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A MTESZ megújításának alapelveit összefoglaló munkánk kiinduló pontja a MTESZ 
jelenlegi helyzetét feltáró – pénzügyi és szakmai konszolidációját is tartalmazó - sokféle 
jelentés, tanulmány, valamint a tagegyesületekkel megindult párbeszéd, melyek alapján az 
alábbiakban megfogalmazzuk megújuló Szövetségünk főbb jellemzőit, értékrendünket, 
küldetésünket és stratégiánkat, az alapvető tevékenységeinket és a tervezett szervezeti 
felépítésünket, továbbá a megújulásunkhoz szükséges legfontosabb intézkedéseink tervét. 
 
1. Bevezető 

 
Szövetségünk 
 
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a MTESZ a műszaki- és 
természettudományos szakmai egyesületek és területi szervezetek országos, a szakmai 
ismereteken túlmutató interdiszciplináris/multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező 
teljességre törekvő (holisztikus) szemléletű, ernyőszervezetként működő szövetsége. 
Szövetségünk minden más szervezettől független szakmai szolgáltató civil szervezet. Tagjai 
önkéntesek és tagdíjat fizetnek. 
 
Értékrendünk 
 
Szövetségünk értékrendjét hazánk Alaptörvényének alapelveire építve az ember méltósága, a 
közjó szolgálata és a szakmai munka becsülete határozzák meg. Alapértéknek és feladatnak 
tekintjük Földünk, a környezet, illetve az ökoszisztémák védelmének, a fenntartható 
életminőségnek  a biztosítását. Tevékenységünket magas szakmai színvonalon, erkölcsi 
elkötelezettséggel végezzük. Célunk az európai kultúra, különösen a műszaki- és 
természettudományos ismeretek gyarapításának, terjesztésének és hasznosításának segítése, a 
hazai műszaki-tudományos élet szakmai és erkölcsi színvonalának az emelése. 
Szövetségünk demokratikusan, nyitottan, átláthatóan működik, célja az eredményes és 
feddhetetlen tevékenység.     Szövetségünk tagjai olyan szakmai egyesületek és területi 
szervezetek, amelyek valós munkavégzéssel értéket képviselnek, értéket teremtenek és adnak 
át. A Szövetség és tagegyesületei kapcsolatának alapja a kölcsönös elismerés, megbecsülés és 
tisztelet. 
  
Küldetésünk 
 
A MTESZ küldetése hazánk kulturális/szakmai, erkölcsi, társadalmi és gazdasági 
felemelkedésének elősegítése hatékony, magas színvonalú műszaki-természettudományos 
szakmai munkával. Küldetését a műszaki és természettudományos szakemberek 
összefogásával, mozgósításával kívánja elősegíteni, együttműködve a kormányzati és 
államigazgatási szervekkel. Kiáll a műszaki-természettudományos szakemberek 
tevékenységének méltó elismeréséért. Hatékony közreműködő szerepkört kíván betölteni az 
ország gazdasági és társadalmi életében, kultúrájának és oktatásának alakításában. 
Közreműködik az európai uniós, az országos és országon belüli regionális fejlesztési 
elképzelések létrehozásában, valamint azok megvalósításában a rá hárítható javaslattevő, 
megfigyelői, ellenőrző, véleményezői és esetenkénti kivitelezői szerepkörökben. 
Küldetésünk fontos szövetség tagjai és hazánk állampolgárai fenntartható életminőségének a 
javítása. 
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2. Stratégiánk 
 
Küldetésünk megvalósítása érdekében stratégiai célkitűzésünk a MTESZ-nek egy 
gazdaságosan működtethető infrastruktúrával rendelkező, a társadalmi és gazdasági igények 
kielégítésében aktív szerepet vállaló hatékonyan működő szervezetté formálása, melynek 
szervezetét a 2011. évi civil törvényben foglaltaknak megfelelően, a közhasznúságot is 
kifejezően alakítjuk ki. 
 
A megújuló MTESZ aktivitásának növelése 
Ahhoz, hogy a MTESZ betölthesse az ország gazdasági, kulturális és oktatási területein az európai 
uniós, az országos, és országon belüli regionális fejlesztési koncepciók létrehozásában, valamint azok 
megvalósításában rá hárítható javaslattevő, megfigyelői, ellenőrző, véleményezői és esetenkénti 
kivitelezői szerepkört, az egyesületeknek és a jelenlegi területi szervezeteknek az Arculatformáló 
Bizottság elképzeléseinek ismeretében át kell gondolniuk, és címszószerűen meg kell 
fogalmazniuk tevékenységi területük legfontosabb pontjait.  Ezek birtokában meggyőzően 
dokumentálhatóvá válik a kormányzati és regionális szervek felé, hogy a Szövetségre milyen széles, 
egymásra épülő tevékenységi körökben lehet megbízható partnerként számítani megbízásos vagy 
pályázati formában. Csak olyan tagegyesület képezhet erős alkotóelemet a Szövetség szövetében, 
amely nem csak nevében létezik, hanem valós munkavégzéssel értéket képvisel és ad át.  
Nagyon fontos követelmény, hogy mind az egyesületeknek, mind a MTESZ-nek naprakész, vonzó és 
jól áttekinthető honlapjuk legyen, amelyeken tevékenységük nyomon követhető. A tagegyesületek és a 
MTESZ szövetségi kapcsolatának alapja a kölcsönös elismerés, megbecsülés és tisztelet kell, hogy 
legyen. A tagegyesületi és területi szervezeti tagoknak és a MTESZ vezetőinek egyaránt éreznie kell, 
hogy a Szövetség együtt többre képes, mint a szövetséget alkotó egyesületek és szerveződések alkotó 
erejének puszta összegzése, vagyis csak ily módon válik képessé jelentős értéktöbblet előállítására. 
Ebből adódóan a MTESZ a Szövetségbe tömörült műszaki értelmiség önbecsülése visszaadásnak 
ígéretes eszközévé is formálódhat.  
 
Az Arculatformáló Bizottság véleménye szerint a Szövetség a szakmai szervezeteinek 
(egyesületeknek), illetve területi szervezeteinek munkájához az alábbi területeken és módokon tud 
lényeges többletet nyújtani:    

• a kormányzati szervek felé történő képviselet,  
• az egyesületek munkájának összefogása, szakmai fórumok és rendezvények szervezése, bele-

értve a szakterületi konferenciákat is, 
• a MTESZ kapcsolatfelvétele az illetékes kamarákkal annak érdekében, hogy eredményes 

együttműködés legyen kialakítható, 
• a szakértői és tanácsadói akkreditáció megszerzése az arra igényt tartó egyesületek számára, 
• a szakmai továbbképzések szervezésére szóló jogosultság biztosítása a MTESZ számára 
• a szakember képzés fejlesztése, lehetőség szerint az akkreditációs jogosultság birtokában.  
• a továbbképzés kiemelt része kell, hogy legyen a korszerű minőségügy oktatásának és nép-

szerűsítésének 
• a MTESZ tagegyesületei számára jogosultság biztosítása a K+F programokban történő köz-

reműködéshez  
• a közmédiában való megjelenés elősegítése, 
• pályáztatásokhoz történő szakmai és jogi segítségnyújtás,  
• a tudományközi kapcsolatok ápolása, 
• a magyar szakmai nyelv fejlesztése és védelme, 
• a közerkölcs és közjó érdekében való szakmai megalapozottságú állásfoglalások megtétele, 
• a szellemi és tárgyi műszaki örökség védelme és megőrzése,  
• a nemzetközi – de különösképpen a szomszédos országokban működő – műszaki és termé-

szettudományos társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás. 
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 A gazdálkodás megújításának alapvető célja 
 
 a „hatékony, átlátható gazdálkodás”, amelynek eléréséhez a következő  tevékenységeket 
hajtjuk végre: 

� a MTESZ gazdálkodásának és ingatlangazdálkodásának a felülvizsgálata, 
� a gazdálkodás megújításához szükséges és elégséges feltételek megteremtése, 
� a gazdálkodás racionalizálása, 
� a gazdálkodás hosszú távú stabilizációja, feltételrendszerének meghatározása. 

 
 
A működés-fejlesztés alapvető célja 
 
 a „hatékony, átlátható gazdálkodás” megvalósításához szükséges hatékony szakmai 
működési rendszer kialakítása és működtetése, amelynek eléréséhez az alábbi 
tevékenységeket hajtjuk végre: 

� a pályázati tevékenység fejlesztése, közös pályázatok készítésének vállalása; 
� a szakmai munkák megszerzésének és marketing rendszerének fejlesztése; 
� a szakképzésben és a felnőttképzésben való közreműködői tevékenységünk 

erősítése; 
� a nagyvállalatokkal való kapcsolattartás kialakítása, illetve fejlesztése; 
� szakértői és tanácsadói minősítő rendszer kidolgozása és működtetése; 
� a PR tevékenység (honlap, hírlevél, sajtófigyelés) fejlesztése; 
� a marketing tevékenység korszerűsítése ; 
� iktatási, információs és levelezési rendszerek létrehozása és működtetése. 

 
A szakmai tevékenységek fejlesztésének alapvető célja 
 
 a Szövetség és tagegyesületei, területi szervezetei szakmai munkája színvonalának az 
emelése, amelyet  az alábbi  működési keretrendszerben képzelünk el : 

� a legújabb szakmai eredmények gyűjtése, tárolása és szétosztása; 
� a legújabb szakmai rendezvények figyelése és a partnerek tájékoztatása; 
� szakmai tájékoztatók, oktatások tartása; 
� szakmai megbeszélések és viták rendezése, műhelymunkák 
� nemzetközi szakmai rendezvények szervezése. 

 
A fenti szakmai tevékenységek hatékony megvalósításának érdekében az alábbiak 
szükségesek: 

� a MTESZ által vállalható állami feladatok felkutatása, megpályázása és 
végrehajtása; 

� országgyűlési, kormányzati és hatósági tervezetek és jelentések véleményezése; 
� részvétel és közreműködés az országgyűlési és kormányzati bizottságok 

munkájában; 
� a műszaki és természettudományi területek együttműködésének megteremtése az 

egyes tárcák programjainak véleményezése és kivitelezése során; 
� közös rendezvények a szakmai kultúra fejlesztése, a szomszédos szakterületek 

kapcsolatának összehangolása érdekében  ; 
� a szellemi, tárgyi műszaki és természettudományos örökség védelme és megőrzése; 
� a tudományközi kapcsolatok ápolása; 
� a magyar szakmai nyelv fejlesztése és védelme. 
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3. A MTESZ kiemelést érdemlő alapvető tevékenységei 
 
A közjó szolgálata, ezen belül a MTESZ főbb feladatai az alábbiak. 
 
A társadalommal kapcsolatos tevékenységek: 
 

� a nemzetgazdaság fejlesztésének elősegítése érdekében a műszaki-
természettudományos kultúra széleskörű terjesztése, 

A felsőoktatással kapcsolatos tevékenységek 

Nyomatékos, erőteljes fellépés 

� a társadalom jövőjének megalapozása érdekében a felsőoktatás fontosságának 
tudatosításáért,  megfelelő elismertetéséért és támogatásáért, 

� a nemzetgazdaság fejlesztésének elősegítése érdekében a felsőoktatásban és a kutatás-
fejlesztésben a társadalmi-műszaki (szakmai) tudományok oktatásának és 
kutatásának előtérbe helyezéséért 

A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 
 

� A nemzetgazdaság fejlesztésének elősegítése érdekében az innováció kultúrájának  
széleskörű elterjesztésének segítése, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra. 

� Az innováció kultúrájának hatékony elterjesztése érdekében a tudományos és 
kutatási-fejlesztési eredmények hasznosításának elősegítése. 

� Erőfeszítések az alkalmazott kutatások és a technológiai  fejlesztések  előnyben 
részesítéséért, különös tekintettel a műszaki-természettudományos felsőoktatási 
intézményekre. 

A minőségüggyel kapcsolatos tevékenységek 
 

� A nemzetgazdaság hatékonyságának fejlesztése érdekében közreműködik  a korszerű 
értékteremtő minőségügy nemzeti szintű szabályozási rendszerének kialakításáért  
kidolgozásáért  és hatékony működtetéséért  

� Jelentős erőfeszítést tesz a Nemzeti Minőségi Díj rendszere megfelelő feltételek 
mellett, megfelelő színvonalon történő újraélesztéséért. 

� A nemzetgazdaság hatékonyságának elősegítése érdekében minden erejével támogatja 
az Európai Unió szakmai jogi szabályozási rendszerének jobb megismertetését, 
széleskörű terjesztését és  elősegíti annak hatékony alkalmazását a gazdasági életben. 
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Az államigazgatással kapcsolatos tevékenységek 

Minden képességével támogatja a társadalmi-szakmai tudományos és a szűkebb értelemben 
vett műszaki-természettudományos szempontok érvényesítését 
 

� a nemzetgazdaság és a társadalom fejlődését elősegítő jogalkotásban, 

� a nemzetgazdaság fejlesztésének fontos elemeként, a rendelkezésre álló pénzügyi 
erőforrások hatékony elosztásában és felhasználásában, a pályázati rendszerek 
fejlesztésében és hatékony működtetésében. 

 
 

4. A megújuló MTESZ tervezett szervezeti felépítése 
 
A Szövetség bázisát egyrészt a szakmai tagegyesületek képezik, amelyek szakemberei a 
megfelelő szaktudás és ezzel kapcsolatos tapasztalatok letéteményesei, másrészt a 
túlnyomórészt különböző egyesületeket képviselő tagokból álló területi szervezetek alkotják, 
amelyek innovatív módon reagálnak az adott régióban felmerült gazdasági, oktatási és 
társadalmi kérdések megoldására. 
 
A megújuló MTESZ - a tagegyesületein és a területi szervezetein keresztül végzendő - 
szakmai tevékenységet a következő, tervezett szervezeti egységek hangolják össze: 
 

� Innovációs és pályázati Bizottság 
� Környezetügyi Bizottság  
� Közszolgálati Bizottság  
� Minőségügyi Bizottság  
� Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
� Oktatási Bizottság 
� Tudomány és Technikatörténeti  

Szakértő/tanácsadó Minősítő Bizottság 
 
 

 
 A megújuló MTESZ-t  működtető  főbb tervezett szervezeti egységek  az alábbiak: 

� Központi Szakmai Iroda 
� Gazdasági Iroda 
� Vagyongazdálkodási Iroda 
� .Központi Kommunikációs/Információs Iroda 

 
A civil törvénynek megfelelő, előzőekben  vázolt szervezeti felépítésen túlmenően újra kell 
gondolni a MTESZ-ben eddig is létező elnökségi és bizottsági rendszert is annak érdekében, 
hogy a  felsorolt feladatok szervezését minél hatékonyabban lehessen koordinálni a 
tagegyesületek, a területi szervezetek és a MTESZ vezetése között. Külön átgondolást igényel 
a pénzügyi, gazdasági, ingatlan-gazdálkodási és adminisztrációs rendszer ésszerű és arányos 
megosztása, nem utolsó sorban a gazdaságossági és takarékossági szempontok fokozott szem 
előtt tartása mellett. 
A tagegyesületek vezetőivel/képviselőivel lefolytatott megbeszélések alapján is megerősítve érezzük, 
hogy a megújulás sikeres végig viteléhez elengedhetetlenül szükséges az alábbi 1. és 2., illetve 
ajánlott a 3. pontban megfogalmazott adatszolgáltatás biztosítása: 
1. Az egyes egyesületek tevékenységi területeinek egyértelműen megfogalmazott listájának 
(kompetencia-jegyzékének) összeállítása, amelyek mentén a MTESZ számíthat aktív 
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közreműködésükre a különböző rangú (EU-s, nemzeti, regionális) és rendű programok és projektek 
kialakításában, véleményezésében, vagy éppen megvalósításában. Ezek összesítve a programokat 
kidolgozó szakemberek számára magától értetődően, a kormányzati szervek számára megfelelő 
magyarázattal világossá teszik a MTESZ egészének jogosultságát a vonatkozó projektekben történő 
aktív közreműködésre 
2. A múltbeli tevékenységek dokumentumai ígéretes zálogai lehetnek a jövőbeli tevékenységeknek, 
ezért minden tagegyesület sorolja fel az utóbbi évtized folyamán tartott fontosabb hazai vagy 
nemzetközi rendezvényeiket, nyertes szakmai jellegű pályázataikat, illetve egyéb említésre 
méltó tevékenységüket, hogy ezekről is tájékoztathassuk a megfelelő kormányzati szerveket. 
3. A ténylegesen működő egyesületekről készüljön a jelennek megfelelő nyilvántartás, amelyet a 
továbbiakban folyamatosan aktualizálni kell.  
 
5. A MTESZ megújításának intézkedési terve 
 
A MTESZ-en belüli intézkedések 

� A Szövetség mutassa be, hogy miben tud több, más lenni, mint az egyesületek. 
� Az integrált – különösen kormányzati - érdekképviseleti tevékenység pontos 

meghatározása és bemutatása. 
� Határozott, újszerű, konkrét, kellő nyilvánosságot kapó PR tevékenység, 

hírlevél annak érdekében, hogy be tudjuk mutatni, mire vagyunk képesek. 
� Erőteljes fellépés, állásfoglalás a fenntartható életminőség  és a globális 

/környezetvédelem ügyében. 
� A MTESZ adjon egy részletes listát – esetleg készítsen egyesületi tájékoztatót 

– a civiltörvénnyel kapcsolatos eljárások, értelmezések jövőben szükséges 
lépéseiről. 

� A MTESZ segítse elő egyesületei számára a közcél, a közfeladat és a 
közhasznúság összefüggő rendszerének értelmezését és helyes gyakorlatát, pl. 
konferenciaszervezéssel. 

� A vidéki szervezetek civiltörvénnyel összefüggő önállósodási törekvéseit a 
MTESZ vezetése nagy körültekintéssel kezelje, kérje ki az egyesületek 
véleményét, és az így kidolgozott koncepció kerüljön majd a SZT ülés elé. 

� A MTESZ – a GTE felvetéséből és a készült anyagából kiindulva – 
kezdeményezze az egyesületeknél egy kompetencia-jegyzék összeállítását, 
melyet a MTESZ, mint szövetségi adottságot, ismertessen meg a kormányzati 
szervekkel, vállalkozásokkal. 

� Kezdeményezze a MTESZ a kormányzati szerveknél, hogy az ott alkalmazott 
mérnököknek is írják elő a kötelező továbbképzést, melynek gazdái lehetnek 
az érintett egyesületek. Ennek rendszerére tegyen javaslatot! 

� Az egyesületektől bekért anyag alapján állítsa össze azt a Technológiai 
platform listát, melyet a kormányzati szervek felé eljuttatva, érzékletesen 
bemutatható a MTESZ és egyesületei képességei. 

� A MTESZ megújulásának fontos része – az egyesületekkel közösen – annak 
kidolgozása, hogy a fiatalok, egyetemi hallgatók, kezdő szakemberek körében 
hogyan tehető ismertté és vonzóvá az egyesületi-szakmai civil részvétel. 
Ennek érdekében meg kell újítani az oktatási intézményekkel való kapcsolatot.. 

� A MTESZ dolgozza ki a kormányzat és az egyesületek közötti helyét, hogy 
érvényesüljön az ernyőszervezeti funkció. 

 
A tagegyesületek és területi szervezetek felé intézkedések 

� Kérni az egyesületeket, hogy e munkaanyag 4. pontja végén szereplő három 
kérdésre (röviden: címlista, tevékenység, rendezvények) a válaszokat adják meg 
(eddig az  EOQ-MNB, GTE, OPAKVI, SZTE adott ilyent). 
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� A Szövetség által létrehozandó – elsősorban multidiszciplináris jellegű – 
szakmai bizottságokba felelősséggel javasoljanak szakértő tagokat, és kérjék 
számon az ott végzett szakmai munkát. 

� Egyesületeink erősítsék egyesületközi szakmai kapcsolataikat, elkerülendő az 
elszigeteltség veszélyeit. 

� Éljenek kezdeményezéssel a MTESZ felé közös programokra, esetleges szakmai 
érdekképviseleti fellépésre. 

� A MTESZ stratégiai partnerségi és kormányzati kapcsolataiból adódó 
jogszabályi és egyéb véleményezési felkéréseknél az egyesületek éljenek a 
véleményalkotás lehetőségével, ezzel elősegítve a MTESZ-hez érkező 
felkérések teljesítését. 

 
A kormányzati szereplőktől várható intézkedések 

� A Kormányzat tegye világosabbá a  szakmai civil szervezeteivel, ezen belül a 
műszaki-természettudományi értelmiséggel  kapcsolatos elvárásait. 

� A kormány kiemelten támogassa a pedagógusok – különösen a természettudományos 
pedagógusok - tevékenységével kapcsolatos szakmai egyesületek képzési-
továbbképzési feladatait. 

� A kormányzat vizsgálja meg és támogassa a kormányzati szerveknél  alkalmazott 
mérnökök kötelező továbbképzése rendszerének kidolgozását. Ennek jogosítványát a 
szakmai-tudományos egyesületek kapják meg. 

� Kapjon nagyobb figyelmet a kormányzat szerveiben, a kutatás-fejlesztési, innovációs 
és egyéb szakmai testületekben a MTESZ képviseletének biztosítása. 

 
   
Az eddig rendelkezésre álló anyagokból szerkesztette 
 

Szegner László 


