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Kalendárium: 
2013. Szeptember, „ Szent Mihály”  hava 
1. vasárnap Egyed, Egon,Noémi,Tamara 
2. hétfő Rebeka,Dorina,Renáta, 

Ingrid,István 
3. kedd Hilda, Gergely 
4. szerda Rozália, Róza,Ida 
5. csütörtök Viktor, Lőrinc,Ofélia 
6. péntek Zakariás,Beáta 
7. szombat Regina 
8. vasárnap Mária, Adrienn 
9. hétfő Ádám, Péter 
10. kedd Nikolett,Hunor, Miklós 
11. szerda Teodóra,Jácint, Igor,Helga 
12. csütörtök Mária, Irma 
13. péntek Kornél, János 
14. szombat Szeréna,Roxána 
15. vasárnap Enikő, Melitta 
16. hétfő Edit, Ciprián 
17. kedd Zsófia, Róbert 
18. szerda Diána, József 
19. csütörtök Vilhelmina, Dorián 
20. péntek Friderika 
21. szombat Máté, Mirella,Jónás 
22. vasárnap Móric, Tamás 
23. hétfő Tekla, Líviusz,Ila 
24. kedd Gellért, Gerda,Mercédesz 
25. szerda Eufrozina,Kende 
26. csütörtök Jusztina,Kozma,Damján 
27. péntek Adalbert,Vince 
28. szombat Vencel,Salamon 
29. vasárnap Mihály, Gábor,Rafael, 

Mirabella 
30. hétfő Jeromos,Honória, Hunor 
 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel köszöntjük 
minden kedves szeptemberben született és névnapját 
szeptemberben ünneplő tagtársunkat. 
 
Évfordulóink áttekintésével életben kívánjuk tartani azt a 
hagyományt, amit a GTE legjobb gyakorlata a „Műszaki 
Nagyjaink” könyvsorozat megjelentetésével bizonyított. 
 
Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 
30 napos. E hónap neve a latin „septem” szóból ered melynek 
jelentése „hét”, mivel szeptember eredetileg az év hetedik 
hónapja volt a római naptárban. Az ókori görög kultúrában a 
szeptembert „Βοηδροµιών”-nak (Boēdromion) hívták. A 18. 
századi nyelvújítók szerint a szeptember: „gyümölcsönös”. A 
népi kalendárium „Szent Mihály” havának nevezi. Az 
Arvisurák szerint „Földanya hava”. 

Nevezetes napok: 
Évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 

www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, annak 
szabad átvételével és ezen lehivatkozásával készítettük! 
Felhasználtuk továbbá az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
www.elft.hu honlapján a ''História - Tudósnaptár''  
gondosan szerkesztett nyilvános internetes szolgáltatásból 
származó szócikkeket is.  
 
Érdekességek:  
• A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek a 

szeptember hónapba: 
• Szűz  (augusztus 23. – szeptember 22.) és 
• Mérleg  (szeptember 23. – október 22.). 

• Szeptember folyamán a Nap az állatöv csillagképei 
közül az Oroszlán csillagképből a Szűz csillagképbe lép. 

• szeptember minden évben a hét ugyanazon napjával 
kezdődik, mint az adott év decembere. 

• szeptember 16–22. 
• európai mobilitási hét 

• szeptemberben változó napon:  
„Európai Örökség Napok – Nyitott Kapuk”: múzeumok, 
emlékhelyek és műemlékek megnyitása: ingyenes 
látogatás lehetővé tétele a cél, főként olyanoké, 
amelyekbe más alkalommal nem lehet bejutni. 
Magyarország 1992-ben csatlakozott e 
rendezvénysorozathoz. 

• szeptemberben, az ENSZ Közgyűlés nyitó napja: a béke 
világnapja 

 
Szeptember eseményei:  
• szeptember 1.: 

o A II. világháború emléknapja 
o Líbia: a forradalom évfordulója 
o Szlovákia: az alkotmány napja (1992) 
o Üzbegisztán: a függetlenség napja 
o szeptember első vasárnapja: Bányásznap 

 
•••• 77 éve, 1936-ban, szept. 1-én hunyt el Frommer 

Rudolf magyar „tiszteletbeli mérnök”, feltaláló, a róla 
elnevezett Frommer-rendszerű önműködő pisztolyok 
kifejlesztője (* 1868). 

 
• szeptember 2.: 

o Vietnam: a függetlenség kikiáltása 
 
•••• 202 éve, 1811-ben, szept. 2-án született Heckenast 

Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő  
(† 1878.) 

• 2013. szept. 2. Tötössy (Tőtössy, Töttössy) Béla 
halálának 90. évfordulója 
(Billéd, 1854. aug. 5. - Budapest, 1923. szept. 2.) 
Matematikus, műegyetemi tanár 
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Tötössy (Tőtössy, Töttössy) Béla 

 
A zürichi műegyetemen végezte tanulmányait és 
kezdetben ott is működött. 1882-től a budapesti 
műegyetemen a matematika repetítora. A műegyetemen 
a magántanári képesítés megszerzése után 1889-ben az 
ábrázoló geometria ny. rk., 1893-ban ny. r. tanárává 
nevezték ki. 1899-ben a kolozsvári egy. tb. 
bölcsészdoktori címmel tüntette ki. Kürschák Józseffel 
és Réthy Mórral együtt sajtó alá rendezte Bolyai 
Farkas Tentamenjét és annak függelékét, Bolyai János 
Appendix c. művének második kiadását. 1899-től az 
MTA tagja. 1896-tól a Műegyetemi Zenekart vezette és 
közel két évtizedig ő volt a karmestere. 

 
• 2013. szept. 2. 

Solt Béla halálának 55. évfordulója 
(Szomolnok, 1877. febr. 12. - Sopron, 1958. szept. 2.) 
Kohómérnök, műegyetemi tanár 
Oklevelének megszerzése után 1903-ban 
Kapnikbányán, utóbb Horgospatakán működött. 1911-
ben Sobó Jenő mellett tanársegéd a selmecbányai 
akadémia középítéstani tanszékén. 1912-14-ben mint 
ösztöndíjas Zürichben folytatott építészeti 
tanulmányokat. 1919-ben a Sopronba átköltözött 
akadémián Sobó helyettese, 1920 végétől a 
középítéstani tanszék vezetője. Értékes pedagógiai 
munkássága mellett jelentékeny mértékben gyakorlati 
tervezéssel is foglalkozott; több tanulmány szerzője. 

 

 
Solt Béla 

kohómérnök, műegyetemi tanár 
 
• szeptember 3.: 

o Katar: a függetlenség napja 
o San Marino: a köztársaság alapításának 

évfordulója 
o Ausztrália: a nemzeti zászló napja 

• 188 éve, 1825-ben, szept. 3-án szentelték pappá 
Győrben Jedlik Ányost, a dinamó feltalálóját. 
 

 
Jedlik Ányos 

 
•••• 138 éve, 1875-ben, szept. 3-án született Ferdinand 

Porsche német mérnök, autótervező, autógyáros 
•••• 37 éve, 1976-ban, szept. 3-án a Viking 2  landolt a 

Marson, és fotókat küldött annak felszínéről. 
 
• szeptember 4.: 

o USA, Kanada: a munkások napja 
 

• 205 éve, 1805-ben, szept. 4-én született Mikó Imre 
erdélyi magyar államférfi, történész, politikus, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (1859) és a Magyar 
Történelmi Társulat (1867) alapító elnöke, a kiegyezés 
utáni első közmunka- és közlekedésügyi miniszter, aki 

 

 
Gróf Mikó Imre 

a kiegyezés kormányában, az első magyar felelős 
kormány közlekedésügyi miniszterének, Gróf 
Széchenyi Istvánnak a feladatát folytatta és akinek 
államtitkára Hollán Ernő volt. 

• 45 éve, 1965-ben, szept. 4-én hunyt el Albert 
Schweitzer elzászi orvos, teológus, orgonaművész, 
Nobel-békedíjas 

 
Albert Schweitzer 

• 12 éve, 2001-ben, szept. 4-én az UNESCO Tihanyi 
Kálmán, a modern televízió-rendszer feltalálója 1926-
os szabadalmi bejelentésének iratait beiktatta A világ 
emlékezete programba; ez volt az első magyar alkotás, 
amely bekerült „A világ emlékezete program” 
egyetemes jelentőséggel bíró kiemelt dokumentumai 
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közé. Tihanyi Kálmán  (Üzbég, 1897. április 28. – 
Budapest, 1947. február 26.) fizikus, villamosmérnök, 
feltaláló, az „ikonoszkóp” megalkotója. A modern, 
nagy felbontású televízió rendszer feltalálója; amelynek 
alapja az általa kidolgozott zseniális megoldás, amit 
töltés felhalmozásként illetve töltéstárolásként 
ismerünk 

 

Tihanyi Kálmán, mint a brit Légügyi Minisztérium 
tudományos munkatársa 

Üzbégen született, szaktanulmányait Pozsonyban és 
Budapesten végezte. Nevéhez fűződik a teljesen 
elektronikus, töltéstároló típusú televíziórendszer 
feltalálása, amely lehetővé tette a több száz soros 
képfelbontást és képvisszaadást, ahogy az szabadalmai 
alapján világszerte megvalósult. Az új televízió 
alapelveit és számos kivitelezési módját 1926-ban 
benyújtott magyar szabadalmi bejelentésében dolgozta 
ki, katódsugárcsövet alkalmazva mind a kamera céljára, 
mind pedig vevőcsőként. Elgondolásait később 
továbbfejlesztve két új szabadalmi leírásban foglalta 
össze, majd 1928-ban szabadalmazta többek közt 
Magyarországon, Németországban, Angliában, 
Franciaországban és az USA-ban. Az amerikai Radio 
Corporation (RCA) a szabadalmak angliai és 
franciaországi közzétételét követően, 1930 nyarán 
kereste meg, és 1931-ben kezdték meg ezek alapján a 
képfelbontócső laboratóriumi kidolgozását. 
Szabadalmait később megvásárolták. 
 
Az új kameracső első igazán sikeres példányai néhány 
hónapon belül megszülettek s – ma már tudjuk – ekkor 
dőlt el, hogy a készüléket majd ikonoszkóp néven 
fogják forgalmazni. Ennek a nagyrészt Tihanyi 1928-as 
szabadalmai alapján továbbfejlesztett változatait, 
képikonoszkóp, orthikon, képorthikon és vidikon néven 
ismerjük. Ezek közös alapvető jellemzője, hogy a 
töltésfelhalmozás illetve -tárolás elvén működnek. 
Tihanyi a katódsugaras képleképzést katonai célú 
felhasználásra is alkalmazva 1929-ben dolgozta ki és 
szabadalmazta különleges, infravörös sugarakra is 
érzékeny kameráját, melynek prototítusát robotrepülők 
céljára az angol Légügyi Minisztérium számára 
készítette el. Egyéb, a televízió fejlődésében jelentős 
szerepet játszó 1935-ös és 1937-es bejelentésű 
szabadalmait a Loewe, RCA és a Fernseh AG vásárolta 
meg és fejlesztette ki. 
 

1939-ben jelentette be teljesen lapos, valójában egy 
igen korai plazma televíziónak tekinthető televízióját, 
amely a leírás szerint keretbe foglalva akár falra is 
akasztható (!), s amelynek gyártását a háború után 
Magyarországon tervezte beindítani. A gondolattal a 
jelek szerint már 1933-ban kezdett foglalkozni. Egy  
ilyen dátumú, valamint egy már tökéletesen 
kidolgozott, 1936-os szabadalmi leírás (igénypontok és 
rajzok) kézirata maradt ránk. Az utóbbiról Horváth 
Gyula villamosmérnök igen érdekes tanulmánya (l. 
Hiradástechnika 2004/1 sz.) olvasható a 
http://www.scitech.mtesz.hu címen is. 
 
1940-1944 között kidolgozott egy 5–8 km 
hatótávolságúra tervezett magasnyomású akusztikus 
sugárzó készüléket, eredetileg a mezőgazdaságban igen 
nagy jelentőséggel bíró eszközként, kártékony rovarok 
eliminálásának céljából. A háború alatt és után erősen 
foglalkoztatták az ultrahang-technológia lehetőségei s 
ennek alkalmazására számos találmányt dolgozott ki és 
hagyott hátra 1947-ben bekövetkezett váratlan 
halálakor 
 
A 2001. augusztus 31-én megnyitott, majd 2004. május 
26-án kibővített: „Magyarok, akik a XX. századot 
csinálták” című állandó kiállításon Bay Zoltán, 
Kármán Tódor, Neumann János, Szilárd Leó, Teller 
Ede mellett Tihanyi Kálmán  is ott látható. 2005-ben a 
Magyar Mérnöki Kamara innovációs díjat alapított a 
tiszteletére. 

• 176 éve, 1837-ben, szept. 4-én Samuel Morse 
bemutatta távíróját a New York-i egyetemen. 

• 111 éve, 1902-ben, szept. 4-én hunyt el Heller Ágost 
magyar tudománytörténész, az MTA tagja (* 1843). 

• 96 éve, 1917-ben, szept. 4-én született Maléter Pál 
magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom mártír 
honvédelmi minisztere († 1958). 

• 509 éve, 1504-ben, szept. 4-én  kelt Lisszabonban 
Amerigo Vespucci olasz nyelvű, Firenze legfőbb 
elöljárójának címzett levele, amelyben elsőként írta le 
az Új Világ, a „Mundus Novus” felfedezését. 

 

 
Amerigo Vespucci 

• 34 éve, 1979-ben, szept. 4-én hunyt el Öveges József 
Kossuth-díjas fizika professzor, aki könyveivel, 
cikkeivel, népszerű rádió- és televíziós sorozataival a 
magyar természettudományos ismeretterjesztés 
megalapozója volt (* 1895). 

 
• szeptember 5.: 

o Ausztrália: apák napja 
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• 65 éve,1945-ben szeptember 5
Nemzetgyűlés megkezdte a világháború utáni els
szeptember 13-igtartó budapesti
(többek között) megtárgyalta, elfogadta és joger
emelte a Bibó István vezetésével
választójogi törvényt (1945. évi VIII. tc. a 
nemzetgyűlési választásokról). 

 

Bibó István 
• 30 éve, 1980-ban, szept. 5-én Svájcban

16,32 km hosszú St. Gotthard alagutat
• 107 éve, 1906-ban, szept. 5-én

Eduard Boltzmann osztrák fizikus és filozófus, a
század elméleti fizikájának egyik legnagyobb alakja 
(* 1844). 

Ludwig Boltzmann
 

• 94 éve, 1919-ben, szept. 5-én hunyt el
magyar építőművész, műegyetemi
(* 1841). 

 
Schulek Frigyes

• 87 éve, 1926-ban, szept. 5-én születe
mérnök, 1956-os szabadságharcos, a 
ellenálló csoport helyettes parancsnoka.

• 87 éve, 1926-ban, szept. 5-én születe
mérnök, 1956-os szabadságharcos, a 
ellenálló csoport helyettes parancsnoka.

• 36 éve, 1977-ben, szept. 5-én az
Államok elindította csillagközi útjára a
űrszondát, rajta aranylemezen az emberiség 
civilizációközi üzenetével.  
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ben szeptember 5-én az Ideiglenes 
megkezdte a világháború utáni első, 

budapesti ülésszakát, melyen 
(többek között) megtárgyalta, elfogadta és jogerőre 

vezetésével kidolgozott új 
(1945. évi VIII. tc. a 

 

Svájcban megnyitották a 
alagutat. 

én hunyt el Ludwig 
osztrák fizikus és filozófus, a 19. 

elméleti fizikájának egyik legnagyobb alakja  

 
Ludwig Boltzmann 

hunyt el Schulek Frigyes 
űegyetemi tanár, az MTA tagja 

 

Schulek Frigyes 
született Fónay Jenő 

szabadságharcos, a Széna téri 
ellenálló csoport helyettes parancsnoka. 

született Fónay Jenő 
szabadságharcos, a Széna téri 

nálló csoport helyettes parancsnoka. 
az Amerikai Egyesült 

elindította csillagközi útjára a Voyager–1 
rajta aranylemezen az emberiség 

 

Aranylemezes 
• szeptember 6.: 

o Szváziföld: a függetlenség napja
o São Tomé és Príncipe: a Hadsereg napja

 
• 491 éve, 1522-ben, szept. 6

expedíciójának egyik hajója
irányításával visszatért Spanyolországba
hajó, amely körbehajózta a Földet

• 247 éve, 1766-ban, szept. 6
angol fizikus és kémikus, az 
róla nevezték el az atomi tömegegységet
tökéletes gázok elegyeiben a 
vonatkozó Dalton-törvényt († 

John Dalton

• 154 éve, 1859-ben, szept. 6
Dohány utcai zsinagógát. 

A Dohány utcai zsinagóga
• 117 éve, 1896-ban megkezd

Országos Technikus Kongresszus
Mérnök- és Építész-Egylet
szeptember 6–8. között tartottak 
a Múzeum körúton lévő József M
képviselőház Sándor utcai üléstermében.

• 109 éve, 1904-ben, szeptember 6
János hadmérnök, katonai t
tábornok, az argentin katonai intézet és térképészeti 
intézet alapítója, ahol irányításával készült el 
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Aranylemezes űrüzenet 

: a függetlenség napja 
: a Hadsereg napja 

ben, szept. 6-án a „Victoria”, ,Magellan 
expedíciójának egyik hajója Juan Sebastián Elcano 

Spanyolországba; ez volt az első 
Földet. 

ban, szept. 6-án született John Dalton 
, az atomelmélet védelmezője; 

atomi tömegegységet daltonnak és a 
elegyeiben a parciális nyomásra 

(† 1844). 
 

 
John Dalton 

 
ben, szept. 6-án avatták fel Pesten a 

 

 
 

Dohány utcai zsinagóga 
megkezdődött az I. Magyar 

Országos Technikus Kongresszus, melyet a Magyar 
Egylet kezdeményezésére 

tartottak Budapesten az akkor 
József Műegyetemen, és a régi 

üléstermében. 
ben, szeptember 6-án hunyt el Czetz 

hadmérnök, katonai térképész, honvéd 
katonai intézet és térképészeti 

intézet alapítója, ahol irányításával készült el 
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Argentína, Chile, Paraguay és 
1822). 

• 68 éve, 1945-ben, szept. 6-án Szent
Bay Zoltán és Békésy György
Budapesten a Magyar Természettudományi Akadémia
amelynek tagjai voltak olyan külföldön alkotó 
világnagyságok is, mint Hevesy György
Tódor, Neumann János és Wigner Jen

 
• szeptember 7.: 

o Brazília: a függetlenség napja
o Mozambik: a győzelem napja
o szeptember első szombatja:

Fesztivál, a Szentesről elszármazottak találkozója
 

• 28 éve, 1985-ben, szept.7-én hunyt el 
(George Pólya) magyar származású 
fizikus és metodológus, a heurisztika
világűrben emlékét őrzi a 29646 Polya
(* 1887). 

Pólya György
 

• 77 éve, 1936-ban, szept. 7-én 
Marcell matematikus, az ETH (
Einstein barátja, akinek hangsúlyozta a 
geometria fontosságát, mely szükséges lépés volt az 
általános relativitáselmélet kidolgozásához (* 

Grossmann Marcell
 

• 72 éve, 1941-ben, szept. 7-én hunyt el 
vegyészmérnök, műegyetemi tanár, az 
kutatólaboratóriumának vezetője 

Pfeifer Ignác 
 

• 37 éve, 1976-ban, szept. 7-én elhunyt 
magyar szociáldemokrata politikus, az 
második női képviselője (* 1889) 
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és Uruguay térképe (* 

Szent-Györgyi Albert, 
Békésy György vezetésével létrejött 

Magyar Természettudományi Akadémia, 
amelynek tagjai voltak olyan külföldön alkotó 

Hevesy György, Kármán 
Wigner Jenő. 

: a függetlenség napja 
zelem napja 

 szombatja: Szentesi Lecsófőző 
ől elszármazottak találkozója 

hunyt el Pólya György 
származású matematikus, 
heurisztika kidolgozója; a 

29646 Polya nevű kisbolygó 

 
gy 

 hunyt el Grossmann 
(Zürich) tanára, Albert 

barátja, akinek hangsúlyozta a Riemann-
fontosságát, mely szükséges lépés volt az 

kidolgozásához (* 1878). 

 
Marcell 

hunyt el Pfeifer Ignác 
tanár, az Egyesült Izzó 

 
 

elhunyt Kéthly Anna 
politikus, az Országgyűlés 

 

Kéthly Anna

• szeptember 8.: 
o A Büntetés-Végrehajtási Szervezet Napja

Magyarországon 
o Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi 

Napja 
o A Fizioterápia Világnapja
o Andorra: a meritxelli szű
o Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

alkotmány napja 
o Macedónia: a függetlenség napja

 
• 33 éve, 1980-ban szept. 8-án

Libby  amerikai kémiai Nobel
nevéhez fűződik, az archeológiában
tudomány más területein sikeresen alkalmazott
radiokarbonos kormeghatározási
kidolgozója (* 1908). 

• 377 éve, 1636-ban szept. 8
Egyetemet (Harvard University
állambeli Cambridge-ben, ez az
Államok legrégebb óta m
intézménye, tagja a legjobb egyetemeket magába
foglaló „ Borostyán Ligának

• 117 éve, 1896-ban szept. 8
Országos Technikus Kongresszus
felavatták Ybl Miklós  szobrát
Budapesten, a mai Ybl Miklós téren.

• 77 éve, 1936-ban szept. 8-án
Széchenyi-díjas magyar villamosmérnök,
nanotechnológus, egyetemi tanár, az MTA tagja, az
elektromos áramkörök 
nanoelektronika nemzetközi hír

 
• szeptember 9.: 

o Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
köztársaság kikiáltásának napja

o Tádzsikisztán: a függetlenség napja
 
• 2013. szept. 9. 

Teller Ede (Edward) halálának 10. évfordulója
(Budapest, 1908. jan. 15. - 
2003. szept. 9.) 

Teller Ede
magyar születésű amerikai atomfizikus
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Kéthly Anna 

 

Végrehajtási Szervezet Napja 

Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi 

A Fizioterápia Világnapja 
szűz napja 

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság: az 

: a függetlenség napja 

án hunyt el Willard Frank 
kémiai Nobel-díjas (1960) tudós, 

archeológiában, geológiában és a 
tudomány más területein sikeresen alkalmazott 
radiokarbonos kormeghatározási módszer (C-14) 

ban szept. 8-án alapították a Harvard 
Harvard University) a Massachusetts 

, ez az Amerikai Egyesült 
legrégebb óta működő felsőoktatási 

intézménye, tagja a legjobb egyetemeket magába 
Borostyán Ligának” . 

ban szept. 8-án – az I. Magyar 
Országos Technikus Kongresszus rendezvénye során – 

szobrát (Mayer Ede alkotása) 
, a mai Ybl Miklós téren. 

án született Csurgay Árpád 
magyar villamosmérnök, 

nanotechnológus, egyetemi tanár, az MTA tagja, az 
 elmélete, valamint a 

nemzetközi hírű tudósa. 

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság: a 
köztársaság kikiáltásának napja 

: a függetlenség napja 

Teller Ede (Edward) halálának 10. évfordulója 
 Stanford, California, USA, 

 
Teller Ede 
ű amerikai atomfizikus 
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A Trefort utcai Mintagimnáziumban érettségizett, utána 
első díjat nyert az Eötvös-versenyen matematikából és 
fizikából. Itthon kezdett műegyetemi tanulmányait 
Karlsruheban folytatta vegyészmérnöki szakon. Rövid 
müncheni tartózkodás után Lipcsében fejezte be 
egyetemi tanulmányait, Heisenberg
doktorált fizikából. Utána Göttingenben, majd 
Londonban lett egyetemi oktató. 1934
majd Bohr mellett dolgozott Rockefeller ösztöndíjas 
kutatóként Koppenhágában. Itt ismerkedett meg
Gamow-val, a Szovjetunióból szerencsésen elmenekült 
fizikussal. 1935-ben Gamow mellé hívták meg a 
George Washington Egyetemre. A Földön 
megvalósítható fúziós magreakció ötletét
fel Tellernek 1941-ben. Ezután Chicagoban, majd Los 
Alamosban, miközben az odahívott fizikusok az uránon 
felfedezett maghasadás megszelíd
illetve bombává alakításán (atombomba) dolgoztak, 
Teller az atombombával begyújtható fúziós 
"szuperbomba" megvalósíthatóságát kutatta. 1945 után 
a fizikusok nagy része befejezettnek gondolta az 
atombombával kapcsolatos kutatásokat, Tel
folytatni akarta. Miután 1949-ben a Szovjetunió is 
felrobbantotta saját atombombáját, a kiélez
politikai helyzetben Teller megkapta Truman elnök 
támogatását a hidrogénbomba kifejlesztésére. Az általa 
irányított kutató csoport tervei alapjá
deutérium trícium bombával 1951
végre kisérleti robbantásokat a Csendes óceán felett. 
Közben Teller újra összeütközésbe került a fizikusok 
többségével (Oppenheimer ügy). Utolsó "nagy dobása" 
a "csillagháborús" rakétaelhárító terv volt az 1980
években, melyet Reagan elnök karolt fel és amely 
végülis közvetve a Szovjetúnió felbomlásához vezetett. 
Az 1990-es években többször járt újra 
Magyarországon. Érdekes és lebilincsel
tartott, és magas állami kitüntetésben (Corvin lánc) is 
részesült. Ő volt az utolsó "marslakó", aki saját megélt 
élményei alapján beszélhetett itthon a többiekr
Kármán Tódorról, Szilárd Leóról
Neumann Jánosról. [Dr. Radnai Gyula]

 
• 88 éve, 1925-ben szeptember 9-én 

vallás- és közoktatásügyi miniszter bejelentette, hogy a 
kormány 7,5 millió aranykoronát fordít tanyasi 
népiskolák építésére. 

 

Klebelsberg Kunó
 

• 73 éve, 1940-ben George Stibitz
utasításokat küldött New Hampshire
Yorkban üzemelő Complex Number C
géphez, és az eredményeket hasonló módon kapta meg; 
ez mérföldkő volt a számítógép-hálózat

• 276 éve, 1737-ben, szept. 9-én született
olasz orvos, fizikus, az elektromosságtan egyik 
megalapítója († 1798). 
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A Trefort utcai Mintagimnáziumban érettségizett, utána 
versenyen matematikából és 
űegyetemi tanulmányait 

Karlsruheban folytatta vegyészmérnöki szakon. Rövid 
tartózkodás után Lipcsében fejezte be 

Heisenberg irányításával 
doktorált fizikából. Utána Göttingenben, majd 

ett egyetemi oktató. 1934-ben megnősült, 
mellett dolgozott Rockefeller ösztöndíjas 

kutatóként Koppenhágában. Itt ismerkedett meg George 
, a Szovjetunióból szerencsésen elmenekült 

ben Gamow mellé hívták meg a 
George Washington Egyetemre. A Földön 
megvalósítható fúziós magreakció ötletét Fermivetette 

ben. Ezután Chicagoban, majd Los 
Alamosban, miközben az odahívott fizikusok az uránon 
felfedezett maghasadás megszelídítésén (atomreaktor) 
illetve bombává alakításán (atombomba) dolgoztak, 
Teller az atombombával begyújtható fúziós 
"szuperbomba" megvalósíthatóságát kutatta. 1945 után 
a fizikusok nagy része befejezettnek gondolta az 
atombombával kapcsolatos kutatásokat, Teller azonban 

ben a Szovjetunió is 
felrobbantotta saját atombombáját, a kiéleződött 
politikai helyzetben Teller megkapta Truman elnök 
támogatását a hidrogénbomba kifejlesztésére. Az általa 
irányított kutató csoport tervei alapján készült 
deutérium trícium bombával 1951-től kezdve hajtottak 
végre kisérleti robbantásokat a Csendes óceán felett. 
Közben Teller újra összeütközésbe került a fizikusok 

ügy). Utolsó "nagy dobása" 
a "csillagháborús" rakétaelhárító terv volt az 1980-as 
években, melyet Reagan elnök karolt fel és amely 
végülis közvetve a Szovjetúnió felbomlásához vezetett. 

es években többször járt újra 
arországon. Érdekes és lebilincselő előadásokat 

tartott, és magas állami kitüntetésben (Corvin lánc) is 
 volt az utolsó "marslakó", aki saját megélt 

élményei alapján beszélhetett itthon a többiekről: 
Szilárd Leóról, Wigner Jenőről, 

Gyula] 

én Klebelsberg Kunó 
és közoktatásügyi miniszter bejelentette, hogy a 

aranykoronát fordít tanyasi 

 
Kunó 

George Stibitz telexgépével 
New Hampshire-ből a New 

 Complex Number Calculator nevű 
géphez, és az eredményeket hasonló módon kapta meg; 

hálózat kiépítésében 
született Luigi Galvani  

, az elektromosságtan egyik 

Luigi Galvani
• szeptember 10.: 

o Gibraltár: nemzeti ünnepnap
 
• 167 éve, 1846-ban szept. 10

Howe amerikai feltaláló 
(Improvement in Sewing-machines

• 101 éve, 1912-ben szept. 10
Endre hídépítő mérnök, miniszter, a
világháborút követő helyreállításnál
hidak, a Manci híd és a
Egyiptomban a heluáni Nílus
Orontész-völgyhíd, Irakban
itthon és külföldön további számos nagy alkotás 
fűződik nevéhez 

 
• szeptember 11.: 

o Mikronézia: a felszabadulás napja
o Spanyolország: katalán nemzeti ünnep

 
• 168 éve, 1845-ben, szept. 11

Károly vasúti mérnök, 
barlangkutató, az 1910-ben életre hívott
Karszt- és Barlangkutató Társulat

• 83 éve, 1930. szept. 11. született
Pálné) Széchenyi-díjas 
egyetemi tanár, az MTA
nagyasszonya”. 

• 78 éve, 1935-ben, szept. 11
Tyitov , a második szovjet 
napnál többet tartózkodott az 
súlytalanságban aludt és aki fényképeket készített a 
Földről († 2000). 

German Tyitov
(német bélyegen)

• 197 éve, 1816-ban, szept. 11
Zeiss német mechanikus, vállalkozó,
eszközök fejlesztője († 1888

, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
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Luigi Galvani 

: nemzeti ünnepnap 

ban szept. 10-én bejegyezték Elias 
feltaláló varrógép szabadalmát 

machines, U.S. Patent 4750). 
ben szept. 10-én született Mistéth 
 mérnök, miniszter, a második 
ő helyreállításnál Budapesten az első 

és a Kossuth híd tervezője, 
a heluáni Nílus-híd, Szíriában az 

Irakban a Garmat-híd tervezője, 
itthon és külföldön további számos nagy alkotás 

elszabadulás napja 
: katalán nemzeti ünnep 

ben, szept. 11-én született Siegmeth 
 MÁV -igazgató, turistaíró, 
ben életre hívott Magyar 

és Barlangkutató Társulat első elnöke († 1912). 
született T. Sós Vera (Turán 
 magyar matematikus, 

MTA tagja, „a kombinatorika 

ben, szept. 11-én született German 
 űrhajós és az első, aki egy 

napnál többet tartózkodott az űrben, aki 
súlytalanságban aludt és aki fényképeket készített a 

 
German Tyitov 

met bélyegen) 
, szept. 11-én született Carl 

mechanikus, vállalkozó, optikai 
1888) 

 Carl Zeiss 
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• 102 éve, 1911-ben , szept. 11-én Thomas Alva Edison 
amerikai feltaláló és nagysikerű üzletember európai 
körútja során Budapestre látogatott, ahová Fodor 
István, a Budapesti Általános Villamossági Rt. 
igazgatója meghívására érkezett. Kísérője volt Galamb 
József és vele utazott Henry Ford is. 

• 72 éve, 1941-ben, szept. 11-én  megkezdték annak az 
ötszögletű, eredetileg könyvtárnak szánt épület 
építését, mely később Pentagon néven az amerikai 
hadügyminisztérium székháza lett 

• 12 éve 2001-ben, szept. 11-én terrortámadás érte 
New Yorkot: két eltérített utasszállító repülőgép 
csapódott a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, 
melyek később összeomlottak; egy másik gép az 
arlingtoni Pentagon épületébe csapódott (hivatalos 
adatok szerint a támadásban 2819-en haltak meg) 

 

 
A Világkereskedelmi Központ égő tornyai 

 
• 146 éve, 1867. szept.11-én hunyt el Almási Balogh 

Pál homeopátiás magyar orvos, Széchenyi és Kossuth 
orvosa, a Magyar Hasonszenvi Orvosegylet első 
elnöke, az Iparegylet kezdeményezője, nyelvész, 
barlangkutató (* 1794). 

 
Almási Balogh 

• 101 éve, 1912-ben, szept. 11-én elkészült a porosz 
államvasutak számára a világ első dízelmozdonya 

• 16 éve, 1997-ben, szept. 11-én pályára állt a Mars 
Global Surveyor, amely közel tíz éven át keringve a 
Mars körül annak felszínéről 240 000 felvételt készített 
és sugárzott vissza a Földre. 

 
• szeptember 12.: 

o Gyermekek világnapja 
o Etiópia: a forradalom évfordulója 

• 47 éve, 1966-ban, szept.12-én született Anouseh 
Anszari Amerikai Egyesült Államokban élő gazdag 
iráni üzletasszony 

 
Anouseh Anszari 

• 116 éve, 1897-ben szept. 12-én született Irène 
Joliot-Curie Nobel díjas francia atomfizikus, 
fiziko-kémikus, Marie Curie fizikus leánya († 
1956). 

 
Irene Joliot-Curie 

 
• 76 éve, 1937-ben szept. 12-én Budapesten átadták 

a közönségnek a hetedik budapesti Duna-hidat, 
amely a pesti és budai körút déli szakaszainak 
forgalmát vezeti át a Duna felett; a kezdetben 
Horthy Miklósról elnevezett hidat a világháborúban 
a németek felrobantották, 1952-es újjáépítése óta 
Petőfi Sándor nevét viseli. 

 
Petőfi híd 

 
• 61 éve, 1952-ben, szept. 12-én született Hudecz 

Ferenc kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, az 
ELTE korábbi rektora. 

• 56 éve, 1957-ben szept. 12-én ünnepi 
díszelőadással megnyílt Budapesten a helyreállított 
Corvin Filmszínház, az ország első állandó 
szélesvásznú mozija. 

• 51 éve, 1962-ben szept. 12-én John Fitzgerald 
Kennedy kijelentette, hogy az USA öt éven belül 
embert küld a Holdra. 

• 21 éve, 1992-ben szept. 12-én az Endeavour 
űrrepül őgép fedélzetén, az STS–47 küldetés 
keretében utazott először az űrbe egy házaspár, 
Davis és Lee. 

 

 
Endeavour 

 
• szeptember 13.: 

o Argentína: a könyvtárosok napja 
 
• 498 éve, 1515-ben a Svájci Államszövetség 

kinyilvánította örök semlegességét. 
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• 68 éve, 1945-ben, szept.13.-án az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés befejezte a második világháború utáni 
első, szeptember 5-én megkezdett budapesti ülésszakát, 
melyen (többek között) megtárgyalta, elfogadta és 
jogerőre emelte a Bibó István vezetésével kidolgozott 
új választójogi törvényt (1945. évi VIII. tc. a 
nemzetgyűlési választásokról), s ennek alapján tartották 
meg október 7-én a fővárosi törvényhatósági, majd 
november 4-én a nemzetgyűlési választásokat. 

• 63 éve, 1950. szept. 13-án hunyt el Jáky József 
Kossuth-díjas útépítő mérnök, geotechnikus, az MTA 
tagja, a budapesti Műegyetem oktatója, a 
talajmechanikai kutatások magyarországi megalapozója 
és világszerte elismert tudósa (*1893). 

• 16 éve, 1997-ben, szept.13-án hunyt el Szebehelyi 
Győző (Victor G. Szebehely) magyar-amerikai 
csillagász, gépészmérnök, egyetemi tanár; Theory of 
Orbits című könyve a háromtest-problémára irányuló 
kutatások alapműve, az Egyesült Államok 
űrprogramjának résztvevőjeként jelentősen hozzájárult 
az Apollo-program sikeréhez (* 1921). 

 
• szeptember 14.:  

o A keresztény egység napja 
o Görögország: az igazi kereszt napja 
o szeptember második szombatja: Elsősegély-

nyújtás Világnapja 
 
• 126 éve, 1887-ben, szept. 14-én született Karl Taylor 

Compton amerikai fizikus, egyetemi tanár, 1930–1948 
között a Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
elnöke, majd 1949-től haláláig az MIT Corporation 
elnöke, Arthur Compton testvére († 1954). 

• 111 éve, 1902-ben, szept. 14-én született Nyikolaj 
Iljics Kamov szovjet repülőgéptervező, vezetésével a 
Kamov-tervezőirodábanfejlesztették ki a Ka típusjelű 
helikoptereket († 1973). 

• 2013. szept. 14. 
Vernier, Pierre halálának 375. évfordulója  
(Ornans, Franciaország, 1584. aug. 19. [1580.] - 
Ornans, 1638. szept. 14. [1687.]) 
Francia matematikus, mérnök 
Hadmérnökként, kincstári igazgatóként, 
várkapitányként működött a spanyol Habsburg 
kormányzat alatt. Munkásságának fő terepe a 
térképészet és mérések tudománya volt. Több város 
védelmi megerősítését tervezte. Leghíresebb műve "La 
Construction, l'usage, et les propriétés du quadrant 
nouveau de mathématiques" (1631), amelyben 
trigonometrikus függvények táblázatát állította össze. 
Ebben írta le legfontosabb találmányát, a nóniusz nevű 
eszközt, mely lehetővé teszi a leolvasás pontosságának 
növelését hosszmérő és szögmérő műszereknél. A 
nóniuszt ő nevezte el Pedro Nunezről (latinosan 
Nonius). Csak később, a 18. század közepén kapcsolták 
az eszközt Vernier nevéhez, angolul a "Vernier-skálát" 
használó eszközök nevében szerepel Vernier neve, pl. 
Vernier tolómérce. 

 
• szeptember 15.: 

o Mozdonyvezetők napja 
o Costa Rica,Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Salvador: a függetlenség napja 
 
 

• 183 éve, 1830-ban szept.15-én megnyitották a 
Liverpool-Manchester vasútvonalat, s rajta 
végighaladt a felavatókkal a világ első városközi 
gőzmozdony hajtotta utasszállító szerelvény. 

• 182 éve,1831-ben, szept. 15-én New Jerseyben 
forgalomba helyezték a „John Bull”-t , egy Angliában 
gyártott, de az Amerikai Egyesült Államokban 
üzemeltetett gőzmozdonyt. 

 

 
John Bull 

 
• 132 éve, 1881-ben, szept. 15-én született Ettore Arco 

Isidoro Bugatti olasz verseny- és luxusautó tervez 
• 123 éve, 1890-ben szept.15-én a Grében hegyorom 

ünnepélyes felrobbantásával elkezdődött az al-dunai 
folyamszabályozás. 

• 97 éve, 1916-ban Franciaországban a Somme-i csata 
idején először használtak tankot ("Little Willies”),  a 
harci gépet a britek küldték a németek ellen. 

• 63 éve, 1950-ben szept.15-én „…A Budapesti 
Tudományegyetem elnevezéséről” című 1950. évi 35. 
tvr. úgy rendelkezett, hogy „az 1950-51 tanév 
kezdetétől a »Budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem« elnevezéssel folytatja 
működését…”; tehát 2010-ben az ELTE 
gyémántjubileumát ünnepeltük! 

• 38 éve, 1975-ben szept.15-én hunyt el Pavel 
Oszipovics Szuhoj belarusz származású szovjet 
mérnök, repülőgép-tervező, a szovjet sugárhajtású és 
hangsebesség feletti repülőgépek egyik úttörője (* 
1895). 

 
• szeptember 16.: 

o Az ózon világnapja 
o Hangzáskultúra napja 
o Mexikó: a függetlenség napja 
o Pápua Új-Guinea: a függetlenség napja 
o Malajzia: nemzeti ünnepnap 

 
• 173 éve,1840–ben, szept. 16-án zöld utat kapott az 

O.K. kifejezés, amikor megalakult egy demokratikus 
politikai társaság, az O.K. Club; a világ egyik 
leggtöbbször használt szava a klub elnöke, Martin Van 
Buren szülővárosa: Old Kinderhook kezdőbetűiből 
alakul ki. 

• 138 éve, 1875–ben szept. 16-án az Egyesült 
Államokban beindultak az első postavonatok, melyek 
két nap alatt hordták szét a küldeményeket. 

• 2013. szept. 16. 
Gáti Béla születésének 140. évfordulója  
(Ács, 1873. szept. 16. - USA,) 
Villamosmérnök, feltaláló, postaműszaki igazgató 
1903-tól 1918-ig a Postakísérleti Állomás vezetője volt. 
Az elektrotechnika széles területén, főleg a 
gyengeáramú kutatásokban nemzetközileg elismert 
tekintély volt. Saját tervezésű mérőműszere a technikai 
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irodalomban általánosan ismert. 1927-ben egy nagy 
európai konferencián mutatta be Jedlik motorját és 
dinamóját. Úttörő jellegű munkát végzett a gyors 
táviratozási módszerek kidolgozásával, 
telefonfrekvenciájú áramokkal való táviratozással stb. 
Nevéhez fűződik az abc hangjainak első 
lefényképezése, a távíróvezetékeken való telefonálás, a 
távíróvezetékek pupinírozása és Thomson-csészékkel 
való ellátása is. A Révai Lexikon elektrotechnikai 
témájú szócikkeinek szerzője. 

• 2013. szept. 16. 
Szent-Györgyi Albert születésének 120. évfordulója  
(Budapest, 1893. szept. 16. - Woods Hall, 
Massachusetts, USA, 1986. okt. 22.) 
Biokémikus, Nobel-díjas 
Tanulmányait a Lónyai utcai református gimnáziumban 
végezte, majd a budapesti tudományegyetemen 
folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az 
első világháborúban medikusként vett részt, de 
megsebesült, és hamarosan leszerelték. Ezután 
külföldön: Pozsonyban, Prágában, Berlinben, 
Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat, a 
biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, 
majd a fizikai-kémia terén. Ezt követően Cambridge-
ben, F.G. Hopkins biokémiai tanszékén megszerezte 
második doktorátusát, ezúttal kémiából, majd E.C. 
Kendall támogatásával egy évig az Egyesült 
Államokban dolgozott. Klebelsberg kultuszminiszter 
hívására hazajött, és 1931-tôl 1945-ig a szegedi 
tudományegyetem orvosi vegyészeti intézetének 
professzora, 1945 és 1947 között a budapesti 
tudományegyetem orvos karának biokémia professzora 
volt. 1947 végén elhagyta az országot, és a Boston 
melletti Woods-Hole-ban telepedett le, ahol 1947 és 
1962 között az Egyesült Államok Izomkutató 
Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának 
igazgatója, 1962 és 1971 között a Darthmouth-i 
Egyetem professzora volt. Kapcsolatait 
Magyarországgal mindig fenntartotta, az 1960-as 
évektől rendszeresen hazalátogatott. Az 1937-es 
élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert nyerte 
el "a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-
vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett 
felfedezéseiért". 

 
Szent-Györgyi Albert 

 
• 2013. szept. 16. 

Keszler Gyula születésének 105. évfordulója  
Tapolca, 1908. szept. 16. - Budapest, 1976. nov. 6. 
Gépészmérnök, közgazdasági mérnök, egyetemi tanár 
A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet, 
majd közgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. A 
csepeli Weiss Manfréd-gyár szerkesztési osztályán 
dolgozott 1934-36, 1936-ban a MÁV-hoz szerződött, s 
hosszú időn keresztül a budapesti járműjavítókban 
osztályvezető, majd 1953-tól a Közlekedés- és 

Postaügyi Minisztériumban csoportvezető. 1949-ben a 
budapesti műszaki egyetem vasúti géptan tanszékén 
előadó, 1953-ban a közlekedési műszaki egyetem 
oktatója, 1970-ig tanszékvezető docense. 1967-ben 
megszervezte a járműjavító szakmérnöki szakot, 
melynek haláláig vezetője volt. 

 

 
Keszler Gyula 

• 2013. szept. 16. 
Gagyi Pálffy András születésének 95. évfordulója 
(Godinesd, 1918. szept. 16. - Budapest, 1988. máj. 23.) 
Bányamérnök 
Erdélyi bányászcsaládból származott. A temesvári 
műegyetemen bánya- és kohómérnöki oklevelet 
szerzett 1942-ben. Nagybánya, Tatabánya és Sopron 
után 1945-től Recsken főmérnök, ahol 1948-tól kezdve 
érckutatási programokat is irányított. Mintegy 20 új 
érc- és ásványelőkészítő-mű és bányaüzem technológiai 
fejlesztése fűződik tevékenységéhez. 1964-től az 
Országos Érc- és Ásványbányák igazgató helyettese, 
1979-1984-ig igazgatója. Kidolgozta a recski 
mélyszinti ércesedés kutatását és feltárását, továbbá a 
hasznosítás műszaki-gazdasági koncepcióját. 

 
Gagyi Pálffy András 

• 277 éve, 1736-ban szept. 16-án  hunyt el Daniel 
Gabriel Fahrenheit német fizikus, a róla elnevezett 
Fahrenheit hőmérsékleti skála megalkotója (* 1686). 

• 137 éve, 1876-ban szept. 16-án hunyt el Mikó Imre 
történész, államférfi, az Erdélyi Gazdasági Egyesület és 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület életrehívója, Erdély 
főkormányzója, a Kiegyezés első kormányában 
Magyarország közmunka- és közlekedésügyi 
minisztere, „Erdély Széchenyije” (* 1805). 

 
Mikó Imre 
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• 27 éve,1986-ban, szept. 16-án alapították meg 
(korábbi cégek fúziójával) az Unisyst az egész világon 
mûködõ, információ-technológiai szolgáltatásokat és 
megoldásokat biztosító informatikai vállalatot. 

• 41 éve, 1972. szept. 16-án hunyt el Náray-Szabó 
István magyar vegyész, az MTA levelező tagja (* 
1899). 

 
• szeptember 17.: 

o Angola: a hősök napja 
o Hollandia: a hercegek napja 
o USA: az állampolgárság napja 

 
• 203 éve,1810-ben , szept.17-én I. Lajos bajor király 

feleségül vette Teréz hercegnőt, és München város 
egész lakossága hivatalos volt az ünnepségre; ez volt az 
„Oktoberfest” első megrendezése, amely mára a világ 
legnagyobb népünnepélye lett. 

• 178 éve, 1835-ben, szept. 17-én Charles Darwin 
megérkezett a Galápagos-szigetekre. 

• 187 éve, 1826-ban, szept. 17-én született Georg 
Friedrich Bernhard Riemann német matematikus, a 
komplex függvénytan egyik megalapítója, az általa 
kidolgozott geometria az einsteini általános 
relativitáselmélet előkészítésének tekinthető († 1866). 

 

 
Bernhard Riemann 

• 122 éve, 1891-ben, szept. 17-én  hunyt el Petzval 
József mérnök-matematikus, egyetemi tanár, feltaláló, 
az MTA külső tagja, a Osztrák Tudományos Akadémia 
tagja (* 1807). 

 
Petzval József 

• 56 éve, 1957-ben, szept. 17-én hunyt el Komondy 
Zoltán gépészmérnök, műegyetemi tanár, az 1948-ban 
megalakult Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége első elnöke (* 1892). 

 
• szeptember 18.: 

o Rokkantak Napja 
o Takarítási világnap 
o Chile: a függetlenség napja 

 
• 86 éve, 1927-ben, szept. 18-án született Kőrös Endre 

Széchenyi-díjas kémikus, az MTA tagja († 2002). 
• 61 éve, 1952-ben, szept. 18-án született Pálinkás 

József atomfizikus, egyetemi tanár, 1991 és 1996 között 
a debreceni MTA Atommagkutató Intézete igazgatója, 
2001 és 2002 között oktatási miniszter, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja, 2008-tól annak 
elnöke. 

 
Pálinkás József 

• 2013. szept. 18. 
Euler, Leonhard halálának 230. évfordulója 
(Basel, Svájc, 1707. ápr. 15. - Szentpétervár, 
Oroszország, 1783. szept. 18.) 
Svájci matematikus és fizikus 
Teológiát kezdett tanulni, de több kedvet érezve a 
matematikához Johann Bernoulli tanítványa lett. 
Barátságot kötött tanára két fiával, Nicolaus-szal és 
Daniel-lel. A két Bernoulli fiú meghívta őt a 
szentpétervári akadémiára, ahol hamarosan az 
akadémia első számú matematikusa lett. Tizennégy 
évig maradt Szentpéterváron. Ez alatt 130 művet írt 
meg, nevelte a tudományos utánpótlást és Oroszország 
térképeinek szerkesztésén is dolgozott. 1741-ben 
meghívást kapott a berlini akadémia élére, ezeket az 
éveket fémjelzi még mintegy 275 kötetnyi tudományos 
munka. 1766-ban családostól visszaköltözött 
Szentpétervárra. Az életéből még hátralevő 17 évet is 
munkával töltötte. Ebben az sem gátolta, hogy közben 
teljesen megvakult. Mintegy 415 kötetet diktált le 
inasának és tanítványainak. A 18. század legnagyobb és 
minden idők egyik legtermékenyebb matematikusa 
volt. Euler kézikönyvei átfogják és szintetizálják az 
egész 18. századi matematikát. A felsőbb matematikai 
jelölések jó része tőle származik. A matematika szinte 
minden területén maradandót alkotott. Művei sok 
későbbi kutatás kiindulópontjául szolgáltak. 

 

 
 

 
• szeptember 19.: 

o Chile: a fegyveres erők napja 
o Oroszország: Moszkva napja 

 

 
Ciolkovszkij 
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• 78 éve, 1935-ben, szept. 19-én hunyt el Konsztantyin 
Eduardovics Ciolkovszkij orosz tudós, a modern 
rakétatechnika és űrkutatás elméleti megalapozója (* 
1857). 

• 211 éve, 1802-ben, szeptember 19-én  született 
Kossuth Lajos ügyvéd, publicista, politikus, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc vezetője, a polgári 
Magyarország első magyar államfője († 1894). 

 
Kossuth Lajos 

 
• 2013. szept. 19. 

Coriolis, Gustave-Gaspard de halálának 170. 
évfordulója. Francia matematikus, mérnök 
 (Párizs, Franciaország, 1792. máj. 21. - Párizs, 1843. 
szept. 19.) 
Párizsban az École Polytechnique analízis- és 
mechanika-tanársegéde volt 1816-38-ig. Első nagyobb 
könyvében, a Du calcul de l'effect des machines (A 
mechanikai hatás számításáról; 1829) c. műben vezette 
be a munka és a kinetikus energia fogalmát mai 
tudományos tartalmuknak megfelelően. Az alkalmazott 
mechanika kérdéseit elméleti elvek alapján közelítette 
meg. Elsőként írta le a forgó rendszerben mozgó testre 
ható, azóta róla elnevezett erőt, amely óriási 
jelentőségű a meteorológiában, a ballisztikában és az 
oceanográfiában. A Földön a Coriolis-erő határozza 
meg az általános szélirányokat, ez váltja ki a 
hurrikánok és tornádók forgását. Neve szerepel a 
hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon. 
 

 
Coriolis, Gustave-Gaspard de 

 
• 2013. szept. 19. Weisskopf, Victor Frederick 

születésének 105. évfordulója  
(Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, 1908. szept. 19. - 
Newton, Massachusetts, USA, 2002. ápr. 21.) 
Osztrák-amerikai elméleti fizikus 
1926-ban iratkozott be a bécsi egyetemre, 1928-ban 
Göttingenben folytatta a tanulmányait. Huszonkét éves 
korában Wigner Jenővel közösen kidolgozta a 
spektrumvonalak természetes vonalszélességének 
kvantumelméletét Heisenberg, Schrödinger, Pauli és 
Niels Bohr mellett dolgozott a Dirac-féle 
kvantumelmélet által felvetett alapvető 
divergenciaproblémák vizsgálatában. 

 
Weisskopf, Victor Frederick 

 
A nácizmus uralomra jutása után 1937-ben az Egyesült 
Államokba emigrált, ahol a Rochester Egyetemen 
kapott oktatói állást, és az atommagok fizikájának 
kutatásába kezdett. A Manhattan projekt 
résztvevőjeként Los Alamosba került, ahol az elméleti 
osztály vezetője, Hans Bethe helyettese lett. A háború 
befejeztével a híres Massachussets Institute of 
Technology (MIT) ajánlott fel neki professzori állást 
Cambridge-ben. Egyik legjobb tanítványa Kuti Gyula 
volt, akivel kidolgozta a proton összetett szerkezetének 
sokat idézett Kuti-Weisskopf-féle modelljét. Weisskopf 
elkötelezett híve lett a nukleáris leszerelésnek. 1961-
ben a CERN főigazgatója, többek között az ő érdeme, 
hogy a CERN ma a részecskefizika egyik nagyhatalma. 
 

• szeptember 20.: 
o a gyermekek világnapja –UNICEF 
o a biztosítás világnapja 
o takarítási világnap 
o Kelet-Timor: a szabadság napja 

 
• 2013. szept. 20. 

Böröcz István születésének 100. évfordulója  
Kassa, 1913. szept. 20. - Budapest, 1978. febr. 18. 
Gépészmérnök, épületgépész, egyetemi tanár 
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett. Először 
az újjáépülő vasútnál dolgozott mint a Közlekedési 
Tervező Vállalat, majd a Vasútterv gépészeti 
osztályvezetője. 1952-től vasúti főmérnök, később a 
Vegyterv gépészeti osztályvezetője. 1963-tól a gödöllői 
Agrártudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, a 
mezőgazdasági épületgépészet tantárgy előadója volt. 
Közreműködött - többek között - az Engels téri 
autóbuszpályaudvar, a székesfehérvári vasútállomás, az 
Úttörővasút tervezésében. Kutatási témái közül 
kiemelkedő az állattartási épületek klimatizálása, az 
élővizek tisztasága érdekében végzett kutatómunkája, a 
mezőgazdasági szennyvizek tisztítása, biológiai 
szennyvíztisztítás, trágyakezelési eljárások. 

• 13 éve, 2000-ben, szeptember 20-án hunyt el German 
Tyitov , a második szovjet űrhajós és az első, aki egy 
napnál többet tartózkodott az űrben, aki 
súlytalanságban aludt és aki fényképeket készített a 
Földről (* 1935). 

 
Glenn, Kennedy és German Tyitov 
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• 122 éve,1891-ben, szept. 20-án debütált az első 
gázolaj-meghajtású gépkocsi. 

• 17 éve, 1996-ban, szept. 20-án hunyt el Erdős Pál 
matematikus az MTA tagja. (* 1913) 

 

 
Erdős Pál 

 
• szeptember 21.: 

o magyar dráma ünnepe – Madách Imre: Az ember 
tragédiája 

o Alzheimer világnap 
o Belize: a függetlenség napja 
o Málta: a függetlenség napja 
o Örményország: a függetlenség napja 

 
• 778 éve, 1235-ben, szept. 21-én hunyt el II. András 

Árpád-házi magyar király, Magyarország uralkodója 
1205-1235között, akinek 1222. május 29-én kelt 
Aranybullája kisebb-nagyobb változtatásokkal 1848-ig 
fennmaradhatott (* 1176 vagy 1177). 

 

 
Az Aranybulla 

 
• 437 éve,1576-ban, szept. 11-én hunyt el Gerolamo 

Cardano itáliai matematikus, fizikus, orvos és jós (* 
1501). 

• 222 éve, 1791-ben, szeptember 21-én született Gróf  
Széchenyi István magyar főrend, a Magyar 
Tudományos Akadémia alapítója, a ”…legnagyobb 
magyar mérnök…”  († 1860). 

 

 
Széchenyi István 

• 167 éve, 1846-ban - Széchenyi István születésének 
jubileumi évfordulójára időzítve - Balatonfüreden vízre 
bocsátották a „ Kisfaludy”  névre keresztelt gőzhajót, 
és ezzel kezdetét vette a Balatonon a gőzhajózás. 

• 92 éve,1921-ben, szept. 11-én a Ludwigshafen 
melletti Oppau városban felrobban a BASF vegyiüzem 
műtrágya-raktára. A német ipar addigi legsúlyosabb 

katasztrófájában 561 ember vesztette életét, a lerombolt 
városban 7500-an váltak hajléktalanná 

 
• szeptember 22.: 

o Európai autómentes nap 
o Mali: a függetlenség napja 
o USA: amerikai üzletasszonyok napja 
o Bulgária: a szabadság napja 

 
• 248 éve, 1765-ben, szept. 22-én született Vedres 

István mérnök, gazdasági-műszaki szakíró, „Szeged 
Széchenyije” († 1830). 

• 113 éve, 1900-ban, szept. 22-én született Gyulay 
Zoltán bányamérnök, egyetemi tanár, kutatóintézeti 
igazgató,OMBKE elnök († 1977). 

• 222 éve, 1791-ben, szept. 22-én született Michael 
Faraday angol tudós, fizikus († 1867) 

 
Faraday 

• 32 éve, 1981-ben, szept.22-én átadták a forgalomnak a 
TGV („Train à GrandeVitesse”) francia szupergyors 
vasút első szakaszát Saint-Florentin és Sathonay között. 

• 12 éve, 2001-ben, szept. 22-én a Deep Space–1 első 
kísérleti űrrobot megvizsgálta a Borelly-üstököst. 

• 161 éve, 1852-ben, szept.22-én hunyt el William 
Tierney Clark  angol mérnök, a budapesti Széchenyi 
lánchíd tervezője (* 1783) 

 
William Clark 

• 2013. szept. 22. 
Viviani, Vincenzo halálának 310. évfordulója  
(Firenze, Itália, 1622. ápr. 5. - Firenze, 1703. szept. 22.) 

 

 
VincenzoViviani 

Itáliai matematikus. Jezsuita iskolába járt, II. Ferdinánd 
Medici főherceg támogatására matematikakönyveket 
vett. Evangelista Torricelli tanítványává vált. Fizikával 
és geometriával kezdett foglalkozni. 1639-ben, 17 éves 
korában,Galileo Galilei segédje lett. 1642-ig - Galileo 
haláláig - tanítványa maradt. A levegő nyomásának 
kimutatását először ő végezte el 1643-ban. 1655 és 
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1656 között Viviani megszerkesztette az első kiadást 
Galileo összegyűjtött munkájából. Torricelli halála után 
1647-ben, a firenzei Accademia dell'Arte del Disegno 
Vivianit nevezte ki Torricelli helyére. Viviani a 
főherceg kísérleti akadémiájának az első tagjai között 
volt. 1660-ban Viviani és Giovanni Alfonso Borelli 
kísérletet tettek arra, hogy meghatározzák a hang 
sebességét. 1661-ben az ingával és annak forgásával 
kísérletezett, 190 évvel megelőzve Foucaultot. 1703-
ban halt meg, azonban a teljes munkásságát még halála 
előtt összegyűjtötte. Ezt később Luigi Guido Grandi 
publikálta. 

 
• szeptember 23.: 

o nemzetközi hulladékgyűjtő nap 
o Szaúd-Arábia: az egyesítés napja 
o Japán: a napéjegyenlőség ünnepe 
o USA: A halászat és a horgászat nemzeti 

ünnepnapja 
 
• 48 éve, 1965-ben, szept. 23-án az Ikarus 

székesfehérvári üzemében elkészült az első hazai 
alumínium autóbusz. 

• 152 éve,1861-ben, szept. 23-án született Robert 
Bosch német gyáros, feltaláló (†1942). 

 
Robert Bosch 

 
• 141 éve, 1872-ben, szept. 23-án született Richter 

Gedeon magyar vegyész, gyógyszergyáros († 1944). 
 

 
Richter Gedeon 

 
• 141 éve, 1872-ben, szept. 23-án Buda és Pest szabad 

királyi fővárosok, valamint Óbuda mezőváros és a Pest 
vármegyéből kikebeleztetett Margit-sziget Budapest 
főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesítésének 
100. évfordulóján 1972 szept. 23-án emlékművet 
avattak 

 
• szeptember 24.: 

o A szív világnapja 
o nyelvek európai napja 
o Bissau-Guinea: a függetlenség napja 
o Szaúd-Arábia nemzeti ünnepe 

 
• 88 éve, 1925-ben, szept. 24-én született Kovács 

György hidrológus, vízgazdálkodási mérnök, az 
MTA tagja (†1988). 

• 73 éve, 1940-ben, szept. 24-én született Roska 
Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas villamosmérnök, 
informatikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 

• 68 éve, 1945-ben, szept. 24-én hunyt el Hans 
Wilhelm Geiger német atomfizikus, a Geiger-féle 
sugárzásmérő kifejlesztője (* 1882). 

• 53 éve, 1960-ban, szept. 24-én bocsátották vízre az 
USS Enterprise-t, a világ első nukleáris repülőgép-
hordozóját, melyet az USA haditengerészete állított 
hadrendbe. 

• 2013. szept. 24. 
Vladár Endre születésének 125. évfordulója 
(Bia, 1888. szept. 24. - Keszthely, 1967. febr. 22.) 
Mérnök, mezőgazdász, egyetemi tanár 
1918-tól a magyaróvári Mezőgazdasági Gépkísérleti 
Állomás vezetője, 1931-től a keszthelyi Gazdasági 
Akadémia Műszaki tanszékének vezetője. Mérnökként 
jelentős munkát végzett a hazai mezőgazdaság 
gépesítésének fejlesztése terén, a mezőgazdaság 
gépesítésének tekintélyes szakértője. Értékes 
meteorológiai tevékenységet is végzett, főleg a 
párolgásmérés nagyon problematikus kérdéseivel 
foglalkozott. A Keszthely és környékének csillagászati 
ismeretterjesztésének megalapítója. [Bartha Lajos] 

 

 
Vladár Endre 

 
• szeptember 25.: 

o Mozambik: a fegyveres erők napja 
o Ruanda: Kamarampaka napja 

 
• 2013. szept. 25. 

Süss Nándor születésének 165. évfordulója 
(Marburg, Németország, 1848. szept. 25. –  
Budapest, 1921. ápr. 1.) 

 
Süss Nándor 

Német származású műszerész. Ismert műszerész 
családból származott, dolgozott a marburgi egyetem 
számára is. 1876-ban a kolozsvári egyetem meghívta az 
Egyetemi Mechanikai Állomás megszervezésére és 
vezetésére. A feladat elvégzése után 1884-ben a 
Budapesten létesített Állami Mechanikai Tanműhely 
vezetője lett, kinevezését Eötvös Loránd ajánlotta. A 
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műhelyben készített műszereket a Calderoni cég 
értékesítette. 1900-ban a tanműhely megszűnt és Süss 
Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézet elnevezéssel 
magánvállalattá alakult át, majd 1918-ban Süss 
igazgatása mellett részvénytársasággá alakult. 
Geodéziai, erdészeti és bányamérő műszereket, 
valamint oktatási célokat szolgáló műszereket állítottak 
elő. Süss Nándor cége készítette 1890-től az Eötvös 
Loránd-féle torziós ingákat. Kiváló konstruktőr, és 
oktató volt. Süss Nándor halála után 1939-ben a vállalat 
a Magyar Optikai Művek (MOM) nevet vette föl. 

• 2013. szept. 25. Vörös Imre gépészmérnök, egyetemi 
tanár születésének 110. évfordulója  

 

 
Dr. Vörös Imre 

gépészmérnök, egyetemi tanár. 
(Győr, 1903. szept. 25. - Budapest, 1984. aug. 24.) 

 
A budapesti József Műegyetemen 1926-ban 
gépészmérnöki, 1936-ban a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen doktori oklevelet 
szerzett. 1926-1934 között a műegyetem több 
tanszékén volt tanársegéd, közben 1929-30-ban 14 
hónapos tanulmányutat tett Smith Jeremiás-ösztöndíjjal 
az USA-ban. 1934-1939 között a MÁVAG 
konstruktőre. 1947-49 között az Állami. Műszaki 
Főiskola alapító igazgatója. 1949-50-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki 
Karának dékánja, 1950-1954 között rektora. A 
harmincas években több jelentős találmánya volt. 
Egyetemi professzorként a gépelemek mérési 
laboratóriumát fejlesztette ki, és a műanyag 
fogaskerekek számos elméleti és gyártási problémáját 
oldotta meg, tankönyvsorozatot írt. 

• 337 éve, 1676-ban, szept. 25-én a Greenwichi Királyi 
Obszervatóriumban 2 pontos órát helyeztek üzembe  

• 87 éve, 1926-ban, szept. 25-én Henry Ford bevezette 
a napi 8 órás és heti ötnapos munkaidőt. 

 
Henry Ford 

• 82 éve, 1931-ben, szept. 25-én Budapesten, a Royal 
Moziban levetítették az első magyar hangosfilmet. 

• 57 éve,1956-ban, szept. 25-én üzembe lépett az első 
transzatlanti telefonkábel. 

• 21 éve, 1992-ben, szept. 25-én adták át a forgalomnak 
a Rajna–Majna–Duna-csatornát, amely a világ 
leghosszabb belvízi útja. 

• szeptember 26.: 
o A Tiszta hegyek napja 
o Jemen: a szeptemberi forradalom ünnepe 

 
• 433 éve, 1580-ban, szept. 26-án behajózott Plymouth 

kikötőjébe a Golden Hind vitorláshajón Sir Francis 
Drake; az általa vezetett flotta másodikként hajózta 
körül a Földet, és ő volt az első kapitány, aki élve 
hazajutott erről a vállalkozásról 

 

 
A Golden Hind 

 
• 192 éve, 1821-ben, szept. 26-án született Hantken 

Miksa bányamérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja, a 
Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója 1869-es 
alapításától 1881-ig (†1893). 

• 32 éve, 1981-ben, szept. 26-án volt a Boeing 767 
szélestörzsű,  kéthajtóműves utasszállító repülőgép első 
repülése, és 1982-ben állt szolgálatba. 

• 211 éve, 1802-ben, szept. 26-án hunyt el Jurij Vega 
(németül: Georg von Vega) szlovén matematikus, 
fizikus és tüzérségi tisztviselő, nagyon pontos 
trigonometriai és logaritmus-táblázatok, integrálok és 
más hasznos képletek gyűjteményének készítője; 
könyvei a hadmérnökképzésben is alapművek voltak 
(*1754) 

• 2013. szept. 26. 
Koncz István halálának 35. évfordulója  
Kolozsvár, 1907. dec. 7. - Budapest, 1978. szept. 26. 
Villamosmérnök 
Oklevelét a bécsi Technische Hochschule 
hallgatójaként szerezte (1932). 1932-41-ben 
Kolozsvárott egy magánszanatóriumban az orvosi 
gépek, röntgenkészülékek tervezője és szakértője volt. 
1941-49-ben Budapesten a Magyar Philips Műveknél 
dolgozott; műszaki doktorátust tett (1949). 
Megvalósította a rádióhoz szükséges nagy adócsövek 
hazai gyártását. Kidolgozta a fémtitán vákuumtechnikai 
előállításának módját, tanulmányozta a ritkafémek 
elektroncsövekben való felhasználhatóságát. A 
gázkisülések fizikájának problémakörében, az 
elektroncsövek híradástechnikai kutatásában végzett 
vizsgálatai jelentősek. 
 

• 2013. szept. 26. 
Möbius, August Ferdinand halálának 145. 
évfordulója  (Schulpforta, Szászország, 1790. nov. 17. 
- Lipcse, 1868. szept. 26.) 
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Möbius 

 
Német matematikus, topológus, csillagász 
Lipcsébenben csillagászatot tanult, 1813-ban C. F. 
Gauss mellett a göttingeni csillagvizsgálóban dolgozott, 
majd Hallében matematikai tanulmányokat folytatott. 
1842-ben Lipcsébenben egyetemi tanár, és a 
csillagvizsgáló igazgatója. A nem-euklideszi geometria 
egyik korai tanulmányozója. Elsősorban mint a 
topológia egyik kiemelkedő egyénisége ismert, nevét a 
Möbius-szalag (amelyet J. B. Listing is felfedezett), a 
számelméleti Möbius-transzformációk, és a projektív 
geometriában ugyanígy nevezett transzformációk, 
valamint a Möbius inverziós formula örökíti meg. (A 
Möbius-szalag egyoldalú, irányítható, kétdimenziós 
felület.) A csillagászatban elsősorban a Hold 
csillagfedésének pontos számításával, a bolygók 
csillagfedésének kiszámításával, és az égimechanika 
egyes részletkérdéseivel foglalkozott eredményesen. A 
lipcsei egyetemi obszervatórium korszerűsítője. 
Emlékét a 28516.sz. kisbolygó is őrzi. [Bartha Lajos] 
 
 

• szeptember 27.: 
o Idegenforgalmi világnap 
o A Turizmus Világnapja 
o Belgium: a francia közösség ünnepe 

 
• 188 éve, 1825-ben, szept. 27-én Angliában, Stockton 

és Darlington között átadták az első közforgalmú 
vasútvonalat, ez a nap a vasút születésnapja. 

• 108 éve, 1905-ben, szept. 27-én jelent meg az 
Annalen der Physik-ben Einstein csodálatos évében 
(Annus Mirabilis, 1905) írt negyedik dolgozata „ Függ-
e a test tehetetlensége az energiájától?”  címmel; ebben 
a relativitás axiómájának újabb következményét 
mutatta meg, a híres egyenletet, mely szerint a test 
nyugalmi energiája (E) megegyezik a tömeg (m) és a 
fénysebesség (c) négyzetének szorzatával: E = mc2, 
azaz a tömeg és az energia arányosak egymással, a 
tömeg-energia ekvivalencia a speciális 
relativitáselmélet egyik következménye. 

• 93 éve, 1920-ban, szept. 27-én megkezdte működését a 
Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (ma Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem). 

• 227 éve,1786-ban, szeptember 27-én, Born Ignác 
arany- és ezüstércek amalgamálásának tökéletesítésével 
foglalkozó eljárásának megismerésére a Selmecbánya 
melletti Szklenóra gyűltek össze korának legjelesebb 
bányászai, kohászai, ahol a bemutatót követően Born 
kezdeményezésére Societät der Bergbaukunde néven 
megalakították az első nemzetközi tudományos 
társaságot. 

 
 

 
Born Ignác 

• 16 éve, 1997-ben, szept. 27-én a Mars Pathfinderrel,  
a Mars-kutatás egyik legsikeresebb űrszondájával – 
amelyet 1996. december 4-énindítottak el Cape 
Canaveralből és leszálló egysége 1997-ben napra a 
Függetlenség Napján, július 4-én sikeresen a Marsra ért 
- három hónapi eredményes munka után megszűnt a 
kapcsolat. A „Pathfinder” távirányítását Beiczy Antal 
tervezete, a 3600-os körpanorámás felvételeket Greguss 
Pál fánk alakú, PAL-optikájával készítették. 

 
• szeptember 28.: 

o Csehország: Vencel, a csehek nemzeti 
patrónusának napja 

o Tajvan: tanárok napja 
o Guinea: referendum nap 

 
• 57 éve, 1956-ban, szept. 28-án hunyt el William 

Edward Boeing amerikai mérnök, a Boeing gyár 
alapítója (*1881) 

 
W. E. Boeing 

• 27 éve, 1986-ban, szept. 28-án üzembe helyezték a 
paksi atomerőmű harmadik blokkját.  

• 36 éve, 1977-ben, szept. 28-án hunyt el Fodor Géza 
magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja (*1927). 

 

 
Fodor Géza 

• 2013. szept. 28. 
Hubble, Edwin Powell amerikai csillagász halálának 
60. évfordulója (Marshfield, Missouri, USA, 1889. 
nov. 20. - San Marino, California, 1953. szept. 28.) 
 
Vizsgálatai jelentősen befolyásolták a 20. sz. 
asztronómiáját. A chicagoi egyetemet elvégezve 1919-
ben a Yerkes Obszervatóriumban kezdett észlelni (a 
világ legnagyobb lencsés távcsövével), 1924-től a Mt. 
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Wilson Csillagvizsgálóban az akkori legnagyobb tükrös 
távcsövei (1,5 m és 2,5 m átmérővel), majd a Mt. 
Palomar Obszervatóriumban az 5 m-es óriás- reflektor, 
és az akkor legnagyobb Schmidt-teleszkóp állt 
rendelkezésére. 1924-ben sikerült a két legközelebbi, 
addig csak összemosódott fényű objektumot egyes 
csillagaira bontani, bizonyítva, hogy a Tejútrendszeren 
kívüli csillagrendszerek (extragalaxisok) léteznek. A 
távoli csillagrendszerekben észlelt változófényű 
csillagok segítségével ezek távolságát is meghatározta. 
1929-ben a színképi Doppler-effektus mérésével 
megállapította, hogy az extragalaxisok annál nagyobb 
sebességgel távolodnak, mennél távolabb vannak. 
(Milton L. Humasonnal közösen.) A csillagrendszerek 
sebesség növekedésének szabályos ütemét nevezték el 
"Hubble-állandó"-nak. Ez a vizsgálata tapasztalati úton 
vetette fel a táguló Univerzum gondolatát. (Magát 
Einsteint korai nézetének megváltozására késztette!) 
Utóbb mintegy ezer extragalaxis adatait tartalmazó 
katalógust állított össze, ebben ismertette a 
csillagrendszerek típus szerinti osztályozását. Hubble 
érdemeit az USA Bruce Érmével (1938), az angol 
Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével (1940), a 
Becsületrenddel (1946) méltányolták, halála idején 
jelölték Nobel-díjra. Nevét egy holdkráter, a 2069.sz. 
kisbolygó, és a keringő Ürtávcső (HST) örökíti meg, az 
USA Nemzeti Akadémia tagja. [Bartha Lajos] 
 

 
Hubble, Edwin Powell 

amerikai csillagász 
 
• szeptember 29.: 

o Magyarországon 1948–1992 között a 
Néphadsereg napja, később a fegyveres erők 
napja, legutóbb a honvédelem napja 

o Paraguay: boqueroni csata napja 
o Haiti: Manman Aloumandia napja 
o Egyesült Királyság: Michaelmas 
o szeptember utolsó vasárnapja: 

⇒ a Fehér Kendő napja: a Grúziai nők 
tiszteletére, Magyarország 1994-ben 
csatlakozott felhívásukhoz, hogy minden év 
szeptember utolsó vasárnapján a nők 
gyűljenek össze fehér kendőben a béke és 
fegyverszünet kifejezéseképpen. 

⇒ Hallássérültek Világnapja 
⇒ A hála világnapja 
⇒ Tengerészeti Világnap 

 
• 112 éve, 1901-ben, szept. 29-én született Enrico 

Fermi olasz fizikus, aki a béta-bomlással kapcsolatos 
munkája, az első nukleáris reaktor kifejlesztése, és a 
kvantumelmélet fejlesztése kapcsán ismert, 1938-ban 
fizikai Nobel-díjat kapott az indukált radioaktivitással 
kapcsolatos munkájáért († 1954). 

 
Enrico Fermi 

• 2013. szept. 29. 
Borbély Lajos kohómérnök halálának 90. évfordulója 
(Csóka (ma Čoka, Szerbia), 1843. dec. 1. – 
Budapest, 1923. szept. 29.) 
 
Mérnöki tanulmányait Selmecbányán és Pribramban 
(Csehország) végezte. 1875-ben a salgótarjáni 
vasfinomító társulat műszaki igazgatója, 1881-ben a 
rimamurányi és salgótarjáni vasművek ipartelepeinek 
műszaki vezérigazgatója lett. A kohászatban 
meghonosította a Siemens-rendszerű gáztüzelést. 
Felismerte a Martin-acélgyártás jelentőségét. 1872-ben 
elsőként ismertette a regeneratív tüzelésű kemencéket, 
és Salgótarjánban építtetett is egyet. Ugyanott 
alkalmazta először az általa szerkesztett kettős 
munkaterű, regeneratív tüzelésű kavarókemencét, mely 
a szakemberek előtt nevét külföldön is ismertté tette. 
 

 
Borbély Lajos kohómérnök 

 
• 2013. szept. 29. Taky Ferenc gépészmérnök, egyetemi 

tanár halálának 45. évfordulója 
(Kaposvár, 1905. márc. 5. - Budapest, 1968. szept. 29.) 

 

 
Taky Ferenc 

Oklevelét 1927-ben a budapesti műegyetemen kapta. 
1927-1929-ben a műegyetem műszaki mechanikai 
tanszékén tanársegéd. 1929-1945 között próbatermi 
főmérnök Budapest Főváros Elektromos Műveinél. 
1945-től a budapesti műszaki egyetem villamosművek 
tanszékén adjunktus, 1952-től tanszékvezető. Rövid idő 
alatt az egyetem egyik legnépszerűbb oktatója lett. 
Ennek volt a következménye, hogy 1956. október 23-át 
követően, az oktatói nagygyűlés - amelyen részt vettek 
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a forradalmi hallgatóság képviselői is - egyhangúan 
megválasztotta az Egyetemi Forradalmi Bizottság 
elnökének. 1957-ben eltávolították az egyetemről és 
áthelyezték az Erőmű Tervező Vállalathoz, majd a 
Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézethez, ahol 
1964-ig működött. 1964-től a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem géptani tanszékén docens. 1966-tól a 
Budapest Főváros Elektromos Műveinél dolgozott, 
1967-től a Vegyi- és Robbanástechnikai Kutató Intézet 
műszaki tanácsadója volt. Szakmai és tudományos 
munkássága elsősorban az érintésvédelemre, a 
világítástechnikára és a felvonók villamos 
berendezéseivel kapcsolatos problémákra terjedt ki. 

• 57 éve, 1956-ban, szept. 29-én hunyt el Pattantyús-
Ábrahám Géza iskolateremtő műegyetemi professzor, 
az MTA tagja, a gépészet egyik nemzetközileg elismert 
kiemelkedő személyisége, a gépek szinte 
áttekinthetetlen sokaságának rendszerezője, a magyar 
gépészeti szakirodalom gazdagítója (*1885). 

 

 
Pattantyús Á. Géza 

 (Megemlékezésünket lásd a GTE Gépipari Titkári 
Tájékoztató 2013/02. februári számának 6. sz. oldalán! 
Letölthető a GTE honlapjáról: www.gteportal.eu ) 
• 114 éve, 1899-ben szept. 29-én született Bíró László 

József, újságíró, polihisztor, a golyóstoll feltalálója 
 

 
Bíró László József 

• 27 éve, 1986-ban, szept. 29-én először tartották meg 
Argentínában – az előző évben elhunyt Bíró László 
József születésnapján – azArgentin Feltalálók Napját 
(Dia del Inventor). 

• 58 éve, 1955-ben, szept.29-én hunyt el Heller Farkas 
magyar közgazdász, az MTA tagja (* 1877). 

• 156 éve, 1857-ben, szept. 29-én kelt Nobel Alfréd, a 
sikeres feltaláló és világhírű díjalapító első szabadalma 
gázmérő készüléket továbbfejlesztő találmányára. 

 
Nobel Alfréd 

• szeptember 30.: 
o Helyi önkormányzatok napja 
o A Népmese Napja 
o Botswana: a függetlenség napja 
o São Tomé és Príncipe: A mezőgazdaság napja 

 
• 2013. szept. 30. Diesel, Rudolf Christian Karl német 

mérnök, feltaláló halálának 100. évfordulója 
 

 
 

Diesel, Rudolf Christian Karl 
(Párizs, Franciaország, 1858. márc. 18. –  
La Manche-csatorna, 1913. szept. 30.) 

A müncheni műszaki főiskolán diplomázott, 1880-tól 
egykori professzora, a hűtőgépet feltaláló Carl von 
Linde vállalkozásainál dolgozott Párizsban. Ezen a 
téren is több szabadalma volt, egy idő után azonban 
erőfeszítéseit egy, a gőzgépekénél nagyobb hatásfokú, 
belső égésű motor építésének szentelte. Először egy 
ammónia üzemanyagú géppel kísérletezett, majd a 
később róla elnevezett dízelmotort fejlesztette ki, amely 
a Benz által néhány évvel korábban szabadalmaztatott 
benzinmotortól elsősorban abban különbözik, hogy a 
tüzelőanyag gyújtószikra nélkül, a nagymértékű sűrítés 
hatására felmelegedve öngyulladással ég el. 1893-ban 
német szabadalmat kapott. Ezután német cégek 
támogatásával egyre sikeresebb modelleket épített. A 
motor jó hatásfoka és viszonylag egyszerű felépítése 
miatt az 1898-as müncheni vásáron való bemutatás után 
nagy sikert aratott. Diesel tisztázatlan körülmények 
között halt meg, a La Manche csatornán eltűnt a 
Londonba tartó postagőzös fedélzetéről, holttestét 
napok múlva egy másik hajó találta meg a tengerben. A 
halál okáról többen különböző elméleteket állítottak fel, 
ezek között a baleset, az öngyilkosság éppen úgy 
szerepel, mint az üzleti konkurencia által elkövetett 
gyilkosság. 

• 33 éve, 1980-ban, szept. 30-án bevezették az 
Ethernet specifikációt; a Xerox szabványában az Intel 
és a Digital Equipment működött közre. 

• 77 éve,1936-ban, szept. 30-án hunyt el Ilosvay Lajos 
kémikus, egyetemi tanár, Magyar Tudományos 
Akadémia-tag, az MTA alelnöke, országgyűlési 
képviselő és államtitkár (*1851). 

 
Ilosvay Lajos 



GTE-KALENDÁRIUM, ÉVFORDULÓINK, ESEMÉNYEINK 
 

- 18 - 
GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 09. SZÁM (SZEPTEMBER) 

• 27 éve, 1986-ban, szeptember 30-án hunyt el Káldor 
Miklós (Lord Nicholas Kaldor), magyar származású 
brit közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja (*1908). 

 

 
Káldor Miklós 

• 561 éve, 1452-ben, szept. 30-án megjelent Johannes 
Gutenberg feltalálói forradalmával az első nyomtatott 
könyv: a Szent Biblia. 

 

 
Első nyomtatott könyvünk: 

a”Szent Biblia” 
• 211 éve, 1802-ben, szept. 30-án született Antoine 

Jérôme Balard francia vegyész, a bróm felfedezője 
(† 1876). 

 
Antoine Balard 

 
• 131éve, 1882-ben, szept. 30-án született Hans Geiger 

német fizikus, feltaláló, akinek nevét a Walther 
Müllerrel feltalált sugárzásmérő, a Geiger-Müller 
számláló tette közismertté. 

 
⇒⇒⇒⇒ GTE  ⇐⇐⇐⇐ 

 
A GTE HONLAPJÁN ( www.gteportal.eu) 
ELÉRHETŐ EGYESÜLETI SZABÁLYOZÁSOK 
 
A GTE honlapján (www.gteportal.eu) a GTE 2013 
legördülő menüpont alatt az ügyrendjeink és a számviteli 
politika  című almenü sorokban megtalálhatók a keresett 
szabályozások: 
ÜGYRENDJEINK: 

• A gazdálkodás és vállalkozás 
• A GTE etika 
• A költségvetés 

• A Küldöttközgyűlés 
• Alapelvek SZMSZ 
• Az Egyesület képviselete 
• Az OE ügyrendje 
• Díjbizottság 
• FEB 
• Jelölőbizottság 
• Mandátumvizsgáló Bizottság 
• Nemzetközi kapcsolatok 
• OTT 
• Önszerveződés szervezetek 
• Pénzügyi házirend 
• Számlarend, számlatükör 
• Tagnyilvántartás 
• Ügyrendek 
• Választás 

 
A gazdálkodási tevékenység végzését irányító belső 
szabályozás a 2000. évi L. törvényben, a Számviteli 
törvényben előírttaknak megfelelően kidolgozott egyesületi 
számviteli politika honlapon elérhető fejezetei: 
 
GTE SZÁMVITELI POLITIKA 2011: 

• A gazdasági tevékenységek ügyrendjével 
összefüggő „ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁSOK” 

• Számlarend 
• Költséghelyek jegyzéke, szervezeti 

egységkódok 
• GTE-központi költségvetés működési költség 

munkaszámai 
• A számviteli bizonylat rendje 
• A gazdálkodás általános szabályai 
• Aláírási és utalványozási jog szabályozása 
• A bankszámlák használatának szabályai 
• Számviteli, pénzügyi szolgáltatók feladatai, 

kötelezettségei, felelőssége 
• Házipénztár-kezelési szabályzat 
• Leltározási ütemterv 
• Belső ellenőrzési szabályzat 
• Választott tisztségviselők jogai és 

kötelezettségei gazdasági szempontból 
• Jogi tagvállalataink részére nyújtott 

szolgáltatásaink 
• Az üzletszerzői tevékenység szabályzata 
• Szakosztályok, területi szervezetek, szakmai 

klubok és szaklapok gazdálkodási előírásai 
• Működési költségek forrása a vállalkozásból 

származó eredményrész visszaforgatásának és 
felhasználásának lehetőségei 

• A GTE költségvetési politikája 
 
A GTE honlapján ezek a szabályozások köznyilvánosan 
elérhetőek és letölthetőek, bárki, aki GTE gazdálkodási 
tevékenységbe kezd, ezek elolvasása után, felkészülten 
eligazodhat az Egyesület gazdálkodási és vállalkozási 
feladatainak etikailag és jogilag legális lebonyolításában. 
 

⇒⇒⇒⇒ GTE  ⇐⇐⇐⇐ 
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BESZÁMOLÓ A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET  
ÉLETÉNEK ESEMÉNYEIR ŐL 

 
 

 
 
Kedves Kollégák! 
 

A GTE Országos Elnöksége 2013. július 9.-i ülésén áttekintette az Egyesület 2013. év I. félévi 
gazdálkodását, és úgy határozott, hogy a jövőbe látó egyesületi gazdálkodás alapfeltétele a korrekt „forecast”- ok 
előrejelzéseinek ismerete. Ezért a jövő évi költségvetés előkészítésével párhuzamosan a GTE szervezeti 
egységeitől elvárjuk, hogy a 2013. év hátralévő őszi-téli hónapjaira, részletes bevételi-kiadási előrejelzéseket 
készítsenek, továbbá a 2014. év várható saját kezdeményezésű célszerinti- és vállalkozási- tevékenységeinek 
főbb bevételi és kiadási tételeit, havi bontásban gondolják át és jelezzék előre. Az erre vonatkozó adminisztratív 
adatszolgáltatási intézkedésekkel egy időben lehetőséget kapnak szakmai- és területi- szervezeteink, hogy 
átgondolják, milyen bevételes rendezvényekkel (szemináriumokkal, konferenciákkal, stb.), milyen szakmai 
továbbképző tanfolyamok (pl.: közép- és felső-szinttű vezetői továbbképzések, szakmérnöki-, mesterképző- 
kurzusok, stb.) kezdeményezésével tudnak hozzájárulni a GTE alapszabályában megfogalmazott célszerinti 
működésének fenntartásához. Miután a naptári év előrehaladtával, megkezdődött a gazdálkodási év harmadik 
negyedéve, így el kell kezdeni a felkészülést a hátralévő félév költségvetésének pontosítására, a szokásos 
negyedéves elszámolások végrehajtására és a jövő évi egyesületi költségvetés előkészítésére.  

A GTE valamennyi, az alapszabály szerinti önálló szerveződésű szervezeti egységeinek választott vezetői 
(elnökök, titkárok), továbbá az egyesület Országos Elnöksége reszortfelelős alelnökei, valamint a szaklapok 
főszerkesztői és a klubok titkárai, továbbá az egyesület munkaszámokkal hitelesített gazdálkodási 
tevékenységeiben megbízott témavezetőinek illetve az egyesület dolgozóinak szíves tájékoztatása és a 
végrehajtásra való felkészülés előkészítése céljából, küldöm meg a 01./07./2013. (07.10.) ÜIG számú, GTE 
ügyvezető igazgatói körlevelet, amelynek témája: felhívás a 2013. III.- és IV. negyedévi költségvetés 
pontosítására és az elszámolás előkészítésére, valamint a 2014. évi költségvetés előrejelzéseinek és szervezeti 
adatszolgáltatásainak előkészítéséről. 

A szervezetek a folyó gazdálkodási év még hátralévő tervezett keretszámait  a várható gazdasági 
események számbavételével, pontosító előrejelzésben még módosíthatják. A kiadások második félévre 
engedélyezett tervezetét, az Országos Elnökség által jóváhagyott lebontott keretszámok alapján minden önálló 
szerveződésű szervezeti egységünk, a GTE pénzügyi-számviteli munkatársaitól, érdeklődésre megkaphatja. A 
harmadik- és negyedik- negyedéves előrejelzést és elszámolást, a bevételek és kiadások teljes részletezésében, 
viszont a témafelelős vezetőktől önállóan kérjük elkészíteni, legkésőbb 2013. szeptember 15-i határid őre. A 
harmadik negyedéves előrejelzést és elszámolást csak a negyedév tárgyhónapjaiban (július, augusztus, 
szeptember) felmerült árbevételek, költségek és kinnlevőségek kimutatásával kérjük számba venni. A 
„göngyölített” gazdálkodási adatok bemutatását a főkönyvi kivonat eleve produkálja, ezért a témavezetőktől csak 
a tényleges tárgynegyedéves gazdálkodások elszámolását kérjük. Aki elmulasztotta volna, attól kérjük pótolni az 
első-, a második –, a harmadik-, és a negyedik tárgynegyedéves kimutatásokat is! Ezen összesített költség-
elszámolási alapinformációkon kívül kérjük még, hogy valamennyi szervezeti egységünk átgondoltan, készítsen a 
negyedik negyedévre előre jelzést, un. „likviditási tervet”, lehetőség szerint havi bontásban, a negyedik 
negyedévre (október, november, december) tervezett árbevételek, költségek és kinnlevőségek várható 
kimutatásával, hogy a 2013. év még hátralévő részére a tervezett bevételek és felmerülő kiadások várható 
ütemezését áttekinthessük, és azokat összesítve, az egyesület likviditási helyzetét betervezhessük. A „likviditási 
előrejelzést” a mellékelt 1. sz. táblázat felhasználásával kérjük elkészíteni, amelyet a „szervezetének 
költségvetési adatszolgáltatása 2013. IV. negyedévre” címezve csatoltunk. (Az adatszolgáltatás megkönnyítésére 
a körlevélhez táblázatot is mellékelünk, amely formálisan alkalmas lesz a jövő évi költségvetés fő adatainak 
betervezéséhez is.) 

A GTE Országos Elnöksége 2013. szeptemberi ülésén fog az Egyesület 2014. évi költségvetésének 
előkészítésével foglalkozni. Ezért a mellékelt anyagban valamennyi szervezetünk gazdálkodásért felelős vezetője 
megtalálhatja az egyesületi szinten jövő évre előirányzott költségvetési keretszámokat. Ezek a keretszámok 
megszabják azokat a lehetőségeket, amelyeket az egyesületi költségvetés tervezése, sufficites költségvetési 
elvárás mellett, az egyes célszerinti tevékenységi területeken, az alrendszerek összesítésével, mint követendő és 
elvárt céllal, előirányzott.  

Tekintettel arra, hogy a jövő évi gazdálkodás előirányzatait megszabó egyesületi költségvetés kereteit előre 
átgondolt alapelvekre  építettük, és a második féléves gazdálkodás szabályozását is ugyanezen elveknek 
megfelelően kívánjuk megtervezni: 

1. A szervezetek 2014. évi költségvetési keretszámait az előző éves működés adatai alapján tervezzük;  
2. Továbbra is az árbevételek 21,25%-a képezi az egyesület  működési költségfedezetének hiányához  

való hozzájárulás „önköltségi szintt ű egyesületi általános költség”  mértékét, amelyet minden 
gazdálkodási munkaszámból -25% „egyesületi elvonás”  címén a bevételek könyvelésekor levonunk. 
(Hogy ez nem a „központ” rezsije!, arra a körlevél mellé megküldött „A GTE KÖLTSÉGVETÉSI 

 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI KÖRLEVÉL  
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TERVEZETE 2014 v01. 2013.07.10. DOC” anyagban a tervezés feltételeinek részletes kifejtésével 
egyértelmű magyarázatot szolgáltattunk!).  

3. Az „önköltségi szinttű” elvonás mellett, a költségvetés tervezésekor az alapértéknek választott 17,5% 
„egyesületi általános költség”-en túl, az árbevételek további +7,5%-os kötelez ően előírt „egyesületi 
fedezete”  adja a költségvetés bizonytalan becsléseiből fakadó előre nem látható költségvetési 
vesztességek pótlásának tartalékait  és a számlák kibocsájtásával egyidejüleg felmerülő ÁFA 
befizetési kötelezettség likvid fedezeteit. Ezeket az összegeket a könyvelés során eleve levonjuk a 
munkaszám felhasználható árbevételéből. Világosan látható tehát, hogy az „egyesületi elvonás” 
mértéke összesen 25%! Így a munkaszámok közvetlen költségeire csak az árbevétel 75%-a fordítható! 

4. A működési típusú bevételek tekintetében a szervezetek,  az őket megillető tagdíjbevétel 20%-ával, az 
igazoltan a hatáskörükbe tartozó jogi tag vállalatok jogi tagdíj befizetéseinek 50%-ával, továbbá a 
szponzori támogatás címén befolyt összeg 50%-ával számolhatnak saját felhasználási keretkén t. A 
közhasznú támogatások , mivel a törvény értelmezése szerint nem címezhetőek, azok csak az 
alapszabályban megfogalmazott, célszerinti tevékenységek támogatására ajánlhatók fel és fogadhatók 
be, teljes egészében az egyesületet illetik meg. A céltámogatások a szponzori támogatásokkal 
azonos elbírálási körbe tartoznak.  

5. A rendezvények, tanfolyamok, szaklapok, vállalkozások  eredményeként (az árbevételek 7,5%-os 
kötelezően előírt „egyesületi fedezetén” felüli, az un. „önköltségi szintet meghaladó” halmaza), a 
keletkezett fedezetek  szervezeteket megillető része, a „fedezet felosztási elveknek” megfelelően, az 
ügyrendben szabályozottak szerint tervezhető, lényegében az egyesületet illeti meg a fedezet 
legalább 50%-a, (tehát a fedezetként kiadódó egyenleg 3,75%-a), továbbá a szervezetek döntenek a 
kiadódó maradvány további 50%-áról, (azaz az egyenleg megmaradt 3,75%-áról), amelyb ől a 
témagazdák saját céljaikra felhasználhatják a munka számra visszaforgatható fedezet 20%-át, 
(azaz a fedezetként felhasználható egyenleg kiadódó 0,75%-át), míg a munkaszámra az utókalkuláció 
során visszaforgatható a visszamaradó 3,0%; 

6. A működési költség  összes fedezete a tárgyévben használandó fel, működési költség megtakarítást 
átvinni a következő évre nem lehet! A 2014-ra átvihet ő befejezetlen állomány  csak  olyan munkaszám  
lehet, amit a Számviteli Törvénynek megfelelően, összegszerűen, szerződés csatolásával, megfelelő 
indoklással, a tárgyévben felmerült költségek elszámolását követően, a fedezet saját részét meg nem 
haladó mértékben, a teljességi nyilatkozat jogi- és anyagi- felelősségének felvállalásával, a mérleg 
alátámasztására fel tudunk használni. 

 
Valamennyi gazdálkodási feladatot felvállaló szervezeti egységünk vezetőjétől, a 2014. évi költségvetés 
előrejelzését  a saját szervezeti egység, vagy az általuk kezdeményezett és munkaszámmal engedélyezett 
gazdálkodási tevékenység költségvetéséről, legkésőbb 2013. október 15-i határid őre kérjük elkészíteni. A 
költségvetés megtervezéséhez kérjük felhasználni és kitölteni a 2.sz. táblázatot, amelyet „szervezetének 
költségvetési adatszolgáltatása 2014. gazdálkodási évre”, adatszolgáltatási céllal címeztünk meg.  
 
Amennyiben ez könnyebbséget jelent, javasoljuk valamennyi szervezeti egységünkben a gazdálkodási feladatot 
egy arra fogékony, a gazdálkodással szívesen foglalkozó un. „gazdasági felelősre” bízni, akik további eligazítását 
az ügyvezető igazgató személyesen, és az Egyesület pénzügyi-, számviteli- feladatokkal foglalkozó munkatársai 
is kézséggel segítséget adva, szeptember második felében, előre egyeztetett konzultációs időpontban, mint a 
gazdálkodásról szóló Országos Titkári Tanácskozáson, szívesen felkészítenek. 
 
Bízva valamennyi egyesületi vezető megértésében és segítőkész közreműködésében, az Egyesület 
fennmaradását biztosító, további eredményes együttműködés reményében, üdvözlettel 
 
Budapest, 2013. július 10. 
 

  Dr. Igaz Jenő 
          ügyvezető igazgató 

               sk. 
 
Mellékletek: 

„A GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2014 v01. 2013.07.10. DOC” 
1. sz. táblázat: „A GTE … szervezetének költségvetési adatszolgáltatá sa 2013. III.-IV. negyedévre”  
2. sz. táblázat: „A GTE … szervezetének költségvetési adatszolgáltat ása 2014. gazdálkodási évre”,  
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A GTE ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

SZERVEZETÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ADATSZOLGÁLTATÁSA 2013. III.-IV. NEGYEDÉVR E 
1. sz. táblázat 

 Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júli Aug Szept  Okt  Nov Dec Összesen  
 Működési  

költség 
             

1. Kiadások:               
2. - reprezentáció              
3. - helyiség bérlet              
4. - utazási költség              
5. - posta              
6. - telefon /fax              
7. - irodaszer              
8. -összesen:               
9. Bevételek:               
10.  - tagdíj              
11.  - jogi tagdíj              
12.  - sponzori tám.              
13.  - közh. támog.              
14.  - összesen:               
15. Működési 

költség 
egyenlege 

             

 Cél szerinti 
tevékenység 

             

16. Bevétélek:               
17. - oktatás              
18 - rendezvény              
19. - kiadói tevék.              
20. - pályázat              
21. - szakértés              
22. -összesen:               
23. Kiadások:               
24. - oktatás              
25. - rendezvény              
26. - kiadói tevék.              
27. - pályázat              
28. - szakértés              
29. -összesen:               
30. Cél szerinti 

tevékenység 
egyenlege 

             

31. Szervezeti 
egység 
egyenlege 

             

32. - általános 
költség: 25% 

             

33. - fedezet GTE 
része (50%)  

             

34. - fedezet saját 
része (50%)  

             

35. Befejezetlen 
állomány 2014-re!  

Bevételek:  

             

36. Befejezetlen 
állomány 2014-re!  

Kiadások: 

             

 
Dátum:…………………………………………………… 
    …………………….. …………………. 
     elnök         titkár 
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A GTE ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

SZERVEZETÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ADATSZOLGÁLTATÁSA 2014. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE 
2. sz. táblázat 

 Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júli Aug Szept  Okt  Nov Dec Összesen  
 Működési  

költség 
             

1. Kiadás ok:               
2. - reprezentáció              
3. - helyiség bérlet              
4. - utazási költség              
5. - posta              
6. - telefon /fax              
7. - irodaszer              
8. -összesen:               
9. Bevételek:               
10.  - tagdíj              
11.  - jogi tagdíj              
12.  - sponzori tám.              
13.  - közh. támog.              
14.  - összesen:               
15. Működési 

költség 
egyenlege 

             

 Cél szerinti 
tevékenység 

             

16. Bevétélek:               
17. - oktatás              
18 - rendezvény              
19. - kiadói tevék.              
20. - pályázat              
21. - szakértés              
22. -összesen:               
23. Kiadások:               
24. - oktatás              
25. - rendezvény              
26. - kiadói tevék.              
27. - pályázat              
28. - szakértés              
29. -összesen:               
30. Cél szerinti 

tevékenység 
egyenlege 

             

31. Szervezeti 
egység 
egyenlege 

             

32. - általános 
költség: 25% 

             

33. - fedezet GTE 
része (50%)  

             

34. - fedezet saját 
része (50%)  

             

35. Befejezetlen 
állomány 2014-re!  

Bevételek:  

             

36. Befejezetlen 
állomány 2014-re!  

Kiadások: 

             

 
Dátum:…………………………………………………… 
    …………………….. …………………. 
     elnök         titkár 
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 „A GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2014 v01. 2013.07.10. DOC”  

 
A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK ELŐZETES ELŐIRÁNYZATAI 

A 2014. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE 
 
A GTE 2013. év I. félévének végén tapasztalható gazdálkodási helyzete, a külső körülmények 
bizonytalan alakulásának következtében, hektikus és gyorsan változó feltételek befolyása alá került, 
ugyanakkor a belső körülmények alakulására döntően rányomja bélyegét a bevételes tevékenységek 
hiánya. A költségvetésnek csak az Egyesület belső működése alapján számba vehető korlátait és 
célfüggvényeit tekinthetjük determinisztikusnak, minden más feltétel csakis valószínűségi alapon 
jellemezhető, sztohasztikus lefolyású lehet. Az Egyesület központi költségvetését  illetően, mivel 
sem a kormányzati akaratot nem ismerjük az ingatlanfejlesztés körülményeit illetően, sem a MTESZ 
megindult felszámolási eljárásának hatásait nem vagyunk képesek előre jelezni, ezért a lehetséges 
költségvetési scenáriókat hozzávetőlegesen csak az un. „egyesületi elvonás” szintjének 
előirányzásával közelíthetjük. Köztudott, minél nagyobb az „elvonás mértéke”, annál kisebb 
költségvetési összbevétel szükséges a sufficites költségvetés eléréséhez, és minél kisebb ez az 
„elvonás”, annál nagyobb árbevétel előirányzása szükséges a „nullszaldó” eléréséhez. Ennek 
értelmében az un. „egyesületi elvonásra” (pl.: m=1,50⇒⇒⇒⇒50%; m=1,30⇒⇒⇒⇒30%; m=1,25⇒⇒⇒⇒25%; 
m=1,2125⇒⇒⇒⇒21,25%; m=1,20⇒⇒⇒⇒20%; m=1,175⇒⇒⇒⇒17,5%; m=1,15⇒⇒⇒⇒15%; m=1,10⇒⇒⇒⇒10%; stb. ) a 
„szigorított” és a „könnyített” gazdálkodási feltételek között több változat is tervezhető és hatásában 
megvizsgálható. Ezek közül a tervben csak egy, a 25%-os  „egyesületi elvonáshoz” tartozó 21,25%-os  
előírányzott „egyesületi általános költség” variánst bontjuk ki. 
 
A GTE XLIV. Közgy űlése által 2013.  május 11-én elfogadott előirányzatok:  

• a GTE előirányzott  működési költségkerete 2013:   20.000,- EFt  
• a GTE előirányzott m űködési költséghiánya 2013:  -12.500,- EFt  
• az ehhez tartozó tervezett  működési árbevétel 2013:    7.500,- EFt  
•  a GTE 2013-ra előirányzott árbevétele: összes kiadása: eredménye:  
 78.786,- EFt 46.800,- EFt  11.986,- EFt  
• elhatárolások 2012-r ől:           18.171,- EFt   4.280,- EFt   13.891,- EFt   
•  a GTE 2013-ra összesen:      96.957,- EFt 51.080,- EFt  23.961,- EFt  
•  a GTE előirányzott eredménye 2013. évre:  11.986,- EFt  
• az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet :    17,50%  
• az előirányzott egyesületi általános költség:    21,25%  
•  minden gazdálkodási tevékenységt ől elvárt eredmény: +  7,50%=3,75+3,75%  
•  a költségvetési elvonás munkaszámonként: 25 %       

 
A GTE 2014. évi költségvetésének  előzetes előirányzatai:  

• a GTE előirányzott  működési költségkerete 2014:   31.200,- EFt  
• a GTE előirányzott m űködési költséghiánya 2014:  -23.500,- EFt  
• az ehhez tartozó tervezett  működési árbevétel 2014:    7.700,- EFt  
•  a GTE 2014-re előirányzott árbevétele: összes kiadása: eredménye:  
 90.775,- EFt 85.622,- EFt    3.663,- EFt  
• elhatárolások 2013-ról:             5.000,- EFt   1.000,- EFt   4.000,- EFt   
•  a GTE 2014-re összesen:      95.775,- EFt 86.622,- EFt  7.663,- EFt  
•  a GTE előirányzott eredménye 2014. évre:    3.663,- EFt  
• az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet :     17,5%  
• az előirányzott egyesületi általános költség:     21,25%  
• minden gazdálkodási tevékenységt ől elvárt eredmény: +   7,5%=3,75+3,75%  
•  a költségvetési elvonás munkaszámonként:    25 %  

 
Az [F] „fedezeti pont” koordinátáinak meghatározásához  induljunk ki az adott ponton átmenő, 
adott iránytangensű egyenesek egyenleteiből. Az „origót” [O] a „fedezeti ponttal” [F] összekötő un. 
„alsó korlátvonal” egyenlete: I. yF = xF ; 
A „célszerinti tevékenységi körök működési árbevétel vonala” (lásd: MF- vonal ) az [M] „működési 
munkapontból” kiindulva, (jelen esetben, +25% meredekségű többletárbevétel vonallal párhuzamosan 
haladva), ismert m=1,25 meredekségű egyenest jelöl ki, és az [F] „fedezeti ponton”, áthaladva: 
    II. yF –y1= m (xF –x1) ; 
behelyettesítve:   yF –(MB)= m [x F – (MK)] ; 
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    yF = m [x F –(MK)] + (MB); 
ahonnan:  I.=II. xF = m xF – m (MK) + (MB); 
rendezve: xF = [[(MH) +(MK)] /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] ; vagy  

xF = [(MB) /(1-m)] – [m (MB) – (MH)] / (1-m)] ;  
Az itt levezetett egyenlet alkalmas arra, hogy a költségvetés készítésekor bármely [M] „működési 
típusú költségeket összesítő költségvetési munkapontra” M [ (MK) ; (MB) ] ; és bármely a sufficites 
költségvetés tervezésekor figyelembe vett un. „egyesületi elvonásra” (pl.: m=1,25⇒⇒⇒⇒25%; 
m=1,2125⇒⇒⇒⇒21,25%; m=1,20⇒⇒⇒⇒20%; m=1,175⇒⇒⇒⇒17,5%; m=1,15⇒⇒⇒⇒15%; m=1,10⇒⇒⇒⇒10%; stb. ) 
meghatározható legyen az un. „költségvetési fedezeti pont”- hoz tartozó „szükséges árbevétel” vagy 
„megengedhető költség”, nevezetesen a „célszerinti tevékenységi körök működési árbevételeinek 
összege” [CB] és a „célszerinti tevékenységi körök működési kiadásainak összege” [CK], az 
előirányzott „működési kiadások” [MK] és „működési bevételek” [MB] valamint az „előirányzott 
költségvetési működési költséghiány” [MH] tervezéskor megválasztott értékeinek következményeként.  
A költségvetés „fedezeti pontjának” meghatározása: 

 
Szükséges  
Árbevétel [A]      E25 E20    E10          + Eredmények 
     (MB + CB) ⇒                      P 
        E00 Eredmény 0% 
         E-10 Veszteség -10% 
                F         F Fedezeti pont 
         E-20  Veszteség -20% 
 
 
 
 
          MUNKATERÜLET 
 
 
 
 
  
 
 
 
             MB   ⇒     M 
         
  ……O          
              ⇑            ⇑  Megengedhető  
             MK    (MK + CK)   Költség         [K] 
 

1.sz. ábra: [F] „fedezeti pont” koordinátáinak meghatározása 
 
A „költségvetési fedezeti pont” [F] megközelítő eléréséhez minimálisan szükséges „összesített 
egyesületi árbevétel”  (AB ) és megengedhető legnagyobb, utókalkulált „összesített egyesületi 
kiadás”  (UK) az előszámítások alapján, az előre jelzett feltételezett „m űködési típusú költségeket”  
(MK) és „m űködési típusú bevételeket”  (MB) összesítő „költségvetési munkapontra”  M [(MK); (MB)] 
és a valószín űsíthet ő egyesületi szintt ű „költségvetési elvonásra”  kiterjedően: 
• valószínűsíthető  „költségvetési elvonás”    25%-os  vagy  21,25%-os  
• feltételezett „működési típusú bevételek” (MB)     7,50 – EFt   7,50 – EFt 
• feltételezett „működési típusú költségek” (MK)   20,00 – EFt 20,00 – EFt 
• megengedett „költségvetési működési hiány” (MH)   -12,50 – EFt  -12,50 – EFt 
• szükséges „összesített egyesületi árbevétel” (AB )   70,00 – EFt 78,82 – EFt 
• megkövetelt „összesített célszerinti egyesületi bevétel” (CB)  62,50 – EFt 71,32 – EFt 
• utókalkulált „összesített egyesületi kiadás” (UK)   50,00 – EFt 58,82 – EFt 
 
Tehát 70,00 – 80,00 – EFt várható „összesített egyesületi árbevétel” (AB ) és 50,00 – 60,00 – EFt 
várható utókalkulált „összesített egyesületi kiadás” (UK) esetén a sufficites költségvetés készítésének 
feltételei adottak.    
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A GTE ELŐZETES TELJESKÖRŰ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2014. ÉVRE  

„Bevételi-likviditási” terv    1. sz. táblázat 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámonkén
t 

2011  
terv 

2012  
terv 

2013. 
terv 

2014. 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2013. 
terv 

2014. 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2013. 
terv 

2013. 
terv 

Működési:              
1000 9.300 10.000 7.500 7.700 39.900 35.000 20.000 31.200 - 30.600 - 25.000 -12.500 -23.500 

Célszerinti:              

2000 5.000 2.500 0 2.000 3.750 1.875 0 1.500 1.250 625  0 500 

3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000 30. 000 31.200 31.500 35.000 22.500 23.400 23.775 26.250 7.500 7.800 7.725 8.750 

5000 24.000 17.000 0 2.000 21.000 15.300 0 1.500 3.000 1.700 0 500 

7000 42.000 34.000 25.900 30.000 31.500 25.500 23.025 22.500 10.500 8.500 2.875 7.500 

8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes:  101.000 84.700 57.400 69.000 78.750 66.075 46.800 50.250 22.250 18.625 10.600 17.250 

9999 14.875 10.798 13.886 12.075 0 0 0 0 14.875 10.798 13.886 12.075 

Célsz. fedezet :  115.875 84.700 71.286 81.075 78.750 66.075 46.800 50.250 37.125 18.625 24.486 29.325 

Célszerinti össz:  125.175 94.700 78.786 88.775 118.650 101.075 66.800 81.450 6.525 -6.375 11.986 5.825 

Vállalkozási:              

6000 0 2.000 0 2.000 0 1.500 0 1.500 0 500 0 500 

Mindösszesen:  125.175 96.700 78.786 90.775 118.650 102.575 66.800 82.950 6.525 -5.875 11.986 6.325 

Visszaforgatott költség:  0   +  3.188 0 +1.916 +2.662 -  3.188 0 -1.916 -2.662 
Eredmény: 125.175 96.700 78.786 90.775 121.838 102.575 68.716 85.612 3.337 -5.875 10.070 3.663 

Elhatárolás  0 7.890 18.171 5.000 0 61 4.280 1.000 0 7.828 13.891 4.000 
Költségv et. eredmény : 125.175 104.590 96.957 95.775 121.838 102.636 69.136 86.622 3.337 1.954 23.961 3.663 
Költségvetési hi ány:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A GTE 2014. évi költségvetésének készítésekor két un. „pénzügyi terv” egymáshoz illesztett variánsainak 
kidolgozásával kezdjük a közös gondolkodást: 

⇒ az un. „Bevételi terv”, és  
⇒ az un. „Költségterv” megfogalmazásával. 

A „Bevételi terv” sorba veszi az Egyesület bevételi lehetőségeit, a „Költségterv” pedig a fedezeti ponthoz tartozó 
megengedhető kiadásokat mutatja be. A döntéshez a megelőző három évnek az aktuális közgyűlések által 
jóváhagyott, tervezett költségvetési előirányzatai (lásd: a 6 sz. táblázatból olvasható), mint bázisadatok 
nyújthatnak összehasonlítási alapot.  
 
A 2013. évi költségvetés a működési bevételek alacsony szintje miatt, rendkívül szűken mérte az Egyesület 
működésének keretszámait. Gyakorlatilag a működőképesség minimumára szorította le a működési kiadásokat, 
amelyeket a 2014-es tervben némileg korrigálni szeretnénk, a megengedhető működési költségek 
megemelésével:  
      2013.  2014. 

1100 Vezető testületek  1.000, -EFt  3.000,- EFt 
1200 Szerv. működése   2.500,- EFt  2.600,- EFt 
1250 Egyesületi célú progr.     500,- EFt     800,- EFt 
1310 Terembérlet, üzemelt  2.000,- EFt  3.200,- EFt 
1320 Szem. jellegű. költség   12.000,- EFt               14.000,- EFt 
1330 Rezsi költség      500,- EFt  1.500,- EFt 
1340 Javítás, felújítás      400,- EFt     500,- EFt 
1350 Irodai műk. rezsi    500,- EFt  1.500,- EFt 
1400 Nemzetközi kapcsolat        0  1.000,- EFt 
1500 Egyesül. kiadvány     500,- EFt  2.000,- EFt 
1600 Egyéb általános kiadás          0  1.000,- EFt 
1700 Költségvetési tartalék     100,- EFt    .100,- EFt 

 
A tervezett működési kiadások bázis évhez képest másfélszeresére növelésével, kívánjuk azt elérni, hogy 
javuljanak az egyesületi élet feltételei a vezető testületek, a szervezetek működése, az egyesületi célú 
programok, a személyi jellegű. kiadások, az irodai működési rezsi, a nemzetközi kapcsolatok, az egyesületi 
kiadvány területén. Még így sem jut majd elegendő forrás az ISO 9000-2014 minőségirányítási rendszer 
tanúsított felépítésére, az egyesületi oktatási felnőttképzési rendszerének újra akkreditálására, a „Műszaki 
nagyjaink” sorozat újabb kiadványainak előállítására, a „Hegesztési Kézikönyv” ismételt kiadására és az Ifjúsági 
Fórum, valamint a szaklapok támogatására.   
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TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA: „PÉNZÜGYI -KÖLTSÉGTERV” 
 

TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014    2. sz. táblázat 
Tevékenységek  2013. évi TERV [EFt] 

(20%-80%) + (50%-50%)  
egyesületi  fedezetmegosztással  

2014. évi TERV [EFt] 
(20%-80%) + (50%-50%)  

egyesületi  fedezetmegosztással  
Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. 
Működési költségek:   (Szervez. (Egyesület   (Szervez. (Egyesület  

Működési bevét elek:   működése) fedezete)   működése) fedezete)  
Tagdíj (egyéni, jogi) 5.500 2.000 3.500 3.500 5.700 2.100 3.600 3.600 

Egyéni tagdíjak 2.500 500 2.000 2.000 2.500 500 2.000 2.000 
Jogi tagdíjak 3.000 1.500 1.500 1.500 3.200 1.600 1.600 1.600 

Támogtás (közh.;sponzor) 1.900 500 1.400 1.400 1.900 500 1.400 1.400 
 Közhasznú tám. 500 0 500 500 500 0 500 500 
 Egyéb támogatás 1.000 500 500 500 1.000 500 500 500 
SZJA 1% APEH 400 0 400 400 400 0 400 400 

Klubok befiz. 10% 50 0 50 50 50 0 50 50 
Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingatlan értékesítés / vétel 0 0 0 0 0 0 0 0 
Késedelmi kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 
Egyéb pénzügyi  bevétel 50 0 50 50 50 0 50 50 

Működési bevét. össz.:  7.500 2.500 5.000 5.000 7.700 2.600 5.000 5.100 

 
 

TERVEZETT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014    3. sz. táblázat 
Tevékenységek  2013. évi TERV [EFt] 

10%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással  

2014. évi TERV [EFt] 
17,5%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással  

Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. 
Működési kiadások:          

1100 Vezető testületek  0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 3.000 -   3.000 -   3.000 
1200 Szerv. működése   2.500 2.500 0 0 2.600 2.600 0 0 
1250 Egyesületi célú progr.  0 500 -      500 -      500 0 800 -   800 -   800 
1310 Terembérlet, üzemelt  0 2.000 -   2.000 -   2.000 0 3.200 -   3.200 -   3.200 
1320 Szem. jellegű. költség  0 12.000 - 12.000 - 12.000 0 14.000 - 14.000 - 14.000 
1330 Rezsi költség   0 500 -      500 -      500 0 1.500 -   1.500 -   1.500 
1340 Javítás, felújítás   0 400 -      400 -      400 0 500 -      500 -      500 
1350 Irodai műk. rezsi 0 500 -      500 -      500 0 1.500 -   1.500 -   1.500 
1400 Nemzetközi kapcsolat 0 0 0 0 0 1.000 -   1.000 -   1.000 
1500 Egyesül. kiadvány  0 500 -      500 -      500 0 2.000 -   2.000 -   2.000 
1600 Egyéb általános 

kiadás   
0 0 0 0 0 1.000 -   1.000 -   1.000 

1700 Költségvetési tartalék 0 100 -      100 -      100 0 100 -      100 -      100 
Egyesületi m űködési fedezet:  5.000 0 5.000 5.000 5.100  5.100 5.000 
Működési kiadások 

összesen: 
7.500 20.000 -  12.500 - 12.500 7.700 31.200 -  23.500 - 23.500 

 
Mindaddig egységesen 25% az „egyesületi elvonás” amíg az egyesületi gazdálkodás az előirányzott költségvetésnek 
megfelelően sufficites nem lesz. Amennyiben a gazdálkodás eredményessé válik, már lehet szó arról, hogy 
„költségvetésen felüli eredményt” produkáló munkaszámoknál a végelszámolás során, mint azt a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően az „egyesületi bevételi centrumok” eredményesen végrehajtott vállalkozásaiban előállított 
fedezetet, az eredménymegosztás elve alapján, a „bevételi centrumok befizetéseit” elfogadó gesztussal 
„költségvetésen felüli eredmény” tömegére már kisebb, 21,25%-os vagy attól is kisebb, akár 15%-os „egyesületi 
elvonással” „utókalkulálhatjuk”! Már most a tervezés fázisában jelezni kívánjuk, hogy a szigorú költségvetési 
fegyelmen, csak eredményes gazdálkodás esetén lazíthatuk. 
 
Szeretnénk, ha mindenki számára beigazolódni látszana az 1. sz. ábrán bemutatott jelenség, hogy pozitív 
gazdálkodási eredmény esetén, ha növekszenek az árbevételek, lényegesen kisebb „egyesületi elvonás” mellett is 
elérhetjük a költségvetés kívánt fedezeti pontját, vagy, hogy az „eredménymegosztás” költségvetéskor tervezett 
változatlan magas szintje mellett, nagyobb „működési fedzethiányt”, azaz változatlanul alacsony „működési 
bevételek” mellett nagyobb „működtetési kiadásokat” engedhetünk meg.  
 
A tervezett költségvetési eredmények kimutatásban végig számoltuk az egyesület célszerinti bevételes 
tevékenységeinek portfóliójába tartozó kívánt bevételek és előirányzott kiadások, valamint az előálló fedezetek 
nagyságrendjét, amelynek megvalósításához várjuk a szervezetek visszaigazoló előre jelzéseit.  
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TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYEK 2014    4. sz. táblázat 
Tevékenységek  2013. évi TERV [EFt] 

10%+7,5% +7,5%-ból 50% (3,75%-3,75%) 
egyesületi fedezetmegosztással 

2014. évi TERV [EFt] 
10%+7,5% +7,5%-ból 50% (3,75%-3,75%)  

egyesületi fedezetmegosztással  
Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTE 

működési 
fedezet 

Bevétel Kiadás Egyenleg Vissza-
forgatható 
költség 

GTE 
működési 
fedezet 

Célszerinti tevékenység:           
1000-es működési költségek: 7.500 20.000 - 12.500 - 12.500 7.700 31.200 - 23.500 0 - 23.500 
2000-es oktatási tevékenység: 0 0 0 0 2.000 1.500 500  350 

Okt. előírt fedezet 7,5% 0 0 0 0   150  150 
Okt. munkasz. befiz. 10% 0 0 0 0   200  200 
Okt. elvárt eredm: +7,5% 0 0 0 0  0 150 -75 75 

3000-es bev. centr. rendezv. 0 0 0 0 0 0 0  0 
Vállalkozói fedezet 7,5% 0 0 0 0 0 0 0  0 
Vállalk. centrumok 10% 0 0 0 0 0 0 0  0 
Centr. elvárt eredm.:+ 7,5% 0 0 0 0 0 0 0  0 

4000-es szaklapok kiadói tev. 31.500 23.775 7.725 6.600 35.000 26.250 8.750  6.125 
Szaklapok fedezete 7,5%   2.360 2.360   2.625  2.625 
Szaklap befizetés: 10%   3.150 3.150   3.500  3.500 
Szakl. elvárt eredm.: +7,5%   2.185 1.090   2.625 -1.312 1.312 

(Gép pályázat) 2.000 1.650 350 (+     350) (500) (2.000) (-   1.500) 0 (-   1.500) 
(E-Gépipar) 0 0 0 0 (500) (2.000) (-   1.500) 0 (-   1.500) 
GÉP 5.000 3.750 1.250 (+  1.100) 15.000 11.250 3.750 937 (+  2.843) 
MŰANYAG ÉS GUMI 24.500 18.375 6.125 (+  5.150) 20.000 15.000 5.000 1.250 (+  3.750) 

5000-es működési célú tevék. 0 0 0 0 2.000 1.500 500  350 
Működési célú rendezvény 0 0 0 0 2.000 1.500 500  350 
Pályázatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Szerződéses tevékenység 0 0 0 0 0 0 0  0 

Rend. tevék.fedezet: 7,5% 0 0 0 0   150  150 
Egyéb pénz. bevét.   10% 0 0 0 0   200  200 

Célsz.műk.tev.eredm.+:7,5% 0 0 0 0   150 -75 75 
7000-es konferenciák, rendezv 25.900 23.025 2.875 2.054 30.000 22.500 7.500  5.250 

FISITA 2012  3.000 -3.000 -3.000      
Egyesületi rendezvények 25.900 20.025 5.875 5.054 30.000 22.500. 7.500  5.250 

Rendezv. fedezete 7,5%   (1.643) (1.643)   2.250  (2.250) 
Rendezv. befizetése 10%   (2.590) (2.590)   3.000  (3.000) 
Rend. elvárt eredm:+7,5%   (1.642) 821   2.250 -1.125 1.125 

8000-es tanulmányutak 0 0 0 0 0 0 0  0 
Tanulmányut fedezete 7,5%    0     0 
Tanulmányut befizetése 10%    0     0 
Tanut. elvárt eredm.: 7,5% 0  0 0 0  0  0 

Célsz. bevételes tev. össz: 63.700 46.800 10.600 8.654 69.000 50.250 17.250 -2.587 9.412 
9999-es az árbevételek önköltség 

szinttű levonása:10+7,5%-a: 
13.886 0 13.886 13.886 12.075 0 12.075  12.075 

Célsz.tev. fedezet összes: 77.586 46.800 24.486 22.540 81.075 50.250 29.325  21.487 
Célsz.bev.+m űk.tev . össz:  85.086 66.800 11.986 10.040 88.775 81.450 5.825  -   2.013 

Vállalkozási tevékenység.:           
6000-es szakértői tevékenység 0 0 0 0 2.000 1.500 500  350 

Vállalk. fedezete összes:    0   150  150 
Vállalk. Befizetése: 10%       200  200 
Vállalk. elvárt eredm.: 7,5% 0   0  0 150 -75 75 

GTE mindösszesen: 85.086 66.800 11.986 10.040 90.775 82.950 6.325 -  2.662 -  
Visszaforgatott költségek:  1.916 -  1.916   1.963 -  2.662   

Költségvetési eredmény:  85.086 68.716 10.070 10.040 90.775 82.950 3.663  - 1.588 
Költségvetési hiány::    0 0   0  0 

 
Az itt bemutatott 2014. évi egyesületi költségvetési előirányzat első megfogalmazásához kérjük a demokratikusan 
működő, önálló szerveződésű területi- és szakosztályi- szervezeteink véleményét, az előirányzatok elvárt 
visszaigazolását azzal, hogy bemutatják hány és milyen felnőttoktatási szakmai tanfolyam, mérnöktovábbképző 
kurzus, hazai- és nemzetközi részvételű konferencia megszervezésével, és a kompetencia körükbe tartozó szakértői-, 
szaktanácsadói- megbízásos munka felvállalásával, jogi tag vállalataink érdekkörébe tartozó kutatás-fejlesztési 
megbízás és innovációs pályázat megvalósításával tudnak hozzájárulni a GTE imidzsének javításához, hazai és 
nemzetközi elismertségének fokozásához, az egyesület fennmaradását biztosító gazdálkodás eredményességének 
fenntartásához.  
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      M E G H Í V Ó 
A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. SZEPTEMBER HAVI ÜLÉSÉ RE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérem valamennyi érintett Elnökségi Tagot az elnökségi ülés id őpontjának naptári meger ősítésére , továbbá 
arra, hogy az ülés határozatképességének biztosítása érdekében, tegyétek lehet ővé személyes 
részvételeteket.  Ez az ülés, a nyári szabadságolásokat követ ő első találkozásunk  és azon az egyesületi élet 
működési feltételeinek aktuálisan legfontosabb kérdéseit tekintjük át.  
A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségéne k szeptemberi ülésére, az Elnökség minden 
tagját, a GTE Soproni Szervezetének, a GTE Gy őri Szervezetének, és a GTE Mosonmagyaróvári 
Szervezetének Elnökeit és Titkárait, valamint a témák ban illetékes tanácsadókat és vendégeket ezúton 
szeretettel meghívom. 
 
A GTE OE 2013. szeptemberi ülésére javasolt napirende k: 

Az elnökségi ülés javasolt programja: 
• Az SMR bemutatása       13:15-13:45 
• Gyárlátogatás        13:45-14:30 

A napirendekhez köt ődő ügyrendi kérdések:      14:30-14:45 
• A határozatképesség megállapítása 
• Az üléshez készült anyagok kézbesítésének ellen őrzése 
• A megel őző ülés emlékeztet ő jegyzőkönyvének elfogadása 
• Az ülés napirendi témaköreinek elfogadása 
Előterjesztő:  Dr. Takács  János elnök 

1.  Tagfelvétel          14:45-14:50 
Előterjesztő: Dr. Takács  János elnök 

2.  A GTE Nyugat-Dunántúli régióba tartozó szervezet einek (Gy őri-, Mosonmagyaróvári-Soproni-) 
az Egyesület gazdálkodását segít ő elképzelései és elvárásai a 2014. évi egyesületi 
költségvetéssel szemben       14:50-15:30 

A napirendet előkészíti:  Dr. Borbás Lajos főtitkár, és Dr. Takács  János elnök 
Meghívott vezetők: Stasztny  Péter elnök; Székely László  elnök; Dr. Horváth  Béla elnök 
   Rákóczy  Kálmán titkár; Tóth  István titkár; Dr. Czupy  Imre titkár 

3.  A GTE jogi tagvállalatainak elvárásai az Egyesüle t tevékenységével szemben 15:30-16:10 
A napirendet előkészíti: Lukács Ákos jogi tagvállalati alelnök 

4.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MT ESZ közötti kapcsolat 
aktuális kérdései a területi szervezetek szintjén    16:10-16:20 

A napirendet előkészíti: Dr. Takács  János elnök 
5. Egyebek          16:20-16:30 

Moderátor:  Dr. Takács  János elnök 
 
Kérem az Országos Elnökség Tisztelt Tagjait , hogy a reszortjaikhoz illeszked ő 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. 07. 15.      Dr. Takács János 
       elnök, sk. 

az SMR és Stasztny Péter elérhetősége: Mobil +36 30 396 5292 
peter.stasztny@smr-automotive.com │ www.smr-automotive.com 

 
 

 
a dokumentumból idézett 

2013.július 15. 

  A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének szeptember havi ülését, az 
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt igazgató jának kedves meghívására  
         2013. szeptember 10-én (kedden) 13 15 órai kezdettel fogjuk megtartani, 
          az SMR Mosonszolnoki Gyárában (9245 Mosonszolnok Szabadság u 35 ) 
 
(A helyszín elérésére Budapest és Mosonmagyaróvár között vasúti utazást vehetünk igénybe,  
                 transzfert a gyár és a vasút között az SMR a vállalat kisbuszával biztosít 
                      indulás: 11:10 Bp. Keleti Pu.; érkezés: 12:49 Mosonmagyaróvár   
                      visszaút: 17:05 Mosonmagyaróvár; érkezés 18:49 Bp. Keleti Pu. 
                     legkésőbb: 19:44 Mosonmagyaróvár; érkezés 21:49 Bp. Keleti Pu.) 


