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3. A GTE JOGI TAGVÁLLALATI RENDSZER FEJLESZTÉSI MOD ELLJE  

A napirendet előkészíti: Lukáts Ákos (Jogi Tagvállalati ügyek alelnöke) 
 
 
Ez az anyag a GTE Országos Elnökség 2012. októberi ülésének munkaanyaga. Az előterjesztés célja: 
áttekinteni az Egyesület viszonyát, legfontosabb stratégiai parnereivel, a magyar gépipari 
vállalatokkal. Tesszük ezt annál is inkább, mert Egyesületünk tudásközösségei azt vallják, és 
stratégiai célkitűzésükben megfogalmazott elvek alapján, úgy is cselekszenek, hogy a hazai 
társadalmi közvélemény előtt váljon nyilvánvalóvá, hogy a GTE a magyar iparhoz, különösen a 
gépiparhoz kötődő műszakiak legfontosabb, politikailag semleges szakmai közössége, amely – a 
tagjaiban felhalmozott ismeretek folyamatos gyarapításával és felhasználásával – tagjai és partnerei 
számára vonzó, hasznosítható szolgáltatást nyújt, hidat képez a döntéshozók, az ipari vállalatok és 
vállalkozások, az oktatás-kutatás és a közvélemény között. El kell érnünk, hogy a GTE legyen 
szakmailag, etikailag mértékadó és vonzó szervezet, amely a fenntartható fejlődés követelményein 
belül támogatja a műszaki alkotást, a tudományt és a gyakorlatot a mérnöki és a kapcsolódó 
multidiszciplináris tudományokban, képviseli tagjait és szakterületét a magyar és nemzetközi szakmai 
életben. 

 
Napjainkban a Gépipari Tudományos Egyesület egyik feladata a magyar gépipar stratégiai 

jövőképének naprakész megfogalmazása, a benne tevékenykedő mérnökök, technikusok, 
közgazdászok és menedzserek stratégiai kutatás-fejlesztési tervvel összefüggő tennivalóinak 
„uttitervezése” (Road Map). Az eddig elért eredmények megismerése, és az erre épülő 
továbbhaladás, múltunk felfedezése és jövőnk feltalálása szerves egységet alkot, ahogy Dr. Nagy 
Ferenc [1.]  1,írja a „Nobel –díjasok üzenete a törvényhozóknak” c. kiadványában   Gábor Dénes 
szellemében „… jövőnk feltalálása…”  a cél. 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 követend ő iparpolitikai stratégiája: 
A Gépipari Tudományos Egyesület korábban elfogadott jövőképe és kutatás fejlesztési stratégiája 
alapján, a 2013. gazdálkodási évben, a célszerinti tevékenységi köréből fakadó működésének és az 
Egyesület gazdálkodásának feltételrendszeréhez igazodva, követendő iparpolitikai stratégiáját, az 
alábbi tényezőktől teszi függővé: 

⇒ A magyarországi gépipar  jövőképe és kutatás fejlesztési stratégiája ;  
⇒ A GTE célja szerinti közhasznú működését öt pillérre alapozva végzi; 
⇒ A kitűzött célok eléréséhez igénybe veendő hajtó er ők, mozgató rugók lehetséges 

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 tudásközösségek megjelölése, fenntartása és partnereinknek való kiajánlása; 
⇒ „Legyen a „MANUFUTURE” a hazai gépgyártás jöv ője” célkitűzés valóra váltása; 
⇒ „Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes gyártórendszerek  működte-

tése” adja a magyar gépipar kitörési lehetőségeit; 

                                                           
1
 [ 1.] Dr. Nagy Ferenc: a „Nobel –díjasok üzenete a törvényhozóknak” c. kiadvány 2001. 

a Bolyai János Alapítvány,a Magyar Tudomány- és Technikatörténeti Műhely, a Püski Kiadó és a 
Better Kiadó, Budapest 2001. [ISBN 963 8604069] ; 
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⇒ „Tovább kell lépni a versenyképes fenntartható gyártás (CSM)  megvalósítása felé”; 
 
⇒ „Képesség szempontjából legyen a magyarországi gyártás technológiai szempontból, a 

világ iparának un. „méretes szabósága”; 
⇒ Az Egyesület, mint közhasznú társadalmi szervezet működési feltételei számára fontos 

befolyásoló tényező: a székhelyét jelentő ingatlanfejlesztés  megoldása és körülményei; 
⇒ Gazdálkodásunkat döntően meghatározza az előző gazdálkodási év mérlege és 

eredménykimutatásának alakulása; 
⇒ Az előző gazdálkodási évről elhatárolandó munkaszámok befejezetlen állománya pedig 

behatárolja a következő év eredménytermelő képességét, mivel az elhatárolások a 
tárgyévben nem termelnek bevételt, csak eleve rögzítik a jövőben esedékes kiadásokat; 

⇒ A bevételes tevékenységek  hatékonysága az Egyesület fennmaradásának záloga, az 
alapszabályban rögzített célszerinti működés forráshiányának pótlása csakis a bevételt 
eredményező tevékenységek által előállított fedezet visszaforgatásával érhető el; 

⇒ Az un. „civil törvény” közhasznúsági feltételei nek betarthatósága; 
⇒ A magyar gazdaság inflációs el őrejelzései , valamint az adó- és járulékterhek  alakulása 

az év folyamán; 
 
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  fogják befolyásolni. Az Egyesület Jogi Tagvállalatai számára fontos megismerni azokat az 
alapvetéseket, amelyekre a GTE-vel való szakmai és PR kapcsolataikat építhetik. 
 
A MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform ajánlásai: 

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” [2.]  2, a „Factory of 
the Future” [3.] 3 és a „Next Generation-Vision 2030” [4.] 4, 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.  
 

Miután a „MANUFUTURE-HU” Nemzeti Technológiai Platform teljesítette küldetésének második 
évére eső részét is,  a már elfogadott jövőkép és stratégia célkitűzések időtervi lebontásával, a 
„Megvalósítási Terv” (más néven „Road-Map”)  vagy „akcióterv” elkészítésével . Ennek érdekében 
az NTP Szakmai Tanácsadó Testülete egy felmérés keretében megkereste a platformhoz 
szándéknyilatkozattal csatlakozott vállalatok és intézmények vezetőit, hogy érintettségükről és kutatás 
–fejlesztési –innovációs elképzeléseikről hű képet adhassanak. A kitörési pontokra  vonatkozó 
ajánlatokat széles körben megvitattuk és közös kinccsé tettük a GTE www.gteportal.eu   címen 
elérhető honlapján, a MANUFUTURE link alatt. Erről az olvasó a GTE egyesületi lapjában a GÉPIPAR 
XLII. ÉVFOLYAM 2011. 01. SZÁM, (JANUÁR-FEBRUÁR) számában A „MANUFUTURE-HU” 
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 [ 2.] „MANU FUTURE”  A VISION for 2020 (Report of the High Level Group November 2004 ; 

  „Assuring the Future of Manufacturing in Europe”) 
 
3
 [3.] 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. 
 

4
 [ 4.] Westkampfer: Manufacturing 2030 in Europe owerview  SIA   

Discussion in Manufuture ISG 2011. 07.12. Stuttgart. 
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NEMZETI  TECHNOLÓGIAI PLATFORM SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSA A 
KÖZÖS SZAKMAI MUNKÁRA c. cikkében találhat részletes tájékoztatót. 
 
 

A „MANUFUTURE-HU” Nemzeti Technológiai Platform továbbélése érdekében a Szakmai 
Tanácsadó Testület azzal a felhívással fordult  a MANUFUTURE-HU kezdeményezéshez 
csatlakozott cégek vezet őihez,  hogy Jogi Tagként vállalják a Gépipari Tudományos Egyesü let 
tagságát [ 5.]  5, vállalják abban a tudásközösségben való együttműködést, amely megfelel vállalatuk 
innovációs jövőképének, és megszámlálhatatlan támogatást tud adni kutatás-fejlesztési feladataik 
megoldásához. 
 
A GTE Alapszabályának rendelkezései: 
A GTE Alapszabálya [ 6.] 6 III. fejezetében az EGYESÜLETI TAGSÁG címszó alatt a (18); (26); (28); 
(25);és (27) paragrafusokban a következő szabályozás jelenik meg: 
„… (18)  Az Egyesület három tagsági formát különböztet meg: 
a.) Rendes tagság, magánszemély; 
b.) Pártoló (támogató) tagság:  

jogi személy valamint ezek  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amely kijelölt 
személyével, képviselőjével vesz részt az Egyesület tevékenységében. Támogatásának 
módjáról, tartalmáról írásos megállapodást köt az Egyesülettel. 

c.) Tiszteletbeli tagság  …” 
 „…(26) A támogató tagok jogait és kötelezettségeit az írásos megállapodásban kell rögzíteni az 
alapszabállyal összhangban. A támogató taggal kötendő megállapodásnak része kell legyen az 
anyagi támogatás mértéke, módja is. Kétféle támogatási mód lehetséges: 
a.)  az Egyesület közhasznú tevékenységéhez való hozzájárulás  

a közhasznú célokkal való egyetértés alapján; 
b )  az Egyesület egyéb, a támogató érdekében is végzett  

tevékenységeihez való hozzájárulás. …” 
 „…(28) A támogató és a tiszteletbeli tagok jogaira és kötelességeire a rendes tagok jogai és 
kötelességei vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy tisztségre nem választhatók, valamint a 
küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt. 
A külföldi tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, de nem is vonatkoznak rá a (25) és (27) 
pontokban rögzített jogok és kötelességek.  …” 
 „…(25) Az egyesületi rendes tagok jogai: 
a.) a tag részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, 

küldöttközgyűlésen; 
b.) választhat és választható az Egyesület vezető tisztségviselői és szervezeteinek vezetőségét 

illetően; 
c.) szavazati joga van, és ezzel élhet az Egyesület és szervezete-inek döntéshozatalában; 
d.) megválaszthatja, hogy mely szervezet(ek)ben kíván dolgozni, menet közben - a (29)-ben 

rögzített tagdíj feltételeknek eleget téve - változtathatja szervezetét. Részt vehet a maga 
választotta szervezet tevékenységében, részesülhet annak előnyéből, kedvezményéből. 

e.) egyesületi kitüntetésben részesülhet; 
f.) az Egyesület által szervezett rendezvényeken - ha a rendezőbizottság ennél kedvezőbben nem 

rendelkezik - legalább 15%-os eseti kedvezményt kap a részvételi költség szervezési díj 
tételének befizetéséből. 

g.) részt vehet az Egyesület vállalkozói tevékenységeiben ( tanfolyamokon oktathat, 
rendezvényeket szervezhet, stb.) és munkájával arányos anyagi ellenszolgáltatásban 
részesülhet; 

h.) jogosult megismerni az Országos Elnökség határozatait és állásfoglalásait; 
i.) jogorvoslat, felülvizsgálat kérése az Országos Elnökségtől minden őt hátrányosan érintő 

alacsonyabb szintű egyesületi döntés ügyében; 
j.) térítésmentesen megkapja a GÉPIPAR-t, az Egyesület központi lapját; 
k.) kérheti az Egyesület támogatásában más szakmai, társadalmi kitüntetés elnyeréséhez; 

                                                           
5
 [ 5.] A „MANUFUTURE-HU” NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SZAKMAI TANÁCSADÓ 

TESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSA A KÖZÖS SZAKMAI MUNKÁRA  
GÉPIPAR XLII. ÉVFOLYAM 2011. 01. SZÁM, (JANUÁR-FEBRUÁR) 1.-3. oldal. 

[ 6.] GTE ALAPSZABÁLY a GTE www.gteportal.eu  címen elérhető honlapján, a GTE2012. link alatt, az 
Alapszabály legördülő menűben. 
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l.) az Egyesület szellemi és anyagi támogatását külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való 
részvételhez, ösztöndíjak elnyeréséhez; 

m.) az Egyesület szakmai - tudományos véleményét, bírálatát, állásfoglalását, illetve szakmai viták  
szervezését, hazai tudományos fokozat, vagy az euromérnöki (Eur. Ing.) diploma elnyeréséhez; 

 
n.) az Egyesület szakértői, szaktanácsadói, tanácsosi, oktatói, minősítését és nyilvántartásba 

vételét, illetve ennek alapján részt vehet az Egyesület szakértői- és oktatási tevékenységében; 
o.) kérésére az Egyesület éves kedvezményes belépési lehetőséget biztosít az Országos Műszaki 

Könyvtárba, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába és a Magyar Szabványügyi 
Testület könyvtárába. 

A jogok gyakorlásának módját és adminisztrációs feltételeit az Ügyrendek, Szabályzatok (ÜSz) 
tartalmazzák. 
 „…(27) Az egyesületi rendes tagok kötelezettségei: 
a.)  az Alapszabály betartása; 
b.)  az Országos Elnökség személyére vonatkozó határozatainak elfogadása; 
c.)  az Országos Elnökség őt érintő állásfoglalásainak legjobb tudása szerinti elvégzése, teljesítése; 
e.)  az egyesületi Ügyrendek, Szabályzatok betartása; 
f.)  a tagdíj minden évben március 31-i határidőre egyösszegben történő befizetése; 
g.) aktív részvétel az egyesületi célok eléréséért az egyesületi tevékenységi körök keretében; 
h.) az elvállalt munka, feladat legjobb tudással történő elvégzése.…” 
 
A jogi tagság létesítése önkéntes :  
Egyesületünk Alapszabálya szerinti jogi tagság szerződés formájában jön létre.  A szerződés 
érvényességi időtartama alatt a Jogi Tag a megjelölt cím viselésére jogosult, amelyet a GTE oklevéllel 
( tagsági kártyával ) tanúsít. A jogi  tag képviseletét az Egyesületben annak szerződésben megjelölt 
delegáltja látja el, akit tanácskozási joggal meghívunk az Egyesület küldöttközgyűléseire. 
 
A jogi tagság a tagsági díj mértékével összhangban álló térítésmentes, illetve kedvezményes 
szolgáltatás igénybevételére jogosít. A jogi tagdíj kategóriát és az Egyesületünk által felajánlott 
szolgáltatásokat az alábbiakban részletezzük. 
 
A Azok a jogi tagjaink, amelyek évi 50.000,- Ft-nál kisebb  összeggel (30.000,-…40.000,- Ft) 

támogatják tevékenységünket, csak alapszolgáltatásokban részesülnek: 
1. A GTE rendszeres értesítést  küld minden egyesületi rendezvényről, tanulmányútról, stb... 
2. Részvételi lehetőség a "Jogi Tag Vállalati Fórum"- okon. 
3. Az egyesületi újságának, a GÉPIPAR- nak megküldése. 
4. Havonta egy alkalommal - délelőtti időpontban - tárgyalóhelyiség  biztosítása a GTE 

székhelyén. 
5. Egyesületünk minden olyan további kérdésekben jogi tagjaink rendelkezésére áll, mely 

szakmai és szolgáltatási  illetékességünkbe tartozik. (Például: 
− regisztráljuk  a GTE által irányított és szervezett a MANUFUTURE-HU Nemzeti 

Technológiai Platform tagjai közé , meghívjuk és várjuk részvételét az iparpolitikai 
munkában, a GTE jogi tagjának képviselője szavazati jogú küldöttként vesz rész a 
Nemzeti Technológiai Platform munkájában;  

−  a GTE akkreditált képző intézményként a cég igényeinek megfelelő mérnöki- vagy 
szakmai továbbképz ő tanfolyamok megszervezését, megtartását kínáljuk fel 
partnereinknek kedvezményes ajánlati áron; stb.)  

Ezekben az esetekben külön megállapodást kötünk. 
6. A jogi tagoknak nyújtott szolgáltatások során mindenkor törekszünk a lehető legszélesebb 

személyes, jó gyakorlati kapcsolatok kiépítésére , hogy ezen keresztül a partnerünk 
igényeit megismerhessük és azok kielégítésével jogi tagjaink rendelkezésére álljunk 
innovációs és kutatás-fejlesztési megrendelésének teljesítésére. 

7. A GTE Jogi Tagja képviselője tanácskozási jogú küldöttként  vesz rész az Egyesület 
küldöttközgyűlésének munkájában. 

B A legalább évi 50.000,- Ft (50.000…90.000,- Ft)  tagsági díjat vállaló tagjaink részére az első pont 
szerinti alapszolgáltatásokon kívül  
8. egy kiválasztott egyesületi szakfolyóiratnak  a rendszeres megküldése  
9. a GTE honlapján a cég logójának  szerepeltetése és linkjének érvényesítése a megadott 

webhelyre. 
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C Az évi 100.000,- Ft feletti  (100.000…200.000,- Ft)  jogi tagdíjat vállaló jogi partnereink részére 
további szolgáltatásokat nyújtunk az A. és B. pontok kedvezményein felül: 
10. Kedvezményesen hirdethet  évente egy oldal terjedelemben az egyesületi újságban, a 

GÉPIPAR-ban . 
11. Egyesületünk legnagyobb szakmai fórumán az Országos Titkári Tanácskozás  ülésein 

reklámel őadást  ( max. 15 perc ) vagy bemutatót tarthat. 
12. Egyeztetett időpontban igénybe veheti az Egyesület tárgyalóját . 

D Az évi 200.000,- Ft, vagy az ezen összeg feletti  tagsági díjat, vállaló jogi tagjaink rendkívüli 
kedvezményeket vehetnek igénybe: 
13. Kedvezményesen hirdethet  egy-egy oldal terjedelemben az egyesület szaklapjaiban  és a 

GÉPIPAR-ban. 
14. Önköltséges áron  vállaljuk részükre évente egy alkalommal áru vagy cégbemutató 

rendezvény megtartását. 
15. Reklám és propaganda anyagaikat  díjtalanul terjeszthetik szakmai rendezvényeinken.  
16. A cég reklám, propaganda és marketing céljainak megfelelően szponzorként vehet részt  

az egyesület által szervezett nemzetközi és hazai szakmai konferenciák, rendezvények és 
kiadványok felkínált marketing értékének kihasználásában. 

 
A fenti szolgáltatásokon túl az egyedi megbeszélés alapján további kedvezmény adható, az ügyvezető 
igazgató és a jogi tag vállalatokat egyesületi kapcsolat során gesztoráló szervezetek titkárainak 
bevonásával ill. egyetértésével. 
 
A jogi tagságon felül, a GTE szponzori támogatást fogadhat el a  vállalatoktól:  

• rendezvényeinek céltámogatására;  
• szakosztályainak, területi szervezeteinek célzott támogatásra; 
• az ifjúsági fórum pályázatainak támogatására; 
• szaklapjai kiadásának célszámként történő támogatására; 

 
A jogi tagdíj  50%-át az Egyesület központi költségvetése használja fel, 50%-át az 
együttműködésben megjelölt szervezeti egység (területi vagy szakmai szervezet) használhatja 
fel célszerinti működésére. 
 
A céltámogatások  25%-át az Egyesület a központi költségvetése az egyesület általános 
költségére fordítja, a céltámogatás 75%-át a megjelölt szervezeti egység a megcímzett 
támogatási célra fordíthatja.  

 
Amennyiben a jogi tag tartós adományozási szerz ődést  köt a GTE-vel, mint közhasznú 
szervezettel, az adományozó szervezet saját társasági adójából a befizetett összeg 
nagyságrendjében társasági adókedvezményben részesül, az egyesület által kiállított 
igazolás alapján. Ennek a közhasznú támogatásnak az elbírálása a jogi tagdíjjal azonos, 
a befizetett összeg 50%-át az Egyesület központi költségvetése használja fel az 
egyesület közhasznú célszerinti tevékenységeire, maradék 50%-át az együttműködésben 
megjelölt szervezeti egység (területi vagy szakmai szervezet) használhatja fel igazoltan 
az adományozó által megjelölt közhasznú célszerinti működésére. 

 
Ezt a szabályozást 14-01-2011 (01.15) GTE-ÜIG ügyvezető igazgatói utasításban „JOGI 
TAGVÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK” címmel  a GTE Országos Elnöksége 02./02. 2011.(02.15.) OE 
Határozatával  elrendelte "A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZÁMVITELI POLITIK ÁJA - 
2011" [7.] 7 részeként, a szabályozás alkalmazását 2011. március 1.-t ől visszamenően alkalmazni 
kell. A módosított változat helyettesíti a korábban már érvényben lévő azonos tárgyú intézkedéseket! 
 
GTE Jogi Tagvállalati Vezet ők Fóruma: 
A GTE Jogi tagvállalatainak vezetői egymás között  

⇒ a jó gyakorlati példák (Good Manufacturing Praxis) kicserélése érdekében;  
⇒ az egyesületi élet aktuális problémáinak tájékoztató jellegű megismerése céljából;  

                                                           
7
  [ 7.] "A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZÁMVITELI POLITIKÁJA-2 011" 

„JOGI TAGVÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK” 
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⇒ a GTE által az adott időszakban szervezendő tanfolyamakon, konferenciákon, 
kiállításokon való részvétel lehetőségére történő figyelemfelhívás megismerhetősége 
érdekében;  

⇒ a két- vagy többoldalú kapcsolatfelvétel elérhetősége érdekében; 
negyedévi gyakorisággal összehívják és az Egyesület reszortos alelnöke megszervezi a „GTE Jogi 
Tagvállalati Vezet ők Fóruma”  című rendezvényt. 
 
A GTE Jogi Tagvállalatainak helyzete:  
Az Egyesület nyilvántartásában 42 jogi tagvállalat szerepel, az alábbi vállalt jogi tagdíjkategóriába 
sorolhatóan: 
Sorszám:  Cégnév : 

 
Cím: 
 

Vállalt  
 jogi tagdíj  

Megjegyzés  
(2012.09.25.) 

1. Air Liquide Hungary - Ipari 
Gáztermel ő Kft. 

1013 Budapest 
Krisztina krt. 39/B B     60 000 Ft  nem fizetett 

2. 
Bogármérnökség Kft. 

5700 Gyula  
Eminescu u. 55. A     10 000 Ft  fizetett 

3. Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó 
és Kereskedelmi Kft. 

3300 Eger   
Bervavölgy 1. 

B     60 000 Ft  fizetett 
4. Böhler Kereskedelmi Kft.  2330 Dunaharaszti 

Jedlik Ányos u. 25. A     20 000 Ft    
5. CÍM-EXP Kft.  1111 Budapest  

Kende u. 13-17 B     60 000 Ft  
Szl.nem ment 
lemondva?? 

6. Alpiq Csepeli Er őmű Kft.  1211 Budapest 
Színesfém u.1-3. A     20 000 Ft    

7. Debreceni Egyetem M űszaki 
Főiskolai Kara 

4028 Debrecen  
Pf.: 40 

A       5 400 Ft  fizetett 
8. ELECTROLUX LEHEL H űtőgépgyártó 

Kft. 
5100 Jászberény 
Fémnyomó u. 1. 

B     90 000 Ft  fizetett 
9. ELEKTROVILL Zrt.  1158 Budapest 

Bezsilla N. u. 58. B     50 000 Ft  nem fizetett 
10. FL INTERCOOP Kft.  1133 Budapest 

Pannónia u. 64/b. A     25 000 Ft  nem fizetett 
11. 

FORKER Kft. 
5600 Békéscsaba  
Ipari u. 1. A     20 000 Ft  fizetett 

12. Fővárosi T űzoltóparancsnokság  1081 Budapest 
Dologház u. 1. A     20 000 Ft  nem fizetett 

13. FUX ZRt. 3527 Miskolc  
Vásártéri út 8. A     30 000 Ft  fizetett 

14. GRP PLASTICORR Kft.  1097 Budapest  
Illatos út 7. B     50 000 Ft  fizetett 

15. HAJDU Hajdúsági Ipari Rt.  4243 Téglás  
Pf.: 1. B     50 000 Ft  fizetett 

16. Kerámia Gépeket Gyártó és  
Forgalmazó Kft. 

5600 Békéscsaba 
Fiumei u. 5. 

A     10 000 Ft  fizetett 
17. 

LINAMAR HUNGARY Rt. 
5900 Orosháza 
Csorvási út 27. A     15 000 Ft  fizetett 

18. 
MAGYAR CUKOR ZRT.  

1112 Budapest 
Budaörsi út 161. A     20 000 Ft  

lemondva??  
Szl.nem ment 

19. Magyar UNITED Rt.  1215 Budapest  
Duna u. 42. C   100 000 Ft  fizetett 

20. METAL-ART Nemesfémipari Zrt.  1089 Budapest  
Üllői út 102. B     50 000 Ft  fizetett 

21. MOFÉM ZRt. Mosonmagyaróvár 
Terv u. 92. 9201 B     50 000 Ft  fizetett 

22. MOL Nyrt.  1117 Budapest 
Október 23.u.18. D   200 000 Ft  fizetett 

23. MTA SZTAKI  1111 Budapest  
Kende u. 13-17. A     30 000 Ft  fizetett 

24. 
NAGÉV Kft. 

Hajdúböszörmény 
Kinizsi u. 7. 4220 C   120 000 Ft  fizetett 
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25. Országos Munkavédelmi Képz ő és 
Továbbképz ő Int. 

1111 Budapest 
Műegyetem rkp. 3.  

A    10 000 Ft  fizetett 
26. Paksi Atomer őmű Zrt.  7031 Paks  

Pf.: 71 D   250 000 Ft  fizetett 
 

 

Sorszám:  Cégnév:  
 

Cím:  
 

Vállalt  
 jogi tagdíj  

Megjegyzés  
(2012.09.25.) 

27. PROTOSTIM Kft.  1118 Budapest  
Somlói út 31. A     15 000 Ft  fizetett 

28. Rettig Hungary Kft.  Mosonmagyaróvár 
Kühne Ede tér 2. 9200 A     25 000 Ft  fizetett 

29. ROBERT BOSCH  
ELEKTORNIKAI Kft. 

3000 Hatvan  
Ring Kálmán u. 5. 

A       6 200 Ft  fizetett 
30. ROTO ELZETT Certa Kft.  9461 Lövő  

Kossuth u. 25. A     25 000 Ft  fizetett 
31. RUUKKI Tisza Zrt.  5100 Jászberény 

Sportpálya u. 1. B     60 000 Ft  fizetett 
32. Sanatmetal Kft.  3300 Eger  

Faiskola u. 5. A     20 000 Ft  fizetett 
33. 

Visiocorp Hungary Bt. 
9245 Mosonszolnok 
Szabadság u. 35. B     80 000 Ft  fizetett 

34. Siemens ZRt.  1143 Budapest  
Gizella út 51/57 C   100 000 Ft  fizetett 

35. SKF Svéd Golyóscsapágy ZRt.  2040 Budaörs  
Csata u. 25. B    65 000 Ft  fizetett 

36. S&T Consulting Hungary Kft.  2040 Budaörs  
Kinizsi u. 2/b. B     80 000 Ft  fizetett 

37. Szarvasi Vas - és Fémipari Zrt.  5540 Szarvas 
Szabadság út 64-66. A     20 000 Ft  fizetett 

38. SZIMFÉK  
Székesfehérvári Köször űgyár Rt. 

8000 Székesfehérvár 
Farkasvermi u. 40. 

A       7 000 Ft  fizetett 
39. TÜV Rheinland Intercert Kft.  1061 Budapest  

Paulay Ede u. 52. B     50 000 Ft  fizetett 
40. Villamosszigetel ő és Műanyaggyár 

Kft. 
1116 Budapest 
Fehérvári út 120. 

A     30 000 Ft  fizetett 
41. ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi 

Kft. 
3301 Eger  
Pf.: 61. 

A     30 000 Ft  fizetett 
42. EXCEL Csepel Szerszámgépgyártó 

Kft. 
1211 Budapest 
Varrógépgyár u. 1. B    60 000,-Ft  fizetett 

 
Az egyes tagdíjfizetési kategóriákba  eső jogi tagvállalatok megoszlása: 
A amelyek évi 50.000,- Ft-nál kisebb  összeggel (30.000,-…40.000,- Ft):   22 db 52,38% 
  közülük 30.000,-Ft-nál kisebb összeggel támogat  17 db 40,47% 
  ebből 20.000,- Ft alatti összeget fizet      8 db 19,04% 
B a legalább évi 50.000,- Ft (50.000…90.000,- Ft)  tagsági díjat vállaló tagjaink:  15 db 35,71% 
  RUUKKI Tisza Zrt., Visiocorp Hungary Bt.; SKF Svéd Gol yóscsapágy ZRt. ; CÍM-EXP Kft. ; 

S&T Consulting Hungary Kft. ; TÜV Rheinland Intercert  Kft. ; EXCEL Csepel Kft.;  
MOFÉM ZRt. ; METAL-ART Zrt. ; HAJDU Hajdúsági Ipari R t. ; GRP PLASTICORR Kft. ; 
ELEKTROVILL Zrt. , ELECTROLUX LEHEL H űtőgépgyártó Kft. ; Bosch Rexroth 
Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft. ; Air Liquide  Hungary - Ipari Gáztermel ő Kft.,  

C az évi 100.000,- Ft feletti  (100.000…200.000,- Ft)  jogi tagdíjat vállaló:   3 db   7,14% 
  Siemens Z Rt.; NAGÉV Kft.,  és a Magyar UNITED Rt.  
D az évi 200.000,- Ft, vagy az ezen összeg feletti  tagsági díjat, vállaló:    2 db   4,76% 
  a Paksi Atomer őmű és a MOL Nyrt. 
 
A 2012. szeptember 24.-i főkönyvi kimuatás szerint a tárgyévben beérkezett jogi tagdíjak 
 9131 főkönyvi számon Jogi tagdíj Budapest    571.200,- Ft 
 9132 főkönyvi számon Jogi tagdíj Terület 1.437.400,- Ft 
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    Tagdíj mindösszesen: 2.008.600,- Ft 
 918   főkönyvi számon Egyéb támogatás    122.058,- Ft 
 
Az adatok jól reprezentálják, hogy az egyesület 62..903.728,- Ft bevételéhez képest  ez a 
nagyságrend 3,193%, ami azt mutatja, hogy a vállalati támogatás messze elmarad a GTE 
tudásközösségek társadalmi hasznosságának mértékétől.  
 
A GTE jogi tagvállalatai számára potenciális partne rek  és tartalékok a MANUFUTURE-HU NTP 
szándéknyilatkozattal csatlakozott cégei, intézményei: 

• Nagyvállalatok.  
( General Motors Powertrain, Hungary Ltd.;  ELECTROLUX Kft., KNORR-BREMSE 
Fékrendszerek Kft, VIDEOTON Holding, stb. ),  

• Több hazai kis és középvállalat  
 ( HTCM Magyar Forgácsolástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;  SCINTILLA Kft., 
Metalplast Kft., KUKA Robotics Hungária Kft.; PENTAgroup Bt; CONTINENTAL Wood Kft.;  
 
FL-Intercoop Kft.; KVV Zrt.; VISIOCORP Hungary Kft.; Nanotech Mikrotechnikai Bt.; 
ALBAnano Kft.; RESILUX Kft., stb..) , ANTE  Innovatív Technológiák Kft., EUROCAD 
Mérnöki Szolg Kft.    

• Akadémiai kutatóhely 
 (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet SZTAKI ; 
 MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet),  

• Alapítványi kutatóhely 
 (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézet ; 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet;  

• A legjelentősebb gyártástechnológiát oktató egyetemek tanszékei   
o BME Járműgyártás és –javítás Tanszék; 
o BME Gyártástudomány és Technológia Tanszék,  
o BME Mechatronikai Optikai és Gépészeti Informatikai Tanszék; 
o Széchenyi István Egyetem, Győr, Anyagismereti és Járműgyártási Tanszéke 
o Miskolci Egyetem Mechanikai Technológia Tanszék;   
o Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gödöllő; 
o Budapesti Műszaki Főiskola; 
o Dunaújvárosi Főiskola; 
o Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar 

• Automatizálási, számítástechnikai fejleszt ők és forgalmazók  
(ATYSOFT Számítástechnikai Kft., Pannoncad Műszaki-informatikai és Technológiai 
Rendszerház Kft.; ITware Kft.;VARINEX Zrt.  stb.) 

• Műszaki fejleszt ő cégek és mérnökirodák  
(CORTEX Műszaki Fejlesztő Kft.; Losonczi Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; KITE-
IT Kft.; DIGITON Műszaki Fejlesztő Kft.; BATCH-CONTROL Kft.,) 

• Beszállítói klaszter 
 (Nyugat Dun. Reg. Fejl. Ügynökség Kht, a Pannon Autoipari Klaszter Divízió képviselője) 

• Érdekvédelmi szervezetek 
(FUVOSZ  Fuvarozók Országos Szövetsége;  Magyar BATCH Fórum Szövetség;) 

• Befektetési és biztosítási cégek 
(Boston Capital Kft. Biztosítási Bróker;  INVORG Befektetési Tanácsadó és Szervezési Zrt.; ) 

• Kiállítás szervez ő és média vállalkozások  (HUNGEXPO Zrt.; INNOTÉKA Média és 
Disszeminációs Kft.) 

 
 A Nemzeti Technológiai Platformok szerepe: 
Jó együttműködés és kapcsolat alakult ki a hazai társ NTP-ékkel. A Nemzeti Technológiai Platformok 
egymást támogató, szinergikus együttműködést folytattak. A „MANUFUTURE-HU NTP” átfogó 
gyártástechnológiai, módszertani diszciplináira tekintettel, szorosan együttműködött a „Food for Life” 
Élelmiszer Technológiai Platformmal, a „TEXTIL” Platformmal, az „IMNT” Integrált Micro-Nano 
Technológiai Platformmal, az „ERTRACK” Közlekedés Technológiai Platformmal, az Építés 
Technológiai Platformmal, a Batch Beágyazott Technológiák Platformmal, a Beszédhang 
Automatizálási Platformmal, „IKT” Információ és Kommunikáció Technológiai Platformmal, a 
„MOBILITAS” Elektrotechnikai Platformmal stb. Az ezekbe tömörült vállalatok szintén potenciális 
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tartalékként jöhetnek szóba úgy a GTE jogi tagvállalati körének bővítése, mint a vállalatok által 
igényelhető K+F innovációs lehetőségek számára.. 
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További feladatok: 
 
A helyzetelemzés alapján levonható következetetések olyan cselekvési programot involválnak, amely 
a Jogi Tagvállalati mozgalom számára követendő feladatokat fogalmaz meg: 
 

1. A GTE Jogi Tagvállalati rendszer területi elhely ezkedésének korrekciója 
Ahogy a GTE területi szervezetei a politikai rendszerváltást követően, az elmúlt húsz évben a 
megváltozott társadalmi viszonyokhoz nem voltak képesek eléggé alkalmazkodni, illetve nem 
töltötték be határozott fellépéssel a szakmai-szakosztályi illetve a területi összefogó 
szerepüket, továbbá nem építettek ki kellően szoros élő kapcsolatokat az ipart reprezentáló 
Jogi Tagvállalatokkal, és nem hozotak létre hatékony önkormányzati, illetve államigazgatási 
kapcsolatokat a kiemelkedően közhasznú feladatok és a megfelelő pozíció elérése 
érdekében. Természetesen a sommás megállapítás ellenére maradtak előremutatóan, 
mintaszerűen, példamutatóan dolgozó szervezetek, de az egyesületi szervezeti struktúra 
közel kétharmad részének tagsága kiürült, vezetői elöregedtek, ipari-, vezetői-, szakmai- 
kapcsolatai leépültek. Mindez párosul az adott területhez tartozó vállalatokhoz fűződő élő 
kapcsolatok feladásával, ezeknek a vállalatoknak, mint jogi tagoknak az elvesztésével, 
ráadásul az újonnan települt cégekkel való kapcsolatfelvétel elszalasztásával is. Vas-; Zala-; 
Somogy-; Baranya-; Csongrád- Szolnok-; Nógrád-; Komárom-Esztergom-; Fejér-; megyékben 
gyakorlatilag megszűnt a szervezett egyesületi élet, a létező tagság helyett, csak az Elnök 
vagy a Titkár személyének, a korábbi időkből származó ismertsége utal a GTE területi 
szervezetére. 
 
Ezért főként a fehér foltokként jelentkező nagyvárosokba települt vezető gépipari és 
mechatronikai gyártócégekkel kell új kapcsolatot kialakítanunk, gyökeret ereszteni úgy, hogy a 
vállalatvezetők oldaláról keltjük fel az igényt az Egyesület szakmai tudásközösségeinek 
szolgáltatásaira. A GTE Jogi Tagvállalati Vezetők Fóruma jelentheti azt az első találkozást, 
amelyet követnie kell a kompetens szakosztályok intenzív tagtoborzó marketing- és 
propaganda tevékenységének.  
 
Megkeresendő Szombathelyen a BPV-Rába; a LUK, Szentgotthárdon az OPEL; 
Zalaegerszegen a FLEXTRONIX; Nagykanizsán a TUNGSRAM; Kaposvárott a NABI; Pécsett 
a Sophiana Gépgyár; Bonyhádon az Edénygyár; Dunaújvárosban az Acélmű és a Gépgyár; 
Székesfehérváron az IKARUS, a VIDEOTON Mechanika, a Borka Művek, az Aluminiumipari 
Gépgyár; Veszprémben a Bakony Művek; Ajkán az Aluminium öntöde; Győrben a HNS, a 
Borsodi Művek, az AUDI, stb.; Mór; Tatabánya, Komárom, Esztergom, Diósd, Vác, 
Salgótarján, Veresegyháza, Érsekvadkert, Szolnok, Cegléd, Kecskemét, Kalocsa, és így 
tovább valamennyi iparilag jelentős település, az ország számtalan gépipari vállalkozása, 
amelyeket a területi szervezetek vezetői kell, hogy ajánljanak és felkeressenek.  
 

2. A GTE Jogi Tagvállalati rendszer kell ő képviselete az egyesületi demokráciában 
El kell érni, hogy a Jogi Tagvállalatok megbízott képviselői részesei legyenek az Egyesület 
legfelső döntéshozó és tanácskozó szervének, a Küldöttközgyűlésnek, ahol tanácskozási és 
arányos szavazati joggal irányíthassák közös, egyeztetett vállalkozási érdekeiknek 
megfeleleően a szakmai közvéleményt. 
 

3. A GTE Jogi Tagvállalati Vezet ők Fóruma 
Müködjék negyedévi gyakorisággal az Egyesület reszortos alelnöke szervezésében és 
irányításával, a „GTE Jogi Tagvállalati Vezet ők Fóruma”  című rendezvény. Ahol a GTE 
Jogi tagvállalatainak vezetői egymás között, egy–egy cég bemutatkozó üzemlátogatása 
keretében, a jó gyakorlati példák  kicserélése érdekében; az egyesületi élet aktuális 
problémáinak tájékoztató jellegű megismerése céljából; a GTE által az adott időszakban 
szervezendő tanfolyamakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel lehetőségére történő 
figyelemfelhívás érdekében; a két- vagy többoldalú kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében 
rendszeresen találkoznak. Ez az eseménysorozat a későbbiekben összeköthető lenne az 
egyes vállalatok megismerésére irányuló un, tanulmányutak szervezésével. 
 
A GTE Jogi Tagvállalati Vezetők Fóruma az egyesület szervezetfejlesztésének fontos 
eszköze. 
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4. A GTE Jogi Tagválllatok támogatási rendszerének felülvizsgálata 

Ha összehasonlítjuk a Jogi Tagvállalatok által befztett jogi tagdíjat (2.008.600,- Ft) az egyéni 
tagdíjbevétellel: 
 9131 főkönyvi számon egyéni tagdíj Budapest  1.461.100,- Ft 
 9132 főkönyvi számon egyéni tagdíj Terület    .796.500,- Ft 
    egyéni tagdíj mindösszesen: 2.257.600,- Ft 
jól látható, hogy ez a két működési költség bevételi kategória összemérhető, nagyságrendben 
megegyező. Elképzelhető, hogy egy-egy vállalat felvállalja alkalmazottai helyett az egyéni 
tagdíj  egy összegben való átutalásának kötelezettségét is. 
 
Amikor a tagvállalatok tagdíjfizetését vizsgáltuk, szembetűnő volt, hogy több cég (22 db.), a 
tagvállalatok 52,38%-a, évi 50.000,- Ft-nál kisebb  összeggel (lásd: A kategória  ) járul hozzá 
az Egyesület fenntartásához, sőt 

közülük 30.000,-Ft-nál kisebb összeggel támogat  17 db  40,47% 
ebből 20.000,- Ft alatti összeget fizet      8 db  19,04%. 

Úgy gondoljuk, egy vállalat számára elfogadható mértékű lehet az évi 20.000,-Ft 
nagyságrendű jogi tagdíj felvállalása. Ezért ezt a jelentéktelen mértékű korrekciót 
elvárhatnánk partnereinktől. 

 
5. A GTE Jogi Tagvállalati szerz ődések felülvizsgálata 

A tagvállalati rendszer fejlesztésével egyidejüleg megérett az idő a tagvállalati szerződések 
jogi kereteinek megújítására. Ehhez a szerződések kétoldalú felülvizsgálatára és ünnepélyes 
megerősítésére volna szükség. 
 

6. A MANUFUTURE-HU kezdeményezés el őnyeinek kihasználása 
A GTE által kezdeményezett és működtetett MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai 
Platformnak, mint iparpolitikai véleményez ő szervezetnek  a szerepét a GTE Jogi 
Tagvállalatai szinergikus ezsközként használhatják innovációs elképzeléseik 
megvalósításában, az általuk fontosnak vélt kutatás-fejlesztési munkák megszervezésében. A 
GTE szervezeteinek szerepe a platform célkitűzések teljesítésében az, hogy a GTE 
létrehozott kompetencia jegyzéke  alapján  

⇒ részt tud vállalni saját tudásközösségei szakért ő tagjainak  a jogi tagvállalatok 
számára történő felajánlásában ;  

⇒ képes arra, hogy szakért ő teameket  szervezzen egy-egy kutatás-fejlesztési feladat 
megbízásos szerz ődésen alapuló elvégzésében;  

⇒ pályázati koordinációs irodai szolgáltatással  összefogjon konzorciumi jelleggel 
szövetkező jogi tagvállalatokat egy-egy kutatás-fejlesztési pályázat 
megvalósításában; 

⇒ Technológia-fejlesztés területén lobby tevékenység végzésével  a valós európai 
ipari igények kielégítése céljából, 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.  

⇒ Eggyüttes és közös fellépés  a hazai és nemzetközi konferenciák 
megszervezésében, a hazai nemzetközi vásárokon, pl. MACH-TECH a jogi 
tagvállalatok üzleti érdekeinek elősegítése közös stand, innovációs munkákat 
bemutató kiállítás, kutatás-fejlesztési szakmai fórum szervezésével, Vásári Nagydíj 
szakmai zsűrizése, stb. 
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⇒ Tanulmányutak szervezése  a legfontosabb külföldi nemzetközi vásárok 

megtekintésére (pl.: Hannover EMO; München ELECTRONICA; METAV, stb.) 
 
Határozati javaslat:  

03./10./ 2012. (10.09.) számú OE Határozat 
A GTE JOGI TAGVÁLLALATI RENDSZER FEJLESZTÉSI MODELL JÉRŐL 
A GTE Országos Elnöksége a jöv őben, a Jogi Tagvállalati Rendszert szervezeti 
működésének alapjaként tekinti, mivel véleménye szeri nt a GTE-nek azonosulnia 
kell a létét jelent ő magyarországi gépipari vállalatok, és a vállalatok nál 
alkalmazottként dolgozó egyesületi tagok, valamint a GTE tagvállalatai által 
követend ő iparpolitikai célokkal és szakmai cselekvési magat artással.  
 
Ennek érdekében a „Szakosztályi rendszer integráció s modelljével” és a „Területi 
szervezeti rendszer új m űködési modelljével” párhuzamosan a „Jogi Tagvállala ti 
rendszer fejlesztési modelljét” is egységes elvek a lapján, összehangolva kívánja 
kialakítani. 
 
A GTE Országos Elnöksége támogatja  
1) A GTE Jogi Tagvállalati rendszer területi elhely ezkedésének korrekcióját; 
2) A GTE Jogi Tagvállalati rendszer megfelel ő képviseletét az egyesületi 

demokráciában; 
3) A GTE Jogi Tagvállalati Vezet ők Fórumának fokozott m űködtetését; 
4) A GTE Jogi Tagválllatok támogatási rendszerének felülvizsgálatát; 
5) A GTE Jogi Tagvállalati szerz ődések felülvizsgálatát 
6) A GTE Jogi Tagvállalatok számára a MANU FUTURE-HU kezdeményezés 

előnyeinek kihasználását 
A feladatok koordinálása a Jogi tagvállalati alelnö k felel őségi és hatásköre 

 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú/többségi  egyetértésével  elfogadva .  

(I::…; N:…; T:…. ); 
 

 


