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GTE – OKTATÁSI STRATÉGIA 

oktatás (nem akkreditált továbbképzéssel!), kreditrendszerben 

Alapvet ő célkit űzés: 

a GTE szakmai multidiszciplináris adottságainak felhasználása az Egyesület 
céljainak eléréshez, amelyhez egyik eszköz a képzés/oktatás – különösen a 
felnőtt oktatás. 

A GTE különböző gépészeti területen működő tagjai és szakosztályai az 
elmúlt több, mint 60 évben jelentős tapasztalatot gyűjtöttek és ma is a hazai 
gépiparban jelentős főleg szakmai tevékenységet folytatnak. 

A hazai iparfejlesztéshez alapvetően szükséges az „élethosszig tartó tanulás” 
és ehhez a GTE különösen jelentős hozzáadott értéket nyújthat azáltal, hogy 
az egyes gépészeti szakterületek múltbeli és mai helyzetét, az alakuló 
trendeket és az új fejlesztéseket a szakterületeken dolgozó fejlesztő és vezető 
kollegáknak bemutatja. 

A célkitűzés átfogja a különböző műszaki, gépészeti szakmai körök részére 
hozzáadott értéket képező - országos kiterjedésű - információt, illetve 
kreditpontos képzés nyújtását, felajánlását és ezt az információs szintet 
fenntartó folyamatos és rendszerbe foglalt továbbképzést.  

Alapvet ő tényállás: 

annak tudomásulvétele, hogy a GTE és más főleg szakmai egyesület nem 
tartható fenn csak a tagdíjakból, ehhez más bevételi forrás is szükséges. 

GTE – jelenlegi oktatási tevékenysége: 

A GTE jelenlegi oktatási tevékenysége a honlapján látható. Ezek hozama a 
túléléshez kevés. 
Kritikusan vizsgálva a honlapot feltűnő a szűk választék és az is, hogy a GTE 
szakmai tradíciójához, felkészültségéhez és így szakmai reputációjához sorolható 
kínálat nincs. 
Hiányoznak a vonatkozó, a szakmai megfelelőséget – a „fitness for purpse” – t 
igazoló tanúsítványok is, pl. a FAT és a NAT akkreditáció, vagy a széles körű 
szakmai elismertség.  
Ezek megléte elősegítheti a tanfolyamok, ankétok, tanácskozások, szimpóziumok, 
stb. szervezését, de ha nincsen rendezvény, akkor az akkreditáció hasznot nem 
hozó, többlet kiadás.  
A helyzet ismerete alapvető és ehhez szükséges felmérni a cégek szakmai 
információigényét. 
Ilyen fontos, megismerni, hogy a meglevő és működő szakosztályok mire képesek – 
(hajlandóság és szakértelem koncentráltság). 
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A GTE működési területét érint ő és az oktatásra vonatkozó országos helyzet 
vázlatos áttekintése: 

- jelentősen megnövekedett az egyes szakmai képzési helyek száma és 
kínálata, 

- számos piacorientált nem szakmai, hanem professzionális oktatásszervező – 
hazai és külföldi érdekeltségű - cég kezdte el működését, és szakértőket 
vonnak be, ők maguk a szervezést végzik, és adnak – valamilyen szakmai 
szintű és elfogadott - tanúsítványt, 

- a GTE a változó körülményekhez nem tudott elég hatékonyan alkalmazkodni, 
mert az egyes oktatásban jártas tagjai is saját pl. oktatási intézményeikben 
szerveznek továbbképzést, ami sok esetben konkurenciát jelent, 

- a GTE oktatási és képzési kínálata (az egyes szakmai területek, témák) nem 
igazodtak sem a „kor”, sem a GTE korábbi gyakorlatához, tradíciójához. 

- jelenleg a folyóirat kiadás csak nehézségekkel tartható fenn és 
hatékonyságáról – az általuk adott hozzáadott értékről az adataink talán nem 
is elegendőek – kevés a költségviselő hirdető, vagy szponzor, a „Gépipar” 
inkább egyesületi híreket, mint szakmai újdonságokat ismertet,és mint 
nyomdatermék kivitele nem vonzó, 

- a GTE országos szervezetén belül csak néhány szakosztálynál van közösségi 
tevékenység és ennek eredményeként tartanak (különböző szintű és 
szervezettségű és érdeklődőket megszólító) országos rendezvényeket, 

- nem kellő hatékonysággal működik a GTE – szakértői bázisa, 
- a GTE egyik alapvető tradicionális tevékenysége éppen a speciális 

műszaki ismeretek, újdonságok -  az innováció – megismertetése és 
elterjesztése, (amely korábban az  állami műszaki fejlesztéshez 
igazodó, és így az állami költségvetés által támogatott tevékenység 
volt) szinte teljesen megszűnt – néhány ágazatot kivéve pl. a Jármű, 
Háztartási Gépek és a Hegesztési Szakosztályok tevékenységét, 

- a GTE úgy élte meg a rendszerváltást, hogy arculata nem rajzolódott 
át és így gyakorlatilag kimaradt az ország gazdasági életéből – 
hasonlóan, mint a METSZ és nem tudta elfoglalni a valójában 
szakmailag őt, magát, illető helyet.  
A fenti folyamatok egyik eredményeként a korábbi élénk GTE 
szervezet saját képességeit folyamatosan veszítő, zsugorodó 
közösséggé lett.  
 

 
GTE – oktatási lehet őségei: 
ELŐKÉSZÍTÉS: 

A/ A célközönség kiválasztása  

a GTE alapvetően felnőttképzést végezzen, 

a szakosztályok szakmai működési területe szerint: 

� kinek akarunk oktatni: mérnökök, technikusok, üzemmérnökök, 
szakmunkások, stb. részére, 
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� az egyes érdeklődési körnek milyen témakört és milyen szinten  
kívánunk oktatni, 

B/ Szakosztályi feladatok: 

a szakosztályok a saját működési területükön belül, 
költségcentrumként, üzleti terv készítésével mérjék fel a gyakorlatban 
jelentkező képzési, ismeretmegújítási, stb. igényeket – röviden: 
igényfelmérés.  

Az üzleti tervben kitérni arra, hogy a képzés szervezését a 
szakosztályok tudják-e vállalni vagy nem.  

Az GTE ügyvezetés ezek alapján döntsön az előkészítésről és annak 
megengedhető anyagi keretéről. 

C/ Az oktatás személyi és tárgyi alapjai: 

ezt meg kell meghatározni és eldönteni, hogy szükséges-e külső 
humánerőforrást és más oktatási és pénzügyi eszközöket felhasználni, 

D/ üzleti terv  

(benne pénzügyi, finanszírozási/költségvetési terv), és 
megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study) készítése, amit 
kiegészít:  

� oktatási és rendezvény katalógus elkészítése, 

� hirdetés, reklám megjelentetése, pl. BKV.; -METRO; MÁV, VOLÁN 
kocsikban is, 

� adott GTE szakosztályhoz „kapcsolódó” szakcégek humánerőforrás 
szervezeti egységeinek közvetlen megkeresése – direkt marketing - 
esetleg ilyen területen működő tanácsadó szakcégek bevonásával, 

� felkészülés arra, hogy a korábbi pozíciókat nehéz és hosszadalmas 
(évek során) lehet, de akkor sem teljesen visszanyerni, ezért új 
témákra van szükség. 

 

TOVÁBBI JAVASLATOK / AJÁNLÁSOK / LEHET ŐSÉGEK: 

- a különböző konferenciák szervezésének egyik alapfeltétele a szakmai téma 
időszerűségén kívül a széles körű szakmai és társadalmi ismertség és a GTE 
tevékenység megismertetése, 
Erre jó példa lehet pl. a német VDI (Verein Deutscher Ingenieure, vagy a DVS 
(Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.), vagy 
AWS (American Welding Society), stb.,  

 
- ha nincs jelentős (országosan és EU szinten ismert/elismert) tevékenység 

valamelyik szakmai (technológiai) területen, akkor nincs meg a kellő bizalom 
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bármilyen rendezvény iránt, mert annak hozzáadott értéke nem lesz a 
célhallgatóság, látogatok számára nyilván való, 

- vonzó, hozzáadott értéket jelentő képzési lehetőségek közreadása,  
- ma már számos szakcég tart fenn szakemberekről adatbázist és a 

szakterületen dolgozó partnereiket (gyakran) meghívják vállalati 
rendezvényeikre, 

- célszerű a GTE nevében levő „tudományos” jelzőt megtartva, de tudatva, hogy 
a hangsúly nem az alapkutatáson, „tiszta és csak elméleti” alaptudományon, 
hanem az ezek eredményeit felhasználó alkalmazott tudományon van, így a 
továbbképzések a gyakorlati készséget növelik, javítják. 
Ezzel várhatóan gyakorlati szakemberek figyelme és igénye inkább az 
Egyesület és annak valóban hozzáadott értéket képviselő programjai irányába 
fordul.  

- megismerni a tagok és a tag-, és más vállalatok GTE – vel szembeni 
szakmai elvárásait. 
 

Cselekvési javaslat 
 

Oktatási üzleti terv készítése  - szakterületekhez igazodó - 
kreditpontos képzési rendszer  kialakításával (pl. egyes 
témák és a képzési id ő függvényében).  
A kreditpontok és a képzés hozzáadott értéke által 
képviselt értékrenddel.  
Az elfogadott üzleti terv megvalósítása  – azzal a tudattal, 
hogy a GTE a piacon jelenleg kb.20 év hátrányban van. 
 

- néhány további oktatási és/vagy cselekvési téma: 
o egyes szakosztályok együttes rendezvénye pl. modern 

tendenciák/trendek a lézer– (hegesztés, forrasztás vágás technológia 
alkalmazása területén szakemberek, mint előadók részvételével, 

o kockázatelemzés a gépiparban,  

o IT - szakértői rendszerek az egyes technológiai ágazatokban, 

o minőségirányítás aktuális és iparágakra (szakosztályi működési 
területre) kiválasztott témái, 

o modellezés a gépiparban, 

o számítástechnikai újdonságok a gépiparban (forgácsolás, hegesztés, 
hőkezelés, anyagvizsgálat stb.), 

o virtuális technológia a gépiparban (pl. hegesztés) stb., 

o új generációs robotok és készülékek a gépiparban, 

o a munkavédelem és üzem-; munkabiztonság új irányainak 
bemutatásával, 
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o a GTE nemzetközi társszervezeteivel közös rendezvény: hegesztés, 
hőkezelés, képlékenyalakítás, pneumatikus és hidraulikus 
berendezések, háztartási gépek, eszközök, karbantartás, stb. 

o közös rendezvények pl. a Kereskedelmi és Ipar Kamarákkal, illetve 
ezek megyei szervezeteivel, vagy vidéki főiskolákkal, Magyar 
Gépgyártók Országos Szövetségével, 

o együttműködés más oktatási szervezetekkel, 

o korszerű prototyping, 

o tudás-; technológiatranszfer rendszerét, módszertanát az egyes 
szakmai ágakra kialakítani, 

o kreditpontrendszer  bevezetése a GTE szakmai továbbképzésének 
igazolására, és értékének szakmai és társadalmi elfogadtatása, pl. 
„aranyérmes” hegesztő, hegesztőtechnikus, mester, stb., 

o egyes témákban folytatólagosan rendszeres konferenciák szervezése, 
pl. minden évben, kétévente stb., 

o a tanfolyamok, rendezvények szakmai tematikájának, logójának 
és el/megnevezésének jogi védelme, -„logók és védjegyek” 
alkalmazása, 
 

o egyes képzésekhez, esetleg különálló, önálló programként 
tanulmányutakat szervezni pl. kiállításokra, szakvásárokra, stb. 

 

OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA: 

− oktatási hierarchia, adminisztráció – (tanfolyamszervezés, vezetői 
felelősségek, stb.) kialakítása, mint önálló pénzügyi központ,  

- az oktatás infrastruktúrájának és eszközeinek jogszabályban meghatározott 
feltételi teljesítése. Például oktatóhely tárgyi feltételeinek meghatározása és 
az adott szakmai témához és oktatási formához igazítása.  
Így: előadóterem (2m2/fő), bútorzat, világítás, fűtés (20°C), szell őzés, higiéniai 
adottságok, eszközök: lap-top, projektor, smart (digitális) tábla, fali tábla, büfé, 
italautomata, digitális tartalomhordozók: CD, DVD, könyvek, tesztek, kérdések 
– vizsgáztatás és körülményei, gyakorlatokhoz műhely (pl. hegesztéshez min. 
4m2/fő, munkavédelmi eszközök, pl. elszívók – kiegészítve még az oktatott 
hegesztési eljárás sajátságaival, anyagraktár, labor, stb.),  
 

- országosan is jó hírű fejlett üzemekkel, laboratóriumokkal együttműködési 
szerződés megkötése és velük közösen végezni az oktatást,  
 

- minőségirányítási rendszer bevezetése, vagy első lépésben felügyeleti, 
ellenőrzési rendszer,  
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- az oktató személyzet gondos kiválogatása – pl. országos hírű, szakmában 
elismert szakemberek legyenek – a kiválasztásra szempontrendszer 
kidolgozása és alkalmazása,  

- a rendezvények kellemes környezetben  történő szervezése (világítás, 
szellőztetés (klimatizálás), hangosítás, időmérés stb.), catering. 

- IT eszközök (szoftverek, internet csatlakozás stb.) megléte. 

ÖSSZEFOGLALÁS: 
 

1/ a GTE hátránya az oktatási piacon 20 év, 

2/ objektív üzleti tervet célszerű készíteni, igény felméréssel és megvalósítani, 

3/ az előkészítés több hónap inkább év nagyságrendű lehet, és a felfutás több 
év – ezt az időtartamot kell finanszírozni (a pontosabb időtartományokat az 
üzleti tervben kell meghatározni), 

4/ meg kell határozni az oktatás szervezeti egységét, pl. költségcentrum 
legyen, betagolt szervezeti egység vagy GTE – leányvállalat. 
A beruházáshoz meghatározni a szükséges tőkét és a befektetőket, illetve 
társtulajdonosakat keresni.  
Nem az a kérdés, hogy a GTE a leányvállalat esetében a cégalapítás 
összegét ki tudja-e fizetni – ha nehezen is, de erre bizonyosan képes – sokkal 
inkább az, hogy a GTE vállalkozás hogyan, milyen formában, mértékben és 
milyen szakmai területen induljon el – és ehhez meglesz-e szükséges 
befektetési, akár kockázati tőke, 
 
5/ az egyes szakosztályokat motiválni és ahol nincs bevétel és elegendő 
szponzori adomány annak megszüntetéséről külön eljárásban dönteni,  
 
6/ az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvényt is értelmezni szükséges – mit tehet a GTE és mit 
nem, 
 
7/ megvizsgálni, hogy a tanfolyamok, szakmai képzések szervezésére milyen 
mértekben van lehetőség a GTE színeiben pályázni, 

8/ célszerű lenne néhány nagy iparvállalattal, pl. az AUDI - val MERCEDES- el 
stb. - vel vagy nemzetközi szakmai oktató céggel kapcsolatba lépni és 
számukra a GTE hozzáadott értéket képező potenciálját feltárni és ennek 
eredményeként kötött együttműködés hosszú távú és modern lehetne, 

9/ megvizsgálni, hogy a GTE 2012. évre vonatkozó költségvetése mekkora 
mozgásteret biztosít egy GTE- tulajdonú oktatás üzletág működésének 
megindításához. 

 Budapest, 2012.október.04.       
         Gremsperger Géza 


