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A Gépipari Tudományos Egyesület jöv őképéből adódó cselekvési program 
 
 
A GTE XLIII. Küldöttközgy űlése  az Egyesület Alapszabályát  a 2011 évi CLXXV, ” Az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” c. törvény 
szellemében, az előterjesztett szövegezésben, a közgyűlésen elfogadott szövegmódosítással 2012. 
április 21. hatállyal újból megállapította. A továbbiakban ebből idézünk: 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 
 
(1) Az Egyesület neve:   

Gépipari Tudományos Egyesület, rövidítve GTE  
- angolul:   Scientific Society for Mechanical Engineering, Hungary;  
- franciául:  Association Scientifique de l'Industrie Mecanique, Hongrie;  
- németül:   Wissenschaftlicher Verein für Maschinenbau, Ungarn;  
- oroszul:   Hayчно-техническое общество по машиностоению, Bенгрия 

Az Egyesület hivatalos folyóirata : a GÉPIPAR; elektronikus formában: e-GÉPIPAR  
Az Egyesület a nyilvánosság biztosítása érdekében honlapot  működtet. Ennek internetes 
elérhetősége: www.gteportal.eu   
 
(5) Az Egyesület alapítási éve 1949. Az Egyesület az 1867-ben alapított Magyar Mérnökegylet (1872 
óta Magyar Mérnök és Építészegylet) hagyományainak örököse és különösen a Gépészeti és 
Gyáripari Szakosztályok tevékenységeinek folytatója.  
 
(6) Az Egyesület önálló jogi személyiséggel, önkormányzattal rendelkező civil szervezet , amely 
korábban az 1989 évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. törvény 
előírásai, újabban az azt helyettesítő 2011 évi CLXXV, ” Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” törvény, mint hatályos jogszabályok 
szerint közhasznú szervezetként működik.  
 
Tagjai a 2005 évi LXXXVIII törvény 2§ (1) bekezdése szerint: közérdekű önkéntes tevékenységük  
során, a GTE, mint fogadó szervezet számára, meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás 
nélkül végzett munkaként, szerződéses önkéntes jogviszonyban szolgáltatnak, „…kivéve, ha a felek 
úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, (pl.: polgári megbízásos 
jogviszonyban, társadalmi szervezet képviseletében, illetve egyház tagjaként.) működnek közre…” 
 
(7) A közhasznú szervezetként való m űködés tartalmi elemei  a következők 
-  tudományos tevékenység, kutatás támogatása,  
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, szakmai és tudományos ismeretterjesztő, fórumok, 

konferenciák szervezése,  
-  kulturális örökség megóvása,  
-  természetvédelem, környezetvédelem,  
-  emberi és állampolgári jogok védelme,  
-  fogyasztóvédelem,  
-  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.  
 
8) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, Európai parlamenti képviselői, megyei- és helyi 
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat. 
 
(9) Az Egyesület képviseletét az elnök, a f őtitkár és az ügyvezet ő igazgató látja el  külön-külön 
önállóan. A bankszámla felett való rendelkezéshez az aláírási címpéldánynak megfelelően két 
képviselettel rendelkező aláírása szükséges. 
 
(10) Az Egyesület vagyonával  önállóan gazdálkodik, tagdíjakból és egyéb bevételekből fedezi a 
céljai elérése érdekében végzett tevékenységek költségeit. Az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 
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II AZ EGYESÜLET CÉLJA  
 
(13)  Az egyesület célkit űzése:  elősegíteni és erősíteni a tudásalapú társadalom kihívásának 
megfelelve, a tagok és minden - az egyesület szolgáltatását igénylő – személy és szervezet 
szakértelmét, szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét. 
Az egyesület cél szerinti tevékenységei:  
-  a kulturális  tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség megőrzése, ápolása),  
-  az oktatási  tevékenység (pl. szakmai ismeretterjesztés),  
-  a kutatási, fejlesztési és innovációs  tevékenység támogatása (pl. a mérnöki és kapcsolódó 

szaktudományok területén, inter- és transz-diszciplináris területeken, a tudás terjesztése és a 
technológia-transzfer érdekében) tudományos, szakmai konferenciák, kongresszusok, 
tanácskozások szervezése.  

-  a környezetvédelmi  tevékenység;  
-  a jogvéd ő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem),  
-  a nemzetközi tevékenység  (pl. nemzetközi tudományos, ipari, kulturális, baráti és 

cserekapcsolatok szervezése, azokban történő részvétel),  
-  a szakmai, gazdasági érdek-képviseleti  tevékenység (szakmai és gazdasági érdek-képviselet, -

érvényesítés, -védelem), 
-  közérdekű műszaki, szakmai, tudományos, oktatási és gazdasági ügyekben jogszabályok,  

előírások és szabványok megalkotását kezdeményezi, azok megalkotásban részt vesz, illetve 
ilyeneket véleményez; 

-  kitüntetések, díjak, ösztöndíjak adományozásával , és adományozására tett javaslataival segíti 
tagjai szakmai elismerését; 

-  céljai érdekében alapítványt hoz létre , alapítványok tevékenységében részt vesz; 
-  vállalkozói tevékenységet végez  közhasznú céljai elérése érdekében, e célokat nem 

veszélyeztetve. Ezt szolgálva vállalatot, céget is alapíthat, illetve részt vehet cégek 
tevékenységében.  

-  tagjainak elismert kompetenciáját  a GTE szervezet ajánlása alapján nyilvántartja és kérésre 
kiajánlja.  

-  az egyéb tevékenység  (pl. szaktanácsadás, szakértés, hírlap- és könyvkiadói tevékenység. 
 

Az 1949-ben újjáalapított Gépipari Tudományos Egyesület számára a 2013. év az 
elkövetkezend ő 65. „vasjubileumra” való felkészülés éve lesz , úgy, ahogy a 2012. év a GTE 
szemszögéből nézve, a jogelődnek tekintett, a Hollán Ernő és társai által 1867-ben létrehozott Magyar 
Mérnök és Építész Egyesület III. Gépészeti és Gyáripari Szakosztályának, a megalakulás 145. évében 
a múltra való szolid visszaemlékezést jelentette. 2012-ben volt Terplán Zénó halálának (2002.01.16.) 
10. évfordulója; Bánki Donát elhunytának (1922. aug. 1.) 90. évfordulója, Gillemot László 
születésének (1912.okt. 7.) 100. évfordulója is. A régi dicsőség felidézése okán emlékezni, 
hagyományt teremteni a mi dolgunk, amely emlékezés nem akarja kisajátítani a múltat, ellenkezőleg, 
a hagyományokat egymásra építeni, az utódok munkáját egymásra utalni, mindebből Egyesületünk és 
mérnök társadalmunk jövőbeni elismerésének, szebb jövőbe vetett hite, reménye táplálkozhat. A 
múltra visszatekinteni, ebből jó példát és erőt meríteni, majd a jövőbe előremutatóan úgy építkezni, 
hogy követendő példát mutatva, a jövő nemzedékét képessé tenni nagyot álmodni, ez a mi a 
kötelességünk: 

„…Messze jövend ővel, komolyan vess össze jelenkort, hass, alkoss, g yarapíts, s a Haza fényre derül! ...” 

Örömünkre szolgál, hogy idézhetünk „A hatvan éves MTESZ jubileumi évkönyve” című 
munkából, amelynek szerkesztője Dr. Nagy Ferenc, és amelyből megismerhettük, hogy Dr. Pattantyús 
Ábrahám Géza „A mérnökök nevelése és továbbképzése” c. előadásának zárószavában, az 1931. évi 
III. Magyar Országos Mérnökkongresszuson [1.]  1 elmondott gondolatait: „…kérem a Mindenható 
áldását tanár, diák és társadalom e vállvetett, nemzetnevelő munkájára, amely valóra váltani hivatott a 
legnagyobb magyar mérnök (kiemelés Dr. Nagy Ferenctől: gróf Széchenyi István) jóslatát: 
„Magyarország nem volt, hanem lesz!” …” A II. Magyar Országos Technikus Kongresszus 1902-ben 
volt, éppen 110 éve; míg az I. Magyar Országos Technikus Kongresszus 1896-ban, amely 30. 
évfordulójára esett annak, hogy a kezdeményező lépéseket 1866. február 4-én, Hollán Ernő hívására, 
a Magyar Tudományos Akadémia földszinti, Kisfaludy termében a magyar műszaki és tudományos 
élet reprezentánsai, köztük Sztoczek József, a Műegyetem rektora, Ybl Miklós, Feszl Frigyes, 
Szkalnitzky Antal építészek, Kauser Lipót, Lechner Gyula, Reitter Ferenc mérnökök, Schlick Ignác 

                                                           
1 [1.]  Dr. Nagy Ferenc:  A hatvan éves MTESZ jubileumi évkönyve 
   BETTER Kiadó, Budapest, 2008. 
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vasgyáros, Szily Kálmán műegyetemi tanár megtették azzal, hogy folyamodványt írtak a 
Helytartótanácshoz, amelyben a technikai ügy anyagi és szellemi értékeit előmozdító Magyar 
Technikai Egyesület szervezetének megalapítását célzó közgyűlés engedélyezését kérték, mellékelve 
az előkészített alapszabály tervezetét [2.]  2.  

 
A 2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja (2012. június 4-7.) rendezvénysorozaton a 

Parlamentben hangzott el Dr. Michelberger Pál akadémikus „Tudomány-oktatás-gazdaság” című 
előadása, amelyben a már idézett Dr. Pattantyús Ábrahám Géza 1931. évi Mérnökkongresszuson 
elmondott gondolataival rokon következtetést vont le: ”…művelt társadalmunk a mérnök munkáját 
csak romantikus vonatkozásaiban ismeri, de sem a technikai kutatás céljával és jelentőségével, sem a 
mérnöki alkotó- és szervező- munka lényegével, feladataival és eszközeivel nincsen tisztában. Ne 
csodálkozzunk tehát azon, hogy a mérnöki munka megbecsülése, a fokozott mérnöki felelősségtudás 
értékelése nem ment még át a magyar társadalom vérébe.  …”  

 
Napjainkban a Gépipari Tudományos Egyesület egyik feladata a magyar gépipar stratégiai 

jövőképének naprakész megfogalmazása, a benne tevékenykedő mérnökök, közgazdászok és 
menedzserek stratégiai kutatás-fejlesztési tervvel összefüggő tennivalóinak „uttitervezése” (Road 
Map), Gábor Dénes szellemében „… jövőnk feltalálása…” . A GTE, mint nonprofit, közhasznú 
szervezet jövőképe két fontos alapdokumentum gondolatainak aktualizált, szinergikus 
összekapcsolásával elemezhető és fejthető ki:  

• az egyik a magyarországi gépipar jöv őképe és kutatás fejlesztési stratégiája ;  

• a másik a GTE „Küldetési Nyilatkozata”, „Jöv ő képe”,  az Egyesület által megfogalmazott 
„Stratégiai célok” ; 

A GTE által kezdeményezett MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platformnak a 
magyarországi gépipar jövőképe és kutatás fejlesztési stratégiája számára megfogalmazott ajánlásai 
lényegi elemeiben meghatározzák az Egyesület által követend ő egyesületi politikát  is. A GTE-
nek  azonosulnia kell  a létét jelentő magyarországi gépipari vállalatok és azok alkalmazott mérnökei,  
technikusai, menedzserei és közgazdászai, egyszóval az Egyesület tagjai és tagvállalatai által 
követend ő iparpolitikai célokkal és szakmai cselekvési magata rtássa l.  
 

Az Egyesületnek az Európa Unió által is ajánlott. a „Manufuture- Vision 2020” [3.]  3, a „Factory of 
the Future” [4.] 4 és a „Next Generation-Vision 2030” [5.] 5, közös „vízióra” épülő „Küldetési 
Nyilatkozata”, „Jövő képe”, valamint az Egyesület által megfogalmazott „Stratégiai célok” már nem 
csak a rövid- távon, de a közép- és hosszú- távon is megadják a közös cselekvés irányvonalát.  
A Gépipari Tudományos Egyesület 2013. évi célszerinti tevékenységi köréhez igazodó működésének 
és az Egyesület gazdálkodásának jövőképe több tényezőtől függ: 

⇒ A magyarországi gépipar  jövőképe és kutatás fejlesztési stratégiája ;  
⇒ A GTE célja szerinti közhasznú működését öt pillérre alapozza ; 
⇒ A kitűzött célok eléréséhez igénybe veendő hajtó er ők, mozgató rugók felhasználása; 
⇒ A GTE és a MANUFUTURE-HU NTP közös „vízióra” épülő „Küldetési Nyilatkozata”, 

„Jövő képe”,  az Egyesület által megfogalmazott stratégiai célok ; 
⇒ A GTE célja szerinti közhasznú-, és szakmai- működési területe az EMIRA , az Európai 

Gyártási Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Tér; 
⇒ A GTE szakmai kompetencia jegyzéke , mint azonos tudásbázisra épülő kompetenciát 

gondozó tudásközösség megjelölése, fenntartása és partnereinknek való kiajánlása; 
⇒ „Legyen a „MANUFUTURE” a hazai gépgyártás jöv ője” célkitűzés valóra váltása; 

                                                           
2
 [2.]  Hajós György  „ Az alakuló közgyűlés a XIX. Században” cikke alapján 

   „Magyar Mérnök” 2006. novemberi számában. 
3
 [ 3.] „MANU FUTURE”  A VISION for 2020 (Report of the High Level Group November 2004 ; 

  „Assuring the Future of Manufacturing in Europe”) 
 
4
 [ 4.] European Comission: „Factories of the Future” PPP Strategic Multi-annual Ro admap 

 Directorate-General for Research, Industrial Technologies  Unit G2  
’New generation of products’ EUR 24282 EN 2010. 

 
5
 [ 5.] Westkampfer: Manufacturing 2030 in Europe owerview  SIA   

Discussion in Manufuture ISG 2011. 07.12. Stuttgart. 
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⇒ „Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes gyártórendszerek  működte-
tése” adja a magyar gépipar kitörési lehetőségeit; 

⇒ „Tovább kell lépni a versenyképes fenntartható gyártás (CSM)  megvalósítása felé”; 
⇒ „Legyen a magyarországi gyártás technológiai szempontból, a világ iparának un. méretes 

szabósága”;  
⇒ Fontos befolyásoló tényező: az ingatlanfejlesztés  megoldása és körülményei; 
⇒ Gazdálkodásunkat meghatározza az előző gazdálkodási év mérlege és eredményki-

mutatásának alakulása; 
⇒ Az előző gazdálkodási évről elhatárolandó munkaszámok befejezetlen állománya 

behatárolja a következő év eredménytermelő képességét; 
⇒ A bevételes tevékenységek  hatékonysága az Egyesület fennmaradásának záloga; 
⇒ Az un. „civil törvény” közhasznúsági feltételei nek betarthatósága; 
⇒ A magyar gazdaság inflációs el őrejelzései , valamint az adó- és járulékterhek ; 

 
A meghatározó befolyásoló tényezők alakulásától függően többváltozós válaszintézkedések 
várhatóak az Egyesület gazdálkodási stratégiájában megfogalmazható taktikai lépések kényszerének 
részéről. Az egyes tényezők közötti prioritást az egyesületi életre gyakorolt hatásuk erőssége,  a velük 
együttjáró gyengeségek , az általuk megnyitható lehetőségek , és a bekövetkezésükkel kiváltható 
veszélyek  befolyásolják.  
 
1. A magyarországi gépipar jöv őképe és kutatás fejlesztési stratégiája 
A GTE szakértői által feldolgozott gépipari jövőkép szcenáriók alapján megfogalmazott „vízió” a 
magyarországi gépipar jövőképéről és kutatás fejlesztési stratégiájáról a MANUFUTURE-HU Nemzeti 
Technológiai Platform ajánlásai meghatározzák az Egyesület által követendő gazdálkodási politikát, 
hiszen a GTE-nek azonosulnia kell a létét jelentő magyarországi gépipari vállalatok, a vállalatoknál 
alkalmazott egyesületi tagok és a GTE tagvállalatai által követendő iparpolitikai célokkal és szakmai 
cselekvési magatartással; 
 
A GTE szervezeteinek szerepe a platform célkitűzések teljesítésében:  
• Technológia-fejlesztés területén lobby tevékenység  a valós európai ipari igények 

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

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

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

 
2. A GTE célja szerinti közhasznú m űködését öt pillérre alapozza; 

• új , hozzáadott értéket  felvonultató termékek és szolgáltatások  bevezetése; 
• új  üzleti modellek  alkalmazása; 
• új  eljárások, szervezési módszerek  és megoldások kidolgozása és működtetése; 
• új  mérnöki és természettudományos ismeretek  alkalmazása saját szervezeti kereteinken 

belül; 
• a rendelkezésre álló K+F és oktatási infrastruktúra  bevonása az általunk képviselt 

szakterület világszínvonalú fejlesztésébe annak érdekében, hogy a hazai termelés 
hozzáadott értéke, piaci versenyképessége  jelentősen növekedjen  és aktív részese 
legyen a gyártás technikai és technológiai fejlődésének. 
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3. A kit űzött célok eléréséhez igénybe veend ő hajtó er ők, mozgató rugók; 
A kit űzött célok eléréséhez  az alábbi hajtó er őket , mozgató rugókat  kívánjuk a nonprofit, 
közhasznú szervezet számára rendelkezésre álló eszközeinkkel mobilizálni: 
• a hozzáértést  (kompetencia); 
• a gyors (technológiai és szervezeti) megújulás képességét;  
• a gazdaságilag fenntartható növekedést és fejl ődést ; 
• a szociális an és gazdaságilag érzékeny környezet nyújtotta lehetőségek kihasználását; 
• a törvények  és rendeletek valamint szabályzók  következetes betartását és hatékony 

kihasználását; 
• a közösségi értékek, etikai kódex  megfogalmazását, elfogadását, fejlesztését. 

 
4. A GTE és a MANU FUTURE-HU NTP közös „vízióra” épül ő „Küldetési 

Nyilatkozata”, „Jöv ő képe”, az Egyesület által megfogalmazott stratégia i célok; 
A GTE „Küldetési Nyilatkozata” és a MANUFUTURE-HU NTP „víziója” közös  

Az alapításának hatvanötödik éves „vasjubileumára” készülő GTE és a hozzá kötődő un. Jogi 
Tagvállalatokat is magába foglaló MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform közös 
„Küldetési Nyilatkozata”:  

A GTE stratégiai céljai  között az első az a küldetési nyilatkozatában megfogalmazott 
gondolat, hogy az egyesület legyen tagjai és a szolgáltatásait igénybe vev ő partnerei számára 
vonzó, és nélkülözhetetlen, abban, hogy valamennyiü nk tudása holnap (a jövőben) legyen több, 
megalapozottabb, korszer űbb, a gyakorlat számára jobban hasznosítható, mint azt mai (a 
jelenlegi) tudásunk szerint képesek lennénk teljesíteni! Közismert az a sztereotípia, hogy aki ma 
„munkája miatt” nem tudja magát továbbképezni, lehet hogy holnap, tudásának hiánya miatt „nem jut 
megfelelő munkához”! Az Egyesület küldetését, jöv őképét és stratégiai céljait az alábbiakban 
foglaljuk össze: 

 
A GTE küldetése:  
A GTE a magyar iparhoz, különösen a gépiparhoz köt ődő műszakiak legfontosabb, politikailag 
semleges szakmai közössége, amely – a tagjaiban felhalmozott ismeretek folyamatos 
gyarapításával és felhasználásával  – tagjai és partnerei számára vonzó, hasznosítható  
szolgáltatást nyújt, hidat képez a döntéshozók, az ipari vállalatok és vállalkozások, az oktatás-
kutatás és a közvélemény között. 
A GTE jöv őképe:  
A GTE legyen szakmailag, etikailag mértékadó és vonzó szervezet , amely a fenntartható 
fejlődés követelményein belül támogatja a m űszaki alkotást, a tudományt és a gyakorlatot a 
mérnöki és a kapcsolódó multidiszciplináris tudomán yokban, képviseli tagjait és szakterületét 
a magyar és nemzetközi szakmai életben. A szakmai tudásközösségek továbbfejlesztése, a 
társadalmilag felhalmozott tudásbázis nemzeti haszn osítása. 
A GTE által megfogalmazott egyesületi stratégiai cé lok:  
A.) Széles kör ű szakember- és tudásbázis kialakítása , folyamatos gyarapítása és 

működtetése, a tudományos jellegb ől adódó innovációs-m űszaki-technikai feladatok 
ellátása és a szolgáltatások b ővítése különös, figyelemmel a tudásalapú társadalom  
elvárásaira 

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

C.) Alkalmazkodás a megváltozott környezethez, jogi-gazdasági struktú rákhoz, 
kapcsolatépítés a gazdaság szerepl őivel. 

D.) A hazai és nemzetközi ismertség és elismertség , a társadalmi kapcsolódás erősítése.  
E.) Az egyesületi működés tárgyi és gazdasági feltételeinek biztosítása  közép- és hosszú 

távon. 
 

 
5. A GTE célja szerinti közhasznú-, és a platform s zakmai- m űködési területe az 

EMIRA az Európai Gyártási Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Tér; 
A GTE célja szerinti közhasznú-, és a platform  szakmai- működési területe  az Európai 

Gyártási Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Tér. A GTE, mint szakmailag, etikailag mértékadó 
szervezet, amely a fenntartható fejlődés követelményein belül támogatja a gépiparon belüli műszaki 
alkotást, a tudományt és a gyakorlatot, valamint a mérnöki és a kapcsolódó multidiszciplináris 
tudományokban, képviseli tagjait és szakterületét a magyarországi és nemzetközi szakmai 
közéletben, az általa létrehozott szakmai tudásközösségek tovább-fejlesztésével, a társadalmilag 
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felhalmozott tudásbázis nemzeti hasznosításával és az európai platform itthoni képviseletében, 
leképezi az európai gyártási innovációs és kutatás-fejlesztési tér,  az EMIRA (European 
Manufacturing Innovation and Research Area)  által behatárolt szakmai működési területet. A 
gyártástechnológia mint multidiszciplináris kulcste chnológia , magába foglalja a fizika, a 
matematika, az anyagtudomány, az informatika, a log isztika, az üzemgazdaságtan, az 
automatizálás, a robotika, a számítástechnika, úgy a makro-, mikro-, mint a nanotechnológiák 
területén, ezen kívül a vezetés-, szervezés tudomány, a humán er őforrás és tudásmenedzsment, 
a termelési és munkakultúrák, a biztonság-, vagyon és értékvédelem, a környezet- és 
egészségvédelem, a facility menedzsment , stb. tudományterületeket . 
 

A GTE, mint a magyar gépipar reprezentáns vállalatait, kutató szervezeteit, oktatási intézményeit, 
és azok felkészült mérnökeit, közgazdászait, kutatóit, oktatóit, menedzsereit tömörítő szervezete, 
része annak a tudásközösségnek, amely az európai gyártási innovációs és kutatás-fejleszté si tér , 
az EMIRA névvel jellemezhető, és amely nyitott,  világméret ű, globális  tudományos és 
technológiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózat,  továbbá együttm űködésre kész a más 
szakterület ű Európai Technológiai Platformok  tevékenységei irányában . Európai szinten  a 
tevékenység a MANUFUTURE-EU Platform  szervezeti keretein és ehhez szorosan kapcsolódva az 
EUREKA Factory  védőernyője alatt történik. Nemzeti szinten  az egyes uniós tagországok saját 
Nemzeti Manu future  Platformjaik  képezik az együttműködés alapjait. Ehhez a szinthez illeszkedik a 
GTE vezetésének javaslata a MANUFUTURE-HU magyar Nemzeti Technológiai Platform,  mint a 
GTE Jogi Tagvállalatainak érdekeit képvisel ő társadalmi szervez ődés  továbbélését biztosító 
kezdeményezés létrehozásával. A negyedik szint, a regionális szint , amelyben térségi 
szerveződéssel a GTE területi szervezetei, mint az Egyesület regionális jelenlétét igazolandó 
szervezetek, az egyes nemzeti platformokhoz Regionális Manu future  Platformokként  is 
csatlakozhatnak. A „polus-képzés” elvét követve  nyitottak vagyunk  további hazai Regionális 
Manufuture Platformok működésének támogatására és befogadására, továbbá más szakterület ű 
Nemzeti Technológiai Platformokkal való együttm űködésre  pl.: „Food for Life” Élelmiszer 
Technológiai Platform; Robotika „EUROB” Platform; Információs és Számítógép Technológiai 
(Information and Computer Technology, ICT), IMNTP Integrated Micro/Nanosystems Technológy 
Platform, MINAM MicroNanoManufacturing-EU; Repülőgép gyártási NTP; Anyagtechnológiai-…; 
Beszédhang technikai-…, stb.) Folyamatosan elképzelhetőnek tartjuk a tudásbázisú regionális 
beszállítói központok  köré szervezendő klaszterek csatlakozását  is a létrehozott Nemzeti 
Technológiai Platformunkhoz (pl.: Pannon Mechatronikai Klaszter, stb.) Ezekben rejlik a 
szervezetfejlesztés tartaléka! 
 
6. A GTE szakmai kompetencia jegyzéke, mint azonos tudásbázisra épül ő 

kompetenciával foglalkozó tudásközösség; 
 
A MANUFUTURE-EU az alábbi 32 szakterület , mint a napjainkban korszerűnek nevezhető 
gyártástudomány kitüntetett kutatási fő irányainak, un. „Vertical Pilot Actions”  egyidejű, párhuzamos 
művelésére rendezkedett be: 

1. Mould and Die   (öntés és nyomásos öntés) 
2. Foot wear     (cipő gyártás) 
3. Machine Tool   (szerszámgép) 
4. Food Industry   (élelmiszeripari gépek) 
5. Self Programming Automation   (saját programozású automatizáció) 
6. Assembly    (szerelés) 
7. Mechatronics   (mechatronika) 
8. Intelligent manufacturing   (intelligens gyártás) 
9. Handling and Transport  (anyagkezelés és szállítás) 
10. Robotics    (robotika) 
11. Manufacturng and Demanufacturing Networks (gyártó és bontó-, szétszerelő rendszerek) 
12. Engineering and Simulation  (tervezés és szimuláció) 
13. Rapid Prototyping   (gyors prototipus gyártás, generatív típusú technológiákra alapozva) 
14. Advaced Industrial Engineering (korszerű ipari mérnöki tevékenységek) 
15. From nano to giga manufacturing (a nano-tól a giga méretű technológiákig) 
16. Microfactory    (micro üzemek) 
17. Distributed embedded systems (osztott beágyazott rendszerek) 
18. Laser technologies in machine-building (laser technológiák a gépépítésben) 
19. Automotive    (autógyártás) 
20. Cutting tools    (forgácsoló szerszámok) 
21. Ferrous and nonferrous matallurgy (vas és nemvas alapú fémek mettallurgiája) 
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22. Home appliences   (háztartási készülékek) 
23. Railroad industry   (vasúti gépek gyártása) 
24. Aerospace manufacturing  (repülőgép gyártás) 
25. Shipping industry   (hajógyártás) 
26. Metallworking industry  (fémfeldolgozó ipar) 
27. Nano powders production technology and legislation (nano porok gyártása és szabályozása) 
28. Smart machining and standardisation (ötletes gyártás és szabványosítás) 
29. Technical ceramics, superhard materials; (technikai kerámiák és szuperkemény anyagok) 
30. Sustainable production  (fenntartható gyártás) 
31. Biofuel    (bio üzemanyagok) 
32. Extend chip technology test coverage compliance; (chip gyártástechnológia és megfelelőségi teszt  

            felület) 
A „gyártási” témakörök nagyon szélesek és egyes régiókban vagy országokban más-más 

területek kerülnek a prioritási lista  élére. A jelenlegi 32 tématerület között is találhatók átfedések, 
valamint a tématerület halmozódásával, láthatóak a főbb súlypontok. A GTE szakmai kompetencia 
jegyzéke  58 szakterület , mint azonos tudásbázisra épülő kompetenciával foglalkozó tudásközösség 
megjelölésével, teljesen lefedi a MANUFUTURE-ETP un. „Vertical Pilot Actions”  kitüntetett 
tudásbázis területeit: 

1. Anyagmozgatás   „Handling and Transport” (anyagkezelés és szállítás) 
2. Anyagtudomány és anyagtechnológia „Mould and Die”  (öntés és nyomásos öntés) 

„Ferrous and nonferrous matallurgy,(vas és nemvas alapú fémek 
mettallurgiája) 

3. Anyagvizsgálat   „Metallworking industry” (fémfeldolgozó ipar) 
4. Automatizálás   „Self Programming Automation” (saját programozású automatizáció) 
5. Áramlástechnikai gépek    
6. Biomechanika    
7. Bőripari gépek, eszközök  „Foot wear”  (cipő gyártás) 
8. Csomagolás technika    
9. Designer, Ipari forma tervezés   
10. Élelmiszer- ipari gépek   „Food Industry”  (élelmiszeripari gépek) 
11. Energia- ipari gép     
12. Építőgép      
13. Ergonómia     
14. Faipari gépek    
15. Forgácsolás    „Cutting tools”  (forgácsoló szerszámok) 
16. Gáz- és olajipari gépek (MOL)   
17. Gépjármű     „Automotive”  (autógyártás) 

„Biofuel”    (bio üzemanyagok) 
18. Gördülőanyag    „Railroad industry”  (vasúti gépek gyártása) 
 
19. Gyártási Rendszerek  „Intelligent manufacturing „   (intelligens gyártás) 

„Manufacturing and Demanufacturing Networks”  (gyártó és bontó-, szétszerelő rendszerek) 
„Distributed embedded systems”  (osztott beágyazott rendszerek) 

20. Gyártóeszköz     
21. Hajó és Úszómunkagép   „Shipping industry”  (hajógyártás) 
22. Hadiipar     
23. Háztartási Gépek    „Home appliences”  (háztartási készülékek) 
24. Hegesztés      
25. Hidraulika      
26. Hőkezelés      
27. Hűtő gép      
28. Ipargazdaság (industrial engineering)  „Advaced Industrial Engineering”;(korszerű ipari mérnöki tevékenységek) 

29. Karbantartás    „Sustainable production” (fenntartható gyártás) 
30. Kerámia- és szilikátipari gépek  „Technical ceramics, superhard materials; (technikai kerámiák és  

szuperkemény anyagok) 
31. Kísérleti mechanika    „Engineering and Simulation”; (tervezés és szimuláció) 
32. Képlékenyalakítás     
33. Konstrukció      
34. Korrózió      
35. Lézertechnika   „Laser technologies in machine-building” (laser technológiák a gépépítésben) 
36. Mechatronika    „Mechatronics”  (mechatronika) 
37. Mezőgépipar     
38. Minőség ügy (IMK)    
39. Méréstechnika, mérőeszközök   
40. Műanyagipar     
41. Nano- technológia   „From Nano- to Giga- manufacturing”;   (a nano-tól a giga méretű technológiákig) 

„Microfactory”     (micro üzemek) 
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„Nano powders production technology and legislation”; (nano porok gyártása és szabályozása) 
„Extend chip technology test coverage compliance” (chip gyártástechnológia és megfelelőségi 

teszt felület) 
42. Nukleáris technika létesítményei  
43. Orvosi eszközök és technikák   
44. Pappír. nyomdaipari ipari gépek, eszközök 
45. Pneumatika     
46. Rapid prototyping    „Rapid Prototyping”  (gyors prototipus gyártás) 
47. Repüléstechnika    „Aerospace manufacturing” (repülőgép gyártás) 
48. Robotika     „Robotics”  (robotika) 
49. Szabványosítás    „Smart machining and standardisation”;(ötletes gyártás és szabványosítás) 
50. Szerelés     „Assembly”  (szerelés) 
51. Szerkezetanalízis     
52. Szerszámgépek, robotok   „Machine Tool”  (szerszámgép) 
53. Termelési logisztika     
54. Textilipari gépek, eszközök    
55. Tisztítástechnológia     
56. Tűzvédelem      
57. Üvegipari gépek és berendezések  
58. Vegyipari gép     

A megjelölt szakterületek műszaki premisszáinak kibontásával a GTE részletes kompetencia jegyzéke, a 
törvényben szabályozott területekre kiterjedő mérnökkamarai szakértői nyilvántartással is összevethetővé, 
azonosíthatóvá válik. Az Európa Uniós technológiai platformok által napjainkban a gépgyártás korszerűnek 
minősített kitüntetett kutatási fő irányai közül, ugyan valamennyit be tudtuk illeszteni a GTE un. 
„Kompetencia Jegyzék” körébe, azonban a pirossal jelzett szakterületeken 12 témakörben nem működik 
GTE-n belüli olyan egyesületi tudásközösség, amely a MANUFUTURE által jegyzett szakterületekkel 
foglalkozna. A GTE szakmai megújulásának szükségességét jelzi az is, hogy a GTE „kompetencia 
jegyzékben” felsorolt közel 60 megjelölt tématerület egyharmadához (22) egyelőre nem illeszkedik a témát 
gondozó tudásközösséget összefogó szervezet az Egyesületen belül! Ebben is rejlik a szervezetfejlesztés 
további tartaléka!  
 
7.  „Legyen a „MANU FUTURE” a hazai gépgyártás jöv ője”; 
A GTE szakmai tagozódása, szakosztályrendszere azon tudásközösségek működtetésére 
korlátozódik, amelyek már meggyökereztek a hazai ipar palettáján, és kötődik hozzájuk társadalmilag 
felhalmozott tudás,  így követve a MANU FUTURE-HU felvállalt stratégiai irányvonalát , a GTE, 
mint szakmai szervezet nem kíván valamennyi horizontálisam érintett szakte rülettel foglalkozni,  
csak a magyar nemzetgazdaság szempontjából kitörési pontnak számító , és a kiválóság 
elérésének esélyét adó , vertikálisan  célul kiválasztható szakterületekkel zárjuk szorosabbra 
kapcsolatainkat és keressük meg együttműködésre felszólítva a kitörési pontként megjelölhet ő 
stratégiai kutatási területeken  , az ipar, a kutatás-fejlesztés, a felsőoktatás, valamint az innováció 
reprezentánsait. Úgy döntöttünk, hogy „a rugalmas alkalmazkodó képesség” legyen a kiemelt  fő 
szempont,  és nem a hagyományos gyártási anyagtechnológiák (mag-technológiák) fejlesztésére 
kell az er őforrásainkat fordítanunk. Ehhez igazodva „Küldetési nyilatkozatunk” 4 prioritást 
fogalmaz meg,  amelyek lényege:  

1.prioritás ����„Legyen a „MANU FUTURE” a hazai gépgyártás jöv ője!” 
Tevékenységünk mottójaként  a „changebility and cooperativity  productions 
engineering systems”  megvalósításával összefüggő tevékenységek prioritásainak 
hangsúlyozását választottuk.  
 

8. „Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes gyártórendszerek” 
működtetése az els ő számú prioritás; 
2. prioritás ����„Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes gyártórendszerek” 

működtetése a prioritás, ezek támogatása kerülhet a nemzeti technológiai pla tform 
céljaként megjelölésre:   
A változtatásra való képesség  fejlesztése magába foglalja: 

• az egyes gyártási folyamatok gyártóeszközeinek  (gép-, készülék-, szerszám-, 
mérőrendszer ) korszer űsítéseként  megvalósítandó hatékonyságnövel ő innovációt ; 

• a gyártási eljárások  technológiai innovációjában  rejlő változtatást; 
• a gyártási rendszer szervezésében  megmutatkozó változtatást; 
• a gyártási menedzsment módszereinek  korszerűsítésében megvalósítandó 

változtatást; 
• az üzem méreteiben, logisztikai  szervezésében  megmutatkozó változtatást; 
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• magában a termékváltásban  megnyilvánuló innovatív változtatási készséget ; 
A kooperatív együttm űködésre való képesség  fejlesztése magába foglalja: 

• a CAD/CAM/CIM alapú üzemek  integrált rendszereinek és módszereinek  
korszerűsítésében megvalósítandó változtatást; 

• a beszállítói képességek fejlesztésében  való együttműködést; 
• a rendelésállományok teljesítésében való kooperatív együttm űködés  mennyiségi, 

minőségi, és határid ő követelményeinek betartására való képességet; 
• az anyaggazdálkodási, humáner őforrás  biztosítási, logisztikai feladatokban  való 

hatékony együttműködést; 
• az „agile manufacturing”  teljesíthetőségi követelményeinek feltételrendszereit 

megteremteni való képességet; 
• kiváló kommunikációs, információs rendszerek  rendelkezésre állását;  
• kimagasló marketing és PR teljesítmények  elérését. 

 
9. „Tovább kell lépni a versenyképes fenntartható g yártás (CSM) megvalósítása 

felé”; 
3. prioritás ����„Tovább kell lépni a versenyképes fenntartható gyár tás megvalósítása felé!” 

A MANUFUTURE kezdeményezésben szerepl ő kulcsszavak magyarázata, magyarországi 
stratégiai jelentésük és szerepük:  

Európa nagyon érzékenyen, előre látta a kulcsfontosságú globális kihívásokat  és 
azok hatását az európai iparra, valamint az oktatás-kutatás-műszaki fejlesztés-innováció 
E&RTD&I rendszerére  (Education&Research and Technology Development&Innovation). A 
termelés globalizálódása , a verseny fokozódása , a piaci körülmények turbulensen gyors 
változása  - több más tényező mellett ugyanis arra készteti és kényszeríti a termelő- és 
szolgáltató vállalatokat, hogy egyrészt erőforrásaik lehet ő legjobb kihasználásával  (sok 
esetben azok dinamikus változtatásával, földrajzi áthelyezésével, világméretű 
koordinációjával) hatékonyságukat fokozzák, másrészt növeljék gyors válaszadó 
képességüket és adaptivitásukat . A gyártásnak szembe kell néznie a főbb globális 
kihívásokkal: a termelés- és elosztás- globalizációjával, az éghajlatváltozással, az öregedő 
lakosság és a közegészségügy problémájával, a szegénységgel, a társadalmi 
megkülönböztetéssel (szegregáció), a csökkenő biodiverzitással, a hulladékok növekvő 
mennyiségével, a talajerózióval és másokkal. A társadalmakban radikális paradigmaváltásra 
van szükség , vagyis a költségcsökkentésen alapuló  gazdaságos fejl ődésről át kell térni  
a fenntartható fejl ődésre . A magyar ipari vállalkozásoknak, s velük együtt a GTE-nek is, fel 
kell ismerniük, hogy sem a globális, sem az EU-n belüli piaci versenyben nem számíthatnak 
az állami védelemre és garanciára az üzleti és piaci lehetőségek kiaknázásában. Az állam az 
EU a fejlesztések támogatási rendszerével ösztönzi a piac szereplőit a fenntartható gazdasági 
növekedésre. A konkrét megoldásokhoz az ipar szereplői a technológiai platformokban rejlő 
lobby-lehetőséggel tudnak hatékonyan beavatkozni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Európai Bizottság elismerte, hogy a brüsszeli hivatali szakembergárda összetétele 

nem tekinthető optimálisnak. A gazdaság tényleges szerepl ői kell, hogy meghatározzák, 
milyen fejlesztési er őforrások szükségesek a fenntartható fejl ődési pályához.  A 
gazdaság fejlődéséhez rendelt pályázati pénzügyi források, az európai technológiai 
platformokba  tömörülő ipari szereplők lobby-hatásuk révén  válthatnak majd ki döntéseket 
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az Európai Bizottságban. Ez a felismerés indította meg azt a széleskörű akciót, amely Európa 
értéktermelő gyártási jövőjét a fenntartható növekedési pályára állítja.  
A gépgyártástechnológiában a világméretű fejlődési folyamat felgyorsult , ezt mutatja 
például, a kialakult négy kutatási f őirány , amelyek kulcsszerepet játszhatnak  az európai 
gyártás terén is: 

E főirányok az adaptív-, a digitális-, a tudásalapú-, a hálózat ban történ ő- gyártás  
szóösszetételekkel fogalmazhatók meg. Ki kell emelnünk e négy terület egymást kiegészítő 
voltát, és aláhúzni a valósidej űség  és a kooperációképesség  fontosságát. Az európai 
MANUFUTURE-EU kezdeményezés értelmében a nagy hozzáadott érték ű (High-Aided-
Value, HAV), valamint a versenyképes fenntartható gyártás  (Competitive Sustainable 
Manufacturing, CSM), alapvetően hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez.  

A versenyképes gyártás  közvetlenül javakat és munkahelyeket hoz létre, és a 
kapcsolódó szolgáltatások révén segít az emberi és anyagi erőforrás-gazdálkodásban, legyen 
szó akár nyersanyagokról, akár energiáról. Ahhoz, hogy fenntartható legyen, a gyártásnak ki 
kell elégítenie a fenntarthatóság kritériumait  a gazdasággal, a társadalommal, a 
környezettel és a technológiával (Economia-Society-Enviroment-Technology, ESET) 
kapcsolatban.  

A CSM kifejezésben a gyártás  vonatkozik a makroökonómiától a vállalati szintig 
mindenre: termékekre, szolgáltatásokra, eljárásokra és üzleti modellekre. A versenyképes  
jelző általában piaci sikert jelent nemzeti és vállalati szinten egyaránt. A fenntarthatóság  
négy területre vonatkozik, vagyis a gazdaságra, a társadalomra, a környezetre és a 
technológiára (ESET). A versenyképesség  és a fenntarthatóság  együtt segíti elő a javak 
termelését. A CSM céljainak megvalósításához arra van szükség, hogy a hazai ipar nagy 
hozzáadott értékű (HAV), tudásalapú (Knowledge-Based, K-b) iparrá alakuljon át. Ezt az 
átalakulást támogatnia kell az oktatás, kutatás és műszaki fejlesztés, valamint az innováció 
rendszerének (E&RTD&I), amelynek közben egyre hatékonyabbá, robosztusabbá, 
versenyképesebbé és fenntarthatóbbá kell válnia a globalizáció feltartóztathatatlan folyamata 
során. A CSM az innovációs üzleti ciklusok értékteremtő láncának kialakítására épül, és 
erősen függ a tudás létrehozásának, terjesztésének, befogadásának  és felhasználásának 
folyamatától.  

A folyamat szabályozhatósága és a CSM hatékonysága  érdekében a stratégiai 
adatgy űjtésre  (Strategic Intelligence, SI) építve, megbízható referencia modellt  (Reference 
Model, RM), jövőkép szcenáriót  kell kidolgozni, megfelelő célokkal stratégiai kutatási 
terveket  (Strategic Research Agenda, SRA) kell folyamatosan megfogalmazni. A munkába 
be kell vonnunk az összes érdekeltet , és be kell fektetni a humán és a pénzügyi 
erőforrásokba . A CSM céljainak megvalósítása evolutív folyamat  makro- és helyi szinteken, 
különböző gazdasági-, társadalmi-, környezeti- és műszaki- feltételek mellett. 

Magyarországon több multinacionális nagyvállalat rendelkezik olyan gyártóegységekkel, 
amelyek részben az anyavállalat, részben pedig közvetlenül a vevők megrendeléseit 
szolgálják ki. Ezeknek a vállalatoknak egy része igények szerinti tömegtermelést  folytat 
(lámpagyártás, rádiótelefonok, háztartási gépek összeszerelése), közös jellemzőjük a 
megrendelések változatossága, kis átfutási ideje, a rendelt mennyiségek volumenének széles 
skálája, az igények nehéz előre jelezhetősége, valamint a vevők kívánságaihoz való 
legteljesebb alkalmazkodás kényszere (pl. egyedi kiszerelés, csomagolás, szállítási 
időpontok). A vállalat sikerességének kulcsa a megrendel ők igényeinek magas szint ű 
kielégítése , ennek pedig elengedhetetlen feltétele a gyártásütemezés minél tökéletesebb 
megoldása . A használatban már bevált informatikai rendszereken túl szükség van hatékony 
ütemező algoritmusokra, melyek a gyár igényeihez igazodva, a korábbinál jobb 
(gazdaságosabb, a gyártási kapacitásokat jobban kihasználó) ütemterveket adnak, valamint 
támogatják a zavarok elhárítását is.  

 
10. „Legyen a magyarországi gyártás technológiai sz empontból, a világ iparának 

„méretes szabósága”; 
 

4. prioritás ����„…Legyen a magyarországi gyártás technológiai szemp ontból, a világ 
iparának „méretes szabósága”!...” 

Napjaink gyártórendszerei gyorsan változó , bizonytalansággal terhelt környezetben  
működnek. Növekv ő komplexitás  a másik jellemző, mely a gyártórendszerekben, a gyártási 
folyamatokban és a vállalatstruktúrában egyaránt jelentkezik. Fontos tényező, hogy az 
autonóm, egymással részben verseng ő, részben kooperáló elemekb ől álló elosztott 
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alrendszerek  a tervezési, gyártási, szervezési, logisztikai lánc minden elemében jelen vannak, 
és szerepük, részarányuk egyre erősödik. Végül, de nem utolsósorban, a gyorsan változó piaci 
hatásokra, a külső és belső változásokra és zavarásokra a vállalatoknak az adott probléma 
természetének megfelel ő gyorsasággal,  valósid őben kell reagálniuk. 

A vállalatok digitalizálása teremti meg a célok elérésének alapját. A legfontosabb 
kulcsszavak: integráció és optimálás  a lehető legjobb műszaki-gazdasági megoldások 
megtalálására, intelligencia  a változások és zavarok kezelésére, autonómia és kooperáció  
a komplexitás, és valósidej űség  a rendszerek gyors reakcióképességének a biztosítására. A 
fenti témák, melyek művelése interdiszciplináris felkészültséget igényel, a nemzetközi 
kutatások homlokterében állnak. A felsorolt tulajdonságokkal rendelkező jövőbeli gyárakat 
„ digital smart factory ”- ként emlegetik. 

A hazai vállalatok digitalizáción alapuló gyors válaszadási képessége és a változások és 
zavarok kezelésére szolgáló képessége a hatékonyság és a túlélés létkérdésként  
jelentkezik, mégpedig a vállalati méretektől függetlenül. Olyan megoldásokra van igény, 
melyek jól használhatók a globalizált nagyvállalatokban  és a velük együttműködő kis- és 
középvállalatokban  egyaránt. A gazdaságosság érdekében – elsősorban az utóbbiaknál – a 
megoldásokat szolgáltatásként  (e-service  formájában) is érdemes nyújtani. 

 
A GTE teljes tagságának és szervezetének „ képzettnek”  és „ képesnek”  kell lennie  a „Küldetési 
nyilatkozatban” megfogalmazott 4 prioritás megvalósítására,  a bennük megfogalmazott 
kulcsfontosságú globális kihívásokra adott válaszok ra és azok hatásának nyomon követésére 
úgy a hazai, mint az európai ipar vonatkozásában , valamint az oktatás-kutatás-műszaki fejlesztés-
innováció E&RTD&I (Education&Research and Technology Development&Innovation) rendszerén 
kereszt űl. Fel kell ismernünk, hogy a termelés globalizálódása , a pénzügyi-gazdasági válság 
kiteljesedése , a gazdasági  verseny fokozódása , a piaci körülmények turbulensen gyors 
változása,  és több más tényező hatása, arra készteti és kényszeríti nem csak a termelő- és 
szolgáltató vállalatokat, hanem a felépítmény részeként működő nonprofit, közhasznú társadalmi 
szervezeteket is, hogy egyrészt erőforrásaik lehet ő legjobb kihasználásával  (sok esetben azok 
dinamikus változtatásával, földrajzi áthelyezésével, világméretű koordinációjával) működési 
hatékonyságukat fokozzák, másrészt növeljék gyors válaszadó képességüket és adaptivitá sukat . 
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A GTE JÖVŐKÉPÉBŐL ADÓDÓ EGYESÜLETI STRATÉGIAI CSELEKVÉSI PROGRAMRÓL  

A GTE Országos Elnökség áttekintette és elemezte a GTE XLII. Küldöttközgyűlésén elfogadott 
Alapszabályából és az egyesületi stratégiához kötődő jövőképéből eredő helyzetét és annak 
érdekében, hogy erőforrásaik lehet ő legjobb kihasználásával  növeljük gyors válaszadó 
képességünket és adaptivitásunkat , a következő egyesületi Stratégiai Cselekvési Programot 
javasolja az őszi félévben végrehajtani: 
októberben: át kell tekinteni és ki kell dolgozni  

� a GTE Területi Szervezeteinek új m űködési modelljét 
� a GTE Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési modell jét 
� az GTE Oktatási rendszerének hatékony m űködtetési modelljét 

novemberben: át kell tekinteni és ki kell dolgozni 
� a GTE Szakosztályok integrációs modelljét 
� a GTE Ifjúsági Fórum m űködési modelljét 
� a GTE Rendezvényszervez ő tevékenységét 
� az Országos Titkári Tanácskozás m űködtetési rendjét 

decemberben: értékelni kell és el kell fogadni 
� a GTE 2013. évi gazdálkodási el őirányzatát 
� a GTE „Kompetencia Jegyzék” m űködtetési modelljét 
� a GTE szaklapjainak helyzetét 
� az Egyesület célja szerinti és vállalkozási tevéken ységeinek helyzetét 

A napirendek előkészítéséért felelős: Dr. Borbás Lajos (főtitkár) 
Az Országos Elnökség kéri Tagjait , hogy a reszortjaikhoz illeszked ő javasolt témákhoz  
rövid tematikát vagy tartalmi vázlatot szíveskedjet ek kidolgozni .  

 


