozott a robbanóanyagok kutatásával és 
új torpedók konstruálásával. Később hazatért 
Svédországba. Kísérleteik a nitroglicerin 
alkalmazására irányultak. Sorra alakulnak a 
gyárak az új robbanóanyag előállítására. A 
gyárak közül azonban több felrobbant és a sok 
tragikus eset miatt a nitroglicerin rettegett 
szerré vált. 
Nobel 1866-ban a németországi Hamburg 
melletti Krümmelben találta fel, és 1867-ben 
szabadalmaztatta. 
Nobel már 1847 óta kísérletezett 
nitroglicerinnel. 1864-ben szabadalmaztatta 
eljárását a nitroglicerin gyártására. Az eljárás 
lényege, hogy 10% nitroglicerint adott a 
lőporhoz, ezzel közel megkétszerezte annak 
hatásfokát. Megkezdődött a gyártás a 
németországi Heleneborgban. Az oldat a 
legkisebb ütésre is robbant, ezért több súlyos 
baleset is történt. 1864-ben a heleneborgi gyár 
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laboratóriuma felrobbant. Öten meghaltak, 
köztük a legifjabb Nobel, a 21 éves Emil és 
Alfred régi barátja, Hertzmann, a gyár  
mérnöke. 
A véletlenül kiömlött nitroglicerint az ott lévő 
kovaföld fölitta. Nobel rájött, hogy az így 
képződőtt anyag jól kezelhető, ütésre nem 
érzékeny, tehát biztonságosan szállítható, de 
gyutaccsal ugyanúgy robban, mint a 
nitroglicerin. Kísérletezni kezdett, és arra a 
megállapításra jutott, hogy 75% nitroglicerin, 
0,5% szóda és 24,5% kovaföld keveréke 
kellően stabil, hogy az előállítás közbeni 
spontán robbanásokat elkerülje. 
Tömeges méretű gyártásra csak az Alfred 
Nobel által 1866-ban kifejlesztett dinamit vált 
alkalmassá, amely már biztonságosan volt 
szállítható. 
A dinamitot széleskörűen alkalmazzák az ipari 
robbantásokra, de katonai célokra csak 
elenyésző mértékben. Találmányát kifejezetten 
békés célokra akarta felhasználni, amely nélkül 
a bányák korszerű munkája, a vasút- és 
alagútépítés szinte elképzelhetetlen. 
Tudását a bakui olajmezők feltárása során 
hasznosította, ezzel tett szert óriási vagyonára. 
Nobel-díj alapítása  
Habár a díj alapítás indítékainak egy bizarr 
incidens valószínűleg nagyban hozzájárulhatott 
a díj megalapításához. 1888-ban Alfréd Nobel 
a franciaországi Cannes-ban tartózkodott, 
amikor testvére, Ludvig meghalt. A La Figaro 
tévedésből azt hitte, hogy Alfréd halt meg így 
leközölte halálhírét. A kellemetlen incidenst 
csak tetézte a nekrológ korántsem hízelgő 
szövege, amelyben azt írta: “Le marchand de la 
mort est mort” (“A halál kereskedője 
meghalt.”) Minden bizonnyal komoly 
motiváció volt, hogy ennek ellenkezőjét 
bizonyítsa. Nobel 1895. november 27-én kelt 
végrendeletében rendelkezett úgy, hogy 
vagyonának kamataiból évről évre díjban és 
pénzjutalomban részesedjenek a fizika, kémia, 
fiziológia és orvostudomány, továbbá az 
irodalom legjobbjai és az a személy, aki a 
békéért tett erőfeszítéseket. 
Halála  
1896. december 10-én, egy hideg téli éjszakán 
szívroham éri Nobelt, aki néhány óra múlva 
meghal sanremói lakásában. Végakarata szerint 
holtestét hazaszállítják Svédországba. 
Halálakor kilencven gyárral és 350 
szabadalommal rendelkezett, vagyona – akkori 
értéken – meghaladta a kilencmillió dollárt. 
 
december 11: Évfordulók 
� 130 éve, 1882-ben született Max Born 

Nobel-díjas német fizikus († 1970). 
� 40 éve, 1972-ben az Apollo-program 

során Eugene Cernan és Harrison Hagan 

Schmitt amerikai asztronauták 
személyében utoljára lépett ember a 
Holdra. 

� 15 éve, 1997-ben írták alá a Kiotói 
jegyzőkönyvet a 3. ENSZ 
éghajlatváltozási keretegyezmény 
konferencián a globális üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 2012. december 31-
ig megalkotandó szabályozásáról. 

 
december 13: Évfordulók 
� 5 éve, 2007-ben írták alá a Lisszaboni 

szerződés-t (teljes nevén a „Lisszaboni 
Szerződés az Európai Unióról szóló 
szerződés és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés módosításáról”), 
amelynek életbe léptetése 2009. december 
1-én történt. 

 
2012. december 15. Évfordulók   
• Bill of Rights nap (Franklin D. Roosevelt 

elnök 1941-es deklarációjától, az Amerikai 
Egyesült Államokban) 

• 180 éve, 1832-ben született Alexandre 
Gustave Eiffel francia mérnök, a párizsi 
Eiffel-torony tervezője († 1923) 

• 210 éve, 1802-ben született Bolyai János, 
a „magyar Euklidész”, az egyik 
leghíresebb magyar matematikus († 1860). 

• 160 éve, 1852-ben született Henri 
Becquerel francia fizikus († 1908)., az 
1903. évi fizikai Nobel-díj kitüntetettje, 
aki ezt a megtisz-teltetést tudóstársaival 
megosztva kapta: Marie Curie és férje, 
Pierre Curie  

• 145 éve, 1867-ben hunyt el Ganz 
Ábrahám magyar vasöntőmester, gyáros, 
a magyar nehézipar egyik megteremtője (* 
1814). 

• December 16-án, születésnapján Kodály 
Zoltánra emlékezett a világ; születése 
130. évfordulója alkalmából a világszerte 
ismert Kodály-módszert ábrázoló képpel 
köszöntötte, ünnepelte főoldalán a Google 
kereső. 

 
1770. december 16.  
• 242 éve született Ludwig van Beethoven 

német  zeneszerző 
1800.december 17. 
• 212 éve született Czuczor Gergely költő 

és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. 
1800. december 29. 
• 212 éve született Charles Goodyear, a 

vulkanizált gumi feltalálója. 
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JEGYZŐKÖNYV A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. DECEMBER HAVI Ü LÉSÉRŐL 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének 
december havi ülését, 

2012. november 20-án (kedden) 1415 órai kezdettel tartottuk meg,  
a BME Közlekedés és Járműmérnöki Kar Járműgyártási és Javítási Tanszék Könyvtárában, Budapest XI. ker. 

Stoczek u. ST épület földszint 11. 
 
A Meghívóból: 
Ez az ülés az Országos Elnökség által elfogadott, a „GTE Jövőképéből adódó egyesületi Stratégiai Cselekvési 
Program” végrehajtásának harmadik lépése volt, amelyen a közgyűlést előkészítő meghatározó feladatok további, 
ütemezett részét tekintettük át. A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének decemberi ülésére, az 
Elnökség minden tagját, a témákban illetékes tanácsadókat és vendégeket ezúton szeretettel meghívom. 
A GTE OE 2012. decemberi ülésére javasolt napirendek: 

A napirendhez kötődő ügyrendi döntések:      14:15-14:30 
• A határozatképesség megállapítása 
• Az üléshez készült anyagok kézbesítésének ellenőrzése 
 A megelőző ülés emlékeztető jegyzőkönyvének elfogadása 
• Az ülés napirendi témaköreinek elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Takács János (elnök) 

Az elnökségi ülés előterjesztései: 
1.  Tagfelvétel          14:30-14:45 

Előterjesztő: Dr. Takács János elnök 
2.  A GTE 2013. évi gazdálkodási előirányzata     14:45-15:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 
Korreferátum: Baracska László könyvvizsgáló 

3.  A GTE „Kompetencia Jegyzék” működtetési modellje    15:15-16:45 
A napirendet előkészíti: Wein Ádám FEB elnök 

4.  A GTE Országos Titkári Tanácskozás működtetési rendje   16:45-17:15  
A napirendet előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 
Korreferátum: Dr. Bognár Zoltán szervezetfejlesztési alelnök 

5.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 
aktuális kérdései         17:15-17:45  

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János elnök 
6. Egyebek          17:45-18:00 

Moderátor: Dr. Takács János (elnök) 
 
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. Küldöttközgyűlésére” c. napirendet 
és a „Kitüntetési Javaslatok a GTE 2013. évi XLIII. Küldöttközgyűlésére” c napirend előkészítését is. 

 
Kérem az Országos Elnökség Tisztelt Tagjait, hogy a reszortjaikhoz illeszkedő javasolt napirendi 

témákhoz a „forgatókönyv” előkészítése céljából rövid tematikát vagy tartalmi vázlatot szíveskedjenek kidolgozni. 
Az elnökségi ülés vitájának hatékony elősegítése érdekében, kérem az Elnökség tagjait, és a napirendek előadóit, 
hogy a napirendekhez tervezett észrevételeiket előre, írásban megfogalmazva, jól átgondolt, tömören 
megfogalmazott határozati javaslatok formájában, továbbá az ülésre szánt vitaanyagokat időben, a 
felkészülésre kellő időt hagyva, igaz.jeno@gteportal.eu e-mail címre, és/vagy közvetlen körlevélben az elnökség 
többi tagjának is megküldeni szíveskedjetek. 
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Az ülésre meghívót kaptak: 

az OE tagjai:  Dr. Takács János √√√√ Dr. Bognár Zoltán √√√√ 
Dr. Borbás Lajos √√√√  Lukáts Ákos √√√√ 
Dr. Bánky Tamás √√√√  Dr. Voith András √√√√ 
Dr.Gremsperger Géza √√√√ Dr Fülep Tímea √√√√ 
Dr. Igaz Jenő √√√√  Falk György √√√√ 
Sióréti Csaba Lesnyák Miklós √√√√ 
Stasztny Péter Székely László 

állandó meghívottjai: Wein Ádám (FELÜGY.B.) √√√√ Barátossy Jenő (ETIKAI B.) 
Takács János (tiszteletbeli társelnök) Dr. Matolcsy Mátyás (társelnök) √√√√ 

szakértői meghívott:  Baracska László (könyvvizsgáló) √√√√ 
kimentését kérte: Takács János (tiszteletbeli társelnök) Székely László 
 Sióréti Csaba Stasztny Péter 
 Barátossy Jenő 

 
Dr. Takács János elnök 1415 –kor megnyitja az ülést, bejelenti, hogy  

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

• az ülést megelőző novemberi OE ülésről készült emlékeztetőt, az ülés meghívóját és a 
napirendekhez kapcsolódó, elkészült írásos anyagokat a honlapra feltöltve (és e-mailon is 
szétküldve, ill. postán levélben), az ülést megelőzően, minden érdekelt megkapta; 

 
⇒⇒⇒⇒ Hozzászólások az emlékeztetővel kapcsolatban: 

• írásos anyag:  OE NOV JEGYZŐKÖNYV v01 121120. DOC  
• Hozzászólások: nem volt! 
⇒⇒⇒⇒ A GTE OE a 2012. december 11-i ülésén, a napirend előtt hitelesítette a 2012. november 20-i 

ülésről készített emlékeztetőt:  
•••• Az OE tagjai az előző, november 20-i ülésről készült jegyzőkönyvet egyetértéssel 

hitelesítették és elfogadták 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével elfogadva,  

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

•••• írásos anyag:  OEMEGHDEC v02 121211. DOC 
•••• Hozzászólások:  Dr. Bognár Zoltán napirend cserét kért, mert a Csepeli szervezet ülésére sietett 

Dr, Voith András  az Egyebek napirendben a FISITA pekingi üléséről kívánt 
beszámolni 

⇒⇒⇒⇒ A GTE OE a 2012. december 11.-i ülésén elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendet, a 
kért cserével és kiegészítéssel  

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

 
A 2012. december 11.-i Országos Elnökségi ülés napirendi vitáinak és határozatainak emlékeztető 
áttekintése: 
1. Tagfelvétel   

Előterjesztő: Dr. Takács János (elnök) 
01/ 12./2012. (12.11.) sz. OE Határozat: 

A TAGFELVÉTELR ŐL 
A GTE OE az előterjesztett 2 fő tagfelvételéről egyhangúan döntött 
(a tagfelvételi kérelmek listája a jegyzőkönyv mellékleteként csatolandó!) 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével elfogadva.  

(I::11; N:0; T:0 ) 
Köszöntjük új tagjainkat:  

Dr. Veres Zsolt  Borsod Megyei Szervezet  1977. (R) Miskolci Egyetem 
Daróczy László Borsod Megyei Szervezet  1988. (I) Miskolci Egyetem 
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Napirend csere következtében előbbre került a megtárgyalása: 
4.  A GTE Országos Titkári Tanácskozás működtetési rendje    16:45-17:15  

A napirendet előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 
Korreferátum: Dr. Bognár Zoltán szervezetfejlesztési alelnök 
• írásos anyag:  AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCS MŰKÖDTETÉSI RENDJE 121120. 

PDF 
Hozzászólók: Dr. Borbás Lajos főtitkár; Dr. Bognár Zoltán; Lukáts Ákos;  
Dr. Matolcsy Mátyás; Dr. Igaz Jenő; Dr. Voith  András; Dr. Takács János; 
� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 

6/11./2012. (11.20.) számú GTE OE Határozat 
A GTE ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁS M ŰKÖDTETÉSI RENDJÉRŐL 

A GTE Országos Elnöksége kiindulva abból, hogy az OTT működési rendje szabályozásának 
az áttekintése és a megújuló GTE célszerinti tevékenységi körének megfelelő újragondolása a 
soron lévő feladatunk, figyelembe véve mindazon törekvéseket, hogy a GTE Országos 
Elnöksége a „Szakosztályi rendszer integrációs modelljével” és a „Jogi Tagvállalati rendszer 
fejlesztési modelljével” párhuzamosan a „Területi szervezeti rendszer új működési modelljét” 
is egységes elvek alapján, összehangolva egységes rendszerben kívánja kialakítani. Az OTT 
működési rendjét, az aktuális szervezetfejlesztési elvekhez igazodva, a „GTE Jövőképéből 
adódó egyesületi Stratégiai Cselekvési Program” végrehajtásának lépéseként:  
 
az „Országos Titkári Tanács Ügyrendje” (07./ 2012. (11.20.) GTE Ügyrend az OTT Működési 
Rendjéről című) aktualizált változatának megfogalmazásával elfogadja és annak hatályba 
léptetését a mai nappal elrendeli. 

Szavazás: a jelen lévők egyhangú egyetértésével elfogadva 
(I::11; N:0; T:0 ) 

 
2.  A GTE 2013. évi gazdálkodási előirányzata      14:45-15:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 
Korreferátum: Baracska László könyvvizsgáló 

• írásos anyag (és előzmények):  
A GTE 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSI ELŐIRÁNYZATA v05 121205. DOC 
előzmények: 
o Dr. Igaz Jenő: A GTE 2012 ELSŐ FÉLÉV GAZDÁLKODÁSA v02-120531. PDF 
o Dr. Igaz Jenő: GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917. PDF 
o 01./09./2012. (09.18.) ÜIG számú GTE ügyvezető igazgatói körlevél 
o 01./10./2012. (10.16.) ÜIG számú GTE ügyvezető igazgatói körlevél 
o Dr. Igaz Jenő: GYORSJELENTÉS A GTE LIKVIDITÁSÁRÓL 121115. PDF 

• Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 
• Hozzászólások: Dr. Igaz Jenő; Baracska László könyvvizsgáló; Dr. Voith  András;  

Dr. Matolcsy Mátyás; Falk György, Lukáts Ákos; Dr. Gremsperger Géza; Dr. Takács János;  
02/12/2012/ (12.11.) számú GTE OE Határozati javaslat 

A GTE 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSI EL ŐIRÁNYZATÁRÓL 
A GTE Országos Elnökségi 2012 december 11-i ülésének 2. sz. napirendjében megtárgyalta és 
megvitatta a GTE 2013. évi gazdálkodási előirányzatát, amelyet az előterjesztésben bemutatott 
számok és érvek alapján elfogadott és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolva, támogatólag a 
Közgyűlés elé terjeszt. Rendkívüli esetben kell csak a közgyűlésig erre az anyagra visszatérni, 
amelynek kontrollja a mérlegbeszámoló vitája lesz. 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével elfogadva.  
(I::11; N:0; T:0 ) 
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3.  A GTE „Kompetencia Jegyzék” működtetési modellje     15:15-16:45 

A napirendet előkészíti: Wein Ádám FEB elnök;  
írásos anyag:  GTE SZAKMAI KOMPETENCIA JEGYZÉK 2012 v01. 121003. PDF 
Hozzászólók:  Wein Ádám FEB elnök; Lukáts Ákos; Dr. Igaz Jenő; Dr. Takács  
János;  
 
� Határozati javaslat: (az írásos anyagban!) 

03/11/2012/ (11.20.) számú GTE OE Határozati javaslat 
A GTE SZAKMAI KOMPETENCIA JEGYZÉK M ŰKÖDTETÉSI MODELLJÉR ŐL 
A GTE Országos Elnökségi 2012. december 11-i ülésének 3. sz. napirendjében megtárgyalta és 
megvitatta a korábbi elnökségi üléseken a területi-szervezeteket és a szakosztályi-szervezeteket 
érintő működési modellben már megvizsgált kérdéseket: 

• írásos anyag:  GTE TER SZERV MÜK MODELL v01. 121009. PDF 
GTE SZAKOSZTÁLYOK INTEGRÁCIÓS MODELL 121120 v01.DOC 

a vita alapján megerősíti a korábbi üléseken a tárggyal kapcsolatban hozott határozatait  
02/10/2012/ (10.09.) számú GTE OE Határozat 

A GTE TERÜLETI SZERVEZETEINEK M ŰKÖDÉSI MODELLJÉR ŐL 
5) A GTE Területi Szervezeteinek tagságától elvárja, hogy egyéni szakmai kompetenciáik 

megjelöléséve,l támogassák a GTE Kompetencia Jegyzékének rendszerszemléletű 
felülvizsgálatát, ezzel megteremtve a szakmai szervezetek és a területi szervezetek 
együttműködésének átláthatóságát; 

02/11/2012/ (11.20.) számú GTE OE Határozat 
A GTE SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEINEK INTEGRÁCIÓS MODEL LJÉRŐL 
9. A megújuló GTE Kompetencia Jegyzéke tekinthető az Egyesület tudásközösségi szemléletű 

újraszerveződésben annak a tudástérképnek, amelynek alapján a szakmakultúrák megőrzése 
és továbbfejlődése érdekében az Egyesület tagjai, a kompetenciájuknak megfelelő 
szakterületen, tudásközösségük megjelölésével önálló szervezeti egységet működtethetnek, 
vagy hozhatnak létre.  

10. Egy-egy szakosztályt alkotó tudásközösségbe az adott szakterületet művelő, azonos 
kompetenciával rendelkező GTE-tagok tartoznak. Számukra az első számú kompetencia 
nyilvánvalóan a szakosztályi tagságra történő regisztrációval vagy új tag esetén, a 
tagfelvétellel minden kétséget kizáróan, a megfelelő fő kompetenciába történő besorolással 
megoldódik.  

11. A szakosztályi névsor egyben a szakosztállyal azonos megnevezésű kompetencia 
jegyzékkel megegyezik Kívánatos, hogy a területi szervezetek szoros kapcsolatot ápoljanak 
a szakmai tudást reprezentáló szakosztályokkal. Tagjaik kompetenciáját azonban a területi 
hovatartozás még evidensen nem tükrözi. Ezért valamennyi, területi szervezetben regisztrált 
tagunktól kérjük a saját maga által választott un. főkompetencia és a további specifikált 
kompetenciáinak megadását. A tag kompetenciája az a szakmai terület, amelyhez saját 
véleménye szerint ért és amit művel!  

12 Ha tagjaink önmagukat több szakterület hozzáértő mérnökének, fejlesztő-kutatójának, 
közgazdászának, jogászának, szakoktató pedagógusának, egészségügyi szakértőjének, vagy 
menedzserének tartják, úgy ezen kompetenciák további részletes specifikálásával adják 
meg specifikált kompetenciáik kiegészítő jegyzékét.  

13. A GTE tagjainak hozzáértési szakterületeit összegező Kompetencia Jegyzéke képezi az 
Egyesület tudásközösségeinek tudástérképét.  

 
Az Országos Elnökség elrendeli, hogy az Egyesület valamennyi tagja (a 2013. évi 
tagdíjfizetéssel egyetemben) 2013. január 15-i határid ővel írásban nyilatkozzon saját 
kompetenciáiról. A válaszadás megszervezését és határidőre történő lebonyolítását a 
szervezetek titkárainak felelősségi körébe utalja. A GTE ügyvezető szervezete erről 
kérdőíves levelet küld minden GTE tagnak. 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével elfogadva.  

(I::10; N:0; T:0 ) 
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5.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 

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

MTESZ JELÖLŐ BIZOTTSÁG KÖRLEVELE 
� Hozzászólók:  Dr. Takács János; Dr. Matolcsy Mátyás; Baracska László; Dr. Igaz Jenő; 

Lukáts Ákos; Falk György; 
� Határozati javaslat:  

5./11./2012. (11.20.) számú GTE OE Határozat 
A GTE KÜLÖNVÉLEMÉNYE A MTESZ SZÖVETSÉGI TANÁCS 2012 . DECEMBER 19-I 
ÜLÉSÉRE 

A GTE Országos Elnöksége 7./11./2012. (11.20.) számú GTE OE Határozatában kérte a 
MTESZ jövőjének és tartozásainak tisztázása érdekében a MTESZ Szövetségi Tanácsának 
rendkívüli összehívását, amit a MTESZ SZT 2012. november 28-i ülésén elfogadott, és 
döntésével a december 19-re összehívandó tanácsülésen önálló napirendben lehetővé tett. 
 
Idézet a GTE 7./11./2012. (11.20.) számú GTE OE Határozatból: 
„…Az Elnökség úgy látja, hogy a MTESZ működésképtelen helyzete, komolyan 

veszélyezteti a GTE székhelyének őszi-téli időszakban történő üzemeltethetőségét, ami 
az Egyesület zavartalan működését és gazdálkodási stabilitását akadályozza. A GTE-
nek szorgalmaznia kell a MTESZ Szövetségi Tanácsának rendkívüli összehívását a 
MTESZ jövőjének és tartozásainak tisztázása érdekében. 

Szavazás: a jelen lévők egyhangú egyetértésével elfogadja (I:10; N:0; T:0)…” 
 
Erről a GTE OE határozatról a GTE már a megelőző SZT ülésre való felkészülés során, írásban értesítette 
a MTESZ Elnökét és Szövetségi Tanácsának valamennyi tagját, a szöveget idézzük: 
„… 
A MTESZ utóbbi id őben tanúsított, a szövetség tagegyesületeinek és benne a GTE érdekeit 
súlyosan veszélyeztető magatartása megkérdőjelezi a MTESZ-hez fűződő szövetség 
fenntarthatóságáról alkotott véleményünket: 
• a MTESZ vezető személyei által az elmúlt időszakban adott tájékoztatás szerint 

vélelmezhető, hogy a MTESZ gazdaságilag, pénzügyileg működésképtelenné válhat; 
• Tudomásunk szerint a MTESZ felélte a Szövetség tagjai által a MTESZ Alapszabály 2. sz. 

mellékletében deklarált felosztás szerinti vagyonaránnyal jellemezhető tagegyesületi vagyont, 
ebben a GTE deklarált részaránya 11,8%, amellyel való tételes elszámolást valamennyi 
tagegyesülettel követeljük; 

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

viszonyokból eredő jelentős mértékű értékkülönbség azonos  mértékű 
vesztességként jelentkezik a GTE-nek; 

ad. No 2. a GTE-t az adásvételi szerződés óta eltelt időszakra, mivel erről megállapodás 
született és a MTESZ rendszeresen nyilatkozatban erősítette meg a vételi 
szándék változatlan feltételek közötti fenntartását, a Ptk. 301 § alapján, a meg 
nem fizetett vételár után folyamatosan 9% késedelmi kamat” illeti meg amelyet a 
MTESZ képviselője is elismert; 

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

Tisztázandó továbbá a Földhivatali ingatlan nyilvántartásban a GTE tulajdonát érintő, 
MTESZ javára bejegyzett tulajdonjog fenntartás jogi sorsa, az Állami 
Vagyonkezelő által kiadott ingatlan elidegeníthetőségi engedély hiteles eredeti 
példányának, továbbá a GTE elnöke által kiállított és a MTESZ jogi 
képviselőjénél letétbe helyezett: ingatlan átruházás bejegyzési engedélyezési 
nyilatkozat visszaszármaztatása, stb.  
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• a GTE ragaszkodik a 2012. január 19.-én kölcsönösen aláírt MTESZ-GTE megállapodásban 
foglaltak betartásához, különösen azzal a megjegyzéssel, hogy erre a 2012. január 16.-án 
tartott MTESZ Országos Elnökségi ülés, amelynek napirendjén részt vettek a GTE képviselői 
is, jegyzőkönyvi határozattal adott felhatalmazást: 
ad. No 1. a szerződés preambulumában deklarált jogi helyzet érvényesítéséhez: a 2008.-

ban kölcsönösen aláírt szerződés érvényben maradásának fenntartásához, az 
abban megnevezett vételár (160.000.000,- Ft) megfizetéséhez; 

ad. No 2. a szerződés intézkedő részében a MTESZ részéről felvállalt bizalom erősítő, 
garanciális intézkedéseket a MTESZ vezetői még az azt involváló harmadik féllel 
megkötendő adás-vételi megállapodás aláírása előtt kötelesek lettek volna 
végrehajtani (függetlenül a „H. OTTMAN féle” ajánla t sorsától); 

⇒ a GTE a 2012. február 14.-én MTESZ és Kossuth tér 6-8. Kft között létrejött ingatlancsere 
szerződést érvénytelennek tekinti, ennek a MTESZ Gazdasági Bizottság ülésén 
különvéleménnyel jegyzőkönyvezve nyomatékot adott és a február 15.-én tartott 
Szövetségi Tanács ülésén a GTE elnöke által vétóval és ellenszavazattal megerősített. 
Miután a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. sem támogatta az ingatlancsere ügyletet, a 
megállapodásuk feltehetően semmisnek tekinthető;  

⇒ a GTE továbbra is érvényben lévőnek tekinti a 2012. január 19.-én kölcsönösen aláírt 
MTESZ-GTE megállapodás preambulumában rögzítetteket, ennek be nem tartása a 
MTESZ részéről a szövetséges tagegyesületünk galád cserbenhagyásának és 
becsapásának tekinthető, ezért a MTESZ Országos Elnöksége szavahihetőségének 
kétségbe vonásával és a felelős vezetők erkölcsi-etikai érzékének megkérdőjelezésével, 
ennek a tárgyban összehívandó rendkívüli Szövetségi Tanács ülésén, külön napirend 
kezdeményezésével, nyomatékkal érvényt kívánunk szerezni!  

⇒ GTE nehézményezi, hogy a MTESZ vezetése a magyar állam képviselőivel a MTESZ 
jövőjének rendezéséről folytatott megbeszéléseken, kellő súllyal nem képviselte 
tagegyesületének, a GTE-nek érdekeit. Tudomásunk szerint a MTESZ által összeállított 
„adóság-listában” nem szerepel a GTE-vel szembeni, a képviselője által aláírt 
szerződésben rögzített fizetési kötelezettség mértéke, más, a szövetségen kívülállók 
érdekeit ugyanakkor eminens helyen feltüntették. Ezért a GTE elnöke ragaszkodik a 
továbbiakban ahhoz, hogy ezeken a tárgyalásokon személyesen képviselhesse a GTE 
érdekeit a MTESZ vezetőinek társaságában. 

⇒ GTE értetlenül áll a MTESZ vezetésének azon halogató, felelőtlen magatartásával 
szemben, hogy tulajdonostársaival és az épületben még benn tartózkodó egyesületekkel, 
nem tisztázta a Fő utcai székház őszi-téli üzemeltetésének feltételeit, nem készített a 
tulajdonosokkal egyeztetett és jóváhagyott intézkedési tervet a közműellátottság 
feltételeinek biztosíthatóságára, birtokhoz jutásuk törvényes jogosultságának lehetővé 
tételéről, a munkahelyek fűtési szezonban esedékes infrastrukturális- és közmű- 
elláthatóságának feltételeiről és azok várható költségeiről, vagy az épület használaton 
kívül helyezésének tervezetéről, annak várható ütemezéséről és kockázatáról.  

⇒ A felsorolt érvek és panaszok alapján a GTE Országos Elnöksége jogi és gazdasági 
tanácsadók véleményének meghallgatása után fel kívánja kérni az Egyesület Elnökét és 
Főtitkárát, hogy tegyék meg a szükséges jogi intézkedéseket a MTESZ GTE-vel 
szembeni tartozásának a MTESZ várható felszámolása előtti, végrehajtási úton történő 
behajtására; 
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A 2019. december 19.-i MTESZ Szövetségi Tanács napirendre tűzött vitájához a GTE kéri, hogy a 
napirend kapcsán a MTESZ számoljon el a Szövetség 2012. évi un. „konszolidált mérlegével”, mert 
csakis az abban szereplő számszaki- és pénzügyi- adatok adhatnak valós és hű képet a MTESZ és csatolt 
szervezeteinek gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről! 

 
A GTE Országos Elnöksége az általa a MTESZ vezetőinek írásban feltett kérdéseire a mai 
napig nem kapott írásos választ a MTESZ részéről. Ezért most nyomatékkal kéri ezt az 
írásos állásfoglalást bepótolni! 

 
A GTE két kérdésben különvéleményt fogalmazott meg az „Alapszabály tervezet” napirenden vitatott 
alapkoncepciójához képest, ezt a különvéleményt a szavazás eredményétől függetlenül kérjük, mint 
kisebbségi véleményt a jegyzőkönyvben rögzíteni! 
1. Az Alapszabálynak rendelkeznie kell a MTESZ vagyonáról, annak keletkezéséről és jövőbeli 

sorsáról; 
A XXI. század polgári társadalmi szervezetei vagyonos, civil 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 MTESZ vagyonát, és ezt 
a vagyont „bevont vagyonként”, osztatlan szövetségi vagyonként kezelve bízták rá üzemeltetni, 
működtetni, fenntartani és megőrizni a Szövetségre. 
 
Ennek kapcsán a GTE vitatja, nem fogadja el és 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 értkig…” 
7.5.    „…A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet.…” 
7.6.    „”A Szövetség…képződő eredményt…tartalékolási céllal befekteti…” 

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. 

2. A területi MTESZ-ek átalakulását a GTE csak törvényes 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 
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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 műszaki értelmiséget összefogó 
munkáját, ahol nincs működőképes létszámú helyi GTE szervezet, vagy a társegyesületek is 
szórványban létezve 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 GTE szervezetek, 
ezekben a helyiségekben, az összefogó szerepet a MTESZ önszerveződéses területi 
szervezeteitől várnánk el.  
Ezen gondolatok tükrében bíráljuk az Alapszabály-tervezet: 

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

felsorolt pontjait , amelyekben gazdálkodással, vagy vagyonnal összefüggő rendelkezés 
található.  
 
A GTE képviselője nem szavazza meg az Alapszabályt, különvéleményét jegyzőkönyvben 
kéri rögzíteni. 
 

Szavazás a 5./11./2012. (11.20.) számú GTE OE Határozatról 
A GTE KÜLÖNVÉLEMÉNYE A MTESZ SZÖVETSÉGI TANÁCS 2012 . DECEMBER 
19-I ÜLÉSÉRE 

  a jelen lévők egyhangú egyetértésével elfogadja (I:10; N:0 T:0) 
 

6. Egyebek           17:45- 18:00 
A napirendet moderálja: Dr. Takács János (elnök) 
 

• A GTE Ügyvezető szervezetének téli munkarendje: 
• a pénzügyi- számviteli elszámolások zárónapja: 2012. december 15. (szombat) 
• a GTE titkárság 2012. december 20-tól (csütörtök) 2013. január 6-ig (vasárnap) a Nagy Imre tér 

3-ban zárva tart  
o utolsó munkanap: 2012. december 19. (szerda) 
o első munkanap:    2013. január 7. (hétfő) 

• A GTE 2013. évi Küldöttközgyűlésén átadandó kitüntetések jelölési határnapja: 
2013. január 15. (kedd) 

 
 
2012. december 14. 
 
Készítette: Igaz Jenő      Hitelesítette: Dr. Takács János 
 


