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BESZÁMOLÓ A GTE VÁRHATÓ FEBRUÁRI ESEMÉNYEIR ŐL 
 

Kalendárium: 
2013 Február  ; „BÖJTEL Ő HAVA”  
1.  péntek Ignác, Virgínia 
2.  szombat Karolina, Aida 
3.  vasárnap Balázs 
4.  hétfő Ráhel, Csenge 
5.  kedd Ágota, Ingrid 
6.  szerda Dorottya, Dóra, Titanilla 
7.  csütörtök Tódor, Rómeó 
8.  péntek Aranka, Jutocsa 
9.  szombat Abigél, Alex 
10.  vasárnap Elvira 
11.  hétfő Bertold, Marietta 
12.  kedd Lídia, Lívia 
13.  szerda Ella, Linda 
14.  csütörtök Bálint, Valentin 
15.  péntek Kolos, Georgina, Gina 
16.  szombat Julianna, Lilla 
17.  vasárnap Donát 
18.  hétfő Bernadett 
19.  kedd Zsuzsanna 
20.  szerda Aladár, Álmos 
21.  csütörtök Eleonóra, Norina 
22.  péntek Gerzson, Zétény 
23.  szombat Alfréd, Mirtill 
24.  vasárnap Mátyás 
25.  hétfő Géza, Alexander 
26.  kedd Edina, Szvetlána 
27.  szerda Ákos, Bátor 
28.  csütörtök Elemér 

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

Nevezetes napok: 
Évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 
www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, annak 
szabad átvételével és lehivatkozásával készítettük! 
 
február 1. Évfordulóink: 
• 13 éve, 2000. február 1-jén érte el a Tiszát a romániai 

„Aurul” vállalat okozta ciánszennyezés, mely óriási 
környezeti katasztrófához vezetett. 2000. júniusa óta 
február 1. a „Tisza élővilágának emléknapja” . 

 

 
• 67 éve, 1946-ban a Nemzetgyűlés elfogadta a 

Magyarországot köztársasággá kinyilvánító 1946 évi I. 
törvénycikket, Tildy Zoltánt a köztársaság elnökévé 
választották, majd a Nemzetgyűlés elnöke, Nagy Ferenc 
az Országház főbejáratánál kikiáltotta a Magyar 
Köztársaságot. 

• 37 éve, 1976-ban elhunyt Werner Heisenberg Nobel-
díjas német fizikus, a kvantum-mechanika egyik 
megalapítója (* 1901). 

 
február 2. Évfordulóink 
• 143 éve, 1871-ben elhunyt Báró Eötvös József író, az 

első magyar kultuszminiszter, az MTA és a Kisfaludy 
Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja (* 1813). 

• 106 éve, 1907-ben hunyt el Dmitrij Ivanovics 
Mengyelejev orosz kémikus, a kémiai elemek 
periódusos rendszerének kidolgozója (* 1834). 

 
február 3. Évfordulóink 
• 123 éve, 1890. február 3-án született Kner Imre  

könyvművész, Kner Izidor fia, a magyar könyvkiadás és 
nyomdászat kimagasló egyénisége († 1945). 

• 103 éve, 1910. február 3-án Lóczy Lajos indítványára a 
Magyarhoni Földtani Társulat választmányi ülésén 
megalakult a barlangkutató bizottság, a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat elődszervezete. 

• 132 éve, 1881-ben született Galamb József konstruktőr, 
a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell 
egyik megalkotója († 1955). 

• 47 éve, 1966-ban a Luna–9 szovjet holdszonda – első 
automatikus űrállomásként – leszállt a Hold felszínére; 
a Viharok óceánjában landolt, és felvételeket készített a 
felszínről. 
 

február 4. Évfordulóink 
• 133 éve, 1880. február 4-én született Káplány Géza, a 

magyar könyvtáros szakma korszakos alakja, a 
Technológiai Könyvtár igazgatója, az Egyetemes 
Tizedes Osztályozás (ETO) hazai meghonosítója, a 
műszaki szakbibli-ográfia atyja, a könyvtáros-képzés 
iskolateremtő egyénisége († 1952). 

• 147 éve, 1866. február 4-én 
Hollán Ernő hívására, a Magyar Tudományos 
Akadémia földszinti, Kisfaludy termében tették meg a 
„a technikai ügy anyagi és szellemi értékeit előmozdító” 

  

 

GGGÉÉÉPPPIIIPPPAAARRRTTTT  
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 „Tudományos Egyesület” megalaku-lásához vezető 
kezdeményező lépéseket a magyar műszaki és 
tudományos élet reprezentánsai, köztük: Sztoczek 
József, a Műegyetem rektora, Szily Kálmán 
műegyetemi tanár , Ybl Miklós, Feszl Frigyes, 
Szkalnitzky Antal építészek, Kauser Lipót, Lechner 
Gyula, Reitter Ferenc mérnökök, Schlick Ignác 
vasgyáros, azzal, hogy folyamodványt írtak a 
Helytartótanácshoz, amelyben „…a technikai ügy 
anyagi és szellemi értékeit előmozdító…” Magyar 
Technikai Egyesület szervezetének megalapítását célzó 
közgyűlés engedélyezését kérték, mellékelve az 
előkészített alapszabály tervezetét.  

(Forrás: Hajós György: „Alakuló közgyűlés a XIX. 
században” Mérnökújság 2006. november) 

(lásd: a 8.sz. oldalon közölt megemlékezést!) 
• 83 éve, 1930. február 4-én született Dr. Michelberger 

Pál Széchenyi-díjas gépész-mérnök, akadémikus, 
egyetemi tanár, többek között betöltötte a Műegyetem 
rektori, az MTA alelnöki, az MTESZ elnöki, a FISITA 
elnöki, az Ikarus főkonstruktőri tisztjét. 

• 68 éve, 1945. február 4-11. között tartották meg 
Roosevelt, Sztálin és Churchill vezetésével az Egyesült 
Államok, Szovjetunió és Nagy-Britannia a Jaltai 
konferenciát a Második világháború befejezéséről, a 
háború utáni rendezésről és az Egyesült Nemzetek 
Szervezete megalapításáról. 

• 103 éve, 1911-ben született Püski Sándor magyar 
könyvkiadó, a nemzeti irodalom mentora († 2009). 

• 67 éve, 1946-ban, a február 1-jén kikiáltott Magyar 
Köztársaság köztársasági elnöke, Tildy Zoltán  e napon 
Nagy Ferencet nevezte ki miniszterelnökké. 

• 21 éve, 1992-ben ezen a napon írták alá  a Maastrichti 
szerződést, azaz a szerződést az Európai Unió 
létrehozásáról. 

• 111 éve, 1902-ben született Charles Lindbergh 
amerikai pilóta, író, feltaláló, felfedező és társadalmi 
aktivista († 1974). 

 
február 5. Évfordulóink 
• 203 éve, 1810. február 5. –én meghalt Ráth Mátyás 

újságíró, az első magyar újság, a „Magyar Hírmondó”  
szerkesztője. 

• 42 éve, 1971-ben az Apollo-14 Antares nevű 
holdkompja leszállt a Holdra. 

 
február 6. Évfordulóink 
• 67 éve, 1946-ban Bay Zoltán és munkatársai az 

Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában készített 
rádiólokátor segítségével radar-visszhangot fogtak fel a 
Holdról, és sikeres kísérletükkel megalapozták a 
radarcsillagászat fejlődését. 

• 195 éve, 1817-ben született Trefort Ágoston 
művelődéspolitikus, miniszter, az MTA tagja († 1888). 
Trefort Ágoston folytatta az Eötvös által megkezdett 
állami közép ipartanoda szervezésének munkáját, és 
megbízta Gönczy Pál miniszteri tanácsost és Stoczek 
József műegyetemi tanárt és rektort, hogy dolgozzák ki 
az intézet szervezeti szabályzatát és tantervét.  

február 7. Évfordulóink 
• 93 éve, 1920. február 7. Záhonyban megszületett Dr. 

Béres József tudományos kutató, a „Béres csepp” 
megalkotója 

• 106 éve, 1906-ban született Oleg Antonov szovjet-orosz 
mérnök, repülőgép-konstruktőr, a róla elnevezett kijevi 
Antonov Tervezőiroda alapítója († 1984).] 

 
február 8. Évfordulóink 
• 55 éve, 1957-ben hunyt el Neumann János magyar 

matematikus, a kvantummechanika klasszikusa, a 
játékelmélet megalapítója, a számítógépek atyja (* 
1903). 

 
február 9. Évfordulóink 
• 235 éve, 1775. február 9-én született Bolyai Farkas 

magyar matematikus, fizikus, polihisztor, professzor, 
akadémikus, a Tentamen és más jelentős művek 
szerzője, kiadója, a világhírűvé lett Bolyai János apja 
és nevelője († 1856). 

• 130 éve, 1880. február 9-én született Fejér Lipót , 
iskolateremtő magyar matematikus, az MTA tagja († 
1959). 

• 55 éve, 1957-ben hunyt el Horthy Miklós  
Magyarország kormányzója (* 1868). 

• 35 éve, 1977-ben hunyt el Szergej Vlagyimirovics 
Iljusin  szovjet mérnök, az Iljusin (vagy röviden IL- ) 
repülőgépek névadó főtervezője (* 1894). 

 
február 10. Évfordulóink 
• 205 éve, 1807-ben született Batthyány Lajos gróf, az 

1847. március 15-én alapított Ellenzéki Párt első elnöke, 
az utolsó rendi Országgyűlés felső házában az ellenzék 
vezére, Magyarország első alkotmányos miniszter-
elnöke, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
egyik legnagyobb vértanú hőse († 1849). 

• 90 éve, 1922-ben született Göncz Árpád író, műfordító, 
két cikluson át, 1990 és 2000 között az 1989. október 
23-án kikiáltott új Magyar Köztársaság első elnöke. 

 
február 11. Évfordulóink 
• 363 éve, Stockholmban, 1650. február 11-én hunyt el 

René Descartes francia filozófus, természetkutató és 
matematikus, az analitikus geometria egyik 
megalapítója; (* 1596). 

• (120 éve történt) 1893. február 11.-én A két tudós 
gépészmérnök Bánki Donát műegyetemi tanár és 
munkatársa, Csonka János bejelentették 
szabadalmukat, a világ első porlasztóját (karburátor), 
amelyet 1891 folyamán készítettek el.  

• 65 éve, 1945. február 11-én ért véget Roosevelt, Sztálin 
és Churchill vezetésével, az Egyesült Államok, a 
Szovjetunió és Nagy-Britannia részvételével a Jaltai 
konferencia, melyen döntöttek a Második világháború 
befejezéséről, Európa háború utáni rendezéséről és az 
Egyesült Nemzetek Szervezete megalapításáról. 

• 165 éve, 1847február 11-én született a „Menlo parki 
varázsló”, Thomas Alva Edison amerikai feltaláló († 
1931). 
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február 12. Évfordulóink 
• 72 éve, 1941-ben kerül először klinikai felhasználásra a 

penicilin, amelyet a skót Alexander Felming fedezett 
fel 1928-ban, az ausztrál Howard Florey izolált a német 
Ernst Chain és az angol Norman Heatley kollegáival, a 
második világháború alatt került tömeges alkalmazásra, 
és 1945-ben Nobel-díjjal jutalmaztatott. 

• 52 éve, 1961-ben Bajkonurból  elindították az első 
Vénusz-szondát, a Venyera-1-et, a szovjet Venyera-
program első űrszondáját (egy héttel az indítás után, 2 
millió km távolságban a kapcsolat megszakadt). 

• 12 éve, 2001-ben a NEAR Shoemaker űrszonda 
leszállt az Eros földsúroló kisbolygó felszínére, s utána 
napokig működőképes maradt. 

 
február 13. Évfordulóink 
• 65 éve, 1945. február 13-án ért véget Budapest 

ostroma, a szovjet csapatok ezzel a győzelemmel 
felszabadították a magyar fővárost az 1944. március 
19.-i német megszállás alól. 

• 65 éve, 1945. február 13-án a brit és az amerikai légierő 
megkezdte a menekültekkel zsúfolt, védte-len Drezda 
háromnapos szőnyegbombázását. 

a város központja teljesen megsemmisült, a foszforos 
bombákkal előidézett tűzvészben védtelen polgárok 
tízezrei vesztették életüket. 

• 15 éve, 1997-ben hunyt el id. Rubik Ern ő magyar 
pilóta, Kossuth-díjas gépészmérnök, a Rubik-kockát 
feltaláló Rubik Ernő édesapja (* 1910). 

 
február 14. Évfordulóink 
• (23 éve történt), 1990. február 14.-én a Voyager 1 

űrszonda fényképet készített az egész naprendszerről. 
• 136 éve, 1876-ban Alexander Graham Bell Skóciából 

származó amerikai fiziológus és a chicagói Elisha Gray 
feltalálók egymástól függetlenül szabadalmat 
jelentettek be a telefonra. 

• 66 éve, 1946-ban készült el az ENIAC  (angolul 
Electronic Numerical Integrator And Computer), 
hivatalosan az első programozható, elektronikus, 
digitális számítógép. 

• 56 éve, 1956-ban Moszkvában megkezdődött az SZKP 
február 25-ig tartó történelmi jelentőségű XX. 
kongresszusa. 

• 185 éve, 1827-ben született Temesvárott Schmidt 
Ferenc, a müncheni műegyetemen végzett 
építészmérnök, Bolyai Farkas és Bolyai János alakja 
és életműve megismertetésének nemzetközi úttörője 
(† 1901). 

 
1893. február 15. Évfordulóink 
• (120 éve történt), 1893. február 15.-én kezdte meg 

rendszeres adásait Budapesten a „Telefonhírmondó” , a 
rádió elődje, Puskás Tivadar találmánya. 

• 155 éve, 1855. február 15-én hunyt el Teleki József 
gróf nyelvész, történész, jogász, az MTA  társalapítója, 
első elnöke, az MTA Könyvtárának megalapítója,  
 

 
 

Erdélyország főkormányzója, a Hunyadiak, s így a 
reneszánsz korának kiemelkedő történetírója, a 
Hunyadiak kora Magyarországon című kötet-sorozat 
szerzője (* 1790). 

• 130 éve, 1880. február 15-én hunyt el Fischer Mór 
porcelánfestő, a herendi porcelángyártás 
felvirágoztatója (* 1799). 

• 41 éve, 1971-ben a brit Egyesült Királyság a font 
sterlinges pénzrendszerben áttért a tízes számrendszer 
használatára; erre emlékeztet a jeles napok sorában a 
„ Decimal Day”. 

• 21 éve, 1991-ben tartották a Visegrádi Találkozót 
Antall József magyar miniszterelnök, Lech Wałęsa 
lengyel és Václav Havel csehszlovák köztársasági 
elnökök részvételével. 

 
február 16. Évfordulóink 
• 1600. február 16.-án (413 éve történt), Rómában, a 

Campo dei Fiorin felállított máglyán elégették a 
korszak legnagyobb filozófusát, Giordano Brunot  
(eredeti nevén: Filippo Bruno). 

• 190 éve, 1822-ben született Francis Galton angol 
polihisztor, felfedező, feltaláló, antropológus, 
földrajztudós, meteorológus († 1911). 

• 75 éve, 1937-ben kapott szabadalmi oltalmat Wallace 
Carothers találmánya, a nylon (magyarosan: nejlon) 

• 35 éve, 1977-ben Solton felavatták az új rádióadót, 
amely a Kossuth rádió adásait sugározza. 

• 1740. február 16.-án (273 éve történt), megszületett 
Giambattista Bodoni nyomdász és betűmetsző, a 
klasszicizmus legnagyobb nyomdásza, a világ talán 
leghíresebb betűmetszője. 

 
február 17. Évfordulóink 
• 46 éve, 1966-ban hunyt el Alfred P. Sloan, a General 

Motors elnöke és vezérigazgatója 1923-1956 között  
(* 1875). 

• 16 éve, 1996-ban a NASA elindította a NEAR (Near 
Earth Asteroid Rendezvous) űrszondát az  
Eros kisbolygóhoz, a Discovery-program részeként. 

• 145 éve, 1867-ben ezen a napon kérte fel Ferenc József 
Deák Ferenc ajánlására Andrássy Gyulát, hogy a 
kiegyezés értelmében alakítsa meg kormányát, egyben 
a Szemere-kormány (1849) óta az első felelős magyar 
minisztériumot. 

 
február. 18. Évfordulóink 
• 45 éve, 1967-ben hunyt el Robert Oppenheimer 

amerikai fizikus az „atombomba atyja” (* 1904). 
• 35 éve, 1977-ben az Enterprise űrrepül őgép megtette 

első repülését egyelőre még csak a Föld légterében, egy 
módosított Boeing 747-es (Shuttle Carrier Aircraft) 
tetejéről indulva 

 
február 19. Évfordulóink 
• 96 éve, 1916-ban hunyt el Ernst Mach osztrák 

filozófus és fizikus, a Mach-szám névadója (* 1838). 
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• 36 éve, 1976-ban az Egyesült Államok fellőtte a 
tengerhajózás távközlését szolgáló Marisat–1 nevű 
távközlési műholdat. 

• 26 éve, 1986-ban a Szovjetunió Proton 
hordozórakétával elindította a Mir űrállomás első 
elemét, a központi modult. 

•  63. éve, 1949. február 19.-én alakult meg a Gépipari 
Tudományos Egyesület. Első elnöke Bíró Ferenc, 
alelnöke: Pattantyús Ábrahám Géza volt. 

 (lásd: az 5. sz. oldalon található írásunkat!) 
 
február 20. Évfordulóink 
• 163 éve, 1845. február 20-án megalakult a Magyar 

Iparegyesület mechanikai szakosz-tálya, amelynek 
elnökévé Jedlik Ányost választották. 

• 50 éve, 1962-ben John Glenn az első amerikai űrhajós, 
megkerülte a Földet. 

• 40 éve, 1972-ben hunyt el Maria Goeppert-Mayer 
német születésű amerikai fizikus, az 1963. évi fizikai  
Nobel-díj kitüntetettje , melyet Wigner Jenő mellett 
Johannes Hans Daniel Jensennel megosztva kapott (* 
1906). 

 
február 21. Évfordulóink 
• 100 éve, 1912-ben hunyt el Osborne Reynolds ír 

születésű angol mérnök, fizikus, matematikus, a 
Reynolds-számot róla nevezték el (* 1842). 

• 100 éve, 1912-ben született Hajós György magyar 
matematikus, az MTA tagja († 1972). 

 
február 22. Évfordulók 
• 36 éve, 1976-ban hunyt el Polányi Mihály  magyar–brit 

tudós, fizikokémikus, közgazdász és filozófus; Polányi 
Károly közgazdász testvére, az 1986-ban Nobel-díjjal  
kitüntetett Polányi János apja (* 1891). 

• 500 éve, 1512-ben hunyt el Amerigo Vespucci itáliai 
utazó, felfedező, Amerika névadója (* 1451). 

• 380 éve, 1632-ben Firenzében megjelent Galileo 
Galilei „Dialogo: sopra i due massimi sistemi del 
mondo tolemaico, e copernicano” (Párbeszédek: a két 
legnagyobb világrendszerről, a ptolemájosziról és a 
kopernikusziról) című mű sorsfordító műve. 

• 280 éve, 1732-ben született George Washington 
tábornok, az amerikai függetlenségi háború hőse, 1789–
1797-ig az Egyesült Államok első elnöke († 1799). 
 

február 23. Évfordulók 
• 158 éve, 1855. február 23-án hunyt el Carl Friedrich 

Gauss német természettudós és "princeps mathema-
ticorum", a világ matematikusainak fejedelme, Bolyai 
Farkas életre szóló barátja (* 1777). 

 

• 66 éve, 1947-ben alakult meg a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (angolul Internati-onal 
Organization for Standardization, röviden ISO); 
központja Genfben, Svájcban található. 

 
február 24. Évfordulók 
• 143 éve, 1871-ben jelent meg Londonban Charles 

Darwin  „Az ember származása és a nemek 
kiválasztódása” című műve. 

• 263 éve, 1750. február 24-én született Révai Miklós 
nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti 
nyelvészet megalapítója, 223 éve, 1790-ben a Magyar 
Tudós Társaság törvényes megalapításának 
kezdeményezője († 1807). 

• 198 éve, 1815. február 24-én hunyt el Robert Fulton 
amerikai feltaláló, a gőzhajó megalkotója (* 1765). 

• 148 éve, 1865. február 24-én tartották az Akadémia 
szabadságharc utáni első nyilvános ülését az addigra 
megépült tudomány palotájában. 

• 58 éve, 1955. február 24-én született Steve Jobs 
(Steven Paul Jobs), az Apple társalapítója és 
vezérigazgatója, az informatikai és a szórakoztató ipar 
egyik ismert alakja, aki két éve hunyt el. († 2011). 

 
február 25. Évfordulók 
• 40 éve, 1970. február 25-én hunyt el Hevesi Gyula 

vegyészmérnök, akadémikus, a tudományos-műszaki 
tájékoztatás egyik úttörője (* 1890). 

• 111 éve, 1901-ben született Rados Kornél mérnök, 
műegyetemi tanár, a Magyar Építőművészek 
Szövetsége, az Urbanisztikai Társaság és az 
Építőipari Tudományos Egyesület alapító tagj 50 éve, 
1960. február 27-én hunyt el Asboth Oszkár magyar 
mérnök, helikopter konstruktőr (* 1891).a († 1985). 

• 21 éve, 1991-ben Budapesten aláírták a Varsói 
Szerződés április 1-jei megszüntetéséről szóló 
megállapodást. 
 

február 26. Évfordulók 
• 65 éve, 1947-ben hunyt el Tihanyi Kálmán  magyar 

fizikus, feltaláló (* 1897). 
• 46 éve, 1966-ban startolt az AS–201 (Apollo–Saturn–

201), az amerikai Apollo-program első személyzet 
nélküli repülése, melynek keretében először indították 
a Saturn-1B hordozórakétát és az Apollo űrhajót. 

 
február 27. Évfordulók 
• 50 éve, 1960. február 27-én hunyt el Asboth Oszkár 

magyar mérnök, helikopter konstruktőr (* 1891). 
 
február 29. Évfordulók 
• 150 éve, 1860. február 29-én született Herman 

Hollerith  amerikai mérnök, feltaláló († 1929). 
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MEGEMLÉKEZÉS A GTE 1949-BEN TÖRTÉNT ALAPÍTÁSÁRÓL 

 
 
1949. február 19.-én ünnepli alapításának 63. évfordulóját 
a Gépipari Tudományos Egyesület. Az alapítás fő irányítója 
Pattantyús Ábrahám Géza akadémikus, nemzetközileg 
elismert egyetemi tanár volt, aki a Magyar Mérnök- és 
Építész Egylet Választmánya tisztikarának 1934-37-ig volt 
tagja, 1941-től három éven át volt az „Egylet” „Gépészeti, 
Gyáripari és Elektrotechnikai” Szakosztályának elnöke. A 
GTE alapításának fontos előzménye volt, hogy a második 
világháború alatt a fasiszta nyilas-uralom, a felszabadulás 
után pedig a kommunista hatalom egyaránt megszüntette a 
magyar mérnöktársadalmat összefogó Magyar Mérnök és 
Építész Egyletet. Szükség volt tehát egy új összefogó 
szervezetre, amely átveszi az időközben megszüntetett 
mérnök szakszervezetek funkcióit is. Így jött létre 1948-ban, 
Péter-Pál napján a MTESZ, és így jöhetett létre az 1949-ben 
megalakult Gépipari Tudományos Egyesület, amelynek 
Pattantyús Ábrahám Géza, az alelnöke lett. Történelmi 
fontosságú volt –és erre ma is emlékezni kell –, hogy az 
alapszabály (7) paragrafusa szerint „…Az Egyesület 
alapítási éve 1949. Az Egyesület az 1867-ben alapított 
Magyar Mérnök Egylet (1872 óta Magyar Mérnök és 
Építészegyesület) hagyományainak örököse, és különösen 
a Gépészeti és Gyáripari Szakosztályok tevékenységének 
folytatója.   …”  Ezzel a GTE az egyetlen műszaki és 
természettudományi egyesület, amely alapszabályában 
fogalmazza meg a múltbéli hagyományok örökségének 
felvállalását és folytatását. 
 
Az 1949-ben újjáalapított Gépipari Tudományos Egyesület 
számára a 2013. év a reményteljesen elkövetkezendő 65. 
„vasjubileumra” való felkészülés kezdeti éve lesz, úgy, ahogy 
a magunk mögött hagyott, 2012. év a GTE szemszögéből 
nézve, a jogelődnek tekintett, a Hollán Ernő és társai által 
1867-ben létrehozott Magyar Mérnök és Építész Egyesület 
III. Gépészeti és Gyáripari Szakosztályának, a megalakulás 
145. évében [1.] 1 a múltra való szolid visszaemlékezést 
jelentette. 2012-ben volt Terplán Zénó halálának 
(2002.január16.) 10. évfordulója; Csonka János 
születésének (1852. január 22., Szeged –1939. október 27., 
Budapest) 160. évfordulója, Bánki Donát elhunytának 
(1922. augusztus 1.) 90. évfordulója, Gillemot László 
születésének (1912.október 7.) 100. évfordulója és Dr. 
Hatvani József (1926-1987) professzor halálának 25. 
évfordulója is. A régi dicsőség felidézése okán emlékezni, 
hagyományt teremteni a mai nemzedék dolga, amely 
emlékezés nem akarja kisajátítani a múltat, ellenkezőleg, a 
hagyományokat egymásra építeni, az utódok munkáját 
egymásra utalni, mindebből Egyesületünk és mérnök 
társadalmunk jövőbeni elismerésének, szebb jövőbe vetett 
hite, reménye táplálkozhat. A múltra visszatekinteni, ebből jó  
példát és erőt meríteni, majd a jövőbe előremutatóan úgy 
 

                                                           
1 [1.] Dr. Nagy Ferenc: „A hatvan éves MTESZ jubileumi 
évkönyve”  BETTER Kiadó, Budapest, 2008. HU ISBN 
978-963-86233-6-2 

építkezni, hogy követendő példát mutatva, a jövő nemzedékét 
képessé tenni nagyot álmodni, ez a mi a kötelességünk: 
 
 „…Messze jövendővel, komolyan vess össze jelenkort, 

hass, alkoss, gyarapíts, s a Haza fényre derül!...” 
 
Örömünkre szolgál, hogy idézhetünk „A hatvan éves 
METESZ jubileumi évkönyve” [1.] című munkából, 
amelynek szerkesztője Dr. Nagy Ferenc, és amelyből 
megismerhettük, hogy Dr. Pattantyús Ábrahám Géza „A 
mérnökök nevelése és továbbképzése” c. előadásának 
zárószavában, a mérnöktovábbképzés ügyét és 
szükségességét felvetve, az 1931. évi III. Magyar Országos 
Mérnökkongresszuson [1.] elmondott gondolatait: „…kérem 
a Mindenható áldását tanár, diák és társadalom e vállvetett, 
nemzetnevelő munkájára, amely valóra váltani hivatott a 
legnagyobb magyar mérnök (kiemelés Dr. Nagy Ferenctől: 
gróf Széchenyi István) jóslatát:  

„Magyarország nem volt, hanem lesz!”…”  

Pattantyús Ábrahám Géza is vallotta, hogy a múltra 
visszatekinteni, és abból jó példát mutatva, hagyományt 
teremteni, a mindenkori nemzedékek elengedhetetlen 
feladata. Hiszen az emberek becsülik az állandóságot, és 
értéknek tekintik azt, ami régóta változatlan. Az emberi 
életben, ha boldogok akarunk lenni, meg kell találnunk az 
arányokat a bevált értékek megőrzése és az új értékekre való 
nyitottság között, ezt kell eldöntenie magában mindenkinek 
saját boldogulása, és nemzeti méretekben az egész 
társadalomnak is, az ország boldogulásaérdekében. 
 
„…Amikor kitántorgott Amerikába másfélmillió 
emeberünk…”, Bánki Donát [2.] 2 ezt kötötte a kényszerből 
távozók lelkére: „…Hazánk a közeli jövőben csak kevés 
számú mérnököt foglalkoztathat, sokan külföldön lesznek 
kénytelenek a jobb időket bevárni, amelyek eljövetelében 
szent hittel kell bíznunk, amikor itthon is megélhet a hazának 
minden fia. A külföldre szoruló fiatal mérnökgenerációnak  
híven kell ápolni a magyar technikusok eddig megalapozot  jó 
hírét és nem munkaerejének olcsó bérbeadásával, hanem 
képzettségével és tudásával kell boldogulását keresnie.   …”  
 
A 2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja (2012. június 
4-7.) rendezvénysorozaton a Parlamentben hangzott el Dr. 
Michelberger Pál akadémikus „Tudomány-oktatás-
gazdaság” című előadása, amelyben a már idézett Dr. 
Pattantyús Ábrahám Géza 1931. évi Mérnökkongresszuson 
elmondott gondolataival [1.] : ”…művelt társadalmunk a 
mérnök munkáját csak romantikus vonatkozásaiban ismeri, 
de sem a technikai kutatás céljával és jelentőségével, sem a 
mérnöki alkotó- és szervező- munka lényegével, feladataival 
és eszközeivel nincsen tisztában. Ne csodálkozzunk tehát 

                                                           
2  [2.] Dr. Nagy Ferenc:”Magyarok a természettudomány és 

a technika történetében II.  
MVSZ, MTESZ, MTA, BME, OMIK 1989. 
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azon, hogy a mérnöki munka megbecsülése, a fokozott 
mérnöki felelősségtudás értékelése nem ment még át a 
magyar társadalom vérébe.  …”. teljesen összecsengő 
következtetést vont le napjainkra vonatkozóan is. 
 

 
 

Dr. Pattantyús Ábrahám Géza 
megjelent:  László György [3.]  3 
„Ferencvárosi Kalendárium 2010.” című írásaiban 
(ISSN 1788-3512) /35-38. old. 

 
Pattantyús Ábrahám Géza 1885. december 11-én született 
Selmecbányán, így 2010-ben ünnepeltük születésének 125. 
évfordulóját. Az örmény származású Pattantyús Ábrahám 
Géza Illaván járt elemi iskolába, 1903-ban Budapesten 
érettségizett a katolikus főgimnáziumban, majd 1907-ben 
gépészmérnöki oklevelet szerzett a Királyi József 
Műegyetemen. Ezután Zipernowszky professzor mellé 
került tanársegédnek, az Elektrotechnika Tanszékre.  
 
1910-ben Ganz-gyári ösztöndíjjal tanulmányutat tett 
Németországba, Angliába, Belgiumba és az Egyesület 
Államokba. Hazatérte után 1911-ben benyújtotta az 
„Elektromos hengerjáratok üzemének vizsálata gyorsulások 
alapján” című doktori értekezését, amellyel 1912-ben 
megszerezte a doktori címet. Ettől kezdve folyamatosan 
oktatott a Királyi József Műegyetemen. 1912-től a II. 
Gépszerkezeti Tanszék adjunktusaként tevékenykedett, ahol 
Hermann Miksa professzor mellett a „Gépelemek” és az 
„Emelőgépek” szerkesztési gyakorlatait vezette, majd 1918-

                                                           
3  [3.] László György 

„Ferencvárosi Kalendárium 2010.” című írásaiban 
(ISSN 1788-3512) /35-38. old. 

 

tól  meghívott előadó volt a „Gépelemek”, azután az 
„Emelőgépek” tárgyból.  1921-ben kapott műegyetemi 
magántanári címet az „Elektromos üzemű felvonók és 
energiakiegyenlítő szerkezetek” című előadás megtartása 
után. 1926-ban műegyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá 
nevezték ki, a III. sz. Gépszerkezettani (hidrogépek és 
szállítóberendezések) Tanszéken, Bánki Donát (1922) 
halála után hosszú ideig nem töltötték be professzori állását. 
1930 szeptemberében nevezték ki Pattantyús-Ábrahám Gézát 
Bánki Donát utódjául a III. Gépszerkezettani Tanszékre és 
nyilvános rendes tanári kinevezést kapott, miközben átvette a 
tanszék vezetését. Ettől kezdve haláláig volt a tanszék 
vezetője. 
 
Pattantyús Ábrahám Géza emberi tulajdonságaiból külön ki 
kell emelni szerénységét, szorgalmát és emberségét. Úgy 
tudott meghatározó személyiség lenni, hogy minden 
megnyilvánulásán átsugárzott a szerénység. Szorgalmát 
hatalmas szakírói tevékenysége igazolja. Emberségét a 
diákokhoz fűződő közvetlen viszonya jellemezte. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint „Patyi bácsi” beceneve. Szakmailag 
meghatározó tulajdonsága a sokoldalúság.  
 
Kíváló mérnök volt, amit számos konstrukciója, 
szabadalma, szakértői tevékenysége jellemez. Egyetemi 
tanárként elmondható róla, hogy méltó folytatója volt Bánki 
Donát tevékenységének. Mint pedagógus is maradandót 
alkotott a „Pattantyús iskola” megteremtésével. Pattantyús 
Ábrahám Géza 1912-1956-ig terjedő egyetemi oktatói 
tevékenységét is a sokoldalúság jellemezte, az általa oktatott 
tantárgyak a Gépelemek, Emelőgépek, Általános Géptan, 
Vízgépek, Szállítógépek és Emelőberendezések voltak.  
 
1931. április 19-én és 20-án megtartott III. Magyar 
Országos Mérnökkongresszuson „A mérnökök nevelése és 
képzése” címmel megtartott előadásában kiemelte a 
mérnökök szervezett továbbképzésének fontosságát, amelyt a 
kongresszus elfogadott határozatában is megfogalmaztak: 
„…A Mérnökkongresszus …szükségesnek tartja a 
Műegyetemen továbbképző előadássorozatok és 
tanfolyamok szervezését és azok szövegének műegyetemi 
kiadványok alakjában való időszakos közzétételét.   …”  
 
Sokoldalúsága nemcsak szakmailag mutatkozott meg. 
Kitűnően zongorázott, jelentős közéleti tevékenységében 
pedig nem a szereplési lehetőséget kereste, hanem a hatékony 
működést választotta. Nagyon sokat foglalkozott a 
műegyetemi oktatás módszertanával. Ebbeli felfogását a 
Magyar Mrnök és Építész Egylet 1931. október 17-i 
szakosztályi gyűlésén tartott előadásában foglalta össze. 
Nagyon röviden, a specialisták kibocsátását segítő német 
felfogással szemben azt vallotta, hogy „…Műegyetemünk 
kezdettől fogva mindvégig kitartott a másik irányzat mellett, 
amely abból az elvből indul ki, hogy minden mérnöki 
részlettudásnak gyökere a mélyen megalapozott és a 
gyakorlat követelményeit mindenkor szemmel tartó elméleti 
kiképzés.   …” Humánus szemléletét is mutatja a Zielinski  
professzortól átvett és oktatói tevékenységében mindvégig 
követett elv, hogy „…a tanár tartsa első kötelességének és  
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legmagasabb ambíciójának az előadott sarkigazságok 
megértésére vezető legegyszerűbb és legrövidebb út keresését 
és megtalálását.   …” Ars poétikája még a következő 
idézettel egészíthető ki: „…Ereszkedjék le a tanár 
tárgyalásának módjával hallgatóinak nívójára, és ne féltse 
emiatt előadásának tudományos nimbuszát, mert ne fedje el 
soha, hogy előadásának tudományos színvonala nem száll 
alább azzal, hogy őt a hallgatói megértik.   …” 
 
Jelentős szakírói tevékenységére jellemző a Dr. Terplán 
Zénó által készített, a GTE gondozásában kiadott, Pattantyús 
Ábrahám Géza születésének 100 éves évfordulójára 
megjelent kiadványban, a bibliográfia 12 oldalt tesz ki.  
Számos kiváló egyetemi tankönyve közül kiemelkedik „A 
Gépek Üzemtana”, amely 7 kiadást élt meg. De népszerű és 
sokak által kedvelt atnkönyv volt az „Emelőberendezések”, 
„Általános Géptan”, „Hidrogépek üzemtana és szerkezettana 
I.; II.; III.”, „Szállítóberendezések üzemtana és 
szerkezettana”. Ide tartozik a Mérnök Továbbképző 
Intézetnek írt számos könyve, amelyek közüól külön ki kell 
emelni az „Áramlástan” című könyvét. Az ő nevéhez, mint 
kezdeményezőhöz és főszerkesztőhöz fűződik a „Gépészeti 
Zsebkönyv”. 
 
Igen jelentős volt Pattantyús Ábrahám Géza mérnöki 
tevékenysége, ami már külföldi tanulmányútjáról történő 
hazatérése után azzal kezdődött, hogy 1910-ben 
megalapította a „Pattantyús Ábrahám Géza és Társa” céget, 
majd 1920-tól társként vett részt az „Esső és Társai” cégben. 
Szakirodalmi tevékenységének része az 1946-tól betöltött 
főszerkesztői szerepe a „Magyar Technika” folyóiratnál.  
A tanszéken folyó kutatási tevékenységből kiemelkednek 
Pattantyús Tanár úr szárnylapátos vízgépekkel kapcsolatos 
kutatásai, különösen a kavitációra vonatkozóak. 
 
Pattantyús Ábrahám Géza méltatása korlátozott lenne 
közéleti szereplésének bemutatása nélkül. A Magyar 
Mérnök- és Építész Egylet Választmánya tisztikarának 1934-
37-ig volt tagja, 1941-től három éven át volt az Egylet 
„Gépészeti, Gyáripari és Elektrotechnikai Szakosztályának” 
elnöke. Az „Egyletnek” a második világháborót követő 
megszűnése után az 1949-ben megalakult Gépipari 
Tudományos Egyesületnek alelnöke lett, és a GTE 
vezetésében haláláig a tőle megszokott tevékenységgel vett 
részt. 
 
A sokirányú érdeklődés és sokoldalú tehetség, a közélethez 
való vonzódás kiváló pédája a Műegyetemi Zenekar 
tenárelnökeként végzett tevékenysége, amelyről a zenekar 
1957. június 17-ijubileumi emlékhangversenye meghívójában 
a Műegyetemi Zenekar történetéről szólórésze így emlékezik: 
„…Amint Zenekarunk 60 éves múltja első feélnek sikerei 
Tőtössy professzor nevéhez fűződnek, úgy kapcsolhatjuk össze 
az utolsó 30 év történetét Dr. Pattantyús Ábrahám Géza 
Kossuth-díjas professzor nevével. Ő volt az, aki a Tőtössy  
professzor halálát követő visszaesésből a Zenekar életét 
fellendítette, és újabb sikerek felé vezette. A Műegyetemi 
Zenekar létszáma ezekben az években 50 főnél kevesebb 
ritkán volt. A próbák órarend szerű pontossággal folytak. Ha 
valaki nem tudott részt venni az egyik, vagy másik próbán, 

sokszor megesett, hogy Pattantyús professzor beült játszani a 
hiányzó kis technikus helyére. Sőt, a tudós professzor, akinek 
műszaki könyvei ez idő tájt az öt világrészen ismertté tették 
nevét, időt szakított arra is, hogy szükség esetén maga is 
beállt kottát másolni a zenekar számára. Ezen a hatalmas, 
lelkesítő erejű tevékenységen kívül anyagiakban, kottákban, 
és hangszerekben közel 100 ezer Ft értékű volt az a 
támogatás, amelyet Zenekarunk Pattantyús professzornak 
köszönhet.   …” 
 
Még egy tanárelnöki szerep, amelyet 1941-től a 
Műegyetemi Sportrepülő Egyesület élén vállalt. Erről azt 
is tudni kell, hogy itt nem csak motoros- és vitorlázó- repülés 
folyt nemzetközi színvonalon, hanem sportrepülő gépek 
tervezése és gyártása is. Híres gépük az „M22” korlátlanul 
műrepülhető teljesítményű vitorlázó gép volt. A 
Tanárelnökről Holerung Gábor –maga is kiváló sportrepülő 
és oktató – így emlékezik meg: „…Pattantyús Ábrahám Géza 
a budapesti Műegyetem nagyhírű egykori professzora 
nemcsak, mint egyetemi oktató volt kiváló, hanem mint az 
egyetemi ifjúság életének irányítója is kimagasló egyéniség 
volt. Azt vallotta és hirdette, hogy a jövendő mérnökei csak 
akkor lehetnek teljes értékű vezetők, ha nem csak a 
szakmájukban, hanem az élet egyéb területén is megállják a 
helyüket. Ezek a szempontok vezették akkor is, amikor 
elfogadta 1941 őszén a felkínált tanárelnöki tisztséget a 
Műegyetemi Sportrepülő Egyesületnél. Ez a tanárelnöki 
funkció korábban kizárólag reprezentatív tisztségnek 
számított, … de amikor Pattantyús professzor lett a 
tanárelnök, minden megváltozott.   …” Javaslatára és 
irányítása alatt indult meg, természetesen az Ő elnöksége 
alatt, a Ferihegyi repülőtéren felépült üzemben az EMESE 
Repülőgépgyár Rt., ahol szakmunkásképzés is megvalósult. 
Az üzem főmérnöke az akkori fiatal egyetemi oktató, Dr. 
Lettner Ferenc volt, aki a későbbiekben a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékének lett a 
tanszékvezetője.  
 
Pattantyús Ábrahám Géza professzor minden téren kimagasló 
személyiségével járult hozzá kiváló mérnöknemzedékek 
képzéséhez, méltán fémjelezte a magyar felsőfokú 
mérnökképzés új egyetemi professzor-generációját és méltó 
szellemi társa volt, gróf Klébelsberg Kúnónak (1875-1932), 
aki vallás- és közoktatás- ügyi minisztersége alatt, a teljes 
közoktatási reform koncepciójának részeként, felkarolta a 
hazai természet- és műszaki- tudományokat. Klebelsberg a 
közoktatási minisztersége alatt az ún. „szellemtudományok” 
(bölcselet, teológia, jog, történelem) mellett felkarolta a 
természet- és műszaki tudományokat. 1926-ban a József 
Műegyetemen országos kongresszust szervezett, amelyen az 
orvosi, műszaki és mezőgazdasági, tehát a 
természettudományok kutatására munkaprogramot hoztak 
létre. A program végrehajtását kettős szervezet biztosította: 
társadalmi szervezetként a Széchenyi Tudományos Társaság, 
amely a gyárak, ipari és mezőgazdasági üzemek, vállalatok 
adományait használta fel a kutatások támogatására, valamint 
az állami segélyt kezelő Országos Természettudományi Alap 
és Tanács. Ezek a szervezetek 1944-ig több millió pengővel 
segítették a természettudományos és műszaki kutatók 
munkáját. Klebelsberg Kunó érdeme, hogy figyelmet 
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fordított a természettudományok és a műszaki tudományok 
fejlesztésére, és támogatásának is köszönhetők a korszak 
reál-értelmiségének eredményei a villamossági és 
gépiparban, valamint a vegy- és gyógyszeriparban.  
 
Egyik „dédelgetett” terve volt a Lágymányos értéktelen, 
vizenyős területeinek tereprendezése, és egy Boráros térre 
vezető új híd építése; hogy a környéken a Pázmány Péter 
Tudományegyetem (a későbbi ELTE) számára egy egyetemi 
természettudományos telep - egy európai színvonalú 
egyetemközpont - valamint az új Nemzeti Múzeum 
természetrajzi gyűjteménye állhasson. A projektre parlamenti 
felhatalmazást szerzett, azonban a terv a fővárosi politika 
ellenállásán megbukott. Mindenre gondja volt, ami az ő 
hatáskörébe tartozott, ő mentette meg támogatásával az 
akkori Orvos Továbbképzés szakmai szervezet ma is 
prosperáló orgánumát, az Orvosképzés című szakfolyóiratot. 
 
Klébelsberg 1929-ben felvetette a soproni és a budapesti 
mérnökképző intézmények részleges vagy teljes 
összevonását. A részleges fúzió alatt a kohómérnökök 
oktatását szerette volna a Műegyetem gépészmérnöki 
képzésének keretei között megvalósítani. [4.] 4, Az un. 
gazdaság-tudományi jelleg megvalósítása iránti igény pedig 
egyre erőteljesebben jelentkezett a Klébelsberget követő 
miniszternél, Hóman Bálint-nál (1885-1951), akinek 
kormánytagsága alatt az egyetemek fúziója megvalósult. Ez 
az összevonás korszakhatár a magyarországi mérnökképzés 
történetében, hisz a Trianon utáni gazdasági viszonyok új 
feladatokat róttak e trületre is. Az 1934. évi X. tc. alapján 
létrejött a József Nádor Műszaki és Gazdaság-tudományi 
Egyetem 98 tanszékével az ország legnagyobb felsőoktatási 
intézménye lett. 1937-38-ban az egyetem rektora, a 
magyarországi elitképzést meghatározó jog- és földrajz- 
tudós, gróf Teleki Pál (1879-1941), aki ezt követően lett 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, majd 1939. február 16.-
1941. április 3. között Magyarország miniszterelnöke. 
 
A GTE alapítása előtt a Magyar Mérnök és Építész-egyesület 
1867-óta tartó története jelentette a gépészeti és gyáripari- 
mérnökök számára a tudományos és szakmai, közérdekű 
tevékenység színhelyét, mivel „…az egyletben szövetséget 
talált hazai szakerő volt egyedül arra képesítve, hogy 
közérdekű műtani mérnöki kérdésekben az illetékes 
kezdeményezést megtegye, és a fennforgó ügyek felöl 
véleményezzen, végül is ezen társulást kellett olyan 
gyújtóponttá tenni, amelyből a kor színvonalán álló 
szaktudományosság szelleme hazánk minden részébe 
elhasson és a gyakorlatban alkalmazást nyerjen, … az 
irodalomnak, a társas érintkezésnek és az egyleti  
eszmecserének mindazon gyakorlati eszközei által, mik 
az… alapszabályi tervezetben részletezve vannak. …”, 
ahogyan az hasonló megfontolásokból indíttatva céloztatott 
meg Hollán Ernőék által, a magyar mérnök egyesületnek a 
megalapítása Pesten, ahol az a társadalmi és egyletügyi 
kényelem igényeinek megfelelő helyiséget, mai fogalmaink 

                                                           
4 [4.] Dr. Németh József: „A Műegyetemtől a világ-hírig” 

(Képes egyetemtörténet) Budapest, 2005.  
Műegyetemi kiadó ISBN 963 420 812  6 

szerint székhelyet, (Budapest, Reáltanoda u. 13-15.), 
könyvtárat  (1927-re 23 000 kötetes), technikatörténeti 
gyűjteményt (8000 db, a Déli Vasút Igazgatóság Mészáros 
utcai épületében 7 teremben került először kiállításra az 
anyag), sikerült megvalósítaniuk. 
 
 

 
 
Hollán Ernő és a Magyar Mérnök Egylet 
megalakítása 

megjelent:  László György [3.] 5 
„Ferencvárosi Kalendárium 2010.” című írásaiban 
(ISSN 1788-3512) /35-38. old. 

Hollán Ernő életútjának rövid áttekintése: 
Hollán József orvos és Hohl Johanna gyermekeként született, 
Hollán Adolf orvos, miniszteri tanácsos és Hollán Hugó 
katonatiszt öccse. Neje békási Békássy Antónia. A 
gimnáziumot szülővárosában végezte, majd 1839-ben a bécsi 
hadmérnöki akadémiába lépett, melynek csakhamar legjobb 
növendékei közé tartozott. 1844-ben hadnagy, 1846-ban 
főhadnagy lett a hadmérnöki karban. Lembergben 
állomásozott, mikor 1848. június 1-jén századosnak nevezték 
ki a kassai 9-ik honvéd zászlóaljhoz, majd „vörös 
sapkásaival” a vajdasági harctérre vezényelték. 
Fehértemplomnál, majd Szenttamás ostrománál kitűnt 
vitézsége miatt Kossuth Lajos őrnaggyá és hadmérnöki 
főnökké nevezte ki Pétervárad várában. A vár erődítési 
munkálatainak köszönhetően egészen a szabadságharc 
bukásáig kitartott. A világosi fegyverletétel után a vár 
megadta magát, de a katonai becsületnek megfelelő feltételek 
alatt. Hollán szülővárosába tért vissza, ahol csakhamar 
internálták és szoros felügyelet alá helyezték, majd 
bebörtönözték. 1854-ben megnősült. Szabadulása után 
Bécsben talajjavítással kezdett foglalkozni, ekkor írta első 
művét, a Taglalati (analytikus) mértant, melynek alapján az 
akadémia tagjának választotta.  

                                                           
5  [2.] László György 
„Ferencvárosi Kalendárium 2010.” című írásaiban (ISSN 
1788-3512) /35-38. old. 
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Hollán korabeli társadalmi helyzetét és hírét jól jellemezte, 
hogy Derby akkori grófjának fia, Edward Stanley későbbi 
angol hadügyminiszter egy más angol főúr fiával együtt 
1857-ben azért tartózkodott Szombathelyen, hogy Hollán 
hadtudományi oktatásában részesülhessen.  
 
Politikai pályafutása: 
A Bach-rendszer bukása (1859) után politikai kérdésekkel is 
foglalkozni kezdett. Memorandumot dolgozott ki a szerinte 
szükséges intézkedésekről, amellyel megnyerte Széchenyi 
tetszését; ezeket Rechberg miniszterrel is közölte. Ekkortól a 
Döblingben tartózkodó Széchenyi bizalmával és barátságával 
dicsekedhetett. Bizalmas viszonyban állt Deák Ferenccel is. 
Pestre ment a Déli Vasút magyarországi főinspektoraként. 
Ekkoriban kelt a magyar gazdasági egyesület részére 
kidolgozott emlékirata a magyarországi vasúti hálózatról. E 
fontos munkálatban a magyar vasúti politika fő elveit 
fejtegeti, ellentétben az osztrák kormány által követett, az 
ország érdekeinek nem mindenben megfelelő eljárással. 
(Megjelent a Budapesti Szemlében, 1862-ben). 1866-ban 
megalapította a magyar mérnökök és építészek egyletét. 
 
Az országgyűlésnek 1865 óta tagja volt a felsőőri kerület 
képviselőjeként. A Deák-párthoz tartozott. Tagja volt a 
kiegyezést előkészítő 15-ös bizottságnak is, ahol főként a 
hadügyi tárgyalásokon vett részt. Az alkotmányos kormány 
kinevezésekor, 1867. március 30-án mint államtitkár lépett a 
közlekedési minisztériumba, gróf Mikó mellé (ezen posztjáról 
1870. április 6-án lemondott). Tevékenysége és 
szakképzettsége kiválóan alkalmassá tették őt erre az akkori 
viszonyok közt, mivel a sokévi mulasztást rohamosan kellett 
helyrehozni, mégis működésének éppen ezt az időszakát 
támadták leginkább abban az időszakban, amikor az 
Andrássy-éra felbuzdulását anyagi téren a teljes levertség 
váltotta fel. E támadásokat, amelyeknek a képviselőházban 
főleg Simonyi Ernő volt szószólójuk, és amelyeket a fúzió 
után még a kormány részéről is hangoztattak, igazolni látszott 
a közgazdasági pangás idején a különben is kimerült 
államkincstárra az államilag támogatott vasutak kamatjából 
háruló teher. Hangsúlyozták, hogy kellő politikai belátás 
nélkül, könnyelműen fogtak a nagy vállalkozásokba, és 
tekintet nélkül az állam pénzügyi helyzetére, képzett 
szakerők nélkül, túl nagy költséggel építettek.  
 
A tények azonban mást mutatnak: a vasúti építkezés 
rendszere valójában nagyon jól át volt dolgozva, hisz az 
Széchenyi munkáján és az említett 1862-es memorandumon 
alapult, amelyhez az 1867. júniusi miniszteri előterjesztés 
majdnem betű szerint ragaszkodott. Igaz, hogy körülbelül 
4000 kilométernyi vasút építése öt év alatt, 1875-ig nagyon 
megterhelte az államkincstárat, de leginkább azért, mert az 
1867-68. évek nagy forgalma után több sovány év 
következett, és a vagonok üresen közlekedtek. Bár az új 
vonalak közt több nehéz, nagy munkát igénylő is volt mint a 
Károlyváros–Fiumei, a Zólyom–Ruttkai és a Nagyvárad–
Kolozsvári, az átlagos költség mérföldenként nem volt 
nagyobb 900.000,- Forintnál. Az utólagos tőkeszaporítás és 
kamatemelés sem egész 20 milliót tett ki, az egész költségnek 
3%-át. A garanciából 15 millió Forintnyi évi teher hárult az 
államra, amit az akkor nagyon megsínylett, másrészt viszont 

nem lehet kétségbe vonni, hogy csakis a vasutak ilyen 
rohamos fejlesztése tette lehetővé az állami gazdaság későbbi 
rendkívüli kiterjesztését. Arról is megfeledkeztek, hogy a 
képviselők és kerületeik igazi vasútépítési lázban szenvedtek, 
mindenki a maga portája elé követelte az állomást, és 
Hollánnak nem kis fáradtságába került a túlságos követelések 
elutasítása. Mind e tekintetben csak a későbbi kor 
szolgáltatott neki teljesen igazságot, pedig, amint Lipthay 
Sándor mondja (Vasútépítéstan I. 25l. old.), „közlekedési 
hálózatunknak a helyes alapon való kifejlesztése körül 
szerzett elévülhetetlen érdemeket”. Különös érdeme volt a 
törökországi vasúti csatlakozás ügyében. A magyar vonalak 
csatlakozását ő vitte keresztül egy, a király elnöklete alatt 
tartott koronatanácsban, amelyben Beust a boszniai, novii 
csatlakozás mellett foglalt állást. Szintén az ő érdeme volt a 
külön vasúti igazgatóság szervezése, a szakerők 
csoportosítása, az új tehetségek nevelése. 
 
1870 májusában, Mikó visszalépésekor lemondott állásáról. 
A honvédségben felállításakor mint szabadságolt állományú 
ezredes szolgált, és részt vett a szegedi I. brigád 
gyakorlataiban. 1870. novemberében honvédelmi államtitkár 
lett Andrássy alatt, és két éven át, Lónyay bukásáig maradt e 
tisztségben. Ezen időszakra esik a honvédtisztek képzését 
lehetővé tevő 1871. évi VI. törvénycikk megalkotása, majd a 
Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia szervezése, és a 
honvédlovasságnak nyolc századdal való szaporítása. Az 
1871. évi hadgyakorlatok alkalmával Ferenc József kifejezte 
legfelsőbb megelégedését, Andrássy pedig távozásakor 
honvédelmi miniszternek ajánlotta Hollánt. Lónyay azonban 
magának tartotta fenn e tárcát, mert ebben is követni akarta 
Andrássy példáját. 1872 decemberében Hollán visszavonult, 
de megmaradt képviselőnek. Mint a delegáció tagja 1875-ben 
felszólalt az Uchatius-féle tábori tüzérségi anyag beszerzése 
mellett. 1875-ben soron kívül lett tábornok, 1876 elején pedig 
tényleges állományba lépett mint a székesfehérvári honvéd 
kerület parancsnoka. Ezzel parlamentáris munkásságának 
vége szakadt. 1881-ben altábornagy lett, 1886-ben pedig 
nyugalomba vonult és tagja lett a főrendiháznak. Ott a 
legtöbb kérdésben a szabadelvű irányt támogatta. Élénken 
részt vett a közéletben a Magyar Tudományos Akadémia 
hadtörténeti bizottságának és a millenniumi kiállítás katonai 
csoportjának elnökeként. 1900. május 28-án éjféli 12 órakor, 
élete 77-ik, házasságának 46-ik évében szívszélhüdésben 
hunyt el. Örök nyugalomra helyeztetett 1900. május 31-én, 
Békáson a család sírboltjába. 
 
A Technikai Egyesület megalakításáért 
A kezdetekhez gróf Széchenyi István Naplójának döblingi 
bejegyzései adnak támpontot. Széchenyi 1848. szeptember 
5.-én vonult el Döblingbe, miután elmebeli állapota erre az 
időre olyannyira megromlott, hogy egy sikertelen 
öngyilkossági kísérlete is volt. Naplójában gróf Batthyányi 
Lajos kivégzése után értelmetlen, zagyva töredék 
bejegyzések olvashatók. Állapota 1857-re annyira feljavult, 
hogy egyre erőteljesebb politikai és írói tevékenységbe 
fogott. Kialakult ehhez egy jelentős személyiségekből álló 
baráti kör is, amelynek tagjai segítettek politikai célzatú írói 
tevékenységében. Az itt született memorandumok és 
röpiratok eljutottak a francia és az angol kormányokhoz is, és 



A GTE VÁRHATÓ FEBRUÁRI ESEMÉNYEI  
 

 

- 10 - 

GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II: ÉVFOLYAM, 2013. 02.  SZÁM –FEBRUÁR - 

Bécsre is szándékozott velük hatni. Ebben a körben jelentős 
személy volt Hollán Ernő. Erre abból is lehet következtetni, 
hogy Széchenyi nagyon elégedett volt Hollán emlékiratával, 
amely az 1859-es válság és a Bach-korszak bukása miatt 
kialakult helyzetben követendő intézkedéseket foglalta össze. 
Ennek második részét már Széchenyi sugalmazása alapján 
írta meg. Ezekről Széchenyi István 1859-ben tovább írt 
Naplójának 1321-1341. oldalak közötti bejegyzései 
tanúskodnak.  
 
Hollán Ernő szerepe egyre fontosabb lett, aminek egyik jele a 
magyar mérnökök összefogására hivatott Technikai 
Egyesület alakítási előkészítésében játszott vezető szerepe. A 
kezdeményező lépéseket 1866. február 4-én, Hollán Ernő 
hívására, a nem is olyan régen felavatott (a felavatására 
1865. december 11. napján került sor) Magyar Tudományos 
Akadémia földszinti, Kisfaludy termében a magyar 
műszaki és tudományos élet reprezentánsai, köztük Sztoczek 
József, a Műegyetem rektora, Ybl Miklós, Feszl Frigyes, 
Szkalnitzky Antal építészek, Kauser Lipót, Lechner Gyula, 
Reitter Ferenc mérnökök, Schlick Ignác vasgyáros, Szily 
Kálmán műegyetemi tanár megtették azzal, hogy 
folyamodványt írtak a Helytartó-tanácshoz [5.] 6., amely-
ben a technikai ügy anyagi és szellemi értékeit előmozdító 
Magyar Technikai Egyesület szervezetének megalapítását 
célzó közgyűlés engedélyezését kérték, mellékelve az 
előkészített alapszabály tervezetét.  
 
A kezdeményezés nyomán létrejött Magyar Mérnök és 
Építészegylet által szervezett I. Magyar Országos Technikus  
Kongresszus 1896-ban, éppen a 30. évfordulójára esett 
annak az eseménynek, hogy a kezdeményező lépéseket 1866. 
február 4-én a Helytartó-tanácshoz írt folyamodvány 
megírásával, meglépték! Ugyanakkor a II. Magyar Országos 
Technikus Kongresszus 1902-ben, tulajdon képpen a 35. 
éves évfordulójára esett az előbbi eseménynek, illetve az 
1902-es dátum a 120. évfordulóját jelentette annak a 
történelmi ünnepnapnak, hogy az 1777-ben Budára költözött 
Pázmány Péter alapította tudományegyetem keretei között 
jött létre 1782. augusztus  2.-án, a II. József császár (1780-
1790) által aláírt alapító levelével az Institutum Geometrico-
Hydrrotechnicum -Mérnök Intézet- a mai Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogelőd 
intézménye [3.] 7  Ezen intézmény 12 évvel megelőzte az 
1794-ben megnyílt párizsi Ecole Polytechnique 
megalapítását. 
 
Annak a csoportnak, mely érdemi lépéseket tett az „egylet” 
megalakítására, az élén Hollán Ernő, ekkor már közismert és 
köztiszteletben álló személyállt.  
• 1848. ismert volt a szabadságharc alatti tevékenysége, 

Pétervárad erődítési munkálatait vezette, hősies 

                                                           
6 [5.]  Hajós György: „ Az alakuló közgyűlés a XIX. 

Században” cikke alapján 
„Magyar Mérnök” 2006. novemberi számában. 

7
  [4.] Dr. Németh József: „A Műegyetemtől a világhírig” (Képes 

egyetemtörténet) Budapest, 2005.  
Műegyetemi kiadó ISBN 963 420 812  6 

helytállásáért Kossuth őrnaggyá és hadmérnöki főnökké 
nevezte ki.  

• A szabadságharc leverése után internálták, majd 
börtönbe vetették. 

• Ismert volt kapcsolata a Döblingben élt gróf Széchenyi 
Istvánnal.  

• 1859 óta levelező tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának, „Az újabb szerkezetű vasúti hidakról, 
különösen a rácsrendszerről” tartotta székfoglaló 
értekezését. 1961-től az MTA rendes tagja: „ A vasutak 
keletkezése és általános elterjedése”. 

• A Helytartótanács alelnöke őt kérte, fejtse ki 
véleményét, hogy a Bach-rendszer bukása után hogyan 
közeledhetne egymáshoz a nemzet és az uralkodó. 

• 1865-től az országgyűlés tagja, 1867-70-ben 
közlekedési-; 1870-72 között honvédelmi államtitkár. 

• 1867. „Magyarország vasúthálózata” munkája alapján 
alakul meg a MÁV; 

• 1866-1885. A Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
alapítója és első elnöke; 

• Az „egylet” legjelentősebb jutalma a „Hollán Ern ő-
pályadíj”, amelynek második fokozatával 1887-ben 
Bánki Donát is részesült „eredeti elgondolású 
dinamóméteréért”, ezzel mérték a szíjhajtásos 
erőátvitelnél a kerületi erőt; majd  

• 1893-ban Bánki Donátot a „ Hollán Ernő-pályadíj” 
első fokozatával tüntetik ki, a „Gázmotorok elmélete” c. 
tanulmányáért. 

 
A Pallas Nagylexikonban az olvasható, hogy „…az 1867-et 
megelőző években mind sűrübbé váltak a bizalmas, 
barátságos érintkezések és tervezgető megbeszélések a 
magyar technikusokategyesítő testületnek a megteremtése 
dolgában. Hollán Ernő és köre,…nemkülönben a műegyetemi 
kötelékbe tartozottak, eleintén külön-külön, majd mindjobban 
tömörülve, egyesülve kitartó buzgósággal, végre megérlelték 
az eszmét úgy, hogy minkor az alkotmányos szabadság 
hajnala hazánkra fölvirradt, a nemzet újjászületésének órája 
egyuttal a magyar technikusok egyesületének, a magyar 
mérnök egyesületnek születésórája is volt.   …” 
 
Felhívás Magyarország Mérnökeihez: 
A Helytartótanács a m. kir. Pest Város Tanácsának küldte 
meg a folyamodványt véleményezésre, és úgy látszik nem 
különösen érdekelte a válasz, mert már március 7-én 
engedélyt adott, noha a város tanácsa csak a március 13-i 
ülésén bízta meg Alkér Antal városi tanácsost az ügy 
intézésével.  
 
Hollán Ernő vezetésével előkészítő bizottság alakult. Az 
„előkészítő bizottság”, a jegyzői teendőkkel Petényi Ottót 
bízta meg és 1866. április 29-én felhívást bocsájtott ki: 
„Felhívás Magyarország Mérnökeihez” címen, amelyben 
1866. június 10-re meghírdették a magyar mérnök egyesület 
alakuló közgyűlését. Ebben megfogalmazták, hogy  „…A 
társadalom minden rétegeiben korunk vezérelve, az 
egyesülés, a legüdvösebb eredményeket eszközli. 
Közmívelődésünk és anyagi jólétünk legfőbb vívmányait a 
hasonló szakerők vállvetett összműködése eredményezi. 
Hazánk műtani és ipari érdekeinek emelése, 



A GTE VÁRHATÓ FEBRUÁRI ESEMÉNYEI  
 

 

- 11 - 

GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II: ÉVFOLYAM, 2013. 02.  SZÁM –FEBRUÁR - 

összhangzásban azon nagy elvekkel, melyek a mívelt 
nemzetek közgazdasági viszonyait szabályozzák, 
nélkülözhetetlen szükséggé teszik ma már a belföldi 
mérnökök egyesülését, mert: csupán ezen az úton lehetséges 
hazánk szakértelmiségét kölcsönös érintkezés által 
megismertetni, társadalmi befolyását emelni, szakbéli hitelét 
terjeszteni, továbbá: minden egyes tagnak ezáltal nyílik 
alkalma munkásságának ügyfeleket  szerezni; s a tudomány 
körében felmerült újabb mozzanatokat gyorsabb értesülés 
folytán hasznára fordítani. 
 
Az egyesült hazai szakerő leend arra képesítve, hogy 
közérdekű műtani kérdésekben az illetékes kezdeményezést 
megtegye, és a fennforgó ügyek felöl véleményezzen, végre 
ezen társulást kellend olyan gyújtóponttá tennünk, amelyből 
a kor színvonalán álló szaktudományosság szelleme hazánk 
minden részébe elhasson és a gyakorlatban alkalmazást 
nyerjen. Hasonló megfontolásokból indíttatva czéloztatik a 
magyar mérnök egyesületnek a megalapítása Pesten, hol az 
a társadalmi és egyletügyi kényelem igényeinek megfelelő 
helyiséget fog tartani. Kitűzött célját „a technikai ügynek 
szellemi és anyagi téren való előmozdítását”, az egylet 
kebelbeli és vidéki tagjainak körében elérni törekszik, az 
irodalomnak, társas érintkezésnek és egyleti eszmecserének 
mindazon gyakorlati eszközei által, mik az alább közlendő 
alapszabályi tervezetben részletezve vannak. A n.m. 
magy.kir. helytartó-tanácsnak f. évi mart. hó 7-én 15838 sz. 
a kelt intézményével az alapító közgyűlésnek megtartása 
engedélyeztetvén: hazánk t.cz. mérnökei és technikusai, kik 
az ügy iránt érdekelve vannak, a f. évi június hó 10-én 
Pesten a Köztelken, délelőtt 10 órakor tartandó közgyűlésen 
részt venni kéretnek. 
Kelt Pesten ápr. 29. 1866.  
Jegyzette: Petényi Ottó m.k. értekezleti jegyző  

az apítók értekezletének megbízásából  
Hollán Ernő m.k. értekezleti elnök…” 

 
A Közgyűlés azonban elmaradt, mivel az osztrák-porosz 
ellentét háborúba torkollt, és ez alkalmatlanná tette a 
meghírdetett időpontot. Végül az 1866. július 3-i kőniggratzi 
osztrák csatavesztés után tértek vissza annak megtartására. 
1866. augusztus 5-7-re hívták össze újra az alakuló 
közgyűlést a Köztelken. A Köztelek épületén keresztűl 
kapcsolódik Ferencvároshoz a Gépipari Tudományos 
Egyesület gyémántjubileuma. 
 
Alapító Közgyűlés 1866. augusztus 5-7.: 
A közgyűlést augusztus 5-7. napjaira tűzték ki. A részt-
vevőknek a vasútra és gőzhajókra mérsékelt árú menet-
jegyeket biztosítottak. 
• A három napra tervezett közgyűlés sűrű programot 

bonyolított le.  
• A közgyűlést megelőző napon,szombat este a 

Városligetben a Páva-szigeten jöttek össze 
ismerkedni.  

• Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött a közgyűlés a 
Köztelken (ma Üllői út és a Köztelek utca sarok), 
délután megtekintették az Országos Tébolyda építését.  

• Hétfőn reggel 6 órakor lóvasúton Újpestre mentek, de 
10 órakor már folytatódott a közgyűlés tárgyalása. 

Délután újra tanulmányi kirándulás volt: 
megtekintették a Magyar Tudományos Akadémia 
épületét, a rakpartok építését és a Redoutban 
(Vigadóban) a tervek kiállítását.  

• Kedd reggel 8 órakor az új országház (a Sándor utcai, 
Ybl tervezte épület) megtekintése után 9 órakor már 
újra tanácskoztak, délután az Óbudai Hajógyárat 
tekintették meg és este a Császárfürdő éttermében 
rendezték a búcsúlakomát. 

 
Hollán Ernő beszéde: 
Hollán Ernő beszédében arról szólt, hogy a kor a technikai 
fejlődés kora. 
• „…azt mondják az angolok, hogy e század az 

ingenieurök százada s én azt hiszem, hogy sok 
tekintetben igazuk van. Az európai társadalom nem kis 
részben a műtan roppant fejlődésének s a 
természettudományok fejlődéseinek köszöni nagy 
előrehaladását … Egyik felfedezés a másikat követi. 
Gőzerő és villanydelejesség, mintegy nagyszerű 
lökéssel egyszerre mozdította ki lassú menetéből az 
emberiség fejlődését … A fejlődés az ipar fejlesztése 
nélkül nem következhet be … 

• …amely nemzet pl. csupán földműveléssel foglalkozik, 
az vagyonait tetemesen nem gyarapíthatja, mert 
egyszerű földmívelést űző országban a természeti 
erőknek nagy része kihasználatlanul hever … nem 
lehet azonban az emberi nem történetében felmutatni 
egy országot sem, melyben a földmívelés, műipar 
nélkül a tökély fokára emelkedett volna. A jelenlévőket 
(és a jelen nem lévőket) arra kérte, hogy az ipar 
fejlesztésének és ezzel az ország fejlődésének nagy 
munkájában vegyenek részt és egyesüljenek ennek 
érdekében. … Mutassuk meg tehát mi is uraim, hogy 
rendeltetésünk öntudatával bírunk, hogy erőinket 
fölhasználni tudjuk …  

nincs tehát egyéb hátra, mint kijelenteni és elhatározni, 
hogy a mai naptól legyen magyar mérnöki egyesület. E  
határozatban felleljük a reményt s az erőt hivatásunk 
betöltésére, mint tőlünk követelni a hazának joga van.   …” 
 
Megvitatták, ahol kellett módosították, finomították és 
elfogadták az alapszabályt. Gyakorlati kérdésekkel is 
foglalkoztak: az állást kereső mérnökök és a mérnököket 
kereső vállalatok egymásra találásának segítségével az 
Egylet titkárát, Szily Kálmánt bízták meg, és Hollán Ernőt 
elnökké választották. 
 
Az alakuló közgyűlésen mintegy 200 jelenlévő írta alá a 
belépési nyilatkozatot. De még sok adminisztratív, 
bürokratikus akadályt kellett kivárni ahhoz, hogy 1867. 
május 5-én a bejegyzés, az alakulást jóváhagyó utolsó 
papír is megszülethessék.  
 
Mint olyan sok alapítás a reformkorban, ez is Széchenyi 
Istvánnal van szoros összefüggésben. Széchenyi István 
gróf kezdeményezésére1827-ben jött létre a Pályafutási 
Társaság, amely 1830. június 11-én az Állattenyésztő 
Társaság nevet vette fel. Első elnöke ideiglenesen 
Széchenyi István gróf, majd 1831-ben Orczy Lőrinc báró, 
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1832-ben Keglevich László gróf volt. Ugyanebben az 
évben megvásárolta az Üllői úton lévő telket Károlyi 
György gróftól, amihez szükséges pénzt, sorsolási kölcsön 
útján szerezték be. A mai Budapest, IX. Üllői út 25. sz. 
alatti telken emelt épületet Széchenyi javaslatára 
„Köztelek”-nek neveztéák el. és e nevet a társaság épületén 
is feltüntették. Az épület átalakításokkal ma is megvan, a 
Magyar Szabványügyi Testület használta kiköltözéséig, ma 
iroda-bérház. 
 
A Magyar Mérnök és Építész Egyesület felépítése: 
• Az 1867-es kiegyezést követően az érdemi munka a II. 
Közgyűlés után (1872.) indul, mikor is a neve:  
• Mérnök-és Építész Egyletre módosul.  
Célja: a technikai tudományok, valamint az építőművészet 
ápolása és fejlesztése, a magyar mérnöki és építész kar 
érdekeinek szolgálata. 
Struktúrája :  
• 6 fővárosi szakosztály: út-, vasút- és híd-építési, 
vízépítő, gépészeti, elektrotechnikai- és gyáripari, 
• Vidéken: 16 fiókegyesület,  
Trianon után 8 marad: Győr (1907), Debrecen (1907), 
Miskolc-Diósgyőr (1910), Sopron (1911), Székesfehérvár 
(1910). 
Székhelye: a Mérnök Egylet első épített székhelye  

Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 
• Könyvtára:  1927-re  23 000 kötetes,  
• Technikatörténeti gyűjteménye: 8000 db  (a Déli 

Vasút Igazgatóság Mészáros utcai épületében  7 
teremben került először kiállításra az anyag),  

• Tagjainak száma: 3500 fő - 5000 fő. 
Nem lebecsülhető a tagság 5000 főt meghaladó 
létszáma a nagy világégés idején! 

• Közlönye: (MMÉE Közlöny)  a Kamara lapja is 
lapmelléklettel  
– havi füzetekkel jelenik meg:  
– technikai és közgazdasági,  

– ipari szabványosítás. 
– tagjai részére ingyenes (hasonlóan a mai  

„Gépipar” c. egyesületi laphoz). 
 
A Magyar Mérnök és Építészegylet Hollán Ernő 19 évig tartó 
irányításával elvégezte alapításakor kitűzött céljai szerinti 
feladatait. A II. világháború végéig működő „Egylet” rangját 
számos nagyhírű tudós tevékenysége fémjelezte.  
 

Szily Kálmán az Egylet Első Titkára 
 
• 1867-ben indítja Közlönyét (MMÉE Közlöny)  
• Szerkeszti: Szily Kálmán, az Egylet titkára ,  
• ekkor indul könyvtára és technikatörténeti 

gyűjteménye 
• 1892 –ben jelent meg az MMÉE Közlönyében Bánki 

Donát a „Gázmotorok elmélete” c. feltűnést kiváltó 
tanulmánya.  

• 1913 -ban az MMÉE Közlönyében az „Általános 
gépészet” rovat vezetője Bánki Donát volt. 

 
 

 
 

Szili Kálmán a Műegyetem rektora, 
a Mérnök-és Építész Egylet első titkára 

 
• A technikatörténeti gyűjtemény vezetője: 

Losy-Schmidt Ede,  
• aki a kétkötetes Technikai Lexikon szerkesztője is, 

1928. 
• 1861-től a pesti politechnikumban tanársegéd,  
• 1870-1889 között a matematikai fizika és analitikai 

mechanika tanszék vezetője,  
• 1879/80,…1883/84-ban a Műegyetem rektora,  
• 1867-től a Magyar Mérnök-és Építész Egylet első 

titkára,  
• 1867-től a Magyar Mérnök-és Építész Egylet 

Közlönyének szerkesztője,  
• 1869-től a Természettudományi Társulat Főtitkára,  
• a Természettudományi Közlöny megindítója,  

és 1905-ig szerkesztője  
• 1865-től Magyar Tudományos Akadémia  

levelező  tagja,  
• 1873-tól Magyar Tudományos Akadémia  

rendes tagja,  
• 1889…1905 között az MTA Főtitkára  

(első természettudós főtitkára),  
• 1905-től az MTA Könyvtárának  

főkönyvtárnoka, Igazgatója. 
 

A Magyar Mérnök és Építész Egylet 1927.-ben a 60. 
születési évfordulójára (gyémántjubileumára) 
kiadvánnyal emlékezik: „Technika Fejlődésének 
Története” címmel 
• (1867…1927 éveket átfogva) kiadvánnyal mutat 

példát  és teremt hagyományt. 
 Előszavában Buday Béla írja: „”… mérnökről csak 
akkor esik szó, ha netán valami alkotás balul sült el, 
a dicséretet többnyire a politikusok aratják le…”  

• 1896. szeptember: megszervezik az 
I. Magyar Országos Technikus Kongresszust   

• 1927. a II. Magyar Mérnökkongresszus 
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• 1931. a III  Magyar Mérnök Kongresszus  

amelynek kiadványát 
Szerkesztette: Pattantyús Á. Géza Professzor, 

• 1947: A Magyar Technika Műszaki és 
Gazdaságtudományi Folyóirat :  
Szerkesztette: Pattantyús Ábrahám Géza Prof. , 
a Szerkesztő Bizottságban: Terplán Zénó Professzor. 
 

A Gépipari Tudományos Egyesület a hagyományok 
folytatójaként technikatörténeti sorozatában „Műszaki 
Nagyjaink”  életét tűzte ki célul feldolgozni. A 
sorozatban 6 kötet készült. A Dr. Szőke Béla által 
1967-ben elindított sorozat 1986-ig hat kötettel 
gazdagította társadalmunk műszaki nagyjaink iránt 
megnyilvánuló őszinte megbecsülését és érdeklődését. 
A munkában Dr. Szőke Béla mellett elsősorban Pénzes 
István és Dr. hc. Terplán Zénó vállalták az 
oroszlánrészt. 
 
 

 

 

A GTE által gondozott Műszaki Nagyjaink sorozat 
 
Az 1. kötet megjelenésétől az egyik legfontosabb segítője 
a munkánaka technikatörténész Károlyi Zsigmond, 
valamint a GTE Technikatörténeti Bizottságának tagjai: 
Dr. Baránszky-Jób Imre, Dr. Cziráky József, Kiszely 
Gyula, Dr. Pázmándy N. József, Rév Pál, id. Rubik Ernő 
és Dr. Sárközi Zoltán, valamint Dr. Konkoly Tibor. A 
„M űszaki Nagyjaink” a szerkesztők, a kiadványok 
életrajzgyűjteményének szerzői, továbbá a szaklektorok 
munkásságának terméke.  
 
A sorozat 4. és 5. kötetének 1981. évi megjelenése óta – a 
megnyilvánult érdeklődés hatására – időközben 
közreadtuk a „Műszaki Nagyjaink” 1-3. köteteinek 
második kiadását. A kötetek szélesedő olvasótábora a 
műszaki kultúránk múltja és elhunyt kiváló személyiségei 
iránt megnyilvánuló fokozott társadalmi érdeklődést 
mutatja. [7.]  8 

                                                           
88  [7.] Pénzes István: „M űszaki Nagyjaink” VI. kötet 

Gépipari Tudományos Egyesület Kiadása,  
Budapest, 1986. (ISBN 963 8092 63 7. 

 
IV. KÖTET 
Reneszánsz gépészet, a repülés úttörői, a matematika-, a 
fizika-, és a kémia- alkotói. 
V. KÖTET 
A magyar gépészet nagy alkotói, egyetemi oktatók. 
VI: KÖTET 
Matematikusok, az oktatás, a gépészet,  és a villamos 
vontatás alkotói, kiváló lisztvegyészek. 
 
Napjainkban a Gépipari Tudományos Egyesület 
egyik feladata a magyar gépipar stratégiai jövőképének 
naprakész megfogalmazása, a benne tevékenykedő 
mérnököknek, technikusoknak, közgazdászoknak és 
menedzsereknek a stratégiai kutatás-fejlesztési tervvel 
összefüggő tennivalóinak „uttitervezése” (Road Map), 
ahogy a Nóbel Díjas Gábor Dénes fogalmazta:  

 „… jövőnk feltalálása…”. 
 
A GTE, mint nonprofit, közhasznú szervezet jövőképe 
két fontos alapdokumentuma gondolatainak aktualizált, 
szinergikus összekapcsolásával elemezhető és fejthető 
ki: 
• az egyik a magyarországi gépipar jövőképe és 

kutatás fejlesztési stratégiája;  
• a másik a GTE „Küldetési Nyilatkozata”, 

„Jövő képe”, az Egyesület által megfogalmazott 
„Stratégiai célok”; 

A GTE által kezdeményezett MANUFUTURE-HU 
Nemzeti Technológiai Platformnak a magyarországi 
gépipar jövőképe és kutatás fejlesztési stratégiája 
számára megfogalmazott ajánlásai lényegi elemeiben 
meghatározzák az Egyesület által követendő egyesületi 
politikát is. A GTE-nek azonosulnia kell a létét jelentő 
magyarországi gépipari vállalatok és azok alkalmazott 
mérnökei, technikusai, menedzserei és közgazdászai, 
egyszóval az Egyesület tagjai és tagvállalatai által 
követendő iparpolitikai célokkal és szakmai 
cselekvési magatartással.  
 
A Gépipari Tudományos Egyesület megújításának 
alapelveit összefoglaló munkánk kiinduló pontja a GTE 
jelenlegi helyzetét feltáró – pénzügyi és szakmai 
konszolidációját is tartalmazó – jelentések és 
tanulmányok, valamint az Egyesületet alkotó önálló 
szerveződésű szervezeti egységekkel megindult 
párbeszéd, melyek alapján az alábbiakban 
megfogalmazzuk megújuló közhasznú, társadalmi 
Egyesületünk főbb jellemzőit, értékrendünket, 
küldetésünket és stratégiánkat, az alapvető 
tevékenységeinket és a tervezett szervezeti 
felépítésünket, továbbá a megújulásunkhoz szükséges 
legfontosabb intézkedéseink tervét. 
 
A magyarországi gépipar jövőképe és kutatás 
fejlesztési stratégiája: 
A GTE szakértői által feldolgozott gépipari jövőkép 
szcenáriók alapján megfogalmazott „vízió” a 
magyarországi gépipar jövőképéről és kutatás fejlesztési 
stratégiájáról a MANUFUTURE-HU Nemzeti 
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Technológiai Platform ajánlásai meghatározzák az 
Egyesület által követendő cselekvési stratégiát és 
szövetségi politikát, hiszen a GTE-nek azonosulnia kell 
a létét jelentő magyarországi gépipari vállalatok, a 
vállalatoknál alkalmazott egyesületi tagok és a GTE 
tagvállalatai által követendő iparpolitikai célokkal és 
szakmai cselekvési magatartással. 
 
A GTE szervezeteinek szerepe a platform által 
megfogalmazott célkitűzések teljesítésében:  
• Technológia-fejlesztés területén lobby 

tevékenység a valós európai ipari igények 
kielégítésére, a platform résztvevői felé fontos 
nemzetközi trendinformációkkal és 
tanácsadással tudunk szolgálni. Elérhetővé 
tesszük a más országok, más szakterületű Nemzeti  
Technológiai Platformok szakemberei által 
kidolgozott különböző iparági „utiterv”-eket. 

• Együttműködés területén struktúráltam 
biztosítjuk a magyar nemzeti technológiai platform 
helyét a más nemzeti platformok és az európai 
Manufuture-ETP platform környezetében, 
biztosítva a magyar vállalati szempontok, érdekek 
és észrevételek feldolgozott továbbítását, illetve a 
külföldi anyagok elérhetővé tételét. 

• Információterjesztés területén magyar nyelvre 
lefordítunk fontos dokumentumokat, ezeket 
ingyenesen elérhetővé tesszük web lapunkon 
keresztül, szervezünk megfelelő fórumokat, 
amelyekre valamennyi érdekelt felet meghívunk, 
bele értve az ipari nagyvállalati, kis- és 
középvállalati szektort, az állami, szakpolitikai 
döntéshozókat, az akadémiai, felsőoktatási 
tudományos, kutató és fejlesztő kulcsembereket. A 
GTE szakmakultúrát hordozó, missziót betöltő 
szakfolyóiratait a tájékoztatás szolgálatába állítjuk, 
folyóiratainkat a platform valamennyi tagjához 
eljuttatjuk.  

 
A GTE célja szerinti közhasznú működését öt 
pillérre alapozza: 
• új , hozzáadott értéket felvonultató termékek és 

szolgáltatások bevezetése; 
• új üzleti modellek alkalmazása; 
• új eljárások, szervezési módszerek és 

megoldások kidolgozása és működtetése; 
• új mérnöki és természettudományos ismeretek 

alkalmazása saját szervezeti kereteinken belül; 
• a rendelkezésre álló meglévő K+F és oktatási 

infrastruktúra  bevonása az általunk képviselt 
szakterület világszínvonalú fejlesztésébe  

annak érdekében, hogy a hazai termelés hozzáadott 
értéke, piaci versenyképessége jelentősen növekedjen és 
aktív részese legyen a gyártás technikai és technológiai 
fejlődésének. 
 
A kit űzött célok eléréséhez igénybe veendő hajtó 
erők, mozgató rugók: 
A kitűzött célok eléréséhez az alábbi hajtó erőket, 
mozgató rugókat kívánjuk a nonprofit, közhasznú 

szervezet számára rendelkezésre álló eszközeinkkel 
mobilizálni: 
• a hozzáértést (kompetencia); 
• a gyors (technológiai és szervezeti) megújulás 

képességét; 
• a gazdaságilag fenntartható növekedést és 

fejlődést; 
• a szociálisan és gazdaságilag érzékeny környezet 

nyújtotta lehetőségek kihasználását; 
• a törvények és rendeletek valamint szabályzók 

következetes betartását és hatékony kihasználását; 
• a közösségi értékek, etikai kódex megfogalmazását, 

elfogadását, fejlesztését. 
 
A GTE közös „vízióra” épülő „Küldetési Nyilatkozata”, 
„Jövő képe”, az Egyesület által megfogalmazott 
„stratégiai célok” 
A GTE egyesületi ”stratégiai céljai”, „Küldetési 
Nyilatkozata”, „Jövőképe”, „Értékrendje” és „Etikai 
Kódexe” (lásd: FEANI- Etikai Kódex), valamint a magyar 
gépipari vállalatok véleményét összegyűjtő és az európai 
gépipari partnerek véleményét is visszatükröző, 
MANUFUTURE-HU NTP „víziója” közös. Ezeket a 
dokumentumokat a tagság a GÉPIPAR c. újságból 
folyamatosan, naprakészen megismerhette. Az alapításának 
hatvanötödik éves „vasjubileumára” készülő GTE és a 
hozzá kötődő un. Jogi Tagvállalatokat is magába foglaló, a 
magyarországi gépipar „jövőképét”, „kutatás-fejlesztési 
stratégiáját” és annak „megvalósítási utitervét” kidolgozó 
Platform közös „Küldetési Nyilatkozata”: 
 
A GTE alapvető stratégiai céljai  
között az első az a küldetési nyilatkozatában 
megfogalmazott gondolat, hogy az egyesület legyen tagjai 
és a szolgáltatásait igénybe vevő partnerei számára vonzó, 
és nélkülözhetetlen, abban, hogy valamennyiünk tudása 
holnap (a jövőben) legyen több, megalapozottabb, 
korszerűbb, a gyakorlat számára jobban hasznosítható, 
mint azt mai (a jelenlegi) tudásunk szerint képesek 
lennénk teljesíteni! Közismert az a sztereotípia, hogy aki 
ma „munkája miatt” nem tudja magát továbbképezni, lehet 
hogy holnap, tudásának hiánya miatt „nem jut megfelelő 
munkához”! Az Egyesület küldetését, jövőképét és 
stratégiai céljait az alábbiakban foglaljuk össze: 

 
A GTE küldetése: 
A GTE a magyar iparhoz, különösen a gépiparhoz kötődő 
műszakiak legfontosabb, politikailag semleges szakmai 
közössége, amely – a tagjaiban felhalmozott ismeretek 
folyamatos gyarapításával és felhasználásával – tagjai és 
partnerei számára vonzó, hasznosítható szolgáltatást 
nyújt, hidat képez a döntéshozók, az ipari vállalatok és 
vállalkozások, az oktatás-kutatás és a közvélemény között. 
 
A GTE jövőképe: 
A GTE legyen szakmailag, etikailag mértékadó és 
vonzó szervezet, amely a fenntartható fejlődés 
követelményein belül támogatja a műszaki alkotást, a 
tudományt és a gyakorlatot a mérnöki és a kapcsolódó 
multidiszciplináris tudományokban, képviseli tagjait és 
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szakterületét a magyar és nemzetközi szakmai életben. 
A szakmai tudásközösségek továbbfejlesztése, a 
társadalmilag felhalmozott tudásbázis nemzeti 
hasznosítása. 
 
A GTE által megfogalmazott egyesületi stratégiai célok: 
A.) Széles körű szakember- és tudásbázis kialakítása, 

folyamatos gyarapítása és működtetése, a 
tudományos jellegből adódó innovációs-műszaki-
technikai feladatok ellátása és a szolgáltatások 
bővítése különös, figyelemmel a tudásalapú 
társadalom elvárásaira 

B.) Vonzó szolgáltatások és lehetőségek tagjaink 
számára, a szervezet fejlesztése, a taglétszám 
növelése, a fiatalok fokozott bevonása 

C.) Alkalmazkodás a megváltozott környezethez, jogi-
gazdasági struktúrákhoz, kapcsolatépítés a 
gazdaság szereplőivel. 

D.) A hazai és nemzetközi ismertség és elismertség, a 
társadalmi kapcsolódás erősítése. 

E.) Az egyesületi működés tárgyi és gazdasági 
feltételeinek biztosítása közép- és hosszú távon.   

 
Szövetségi politikánk: 
A Gépipari Tudományos Egyesület szükségét 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 versenyelőny 
forrásává válhat. Ennek tisztázására a szervezetek 
egymás irányában kezdeményezett kölcsönös auditálása 
ad lehetőséget, amelynek során választ kapunk arra a 
kérdésre, hogyan lehet a szervezeten belül a hasznos 
tudást megszerezni és továbbadni? 
 
Mivel a szövetség a tudományos alapokon nyugvó, az 
elkülönült szakmai ismereteken túlmutató, 
interdiszciplináris vagy multidiszciplináris ismeretekkel 
rendelkező, meglévő tudásközösségek olyan 
együttműködését jelenti, amelyekben az ember a 
szervezet speciális erőforrása, aki fizikai és szellemi 

tevékenysége révén értéket termel, továbbá nem 
tulajdona az őt foglalkoztató cégnek, következés képpen 
felkészültsége, munkavégző képessége, jártassága 
tartósan befolyásolja a szervezeti célok megvalósulását. 
A szövetség szervezeteinek tagjai lokális döntéseket 
hoznak, ezáltal a szervezeti teljesítményt növelhetik, 
ugyanakkor tudásukat, felkészültségüket globális úton 
szerzik, vagyis ezen az erkölcsi alapon, a teljeskörű 
egyesületi demokrácia gyakorlásával, úgy is dönthetnek, 
hogy kiválnak az egyik vagy másik szervezetből, és a  
 
továbbiakban más tudásközösségek érdekeit támogatják. 
Mivel a szövetkező szervezetek egyetlen megújuló 
erőforrása az ember, tevékenységük vezérfonala: az 
információ szerzés, a hasznos tudás összegyűjtése, a 
hasznos tudás alkalmazása, tudás leltár készítése, 
tudástár létesítése, tudásáramlás biztosítása és 
folyamatos elemzése, tudás térkép összállítása, a tudás 
vizualizálása, a kulcsemberek kiválasztása, kinevelése 
és szerepeltetése, a múltra történő hiteles emlékezés, 
hagyomány teremtése, a hagyományok egymásra 
építése, az utódok munkájának egymásra utalása, 
mindebből jó példát és erőt merítve, a jövőbe 
előremutatóan úgy építkezni, hogy a felmutatott példát 
követve, a szervezetek jövendő nemzedéke képes 
legyen a tudásközösség értékeit tovább vinni és 
fejleszteni.  
 
A GTE megújuló szervezetei: 
A GTE bázisát egyrészt a szakmai szervezetek képezik, 
amelyek szakemberei a megfelelő szaktudás és ezzel 
kapcsolatos tapasztalatok letéteményesei, másrészt a 
túlnyomórészt különböző szakterületeket képviselő, 
lakóhelyüket tekintve nem a fővárosi régióban élő, 
tagokból álló területi szervezetek alkotják, amelyek 
innovatív módon reagálnak az adott régióban felmerült 
gazdasági, oktatási és társadalmi kérdések megoldására, 
és szoros kapcsolatot ápolnak a szakmai tudást 
reprezentáló szakosztályokkal. Több területi 
szervezetünkben a szakmai kompetenciák szerinti helyi 
szakosztályok, illetve vállalati szervezetek működnek. A 
GTE szervezettségének harmadik oszlopa a Jogi 
Tagvállalatok rendszere. 
 
A megújuló GTE szakmai-tudományos bázisát a 
szakosztályokban tevékenykedő szakmai tudásközös-
ségek jelentik. A tudásközösségi szemléletű 
újraszerveződésben a megfelelő taglétszámmal 
működő szakosztályok megerősíthetik korábban kivívott 
pozíciójukat, ugyanakkor a szakmakultúrák megőrzése 
érdekében lehetőséget kell adnunk a kritikus szervezeti 
létszám alatti tudásközösségeknek, hogy a 
kompetenciájuknak megfelelő szakterületen 
tudásközösségük megjelölésével önálló szervezeti 
egységet hozzanak létre létszámkorlátozás nélkül. 
Ennek értelmében a korábban csak szakbizottságként 
működő szerveződések is új értelmet és szerepkört 
kaphatnak. Mindezzel párhuzamosan az azonos 
szakmakultúrát művelők számára lehetőséget kell 
adnunk arra, hogy a GTE által még szervezett formában 
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nem művelt új szakterületeken, vagy korábban 
valamilyen indokkal felhagyott és most megújított 
szakterületeken is kialakulhassanak tudásközösségek. 
Minden szervezeti egység számára a GTE érvényben 
lévő Önszerveződésű Szervezetek Működésének 
Ügyrendje szolgál támpontul, a létszámkorlát 
nyilvánvaló feloldásával. Természetesen megnyílik a 
lehetőség arra is, hogy a szakmai szervezeti egységek, 
az általuk tudástérképpel indokolt érvekkel, integrált 
tudásközösségeket hozzanak létre. A szövetkezésnek, az 
egyesülésnek, a szétválásnak, az újjáalakulásnak a 
szervezeti egységek taggyűlésein született és az érintett 
tagok egyetértését igazoló aláírásokkal alátámasztott 
írásos levelek, jegyzőkönyvek az alapfeltételei, 
amelyeket az Országos Elnökség hagy jóvá. 
 
A megújuló GTE területi szervezetei számára az első 
szükséges lépés területi identitásuk tisztázása. Tudnunk 
kell, hogy fenn kívánják-e tartani megyei státuszukat? 
Amennyiben valamelyik területi szervezet taggyűlése 
nem kíván a továbbiakban megyei szerepkört betölteni, 
meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy székhelyük 
szerinti városi szervezetekké alakuljanak, A területi 
szerveződésnek ugyanis a helyiség, a lokalitás az alapja. 
El kell érnünk, hogy legalább a megyei jogú városokban 
legyenek városi szervezeteink, helyre kell állítanunk a 
GTE szervezeti jelenlétét a megyei jogú városokban. Ha 
valamelyik közigazgatási tervezési-statisztikai 
régióban vannak működő területi szervezeteink, a helyi 
tagság érdekérvényesítése érdekében, bármely városi-, 
vagy megyei- szervezetünk kérheti a GTE kompetens 
regionális szervezetévé minősítését. Ilyen esetben az 
érintett országrészben tevékenykedő valamennyi területi 
szervezetünk egyetértése szükséges a kompetencia 
megadásához. Regionális szervezet létrehozása nem 
kényszer, ha a megyei jogú városokban tevékenykedő, 
egyesületi szempontból egyenlő státuszú városi 
szervezetek ezt nem igénylik, és nem szenvednek ebből 
eredően hátrányt, a regionális koordinációt is 
megszervezehetik helyi kezdeményezéssel, 
önszerveződéses alapon. A GTE korábban megszerzett 
megyei szervezeti státusza a regionalitás tekintetében 
értelemszerűen prioritást élvez.  
 
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. 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. A 
szakosztályi névsor egyben a szakosztállyal azonos 

megnevezésű kompetencia jegyzékkel megegyezik A  
területi szervezetek szoros kapcsolatot ápolnak 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! Ezzel az 
adatszolgáltatással teljessé tudjuk tenni a GTE 
kompetencia jegyzékének főkompetenciák szerinti 
összeállítását. 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. A GTE tagjainak 
hozzáértési szakterületeit összegező Kompetencia 
Jegyzéke képezi az Egyesület tudásközösségeinek 
tudástérképét. 
 
A megújuló GTE Jogi Tagvállalati rendszere  
A GTE Országos Elnöksége a jövőben, a Jogi 
Tagvállalati Rendszert szervezeti működésének 
alapjaként tekinti, mivel véleménye szerint a GTE-nek 
azonosulnia kell a létét jelentő magyarországi gépipari 
vállalatok, és a vállalatoknál alkalmazottként dolgozó 
egyesületi tagok, valamint a GTE tagvállalatai által 
követendő iparpolitikai célokkal és szakmai cselekvési 
magatartással.  
 
Ennek érdekében a „Szakosztályi rendszer integrációs 
modelljével” és a „Területi szervezeti rendszer új 
működési modelljével” párhuzamosan a „Jogi 
Tagvállalati rendszer fejlesztési modelljét” is egységes 
elvek alapján, összehangolva kívánja kialakítani. 
 
A GTE szakosztályai és területi szervezetei a politikai 
rendszerváltást követően, az elmúlt húsz évben a 
megváltozott társadalmi viszonyokhoz nem voltak 
képesek eléggé alkalmazkodni, illetve nem töltötték be 
határozott fellépéssel a szakmai-szakosztályi illetve a 
területi összefogó szerepüket, továbbá nem építettek ki 
kellően szoros élő kapcsolatokat az ipart reprezentáló 
Jogi Tagvállalatokkal, de nem hoztak létre hatékony 
önkormányzati, illetve államigazgatási kapcsolatokat a 
kiemelkedően közhasznú feladatok és a megfelelő 
pozíció elérése érdekében sem. Az egyesületi szervezeti 
struktúra közel kétharmad részének tagsága kiürült, 
vezetői elöregedtek, ipari-, vezetői-, szakmai- 
kapcsolatai leépültek. Mindez párosul az adott 
területhez tartozó vállalatokhoz fűződő élő kapcsolatok 
feladásával, ezeknek a vállalatoknak, mint jogi tagoknak 
az elvesztésével, ráadásul az újonnan települt cégekkel 
való kapcsolatfelvétel elszalasztásával is. Vas-; Zala-; 
Somogy-; Baranya-; Csongrád- Szolnok-; Nógrád-; 
Komárom-Esztergom-; Fejér-; megyékben gyakorlatilag  
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megszűnt a szervezett egyesületi élet, a létező tagság 
helyett, csak a volt elnök vagy a titkár személyének, a 
korábbi időkből származó ismertsége utal a GTE 
szervezetére. 
 
Ezért főként a fehér foltokként jelentkező 
nagyvárosokba települt vezető gépipari és 
mechatronikai gyártócégekkel kell új kapcsolatot 
kialakítanunk, gyökeret ereszteni úgy, hogy egyrészt a 
vállalatvezetők oldaláról keltjük fel az igényt az 
Egyesület szakmai tudásközösségeinek szolgáltatásaira, 
másrészt a szakmai szervezetek vegyék fel a kapcsolatot 
az általuk szakmailag ismert és elismert helyi 
szakemberekkel. A GTE Jogi Tagvállalati Vezetők 
Fóruma jelentheti azt az első találkozást, amelyet 
követnie kell a kompetens szakosztályok intenzív 
tagtoborzó marketing- és propaganda tevékenységének. 
Mivel éppen a szakosztályok ismerik azokat a 
szakembereket, akiknek megnyerése az Egyesület 
számára fontos és létkérdés, az egyesületi 
tudásközösségeknek kell a kompetenciájukhoz tartozó 
szakembereket a területi vezetőkkel összefogva 
megnyerniük. Érjük el, hogy valamennyi megyei jogú 
városunkban legyenek legalább városi szervezeteink, az 
ott működő gépipari vállalatok pedig váljanak az 
Egyesület jogi tagvállalataivá! 
 
Így megkeresendő pl.: Szombathelyen a BPV-Rába; a 
LUK, Szentgotthárdon az OPEL; Zalaegerszegen a 
FLEXTRONIX; Nagykanizsán a TUNGSRAM; 
Kaposvárott a NABI; Pécsett a Sophiana Gépgyár; 

Bonyhádon az Edénygyár; Dunaújvárosban az Acélmű 
és a Gépgyár; Székesfehérváron az IKARUS, a 
VIDEOTON Mechanika, a Borka Művek, az 
Aluminiumipari Gépgyár; Veszprémben a Bakony 
Művek; Ajkán az Aluminium öntöde; Győrben pl.: a 
HNS, a Borsodi Művek, az AUDI, stb.; Mór; 
Tatabánya, Komárom, Esztergom, Érd, Diósd, Vác, 
Salgótarján, Veresegyháza, Érsekvadkert, Szolnok, 
Cegléd, Kecskemét, Kalocsa, és így tovább valamennyi 
iparilag jelentős település, az ország számtalan gépipari 
vállalkozása, amelyeket a területi szervezetek vezetői 
kellene, hogy ajánljanak és rendszeresen felkeressenek.  

 
A GTE Küldöttközgyűlésére készülünk. Az egyesületi 
működés megújuló modelljébe beletartozik az „Ifjúsági 
Fórum”  új koncepcióra épülő jövőbeli tevékenysége, az 
idősebb tagság emberi értékeit és megváltozott 
érdeklődési körét is megszólítani képes „Szenior 
Fórum”  átalakuló működési modellje. Szükség lenne 
olyan új oktatási tevékenységre, amely az Egyesület 
tagságában felhalmozott, társadalmi tudást, a 
szakosztályok speciális szaktudását, átörökíteni és 
hasznosítani lenne képes. Kíváncsian várjuk, miként 
tudnak reagálni a megváltozott kihívásokra a 
„Szabványosítási-” az „Ipari Min őségi-„ a 
„Tisztítástechnológiai-„ és a „Karbantartási-„ klubbok  
szakmai tudásközösségei. 
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M E G H Í V Ó 
A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. FEBRUÁR HAVI ÜLÉSÉRE 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének 
február havi ülését, 

2013. február 19-én (kedden) 1415 órai kezdettel fogjuk megtartani,  
a BME Közlekedés és Járműmérnöki Kar Jármű és Járműgyártási Tanszék Könyvtárában,  

Budapest XI. ker. Stoczek u. St. épület földszint 10. 
(A helyszín megközelítése a Stoczek utca- Kruspér utca sarok felől a legegyszerűbb) 

 
Kérem valamennyi érintett Elnökségi Tagot az elnökségi ülés időpontjának naptári megerősítésére, továbbá arra, hogy 
az ülés határozatképességének biztosítása érdekében, tegyétek lehetővé személyes részvételeteket. Ez az ülés, a GTE 
1949. évi alapításának emléknapján kerül megrendezésre és az ünnepi megemlékezésen túl, az Országos Elnökség által 
elfogadott, a „GTE Jövőképéből adódó egyesületi Stratégiai Cselekvési Program” végrehajtásának sorrendben következő, 
ötödik lépése lesz, amelyen a közgyűlést előkészítő feladatok további, ütemezett részét is áttekintjük. A Gépipari 
Tudományos Egyesület Országos Elnökségének februári ülésére, az Elnökség minden tagját, a témákban illetékes 
tanácsadókat és vendégeket ezúton szeretettel meghívom. 
 
A GTE OE 2013. februári 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.  Ünnepi megemlékezés az Egyesület 1949. évi február 19.-i alapításáról    14:30-14:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János elnök 
2.  Tagfelvétel            14:45-15:00 

Előterjesztő: Dr. Takács János elnök 
3.  A Felkészülési terv akuális feladatai a GTE 2013. évi XLIV. Küldöttközgy űlésére  15:00-15:30 

A napirendet előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 
4.  A GTE Ifjúsági Fórumának működtetési modellje      15:30-16:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Fülep Tímea Ifjúsági alelnök 
5.  A GTE PR stratégiája, szaklapjainak helyzete       16:15-16:45 

A napirendet előkészíti: Falk György PR alelnök 
Korreferátum:  Dr. Macskási Levente főszerkesztő és Dr. Czigány Tibor „M&G” 

Vesza József főszerkesztő, és Dr. Döbröczöni Ádám „Gép” 
6.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 
aktuális kérdései           16:45-17:15 

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János elnök 
7.  Kitüntetések adományozása a GTE 2013. évi XLIV. Küldöttközgyűlésén   17:15-17:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 
8. Egyebek            17:45-18:00 

Moderátor: Dr. Takács János (elnök) 
 
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. 
 
Budapest, 2013. 01. 25.       Dr. Takács János 
  elnök, sk. 
 


