
EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE 2012 NOVEMBERI ÜLÉSÉRE KÉSZÜ LT 
A TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL A SZERVEZETEK SZÁMÁRA MUNKAANYAGKÉNT KEZELEND Ő! 

 
A GTE SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEINEK INTEGRÁCIÓS MODELLJE 

1 
GTE SZAKOSZTÁLYOK INTEGRÁCIÓS MODELL 121120 v01.DOC     2012.10.16. 

A GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 1211. SZÁMÁNAK MELLÉK LETE: SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEK 

 
 
 

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET  
SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEINEK  

INTEGRÁCIÓS MODELLJE 
 

Javaslat, 2012. november 20.  

 
Tartalomjegyzék 

 
Előszó        …………………….. 2. 
1. Bevezető         …………………….. 4. 

• Az Egyesület Alapszabályának általános és a célszer inti 
tevékenységet megállapító el őírásai………….……………………   4. 

• A Gépipari Tudományos Egyesület jöv őképe több tényez őtől függ   6. 
2. Stratégiánk       …………………….. 7. 
2.1  A magyarországi gépipar jöv őképe és kutatás fejlesztési  

stratégiája           7. 
2.2 A GTE célja szerinti közhasznú m űködését öt pillérre alapozza    7. 
2.3 A kit űzött célok eléréséhez igénybe veend ő hajtó er ők,  

mozgató rugók          8. 
2.4 A GTE közös „vízióra” épül ő „Küldetési Nyilatkozata”,  

„Jöv ő képe”, az Egyesület által megfogalmazott „stratégi ai célok”   8. 
2.5 A GTE célja szerinti közhasznú m űködési területe, és a Nemzeti 

Technológiai Platform szakmai m űködési területe az EMIRA    9. 
2.6 A GTE szakmai kompetencia jegyzéke, mint azonos   

tudásbázisra épül ő kompetenciával foglalkozó tudásközösség   9. 
2.7 „Legyen a „MANU FUTURE” a hazai gépgyártás jöv ője”  11. 
2.8 „Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes  

gyártórendszerek” m űködtetése az els ő számú prioritás  12. 
2.9 „Tovább kell lépni a versenyképes fenntartható gyártás  

(CSM) megvalósítása felé”       12. 
2.10 „Képesség szempontjából legyen a magyarországi  gyártás  

technológiai tekintetben, a világ iparának „méretes  szabósága” 14. 
3. A GTE kiemelést érdeml ő alapvet ő tevékenységei  …………………….15.  

• Szövetségi politikánk       15. 
• Értékrendünk        16. 
• Küldetésünk        17. 
• A GTE célja szerinti sajátos alapvet ő tevékenységei   17. 

4. A megújuló GTE aktivitásainak növelése   ………………… ….19. 
5. A GTE szervezeteinek tagsága és azok összetétele   …………………….22. 
 
6. A megújuló GTE tervezett szervezeti felépítése  …………………….26. 
 
7. A GTE megújításának intézkedési terve   …………………… .28. 
 

  

 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE 2012 NOVEMBERI ÜLÉSÉRE KÉSZÜ LT 
A TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL A SZERVEZETEK SZÁMÁRA MUNKAANYAGKÉNT KEZELEND Ő! 

 
A GTE SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEINEK INTEGRÁCIÓS MODELLJE 

2 
GTE SZAKOSZTÁLYOK INTEGRÁCIÓS MODELL 121120 v01.DOC     2012.10.16. 

A GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 1211. SZÁMÁNAK MELLÉK LETE: SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEK 

 
Előszó 
 
A GTE Országos Elnökségének 2012. november 20.-i ülésén a megújuló GTE célszerinti tevékenységi 
körének szervezeti újragondolása a feladatunk. A GTE Országos Elnöksége törekvései szerint a „Területi 
szervezeti rendszer új m űködési modelljével”, a „Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési modelljével” 
párhuzamosan a „Szakosztályi rendszer integrációs m odelljét” is egységes elvek alapján, 
összehangolva kívánja kialakítani.  Az Szakosztályi Rendszer működési rendjét, az aktuális 
szervezetfejlesztési elvekhez igazodva, az Országos Elnökség által már elfogadott, a „GTE Jövőképéből 
adódó egyesületi Stratégiai Cselekvési Program” végrehajtásának lépéseként, a közeljövő meghatározó 
feladatai sorában: „A GTE Szakosztályi Szervezeteinek Integrációs Mode llje” című program, aktualizált 
változatának megfogalmazásával tekintjük át, amelyre alkalmat az OE novemberi napirendjén: 

2.  A GTE Szakosztályok integrációs modellje    14: 45-15:15 
A napirendet előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

című előterjesztés ad. A további napirendek is mind-mind a megújulás irányába mutatnak: az oktatás, az 
ifjúsági munka, a rendezvényszervezés helyzete, az Országos Titkári Tanácskozás szerepe az egyesületi 
demokráciában, és az Egyesület szövetségi politikája egy csokorba fogva: 

3.  A GTE Oktatási rendszerének hatékony m űködtetési modellje  15:15-16:45 
A napirendet előkészíti: Dr. Gremsperger Géza oktatási alelnök 

4.  A GTE Ifjúsági Fórumának m űködtetési modellje    16:45-17:15 
A napirendet előkészíti: Dr. Fülep Tímea ifjúsági alelnök 

5.  A GTE Rendezvényszervez ő tevékenysége    17:15-17:45 
A napirendet előkészíti: Dr.Voith András rendezvény-felelős alelnök 

6.  A GTE Országos Titkári Tanácskozás m űködtetési rendje  17:45-18:15 
A napirendet előkészíti: Dr. Bognár Zoltán szervezetfejlesztési alelnök 

7.  Az Egyesület szövetségi politikája, a GTE és a MTESZ közötti kapcsolat 
aktuális kérdései         18:15-18:45 

A napirendet előkészíti: Dr. Takács János elnök 
A program végrehajtása alapos felkészültséget, tájékozottságot és előkészítést igényel. Ugyanezen 
tartalommal már áttekintettük a GTE Területi szervezeteinek Elnökei és Titkárai jelenlétében a 
„Területi szervezeti rendszer új m űködési modelljét” , és a „Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési 
modelljét”.  Most a GTE szakmai, Szakosztályi szervezeteinek Elnökei és Titkárai véleményét 
meghallgatva kívánjuk az „egyesületi Stratégiai Cselekvési Program” intézkedési feladatait 
előkészíteni. 
 
A GTE, mint szervezet , az elmúlt húsz évben a megváltozott társadalmi viszonyokhoz nem volt ké-
pes eléggé alkalmazkodni, illetve nem töltötte be határozott fellépéssel a szakmai-szakosztályi illetve 
a területi összefogó szerepét, továbbá nem épített ki kellően szoros élő kapcsolatokat az ipart repre-
zentáló Jogi Tagvállalatokkal, és nem hozott létre hatékony önkormányzati, illetve államigazgatási 
kapcsolatokat a kiemelkedően közhasznú feladatok és a megfelelő pozíció elérése érdekében. Ter-
mészetesen 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. A pénzügyi válsághelyzet mellett 
tehát, szervezeti-, működési-, bizalmi-, és vezetői- válsághelyzet is kialakult. A korábban (és itt nem 
csak a tíz-húsz évre visszatekintő nosztalgia mondatja ki velünk a megállapítást), célszerinti tevé-
kenységi körükben prosperáló szervezeteink érdektelenséget mutatva, érdekeltségüket veszítve fel-
hagytak a hazai és nemzetközi nagyrendezvények, konferenciák, egyesületi továbbképzések, szak-
képzettséget adó tanfolyamok, szakértői innovációs tevékenységek szervezésével, a nemzetközi kap-
csolatok ápolásával. Az érdektelenségből eredő támogatottság hiánya és a bevételek elmaradás kö-
vetkeztében előállt fedezethiány miatt, feladtuk a korábban megszerzett, akkreditált felnőttképzési 
intézményi státuszunkat és akkreditált vizsgaközpontként való működésünket. A jelenlegi feltételek 
mellett rövidesen bekövetkezhet az a helyzet, hogy a GTE operatív gazdálkodását végző ügyvezető 
szervezete, a bevételi forráshiányra való tekintettel, nem tud majd helytállni az Egyesülettel szembeni 
jogos szerződéses kötelezettségek megfizetéséért sem. Tehát nem az egyesek által úgy aposztrofált: 
„GTE - Központ” eltartásáról van itt szó, hanem a teljes egyesületi lét fenntartásának kérdése forog 
kockán! Fennáll annak a csődhelyzetnek a várható veszélye, amelynek elkerülése a jelentős múltra 
visszatekintő Egyesület számára létérdek.  
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Az 1949-ben újjáalapított Gépipari Tudományos Egyesület számára a 2013. év az elkövetkezendő 65. 
„vasjubileumra” való felkészülés első 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.január16.) 10. évfor-
dulója; Csonka János  születésének (1852. január 22., Szeged –1939. október 27., Budapest) 160. 
évfordulója, Bánki Donát  elhunytának (1922. augusztus 1.) 90. évfordulója, Gillemot László  születé-
sének (1912.október 7.) 100. évfordulója és Dr. Hatvany József  (1926. november-1987. június) halá-
lának 25. évfordulója is. A régi dicsőség és a követhető példát mutató elődök felidézése okán emlé-
kezni, hagyományt teremteni a mi dolgunk, amely emlékezés nem akarja kisajátítani a múltat, ellenke-
zőleg, a hagyományokat egymásra építeni, az utódok munkáját egymásra utalni, mindebből Egyesüle-
tünk 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 köteles-
ségünk: 

„…Messze jövend ővel, komolyan vess össze jelenkort,  
hass, alkoss, gyarapíts, 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,a 
mérnöktovábbképzés ügyét és szükségességét felvetve, 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 Ern ő 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  vasgyáros, Szily Kálmán  műegyetemi tanár megtették azzal, hogy folyamodványt írtak a 
Helytartó-tanácshoz [2.]  2., amelyben a technikai ügy anyagi és szellemi értékeit előmozdító Magyar 
Technikai Egyesület szervezetének megalapítását célzó közgyűlés engedélyezését kérték, 
mellékelve az előkészített alapszabály tervezetét 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, technikusok, 
közgazdászok és menedzserek stratégiai kutatás-fejlesztési tervvel összefüggő tennivalóinak 
„uttitervezése” (Road Map), ahogy a Nóbel Díjas Gábor Dénes  fogalmazta: „… 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” ; 

                                                 
1 [1.]  Dr. Nagy Ferenc:  A hatvan éves MTESZ jubileumi évkönyve 
   BETTER Kiadó, Budapest, 2008. 
2 [2.] Hajós György  „ Az alakuló közgyűlés a XIX. Században” cikke alapján 
   „Magyar Mérnök” 2006. novemberi számában. 
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A GTE által kezdeményezett és működtetett, 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 kö-
vetend ő iparpolitikai célokkal és szakmai cselekvési magata rtássa l.  
 
A Gépipari Tudományos Egyesület megújításának alape lveit  összefoglaló munkánk kiinduló pontja 
a GTE jelenlegi helyzetét feltáró – pénzügyi és szakmai konszolidációját is tartalmazó – jelentések és 
tanulmányok, valamint az Egyesületet alkotó önálló szerveződésű szervezeti egységekkel megindult 
párbeszéd, melyek alapján az alábbiakban megfogalmazzuk megújuló közhasznú, társadalmi 
Egyesületünk főbb jellemzőit, értékrendünket, küldetésünket és stratégiánkat, az alapvető 
tevékenységeinket és a tervezett szervezeti felépítésünket, továbbá a megújulásunkhoz szükséges 
legfontosabb intézkedéseink tervét. 
 
1. Bevezető 
 
Az Egyesület Alapszabályának általános és a célszer inti tevékenységet megállapító 
előírásai: 
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 a GTE XLIII. Küldöttközgy űlése,  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 elérhe-
tősége: 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 Gyá-
ripari Szakosztályok tevékenységeinek folytatója.  
 
(6) Az Egyesület önálló jogi személyiséggel, önkormányzattal rendelkező civil szervezet , amely ko-
rábban 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 köz-
hasznú 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, konfe-

renciák szervezése,  
-  kulturális örökség megóvása,  
-  természetvédelem, környezetvédelem,  
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-  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 ön-
kormányzati 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 képvi-
selettel 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 vagyoná-
val felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
II AZ EGYESÜLET CÉLJA  
 
(13)  Az egyesület célkit űzése:  elősegíteni és erősíteni a tudásalapú társadalom kihívásának megfe-
lelve, 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 szak-

tudományok területén, inter- és transz-diszciplináris területeken, a tudás terjesztése és a technoló-
gia-transzfer érdekében) tudományos, szakmai konferenciák, kongresszusok, tanácskozások szer-
vezése.  

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

tok 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,  előírá-

sok 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 veszélyez-

tetve. 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. 
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A Gépipari Tudományos Egyesület jöv őképe több tényez őtől függ: 
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. Ezt az irányvonalat 
kell követni a tagság kompetenciákon alapuló szakmai szerveződésű szervezeteinek és ugyanezt az 
irányt tájolva haladhatnak a területi szerveződésű un. területi szervezetek is. A Gépipari Tudományos 
Egyesület 2013. évi célszerinti tevékenységi köréhez igazodó működésének és az Egyesület 
gazdálkodásának jövőképe több tényezőtől függ, ezek: 

⇒ 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 „MANU FUTURE” a hazai gépgyártás jöv ője” célkitűzés valóra váltása; 
⇒ „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”; 
⇒ „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 az alapszabályban 
kinyilvánított nonprofit, közhasznú társadalmi szervezetként való működés alapfeltétele; 

⇒ A magyar gazdaság inflációs el őrejelzései , valamint az adó- és járulékterhek  alakulása 
az év folyamán megszabják a kiadások színvonalát; 

A meghatározó befolyásoló tényezők alakulásától függően az Egyesület gazdálkodási stratégiájában 
megfogalmazható taktikai lépések kényszereinek oldaláról többváltozós válaszintézkedések 
várhatóak. 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. A területi elven szerveződő GTE önszerveződéses szervezeti 
egységek nem rendelkeznek jogi önállósággal, nem gazdálkodhatnak elkülönülten az Egyesület 
egészétől, hiszen a törvényesen bejegyzett jogi személy és adóalany a Gépipari Tudományos 
Egyesület. A GTE területi szervezetei sajátos helyi körülmények között a teljes tudásközösséget képvi- 

                                                 
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 R oadmap 
 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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selő „Egyesület” által megfogalmazott „Jövőkép”, „Küldetési Nyilatkozat”, „Értékrend” és „Stratégiai 
célok” mellett működhetnek, miközben ezek a közös elvek, már nem csak a rövid- távon, de a közép- 
és hosszú- távon is megadják a közös cselekvés irányvonalát. 
 
 
2. Stratégiánk 
 
2.1  A magyarországi gépipar jöv őképe és kutatás fejlesztési stratégiája 
A GTE szakértői által feldolgozott gépipari jövőkép szcenáriók alapján megfogalmazott „vízió” a ma-
gyarországi 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 kielégítésé-

re, a platform résztvevői felé fontos nemzetközi trendinformációkkal  és tanácsadással  tudunk 
szolgálni. Elérhetővé tesszük a más országok, más szakterületű Nemzeti Technológiai Platfor-
mok 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, bizto-
sítva 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, ame-
lyekre valamennyi érdekelt felet meghívunk, bele értve az ipari nagyvállalati, kis- és középválla-
lati szektort, az állami, szakpolitikai döntéshozókat, az akadémiai, felsőoktatási tudományos, ku-
tató és fejlesztő kulcsembereket. A GTE szakmakultúrát hordozó, missziót betöltő szakfolyóiratait 
a tájékoztatás szolgálatába állítjuk, folyóiratainkat a platform valamennyi tagjához eljuttatjuk.  

 
2.2 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  meglév ő K+F és oktatási  infrastruktúra  bevonása az általunk képvi-

selt 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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2.3 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 kihasználá-

sát; 
• a törvények  és rendeletek valamint szabályzók  következetes betartását és hatékony 

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

 
2.4 A GTE közös „vízióra” épül ő „Küldetési Nyilatkozata”, „Jöv ő képe”, az 

Egyesület által megfogalmazott „stratégiai célok” 
 
A GTE egyesületi ”stratégiai céljai”, „Küldetési Nyilatkozata”, „Jövőképe”, „Értékrendje” és 
„Etikai Kódexe”, valamint a MANUFUTURE-HU NTP „víziója” közös. Ezeket a 
dokumentumokat a tagság a GÉPIPAR c. újságból folyamatosan, naprakészen 
megismerhette, Az alapításának hatvanötödik éves „vasjubileumára” készülő GTE és a hozzá 
kötődő un. Jogi Tagvállalatokat is magába foglaló, a magyarországi gépipar „jövőképét”, 
„kutatás-fejlesztési stratégiáját” és annak „megvalósítási utitervét” kidolgozó MANUFUTURE-
HU Nemzeti Technológiai Platform közös „Küldetési Nyilatkozata”:  

 
A GTE alapvet ő stratégiai céljai  között az első az a küldetési nyilatkozatában megfogalmazott 

gondolat, hogy az egyesület  legyen tagjai és a szolgáltatásait igénybe vev ő partnerei szá-
mára vonzó, és nélkülözhetetlen, abban, hogy valame nnyiünk 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 dö ntéshozók, 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 tudom ányokban, képviseli tagjait és 
szakterületét a magyar és nemzetközi szakmai életbe n. A szakmai tudásközösségek 
továbbfejlesztése, a társadalmilag felhalmozott tud ásbázis nemzeti hasznosítása. 
 

A GTE által megfogalmazott egyesületi stratégiai cé lok:  
A.) Széles kör ű szakember- és tudásbázis kialakítása , folyamatos gyarapítása és m űköd-

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

B.) Vonzó szolgáltatások  és lehet őségek tagjaink számára, a szervezet fejlesztése, a tag-
létszám 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.      
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2.5 A GTE célja szerinti közhasznú m űködési területe, és a magyarországi 

gépipart reprezentáló Nemzeti Technológiai Platform  szakmai 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 
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! 
 
2.6 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)   
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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) 
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 ) 

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        
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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) 
„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!  
 
2.7  „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: 
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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.  
 

2.8 „Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes 
gyártórendszerek” m űködtetése az els ő számú prioritás 
2. prioritás ����„Változtatásokra és a kooperatív együttm űködésre képes 

gyártórendszerek” m űködtetése a prioritás, ezek támogatása kerülhet a 
nemzeti technológiai platform céljaként megjelölésr e:  

A változtatásra való képesség  fejlesztése magába foglalja: 
• az egyes gyártási folyamatok gyártóeszközeinek  (gép-, készülék-, szerszám-, mé-

rőrendszer ) 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 változta-

tást; 
• az üzem méreteiben, logisztikai  szervezésében  megmutatkozó változtatást; 
• 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  korszerű-

sítésében 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 megte-

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

 
2.9 „Tovább kell lépni a versenyképes fenntartható gyártás (CSM) megvaló-

sítása 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 magasabb 
hozzáadott értéket eredményez ő, 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  
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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 
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  szóösz-
szetételekkel 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  
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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.  

 
2.10 „Képesség szempontjából legyen a magyarországi  gyártás technológiai 

tekintetben, a világ iparának „méretes szabósága” 
4. prioritás ����„…Képesség szempontjából legyen a magyarországi gyá rtás technológiai 

tekintetben, 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 
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 minden 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 adaptivitásukat . 
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Küldetésünk megvalósítása érdekében  stratégiai célkitűzésünk a GTE-nek egy az egész országra 
kiterjedő szervezettségben, gazdaságosan működtethető infrastruktúrával rendelkező, a társadalmi és 
gazdasági igények kielégítésében aktív szerepet vállaló, hatékonyan működő szervezetté formálása, 
melynek felépítését a „2011. évi civil törvényben” foglaltaknak megfelelően, a közhasznúságot is 
kifejezően kell kialakítanunk. 
 
3. A GTE kiemelést érdeml ő alapvet ő tevékenységei  
 
Szövetségi politikánk: 
A Gépipari Tudományos Egyesület szükségét látja annak, hogy az egymástól elkülönült szakmai 
tudományos szervezetek egy nemzeti összefogást vállaló, közös fellépést biztosító, 
ernyőszervezetben végezzék tagjaik és a gépipari vállalatok érdekeinek megfelelő, az egész magyar 
társadalom számára összehangolt tevékenységüket. Ezt a természetes szövetséget csak történelmi 
előzményekre, közös gyakorlatra és azonos erkölcsi-, etikai- alapokra építve tudjuk elképzelni. A 
Gépipari Tudományos Egyesület számára a szövetséget érdekközösség és értékközösség jelenti.  
Az értékközösséget a mi értelmezésünkben a tudásközösségekben megfogalmazott azonos 
jövőképre épülő vízió, és a küldetési nyilatkozatok hasonlósága, az értékrend erkölcsi és etikai 
egymásnak megfelelése, és a stratégiai célkitűzések összefonódó kapcsolati hálózatának 
működtetésében rejlő érdekszövetség jelenti. Következés képen a szövetséges társak 
megválasztásában, nem elsősorban a műszaki- és természettudományi tevékenység deklarálása, 
hanem inkább a szervezetek azon képességeire –az un. „magkompetenciáikra”– irányuló megfontolás 
dominál, amelyek megkülönböztetik őket versenytársaiktól, és hogy a velük való közös fellépés tartós 
versenyelőny forrásává válhat. Ennek tisztázására a szervezetek egymás irányában kezdeményezett 
kölcsönös auditálása ad lehetőséget, amelynek során választ kapunk arra a kérdésre, hogyan lehet a 
szervezeten belül a hasznos tudást megszerezni és továbbadni? 
 
Mivel a szövetség a tudományos alapokon nyugvó, az elkülönült szakmai ismereteken túlmutató, 
interdiszciplináris vagy multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező, meglévő tudásközösségek olyan 
együttműködését jelenti, amelyekben az ember a szervezet speciális er őforrása , aki fizikai és 
szellemi tevékenysége révén értéket termel, továbbá nem tulajdona az őt foglalkoztató cégnek, 
következés képpen felkészültsége, munkavégző képessége, jártassága tartósan befolyásolja a 
szervezeti célok megvalósulását. A szövetség szervezeteinek tagjai lokális döntéseket hoznak, 
ezáltal a szervezeti teljesítményt növelhetik, ugyanakkor tudásukat, felkészültségüket globális úton 
szerzik, vagyis ezen az erkölcsi alapon, a teljeskörű egyesületi demokrácia gyakorlásával, úgy is 
dönthetnek, hogy kiválnak az egyik vagy másik szervezetből, és a továbbiakban más 
tudásközösségek érdekeit támogatják. Mivel a szövetkező szervezetek egyetlen megújuló 
erőforrása az ember, tevékenységük vezérfonala: az információ szerzés, a hasznos tudás 
összegyűjtése, a hasznos tudás alkalmazása, tudás leltár készítése, tudástár létesítése, tudásáramlás 
biztosítása és folyamatos elemzése, tudás térkép összállítása, a tudás vizualizálása, a kulcsemberek 
kiválasztása, kinevelése és szerepeltetése, a múltra történő hiteles emlékezés, hagyomány 
teremtése, a hagyományok egymásra építése, az utódok munkájának egymásra utalása, mindebből jó 
példát és erőt merítve, a jövőbe előremutatóan úgy építkezni, hogy a felmutatott példát követve, a 
szervezetek jövendő nemzedéke képes legyen a tudásközösség értékeit tovább vinni és fejleszteni.  
 
Jelenleg a Gépipari Tudományos Egyesület a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége, a MTESZ tagegyesülete. 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. A Szövetség minden más szervezettől független 
szakmai szolgáltató civil szövetségi szervezet. Tagszervezetei önkéntesen vállalják a szövetséget és 
tagdíjat fizetnek. 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Gépipari Tudományos Egyesület a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetségének, mint önálló jogi személy a tagja. Ezen a jogi alapon 
az egyesület, képviselőjén keresztül vesz részt a Szövetségi Tanács munkájában. Erre az egyesületi 
törvény és a képviseleti demokrácia elvei jelentenek felhatalmazást. A területi MTESZ-ek nem önálló  
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jogi személyek, a helyi szövetségi tanácsok nem a képviseleti demokrácia fórumai, mivel kreált 
szervezetei a MTESZ-nek, és nem rendelkeznek tagsággal. A helyi GTE területi szervezetek szintén  
nem önálló jogi személyek, nem rendelkeznek önálló képviseleti jogosultsággal az egyesületen kívül, 
választott vezetőiknek csak a GTE-en belül van, az őket delegáló tagság által adott felhatalmazás 
alapján képviseleti joguk, amit az Egyesület Küldöttközgyűlésén gyakorolhatnak. A GTE, az 
előzőekben indokolt jogértelmezés alapján, a 2007. évi küldöttközgyűlési határozatával (lásd: 03./ 
06./2007. (06.05.) GTE-OE Határozat ) megerősítve: nem ad és azóta sem adott felhatalmazást 
semelyik területi tisztségviselőjének, hogy a GTE területi szervezete nevében, bármilyen képviseleti 
jogot gyakoroljon akármelyik területi MTESZ szövetségi szervezetben. A GTE nem csatlakozott és 
nem küldött delegáltat egyetlen MTESZ területi szervezetbe sem, az azokban a helyi közösségek által 
tisztségre választott GTE tagok, csak saját személyükben vállaltak szerepet, az Egyesület nevében 
nem kaptak felhatalmazást, jogilag nem képviselik a Gépipari Tudományos Egyesületet. A GTE ott 
tarja szükségesnek a MTESZ területi szervezeteinek a helyi műszaki értelmiséget összefogó 
munkáját, ahol nincs működőképes létszámú helyi GTE szervezet, vagy a társegyesületek is 
szórványban létezve úgy bomlanak szét, mint oldott kéve. Az itt bemutatott gondolatok igazolására 
idézzük a szövegben említett határozatot: 
 „…  03./ 06./2007. (06.05.) GTE-OE Határozat: 

  03-02 Az elnökség felülvizsgálta a területi MTESZ  szervezetek megalakításával kapcsola-
tos, alapszabály módosítási kérdésekben képviselt k orábbi álláspontját:  
− továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy mivel  egyetlen területi szerveze-

tünk sem önálló jogi személyiség ű, így egyetlen területi szervezet vezet ője sem 
rendelkezik képviseleti demokrácia elvei szerint fe lhatalmazással, hogy a GTE 
nevében nyilatkozzon (lásd: GÉPIPAR 2007. februári szám). 

Szavazás:  I:9 N:0 T:0 
− ugyanakkor kijelentjük, hogy közhasznú státuszából adódóan a MTESZ 

köznyilvános, bármely szervezeti ülésén bárki érdek lődő részt vehet, ezért 
meghagyva a helyi szervezetek érdekei szerinti dönt és jogát a területnek, a GTE 
nem jelöli meg azokat a területi vezet ő személyiségeket, akik együttm űködési 
céllal és ebb ől adódóan, az őket delegáló egyesületi tagoknak beszámolási 
kötelezettséggel, (de nem az egyesület legális képv iseletében), részt vehetnek 
ugyan a megalakítandó területi MTESZ-ek munkájában,  

− de nem szavazhatnak a képviseleti demokrácia elvei szerint a GTE nevében. 
Szavazás:  I:9 N:0 T:0 

a jelenlévők egyhangú egyetértésével  elfogadva .    …” 
 
A GTE kétoldalú együttműködésre kész a MTESZ minden olyan tagegyesületével, amelyek 
szakmailag rokon, interdiszciplináris szakterületeket és tudásbázist művelnek, pl.: EOQ-MNB; GTTSZ; 
HTE; KTE; MAE; MATE; METE; MÉTE; OMBKE, OPAKVI; PNYITE; SZVT; TMTE; stb. 
 
A GTE további szövetségre törekszik minden olyan szakmai szervezettel, amely a FEANI értékrendjét 
elismeri, és ésszerű szakmai kompromisszummal, egymás érdekeinek érdeksérülése nélküli 
együttműködésre képes. Ilyen potenciális szövetséget jelentő szakmai szervezetek pl.: MSZT, NAT, 
MMK; MMA; MHtE; HKVSZ; MASZ; stb. Hasonló kölcsönösen előnyös együttműködést látunk 
lehetségesnek más érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel és alapítványokkal, némelyekkel 
együttműködési szerződéses alapon, mint pl.: BKIK; BZAE; FUVOSZ; IPOSZ; Innovációs Szövetség; 
IFKA; MAGOSZ; MEGOSZ; stb. 
 
Értékrendünk: 
A GTE elismerve a FEANI „Etikai Kódexét” és a MTESZ deklarált értékrendjét, azt hazánk 
Alaptörvényének alapelveire építve: az ember méltósága, a közjó szolgálata és a szakmai munka 
becsülete határozza meg. Alapértéknek és a gépiparban tevékenykedő mérnökök, technikusok, 
közgazdászok, menedzserek által megvalósítandó feladatnak, elérendő célnak 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. 
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A GTE alapszabályában megfogalmazott saját célja szerinti tevékenysége során és az általa 
önkéntesen felvállalt szövetségeiben, demokratikusan, nyitottan, átláthatóan működik, célja a 
hatékony, eredményes és feddhetetlen tevékenység. Az Egyesület tagjai és a vele szövetséges 
tagegyesületek olyan szakmai egyesületek és területi szervezetek, amelyek valós munkavégzéssel 
értéket képviselnek, értéket teremtenek és adnak át. Minden más szervezettel alkotott szövetségének 
és tagegyesületi kapcsolatának alapja a kölcsönös elismerés, megbecsülés és tisztelet. 
 
Küldetésünk: 
Küldetési nyilatkozata alapján a GTE a magyar iparhoz, különösen a gépiparhoz kötődő mérnökök, 
technikusok, közgazdászok, jogászok, egészségügyi-, pedagógiai- és kulturális- értelmiségiek, 
valamint a menedzserek 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 részt vállal a vele szövetséges tagegyesületek által közösen megfogalmazott együttes 
küldetésben, amelynek kinyilvánított célja: 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. 
Kezdeményez, ajánlást készít és eljár 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 az általa felvállalható javaslattevő, megfigyelői, ellenőrző, 
véleményezői és esetenkénti végrehajtói szerepkörökben. Küldetésünk fontos eleme a hazánk 
állampolgárai fenntartható életminőségének a javítása, a tudásközösségek rendelkezésére álló 
eszközökkel. 
 
A GTE célja szerinti sajátos alapvet ő tevékenységei:  
 
Az egyesület alapszabályában rögzített cél szerinti  közhasznú 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, tanács-
kozások szervezése.  

-  a környezetvédelmi  tevékenység;  
-  a nemzetközi tevékenység  (pl. hazánk képviselete nemzetközi szervezetekben, részvétel 

nemzetközi tudományos konferenciákon, azok szervezése, ipari, kulturális, baráti és cserekap-
csolatok szervezése, azokban történő részvétel),  

-  a szakmai, gazdasági érdek-képviseleti  tevékenység (szakmai és gazdasági érdek-
képviselet, -érvényesítés, -védelem), jogvéd ő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fo-
gyasztói jogvédelem),  

-  közérdekű műszaki, szakmai, tudományos, oktatási és gazdasági ügyekben jogszabályok,  elő-
írások és szabványok megalkotását kezdeményezi, azok megalkotásban részt vesz, illetve 
ilyeneket véleményez; 

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

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

lyeztetve. 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, szaklap- és könyvkiadói tevékenység). 
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A GTE társadalmi elismertségét és hasznosságát mega lapozó tevékenységei:   
Az Egyesület alapvető feladata: a műszaki haladás és a közjó szolgálata, ezen belül  

• a társadalommal kapcsolatos tevékenységek: 
• a felsőoktatással és a szakképzéssel kapcsolatos tevékenységek: 
• a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 
• a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységek 
• az önkormányzatokkal és az államigazgatással kapcsolatos tevékenységek 

 
A társadalommal kapcsolatos tevékenységek:  

� a nemzetgazdaság, ezen belül a gépipar fejlesztésének elősegítése érdekében szűkebb 
értelmezésben a gépészmérnöki, tágabb értelmezésben a műszaki-természettudományos 
kultúra széleskörű terjesztése; 

A fels őoktatással és a szakképzéssel kapcsolatos tevékenys égek: 
� a társadalom hosszabb távú, biztos gazdasági alapokon nyugvó anyagi jövőjének 

megteremtése érdekében, a hozzáadott értéket termelő munka elismertetése, a szakképzés 
szakmai színvonalának növelésével ; 

� a társadalom jövőjének megalapozása érdekében a felsőoktatás  fontosságának 
tudatosításával, megfelelő elismertetéséért és támogatásáért kifejtett nyomatékos fellépés; 

� a nemzetgazdaság, ezen belül a gépipar fejlesztésének elősegítése érdekében a 
felsőoktatásban és a kutatás-fejlesztésben a természettudományi- és mérnöki (m űszaki) 
tudományok  oktatásának és művelésének, valamint kutatási infrastruktúrájának előtérbe 
helyezése; 

A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 
� a nemzetgazdaság, ezen belül a gépipar 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 hatékony elősegítése; 

� Erőfeszítések az alkalmazott kutatások és a technológiai fejlesztése k előnyben 
részesítéséért, különös tekintettel a műszaki-természettudományos felsőoktatási 
intézményekben; 

A min őségüggyel kapcsolatos tevékenységek 
� A nemzetgazdaság, ezen belül a gépipar hatékonyságának fejlesztése érdekében 

közreműködik a korszerű értékteremtő minőségügy nemzeti szint ű szabályozási 
rendszerének  kialakításában, kidolgozásában, és hatékony működtetésében; 

� Erőfeszítést tesz a Nemzeti Minőségi Díj rendszere megfelelő feltételek melletti, megfelelő 
színvonalon történő újraélesztéséért; 

� A nemzetgazdaság hatékonyságának, ezen belül a gépipar fejlődésének elősegítése 
érdekében minden lehetőséget felhasznál az Európai Unió szakmai jogi szabályozási 
rendszerének  jobb megismertetésére, széleskörű terjesztésére és elősegíti annak hatékony 
alkalmazását a gazdasági életben. 

Az önkormányzatokkal és az államigazgatással kapcso latos tevékenységek  
A szervezet minden képességével és lehetséges társadalmi eszközével támogatja a társadalmi-
szakmai tudományos és a szűkebb értelemben vett műszaki-természettudományos szempontok 
érvényesítését: 
� a gazdaság és a társadalom fejlődését elősegítő jogalkotásban;  
� a nemzetgazdaság és ezen belül a gépipar fejlesztésének fontos elemeként, a rendelkezésre 

álló pénzügyi erőforrások hatékony elosztásában és felhasználásában, a pályázati 
rendszerek  fejlesztésében és hatékony célja szerinti működtetésében. 
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4. A megújuló GTE aktivitásainak növelése  
 
Az Egyesület fennmaradását biztosító egyesületi gazdálkodás területén, sebességváltásra és 
szemléletváltásra van szükség  valamennyi szakosztálynál és a területi szervezetnél! A tennivalók 
felsorolásában az Elnökség szerepe nyilván nem kétséges. A GTE Országos Elnökség gazdasági 
monitoringgal foglalkozó napirendjei értelemszerűen a mérlegelés, az előre látás, a gazdálkodás- 
politikai stratégia elengedhetetlen döntési kényszerét várják el az Egyesület legfelsőbb szinttű 
választott vezetői testületének tagjaitól. A GTE feltételezett társadalmi rangjához és súlyához illő, 
nagyobb projektek elnyerése, (pl.: NFÜ-MAG K+F+I projektek; EU pályázatok; nemzetközi 
szervezetek konferenciáinak hazai megszervezése), mint azt a korábbi eredményes példák (pl.: 
MANUFUTURE; REMAKE; EAEC, FISITA, vagy IIW; stb.) is mutatják, továbbá a hazai szakmai 
közélet köznyilvános, társadalmi elismertséget kiváltó megszervezése, ennek megfelelő színvonalú 
PR eszközökkel történő életben tartása és felelős szolgálata; a szakmai tudásközösségek 
működtetése és a tudásközösségek konferenciáinak, tanfolyamainak, szaklapjainak hatékony és 
eredményes kínálata, a GTE kompetenciájába tartozó szakterületeken a mérnöktovábbképzés 
mesterkurzusainak megszervezése, az Egyesületben felhalmozott ismeretek „tudás akadémiai” 
formában való átadása, a szakmai tudásközösségek továbbfejlesztése, a társadalmilag felhalmozott 
tudásbázis nemzeti hasznosítása. lehet a GTE, mint nonprofit, közhasznú szervezetként működő, jogi 
személy, jövőbeli egyedüli kibontakozási lehetősége. 
 
Szervezeteinknek szakítaniuk kell a stacioner, láts zat önfenntartó, ambíció nélküli tervezéssel 
és gazdálkodással. Vajon hosszabb távon fenntartható-e: a „…mi tagságunk elöregedett, zömmel 
nyugdíjasokból áll, mi nem tudunk bevételes tevékenységet végezni…”, tartalmú kifogással történő 
eleve elzárkózás, minden az alapszabályban definiált, az egyesület célja szerinti gazdálkodási 
lehetőségtől, hovatovább, ha ez 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? Meddig nézhetjük karba tett kézzel, 
hogy Vas-; Zala-; Somogy-; Baranya-; Csongrád- Szolnok-; Nógrád-; Komárom-Esztergom-; Fejér-; 
megyékben gyakorlatilag megszűnjön az egyesületi élet, hogy a létező tagság helyett, csak az Elnök 
vagy a Titkár személyének, a korábbi időkből származó ismertsége jelezze a GTE területi 
szervezetét? Másrészről abban is állást kell foglalnunk, hogy elhatárolódjunk-e: a „…mi csak a 
tudománynak élünk…” álca mögé rejtőző olyan semmittevéstől, (mint pl.: a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Mérnöki Kamara, vagy az egyetemi-, főiskolai- tanszékek értelemszerűen adódó 
szakmai produktumaira, mint un. „GTE-tevékenységekre” való, „…itt is – ott is elszámolunk vele…” 
kényelmes lehivatkozásoktól), a társadalmi kihívásokra nem reagáló, szakmailag belterjes, 
gazdaságilag intakt magatartástól? Szakítanunk kell-e az egyéni érdekeltség olyan mértékű 
elfajulásával, hogy eredetileg az egyesülethez kötődő konferenciák, tanfolyamok kiszervezésével, 
más, az Egyesületen kívüli szervezetekhez történő átjátszásával, anyagi hátrányt okozzanak az 
Egyesületnek? Sajnos erre vonatkozóan az utóbbi években, több konkrét tényt lehet megállapítani 
(pl.: „Emelőgép” tanfolyamok; „Munkavédelmi” tanfolyamok; „Roncsolásmentes anyagvizsgálatok” 
tanfolyamok; „Építőipari gépek” konferenciák; „Pneumatika-Hidraulika” konferenciák; „Szerszámok-
szerszámanyagok” konferenciák; „Szerszámgépek” konferenciák; „Karbantartó” konferenciák; 
„Gépipari hőkezelő napok” konferenciák; „Erősített szálú műanyagok” konferencia; „Mechanoplast” 
konferencia; stb.) Megengedhető-e továbbra is az egyesületi lét lényegének feladását jelentő, a 
kialakult helyzet elfogadásával való megalkuvó, megfutamodó magatartás? Vajon elfogadható-e, hogy 
egy-egy GTE szervezet éveken át ne szervezzen tagjai számára továbbképzést, ne szervezze meg a 
tudásközösség konferenciáját, ne szolgálja az érdekeltségi körébe tartozó vállalatok innovációs-, 
kutatás-, fejlesztési- igényeinek kielégítése céljából szükséges, a kompetenciájukba tartozó szakértői 
megbízások teljesítését, hogy a területi GTE vezetők ne tartsanak naprakész kapcsolatot valamennyi, 
a területileg illetőségükbe tartozó gépipari vállalattal, hogy végezhessen olyan fiatal mérnök, aki nem 
ismeri a GTE-tagság nagyszerűségét? Szeretnénk, ha köztudottá válna, 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.   
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Ahhoz, hogy a GTE betölthesse a gépipar területén jövőképében, értékrendjében, küldetésében és 
stratégiájában felvázolt célja szerinti feladatait, továbbá hatékonyan és sikerrel teljesítse az ország 
gazdasági, kulturális és oktatási területein az európai uniós, az országos, és országon belüli regionális 
fejlesztési koncepciók létrehozásában, valamint azok megvalósításában általa felvállalható 
javaslattevő, megfigyelői, ellenőrző, véleményezői és esetenkénti végrehajtói szerepkört, az 
egyesület szakmai szervezeteinek és a jelenlegi ter ületi szervezeteknek, az el őterjesztett 
jövőképen alapuló Cselekvési Program, egyesületi elképz elések ismeretében át kell 
gondolniuk, és meg kell fogalmazniuk tevékenységi t erületük legfontosabb alapvetéseit.  Ezek 
birtokában válik meggyőzően dokumentálhatóvá a szövetséges társak, az önkormányzati és 
regionális szervek felé, hogy az Egyesületre, valamint az általa felvállalt szövetségre, milyen területen, 
milyen egymásra épül ő tevékenységi körökben lehet megbízható partnerként  számítani, akár 
innovatív megbízásos szerződésen alapuló szakértőként, akár kutatás-fejlesztési pályázati formában. 
Csak olyan Szakosztály, Klub, Fórum, vagy Területi szervezet képezhet erős alkotóelemet az 
Egyesület testében, illetve a szövetségi rendszer hálózati szövetében, amely nem csak nevében 
létezik, hanem valós munkavégzéssel értéket képvise l és ad át.  
 
Nagyon fontos követelmény, hogy mind az Egyesületnek, mind a Szakosztályoknak, mind a Területi 
szervezeteknek, hogy akár a MTESZ honlapjának mintájára, naprakész, vonzó és jól áttekinthető 
honlapjuk vagy szerkeszthető linkjük legyen, amelyeken tevékenységük nyomon követhető. A GTE 
www.gteportal.eu  honlapja felületül szolgál annak a kompetencia jegyzékre épül ő tudásleltárnak 
és tudástárnak, amelynek tudástérképét az Egyesület  szervezetei formálják és töltenek fel 
tudásközösségeik naprakész és jöv őbe mutató tudásbázisaként.   
 
A tagegyesületek és a MTESZ szövetségi kapcsolatának alapja a kölcsönös elismerés , 
megbecsülés és tisztelet kell, hogy legyen . A tagegyesületi szakmai- és területi- szervezeti 
tagoknak, a MTESZ területi szövetségeibe tömörült szervezeteknek és a MTESZ vezetőinek egyaránt 
érezniük kell, hogy a Szövetség együtt többre képes, mint a szövetséget alkotó egyesületek és 
szerveződések alkotó erejének puszta összegzése, vagyis ily módon válik képessé jelentős 
értéktöbblet előállítására. Ebből adódóan a MTESZ a Szövetségbe tömörült műszaki értelmiség 
önbecsülése visszaadásnak jövőbeli ígéretes eszközévé is formálódhat. A GTE pedig felvállalva a 
múlt örökségét, a hagyományokat egymásra építve, az utódok munkáját a jelenben egymással 
összekötve, Egyesületünk és mérnök társadalmunk jövőbeni elismerésének, szebb jövőbe vetett hitét, 
reményét hivatott táplálni. 
 
A MTESZ megismert véleménye szerint a Szövetség a szakmai szervezeteinek (egyesületeknek), 
illetve területi szervezeteinek munkájához az alábbi területeken és módokon tud saját már eddig is 
kialakított képességeikhez mérten, lényeges többletet nyújtani:  
• az önkormányzati és kormányzati szervek felé történő képviselet, 
• az egyesületek munkájának összefogása, összehangolása, szakmai fórumok és rendezvények 

szervezése, beleértve a szakterületi konferenciákat is, 
• kapcsolatfelvétel az illetékes kamarákkal annak érdekében, hogy eredményes együttműködés 

legyen kialakítható, 
• a szakértői és tanácsadói akkreditáció megszerzése az arra igényt tartó egyesületek számára, 
• a mérnöki szakmai továbbképzések szervezésére szóló akkreditált jogosultság biztosítása  
• a szakember képzés fejlesztése, lehetőség szerint az akkreditációs jogosultság birtokában. 
• a tagegyesületek számára jogosultság biztosítása a K+F programokban történő együtt- és 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 kétoldalú kapcsolattartás. 
Megvizsgálandó, hogy ebben hogyan kívánnak a GTE szakmai- és területi- szervez eti bekapcso-
lódni vagy résztvenni? Van-e szüksége a megújuló GT E-nek ezekre a Szövetség által kínált 
aktivitásokra?    
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A gazdálkodás megújításának alapvet ő célja:  
A tagdíjakból és támogatásokból élő nonprofit, közhasznú tudományos egyesület un. „működési célú 
bevételei” nem fedezik az alapszabályában rögzített célszerinti tevékenységi körében kifejtendő 
tevékenységek „működési költségeit”, ezért a GTE bevételes tevékenységek végzésére kényszerül, 
amelyek egyenlegét a „célszerinti tevékenységek” forráshiányának visszapótlására kell fordítsa. A 
„hatékony, átlátható gazdálkodás ”, eléréséhez a következő tevékenységeket hajtjuk végre: 

� a GTE 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 alapvet ő célja:  
a „hatékony, átlátható gazdálkodás” megvalósításához szükséges a célja szerinti tevékenységi 
körökben, a hatékony szakmai m űködési rendszer  kialakítása és fenntartása, amelynek eléréséhez 
az alábbi tevékenységeket kell végre hajtani: 

� a pályázati tevékenység fejlesztése, közös pályázatok készítésének vállalása; 
� a szakmai megbízásos szakértői munkák megszerzésének és marketing rendszerének 

fejlesztése; 
� a szakképzésben és a felnőttképzésben való közreműködői tevékenységünk erősítése; 
� az ipari vállalatokkal való kapcsolattartás kialakítása, illetve fejlesztése; 
� szakértői és tanácsadói kredit alapú minősítő rendszer kidolgozása és működtetése; 
� a PR tevékenység (honlap, hírlevél, sajtófigyelés) fejlesztése; 
� a marketing tevékenység korszerűsítése; 
� elektronikus iktatási, információs és levelezési rendszerek létrehozása és működtetése. 

A szakmai tevékenységek  fejlesztésének  alapvet ő célja:  
az Egyesület szakmai szervezetei, területi szervezetei az alapszabályban megfogalmazott célja 
szerinti tevékenységi körökben végzett szakmai munkájuk színvonalának növelése céljából, a 
szervezeten belüil hasznos tudás megszerezése és továbbadása érdekében kifejtett tevékenységét, 
az alábbi működési keretrendszerben javasolunk áttekinteni: 

� a legújabb szakmai eredmények gyűjtése, tárolása és szétosztása;  
(tudásközösségek, tudásbázis, tudástár) 

� a legfontosabb szakmai rendezvények figyelése és a partnerek tájékoztatása; (konferencia- 
és rendezvényszervezés) 

� szakmai tájékoztatók, oktatások tartása; (oktatási profil, mérnöktovábbképzés) 
� szakmai megbeszélések és viták rendezése, műhelymunkák;  

(fórumok, szakosztályi rendezvények, szakértői munkák) 
� nemzetközi szakmai rendezvények szervezése;  

(nemzetközi tagság, nemzetközi kongresszusok-, konferenciák- szervezése) 
A szakmai tevékenységek  hatékony  megvalósításának  érdekében  az alábbi közéleti 
tevékenységek szükségesek:  

� a GTE által vállalható állami feladatok felkutatása, megpályázása és végrehajtása; 
� kormányzati, önkormányzati és hatósági tervezetek és jelentések szakmai véleményezése; 
� lobbi szerű közreműködés az országgyűlési és önkormányzati bizottságok munkájában; 
� az egyes tárcák programjainak véleményezése és végrehajtása; 
� közös rendezvények a szakmai kultúra fejlesztése, a szomszédos szakterületek szinergikus 

kapcsolatának összehangolása érdekében; 
� a műszaki és természettudományos örökség szellemi- és tárgyi- védelme, megőrzése; 
� a tudományközi kapcsolatok ápolása; 
� a magyar szakmai nyelv fejlesztése és védelme. 

 
A GTE jöv őképe, értékrendje, küldetési nyilatkozata, stratégi ai célkit űzései  világosak és 
mindenki számára követhető iránymutatást adnak az elkövetkezendőkben végrehajtandó és 
végrehajtható feladatokról. Bárki, aki részt kíván venni a közös munkában, részletes és minden 
cselekvési területre kiterjedő útmutatást kaphatott az eddig elemzett elvárásokról és lehetőségekről. 
Az Egyesület szervezeti formái változtathatóak, de a közös út az elhatározott stratégiai irányvonal. Az 
egyesületi demokrácia azt jelenti, hogy mindenki számára demokratikusan adott a közös cselekvési 
program megfogalmazásában való részvétel lehetősége és annak elfogadása, vagy elvetése, de ha 
már döntöttünk az Egyesület szervezetein, tagjain múlik annak végrehajtása. A demokrácia arra is 
lehetőséget ad, hogy aki nem kíván ezen az úton járni, az dönthet a kiválás lehetőségéről. 
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5. A GTE szervezeteinek tagsága és azok összetétele  
 
Területi szervezetek: 

Kód Területi szervezet neve 
Rendes  

tag 
Ifjúsági  

tag 

Nyugdíjasok Összes 
tagság  70 év  

alatt 
70 év 
felett 

Nyugdíjas  
összesen 

OO2 Baranya m. Szervezet     1 4 5 5 

OO4 Békés m. Szervezet 6 2 24 29 53 61 

OO5 Borsod m. Szervezet 25 9 9 11 20 54 

OO9 Hajdú-Bihar m. Szervezet 22 2 39 36 75 99 

O15 Szabolcs-Szatmár m. Szerv. 20 2 5 8 13 35 

O17 Tolna m. Szervezet 9   8 1 9 18 

O19 Veszprém m. Szervezet 3 1 2 2 4 8 

O21 Esztergomi Szervezet 0 0 2 4 6 6 

O24 Soproni Szervezet 7 0 7 10 17 24 

O25 Csepeli Szervezet 6 0 16 33 49 55 

O27 MOL Százhalombattai Szerv. 25 2 11 2 13 40 

O31 Bajai Szervezet 3 0 5 5 10 13 

O32 Ceglédi Szervezet 0 0 2 3 5 5 

O34 Egri Szervezet 7 6 4 5 9 22 

O36 Győri Szervezet 7 3 13 8 21 31 

O37 Hódmezővásárhelyi Szervezet 1 0 0 1 1 2 

O38 Jászberényi Szervezet 2 0 1 2 3 5 

O40 Kecskeméti Szervezet 1 0 2 2 4 5 

O41 Mosonmagyaróvári Szervezet 21 3 4 2 6 30 

O47 Tatabányai Szervezet 3 0 2 0 2 5 

O49 Zalaegerszegi Szervezet 1 0 1 0 1 2 

 Terület összesen:  169 30 158 168 326 525 

 GTE össszes:  427 109 321 520 841 1379 

 Terület százalékosan:  39,57% 27,52% 49,22% 32,30% 38,76% 38,07% 
 

A GTE jelenlegi  taglétszáma  1379 fő fizető tag, 21 területi  szervezet és 29 szakosztályi  
szervezet szerepel a nyilvántartásban. A területen a tagság 38,07%-a él, a szakosztályokhoz a tagság 
61,92%-a tartozik. A GTE tagjai közül a munkaképes korú rendes tagság 30,96%-ot képvisel, kb. a 
tagság 1/3-a. Az ifjúsági tagok 7,904%-ot tesznek ki, míg a nyugdíjas réteg 60,98%. Ezen belül a 70 
év alatti nyugdíjasok 38,16%-ot, a 70 év feletti szépkorúak 61,83%-ot képviselnek. Tehát rendkívül 
kedvezőtlenné vált a GTE korösszetétele. A nyugdíjas réteg a munkaképes korú tagság kétszeresét 
teszi ki, míg az ifjúsági tagság nincs a teljes tagság egy tizede sem. A szépkorúak teszik ki a tagság 
közel 2/3-át!  

A területi szervezetek  (akik az összlétszám 38,07%-át teszik ki) összetételében: 39,57% a 
munkaképes korú rendes tagság, 27,52% az ifjúsági és 38,76% a nyugdíjas, amelyek 49,22%-a 70 év 
alatti és 32,30% a 70 év feletti. A szakosztályok  a létszám 61,92%-át teszik ki, a munkaképes korú 
rendes tagság 60,42% a tevékenykedik szakosztályokban, egyébként ők jelentik a szakosztályi tagság 
30,21%-át. Az ifjúkorúak a szakosztályi létszám 9,25%-a, a szakosztályokban tevékenykedő az 
ifjúsági tagok adják a GTE ifjúsági rétegének 72,47%-át. A szakosztályokhoz tartozik a nyugdíjasok 
61,23%-a, közülük a 70 év alatti nyugdíjas a nyugdíjasok 50,77%-a, a szakosztályi tagok 19,08%-a, 
míg a 70 év feletti szépkorúak jelentik a szakosztályi tagok 41,21%-át. az összes 70 év feletti GTE tag 
67,69%-a, a szakosztályokhoz tartozó szépkorú.    
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Szakosztályi szervezetek: 

Kód Szakosztály neve Rendes  
tag 

Ifjúsági  
tag 

Nyugdíjasok Összes 
tagság 70 év  

alatt 
70 év 
felett 

Összesen  

059 Szabvány Klub   1   1 

061 Anyagmozgatási Szakosztály 14 1 11 15 26 41 

062 Anyagvizsgáló Szakosztály 7 0 9 17 26 33 

063 Áramlástechnikai Szakosztály 8 0 1 10 11 19 

066 Energia- és Vegyiparigép Szakoszt 0 0 1 14 15 15 

067 Élelmiszer- és H űtőgép Szakosztály 2 0 5 16 21 23 

068 Építőgép szakosztály 6 0 4 9 13 19 

069 Forgácsolási Szakosztály 1 0 1 3 4 5 

071 Gépjárm ű Szakosztály 20 35 16 24 40 95 

072 Gördül őanyag Szakosztály 8 3 4 21 25 36 

075 Hajó- és úszómunkagép Szakoszt. 0 0 0 4 4 4 

076 Háztartási Gépek Szakosztály 28 5 8 5 13 46 

077 Hegesztési Szakosztály 60 6 24 22 46 112 

078 Hőkezelő Szakosztály 5 0 6 9 15 20 

079 Ipargazdasági Szakosztály 1 0 2 14 16 17 

080 Karbantartási Szakosztály 3 0 3 7 10 13 

081 Képlékenyalakítási Szakosztály 3 0 2 8 10 13 

082 Konstrukciós Szakosztály 9 1 2 10 12 22 

083 Korróziós Szakosztály 10 0 14 25 39 49 

084 Mezőgép Szakosztály 10 0 2 13 15 25 

085 Ipari Min őségügyi Klub 0 0 2 11 13 13 

087 Műanyag Szakosztály 18 5 7 24 31 54 

088 Repülőgép Szakosztály 4 0 1 14 15 19 

091 Tribológiai Szakosztály 4 0 1 0 1 5 

092 Tűzvédelmi Szakosztály 8   12 4 16 24 

093 Hidraulika- Pneumatika Szakoszt.     1 3 4 4 

094 Gyártási Rendszerek Szakosztály 25 22 19 48 67 114 

097 Mechatronika Szakosztály 2 1 3 1 4 7 

098 Tisztítástechnológiai Klub 2 0 2 1 3 5 

  Szakosztályok összesen:  258 79 163 352 515 854 

 Terület összesen:  169 30 158 168 326 525 

        

 Szakosztályok százalékosan:  60,42% 72,47% 50,77% 67,69% 61,23% 61,92% 

  GTE össszesítés:  427 109 321 520 841 1379 

  GTE százalékosan:  30,96% 7,904% 38,16% 61,83% 60,98% 1379 

 
A szakosztályi szervezetek  száma 29. Közülük 7 taglétszáma nem éri el az önálló szerveződésű 
szervezeti egységektől elvárható minimum 10 fős létszámot: (Szabvány Klub, Forgácsolási-, Hajó- 
és úszómunkagép-, Tribológiai-, Hidraulika-pneumati ka-, Mechatronika-, Tisztítástechnológiai 
Klub ), a többi 22 szakmai szervezet taglétszám tekintetében működőképes.   
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A GTE szakmai szervezeteinek
hogy ne ürüljenek ki szakmakultúrák a Gépipari Tudományos Egyesületb
jegyzéken  alapuló tudástérkép alapján szervez
szervezetfejlesztés további tartalék
 
A tudásközösségi szemlélet ű újraszervez
pozíciójukat, ugyanakkor a szakmakultúra meg
működő szerveződések is új értelmet és szerepkört kaphatnak. Ebben a tekintet
önszerveződéses szervezeti egységek minimális létszámmegkötése feloldható, aminek eredménye 
képen a kritikusan szemlélt 7 szakmai szervezeti egység sorsa is újra gondolható. A szakosztályi 
integráció gondolata pedig felerő
együtt többre képesek, mint az 
puszta összegzése, vagyis ily módon válik képessé jelent
tevékenységében értéktöbblet elő
 
A területi szervezetek  közül 9 szervezet taglétszáma nem éri el az önálló szervez
megengedett létszámküszöbét. Ezek közül 
7 pedig városi szervezet, közülük (Esztergom 
csak 6-5-5 fővel szerepel a listánkon, további 
Hódmezővásárhely 2) összesen 
 
Magyarország régiói: 
Magyarország hét tervezési- statisztikai régióra osztását
törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. 
rópa Uniós statisztikai alapon (NUTS) 
mány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006
hiányzott a szükséges országgyű
 

 

  

                                                 
6  [ 6. ] WIKIPEDIA „Magyarország régiói”

www.wikipedia.hu/
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A GTE szakmai szervezeteinek  integrációs modellje  megoldhatja majd azt a szervezési problémát, 
hogy ne ürüljenek ki szakmakultúrák a Gépipari Tudományos Egyesületből, és 

tudástérkép alapján szervez ődő szakosztályi rekonstrukció a
tartalék ául szolgálhat.   

ű újraszervez ődésben  a szakosztályok megtarthatják korábban kivívott 
akmakultúra megőrzése érdekében a korábban csak szakbizottságként 

dések is új értelmet és szerepkört kaphatnak. Ebben a tekintet
déses szervezeti egységek minimális létszámmegkötése feloldható, aminek eredménye 

usan szemlélt 7 szakmai szervezeti egység sorsa is újra gondolható. A szakosztályi 
integráció gondolata pedig felerősödik azzal a megfontolással, hogy az integrált tudásközösségek

 összefogást alkotó szakosztályok és szerveződések alkotó erejének 
puszta összegzése, vagyis ily módon válik képessé jelentős tudásbázis gyarapodására és 

értéktöbblet előállítására. 

szervezet taglétszáma nem éri el az önálló szervező
megengedett létszámküszöbét. Ezek közül 2 megyei szervezet (Baranya– 5 és Veszprém

pedig városi szervezet, közülük (Esztergom 6; Cegléd 5; Jászberény 5; Kecskemét 
vel szerepel a listánkon, további 2 városi szervezet (Zalaegerszeg 

) összesen 2-2 taggal rendelkezik. 

statisztikai régióra osztását  1999-ben végezték el az 1999. évi XCII. 
törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás els

statisztikai alapon (NUTS) [ 6.] 6 nyugvó támogatási rendszere miatt jött létre. Bár a ko
egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006

hiányzott a szükséges országgyűlési támogatottsága. 

Magyarország régiói 
 

 
„Magyarország régiói” 
www.wikipedia.hu/wikipedia.org/wiki/ Magyarország régiói 
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megoldhatja majd azt a szervezési problémát, 
ől, és a kompetencia 

szakosztályi rekonstrukció a 

megtarthatják korábban kivívott 
rzése érdekében a korábban csak szakbizottságként 

dések is új értelmet és szerepkört kaphatnak. Ebben a tekintetben az 
déses szervezeti egységek minimális létszámmegkötése feloldható, aminek eredménye 

usan szemlélt 7 szakmai szervezeti egység sorsa is újra gondolható. A szakosztályi 
integrált tudásközösségek  

ődések alkotó erejének 
tudásbázis gyarapodására és 

szervezet taglétszáma nem éri el az önálló szerveződésű szervezetek 
és Veszprém– 8). a többi 

; Kecskemét 5; Tatabánya 5;)  
rosi szervezet (Zalaegerszeg 2 és 

ben végezték el az 1999. évi XCII. 
A régiós felosztás elsősorban az Eu-

nyugvó támogatási rendszere miatt jött létre. Bár a kor-
egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek 
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A tervezési-statisztikai régió: 
 

Régió neve:  Megyék:  Megyei jogú városok:  

Észak-
Magyarország 

Borsod-Abaúj-Zemplén,  
Heves, Nógrád Miskolc, Eger, Salgótarján 

Észak-Alföld 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok,Szabolcs-Szatmár-Bereg Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza, Jászberény 

Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Kecskemét, Békéscsaba,Szeged, Hódmezővásárhely 

Közép-
Magyarország Pest, Budapest főváros Érd 

Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, 
Fejér,Veszprém Tatabánya, Székesfehérvár,Dunaújváros,Veszprém 

Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely, 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa 

Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna Pécs, Kaposvár, Szekszárd 

 
Eurorégiók: 
A következő eurorégiókhoz tartoznak magyarországi területek: 
� Kárpátok eurorégió:  Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-

Nagykun-Szolnok,  Heves megyék  
� Nyugat-Pannónia eurorégió:  Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala 
� Duna-Dráva-Száva:  Baranya 
� Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT):  Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok 
� Ister-Granum Eurorégió: Esztergom vonzáskörzetébe eső települések  

   (Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest megyék és a Nyitrai kerület területéről) 
 
Az eurórégiók tekintetében  még szerencsés helyzetben van az Egyesület, valamennyi eurórégióban 
van működő GTE területi szervezet, azonban a létszámstabilizáció itt is szükséges! 
 
A tervezési statisztikai közigazgatási régiók tekin tetében  már vitatható az Egyesület szervezeti 
diszpergáltsága. Kellő taglétszám hiányában már korábban megszüntettük a Vas– és a Somogy– 
megyei szervezeteinket és nincs szervezetünk Székesfehérváron és Dunaújvárosban sem, sőt 
Szegeden, Szolnokon is hasonló okok miatt, már korábban szűntek meg szervezeteink. A GTE egész 
országra kiterjedő területi szervezettségét 12 kellő létszámú szervezetünkkel (Békés-, Borsod-, Hajdú-
Bihar-, Szabolcs-Szatmár-, Tolna-, Sopron, Csepel, Százhalombatta, Baja, Eger, Győr, 
Mosonmagyaróvár) még ugyan fenn lehetne tartani, azonban a 19 közigazgatási megyéből már csak 
5 megyei szervezetünk maradna. A 7 közigazgatási régióban a GTE működő szervezeteinek jelenléte: 

NYDT Soproni, Győri, Mosonmagyaróvári 
DDT Tolna-megyei (Szekszárdi),  
KDT Százhalombattai; Veszprémi; 
KMO Budapesti (Szakosztályok), Csepeli, 
DA Békés-megyei (Békéscsabai, Orosházai, Gyulai, Szarvasi), Bajai, 
ÉMO Borsod-megyei (Miskolci), Egri, 
ÉA Szabolcs-Szatmár-megyei (Nyíregyházai), Hajdú-Bihar-megyei (Debreceni), 

Jászberényi (Háztartási Gépek Szakosztály); 
Sajátos szerepet kap az egyetlen vidéken működő szakosztályunk, a Háztartási Gépek Szakosztálya, 
mivel egyben a Jászberényi GTE szervezetet is képviseli. A Dél-Dunántúlon szervezet hiányában, már 
alig állja meg a helyét a regionális szervezettség! Legalább a megyei jogú városokban kell legyenek 
városi szervezeteink a megnevezett országrészekben! Ezért a létszámstabilizáció és új területek 
feltárása, akár jogi tagvállalatokként, akár városi szervezetekként való beszervezése feltétlenül 
szükséges. Helyre kell állítanunk a GTE szervezeti jelenlétét a megyei jogú városokban: (ÉMO: 
Miskolc, Eger, Salgótarján  / ÉA:  Debrecen, Szolnok,  Nyíregyháza / DA:  Kecskemét, Békéscsaba, 
Szeged, Hódmez ővásárhely  / KMO:  Budapest főváros, Csepel, Érd / KDT:  Tatabánya, 
Székesfehérvár, Dunaújváros,  Veszprém / NYDT: Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron,Szombathely, 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa  / DDT: Pécs, Kaposvár, Szekszárd ). A 11 város nevének felsorolása is 
jelzi, hogy hatalmas munka előtt állunk!      
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6. A megújuló GTE tervezett szervezeti felépítése 
 
A GTE bázisát egyrészt a szakmai szervezetek képezik, amelyek szakemberei a megfelelő 
szaktudás és ezzel kapcsolatos tapasztalatok letéteményesei, másrészt a túlnyomórészt különböző 
szakterületeket képviselő tagokból álló területi szervezetek  alkotják, amelyek innovatív módon 
reagálnak az adott régióban felmerült gazdasági, oktatási és társadalmi kérdések megoldására, és 
szoros kapcsolatot ápolnak a szakmai tudást reprezentáló szakosztályokkal. Több területi 
szervezetünkben a szakmai kompetenciák szerinti helyi szakosztályok, illetve vállalati szervezetek 
működnek. A GTE szervezettségének harmadik oszlopa a Jogi Tagvállalatok  rendszere. 
 
A megújuló GTE szakmai-tudományos bázisát  a szakosztályokban tevékenykedő szakmai 
tudásközösségek jelentik. A tudásközösségi szemlélet ű újraszervez ődésben  a megfelelő 
taglétszámmal működő szakosztályok megerősíthetik korábban kivívott pozíciójukat, ugyanakkor a 
szakmakultúrák megőrzése érdekében lehetőséget kell adnunk a kritikus szervezeti létszám alatti 
tudásközösségeknek, hogy a kompetenciájuknak megfelelő szakterületen tudásközösségük 
megjelölésével önálló szervezeti egységet hozzanak létre létszámkorlátozás nélkül. Ennek értelmében 
a korábban csak szakbizottságként működő szerveződések is új értelmet és szerepkört kaphatnak. 
Mindezzel párhuzamosan az azonos szakmakultúrát művelők számára lehetőséget kell adnunk arra, 
hogy a GTE által még szervezett formában nem művelt új szakterületeken, vagy korábban valamilyen 
indokkal felhagyott és most megújított szakterületeken is kialakulhassanak tudásközösségek. Minden 
szervezeti egység számára a GTE érvényben lévő Önszerveződésű Szervezetek Működésének 
Ügyrendje szolgál támpontul, a létszámkorlát nyilvánvaló feloldásával. Természetesen megnyílik a 
lehetőség arra is, hogy a szakmai szervezeti egységek, az általuk tudástérképpel indokolt érvekkel, 
integrált tudásközösségeket hozzanak létre. A szövetkezésnek, az egyesülésnek, a szétválásnak, az 
újjáalakulásnak a szervezeti egységek taggyűlésein született és az érintett tagok egyetértését igazoló 
aláírásokkal alátámasztott írásos levelek, jegyzőkönyvek az alapfeltételei, amelyeket az Országos 
Elnökség hagy jóvá. 
 
A megújuló GTE területi szervezetei számára az első szükséges lépés területi identitásuk 
tisztázása. Tudnunk kell, hogy fenn kívánják-e tartani megyei státuszukat ? Amennyiben valamelyik 
területi szervezet taggyűlése nem kíván a továbbiakban megyei szerepkört betölteni, meg kell adnunk 
a lehetőséget arra, hogy székhelyük szerinti városi szervezetekké  alakuljanak, A területi 
szerveződésnek ugyanis a helyiség, a lokalitás az alapja. El kell érnünk, hogy legalább a megyei jogú 
városokban legyenek városi szervezeteink, helyre kell állítanunk a GTE szervezeti jelenlétét a megyei 
jogú városokban. Ha valamelyik közigazgatási tervezési-statisztikai régióban vannak működő 
területi szervezeteink, a helyi tagság érdekérvényesítése érdekében, bármely városi-, vagy megyei- 
szervezetünk kérheti a GTE kompetens regionális szervezetévé  minősítését. Ilyen esetben az 
érintett országrészben tevékenykedő valamennyi területi szervezetünk egyetértése szükséges a 
kompetencia megadásához. Regionális szervezet létrehozása nem kényszer, ha a megyei jogú 
városokban tevékenykedő, egyesületi szempontból egyenlő státuszú városi szervezetek ezt nem 
igénylik, és nem szenvednek ebből eredően hátrányt, a regionális koordinációt  is megszervezehetik 
helyi kezdeményezéssel, önszervez ődéses alapon . A GTE korábban megszerzett megyei szervezeti 
státusza a regionalitás tekintetében értelemszerűen prioritást élvez .  
 
A megújuló GTE Kompetencia Jegyzéke tekinthető az Egyesület tudásközösségi szemléletű 
újraszerveződésben annak a tudástérképnek,  amelynek alapján a szakmakultúrák megőrzése és 
továbbfejlődése érdekében az Egyesület tagjai, a kompetenciájuknak megfelelő szakterületen, 
tudásközösségük megjelölésével önálló szervezeti egységet működtethetnek, vagy hozhatnak létre. 
Egy-egy szakosztályt alkotó tudásközösségbe  az adott szakterületet művelő, azonos 
kompetenciával rendelkező GTE-tagok tartoznak. Számukra az első számú kompetencia 
nyilvánvalóan a szakosztályi tagságra történ ő regisztrációval vagy új tag esetén, a tagfelvétellel 
minden kétséget kizáróan, a megfelelő fő kompetenciába történ ő besorolással megoldódik. A 
szakosztályi névsor egyben a szakosztállyal azonos megnevezésű kompetencia jegyzékkel 
megegyezik A  területi szervezetek  szoros kapcsolatot ápolnak a szakmai tudást reprezentáló 
szakosztályokkal. Tagjaik kompetenciáját azonban a területi hovatartozás még evidensen nem tükrözi. 
Ezért valamennyi, területi szervezetben regisztrált tagunktól kérjük a saját maga által választott un. 
főkompetencia és a további specifikált kompetenciáina k megadását.  A tag kompetenciája az a 
szakmai terület, amelyhez saját véleménye szerint ért és amit művel! Ezzel az adatszolgáltatással tel- 
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jessé tudjuk tenni a GTE kompetencia jegyzékének főkompetenciák szerinti összeállítását. Ha tagjaink 
önmagukat több szakterület hozzáértő mérnökének, fejlesztő-kutatójának, közgazdászának, 
jogászának, szakoktató pedagógusának, egészségügyi szakértőjének, vagy menedzserének tartják, 
úgy ezen kompetenciák további részletes specifikálásával adják meg specifikált kompetenciáik 
kiegészít ő jegyzékét.  A GTE tagjainak hozzáértési szakterületeit összegező Kompetencia Jegyzéke 
képezi az Egyesület tudásközösségeinek tudástérképét. 
 
A megújuló GTE Jogi Tagvállalati rendszere   
A GTE Országos Elnöksége a jövőben, a Jogi Tagvállalati Rendszert szervezeti működésének alapja-
ként tekinti, mivel véleménye szerint a GTE-nek azonosulnia kell a létét jelentő magyarországi gépipa-
ri vállalatok, és a vállalatoknál alkalmazottként dolgozó egyesületi tagok, valamint a GTE tagvállalatai 
által követendő iparpolitikai célokkal és szakmai cselekvési magatartással.  
 
Ennek érdekében a „Szakosztályi rendszer integrációs modelljével” és a „Területi szervezeti rendszer 
új működési modelljével” párhuzamosan a „Jogi Tagvállalati rendszer fejlesztési modelljét” is egységes 
elvek alapján, összehangolva kívánja kialakítani. 
 
A GTE szakosztályai és 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, 
de nem hoztak létre hatékony önkormányzati, illetve államigazgatási kapcsolatokat a kiemelkedően 
közhasznú feladatok és a megfelelő pozíció elérése érdekében sem. 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 a volt elnök vagy a titkár személyének, a 
korábbi időkből származó ismertsége utal a GTE szervezetére. 
 
Ezért főként a fehér foltokként jelentkező nagyvárosokba települt vezető gépipari és mechatronikai 
gyártócégekkel kell új kapcsolatot kialakítanunk, gyökeret ereszteni úgy, hogy egyrészt a 
vállalatvezetők oldaláról keltjük fel az igényt az Egyesület szakmai tudásközösségeinek 
szolgáltatásaira, másrészt a szakmai szervezetek vegyék fel a kapcsolatot az általuk szakmailag 
ismert és elismert helyi szakemberekkel. A GTE Jogi Tagvállalati Vezetők Fóruma jelentheti azt az első 
találkozást, amelyet követnie kell a kompetens szakosztályok intenzív tagtoborzó marketing- és 
propaganda tevékenységének. Mivel éppen a szakosztályok ismerik azokat a szakembereket, akiknek 
megnyerése az Egyesület számára fontos és létkérdés, az egyesületi tudásközösségeknek kell a 
kompetenciájukhoz tartozó szakembereket a területi vezetőkkel összefogva megnyerniük. Érjük el, 
hogy valamennyi megyei jogú városunkban legyenek legalább városi szervezeteink, az ott működő 
gépipari vállalatok pedig váljanak az Egyesület jogi tagvállalataivá! 
 
Így megkeresendő pl.: 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, Érd, 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 kellene, 
hogy ajánljanak és rendszeresen felkeressenek.  
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A megújuló GTE Országos Elnöksége jóváhagyásával az egyesület reszortos alelnökei  munkájuk 
koordinálása érdekében bizottságokat hozhatnak létre . Így az egyes szakmai tevékenységeket az 
alábbi bizottságok hangolják össze az Országos Elnökség döntésenek előkészítésére: 
� Alapszabály és Ügyrendi Bizottság  a Technikai Alelnök vezetésével  (Igaz) 
� Gazdasági Bizottság    a Költségvetési Alelnök vezetésével (Bognár) 
� Ifjúsági Fórum     az Ifjúsági Ügyek Alelnöke vezetésével (Fülep) 
� Jogi Tagvállalati Fórum   a Jogi Tagvállalati Alelnök vezetésével (Lukáts) 
� Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága  a reszortért felelős Főtitkár vezetésével (Borbás) 
� Oktatási Bizottság    az Oktatási Alelnök vezetésével     (Gremsperger) 
� PR és Sajtó Bizottság    a PR Alelnök vezetésével  (Falk) 
� Rendezvény Bizottság   a Stratégiai Alelnök vezetésével  (Voith) 
� Senior Fórum     az Időskorúak ügyéért felelős Alelnök  (Bognár) 
� Szakértői Kompetencia Bizottság  az üggyel megbízott FEB elnök vezeti (Wein) 
� Tanulmányutak Bizottság   a Tanulmányutakért felelős Alelnök ( Lesnyák ) 
� Területi Szervezetek és Régiók Bizottsága a Regionális ügyek Alelnöke vezetésével (Székely) 
� Tudományos és Technikatörténeti Bizottság a Tudományos Alelnök vezetésével (Bánky) 
� Országos Titkári Tanácskozás   a Főtitkár vezetésével   (Borbás) 
� Elnöki Tanácsadó Testület   az Elnök irányításával   (Takáts) 

 
A GTE-vel együttműködő intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás céljából a 
közeljövőben, az alábbi tervezett szervezeti egységek felállítása válhat szükségessé: 

� Innovációs és pályázati Bizottság     (Dr. Haidegger) 
� Környezetügyi Bizottság      (Dr. Nemes Katalin) 
� Közszolgálati és Szociális Bizottság    (Dr. Bognár) 
� Minőségügyi Bizottság      (Tóth Tihamér) 
� Munkavédelmi, Biztonságtechnikai és Kockázatkezelési Bizottság (Cseri Pál) 
� Szabványügyi Fórum      (Bárdos Dóra) 

Ezeknek a szervezeti egységeknek a vezetésével az OE az arra alkalmas GTE tagok közül kérhet fel, 
vagy bízhat meg vezetőt, meghatározott időre.  
 
Sajátos szerepet szán az egyesület legfelső választott testülete a társelnököknek: 

� Iparpolitikai ügyekben számítunk Takács János tiszteletbeli társelnök együttműködésére 
� Szervezetfejlesztési kérdésekben Dr. Matolcsy Mátyás társelnök útmutatásit várjuk. 
 

A civil törvénynek megfelelő, eddigiekben vázolt szervezeti felépítésen túlmenően újra kellene 
gondolni a GTE-ben eddig is formálisan létező tanácsadói és tanácskozói rendszert, pl.: az Elnöki 
Tanácsadói Testület és az Országos Titkári Tanács rendszerét is, annak érdekében, hogy a felsorolt 
feladatok szervezését minél hatékonyabban lehessen koordinálni a szakosztályok, a területi 
szervezetek, a jogi tagvállalatok és az Egyesület választott legfelső 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. 
 
 
7. A GTE megújításának intézkedési terve 
 
A GTE Országos Elnöksége  2012. szeptemberi ülésén „A GTE Jövőképéből Eredő Egyesületi 
Stratégiai Cselekvési Programot” fogadott el. (lásd: 03/ 09/2012. (09.11.) sz. GTE OE Határozat). A 
GTE Országos Elnökség áttekintette és elemezte a GTE XLIII. 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 végrehajtani, amelynek főbb mérföldköveit az őszi-téli hónapok kibővített Országos 
Elnökségi üléseire ütemezte: 
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Október hónapban át kell tekinteni: 

� A GTE Területi Szervezeteinek új működési modelljét  
⇒ előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 

� A GTE Jogi Tagvállalati Rendszer fejlesztési modelljét. 
⇒ előkészíti: Lukáts Ákos jogi tagvállalatokért felelős alelnök 

� A GTE Oktatási rendszerének hatékony működtetési modelljét. 
⇒ előkészíti: Dr. Gremsperger Géza oktatási alelnök 

November hónapban át kell tekinteni 
� A GTE Szakmai Szervezeteinek Integrációs modelljét 

⇒ előkészíti: Dr. Borbás Lajos főtitkár 
� A GTE Ifjúsági Fórumának működtetési modelljét 

⇒ előkészíti: Dr. Fülep Tímea ifjúsági alelnök 
� A GTE Rendezvényszervező tevékenységét  

⇒ előkészíti: Dr. Voith András rendezvényekért felelős alelnök 
� A GTE OTT működtetési rendszerének modellje 

⇒ előkészíti: Dr. Bognár Zoltán szervezetfejlesztési alelnök 
December hónapban át kell tekinteni 

� A GTE 2013. évi gazdálkodási előirányzatát, ezzel együtt gazdálkodási rendszerét  
⇒ előkészíti: Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató 

� A GTE „Kompetencia Jegyzék” működtetési modelljét 
⇒ előkészíti: Wein Ádám FEB-elnök 

� A. GTE PR tevékenységét és szaklapjainak helyzetét 
⇒ előkészíti: Falk György PR - alelnök 

� Az Egyesület célja szerinti és vállalkozási tevékenységeinek helyzetét 
⇒ előkészíti: Dr. Igaz Jenő technikai alelnök 

A napirendek sorozatban való előkészítéséért felelős: Dr. Borbás Lajos (főtitkár) 
Az egyes kibővített Elnökségi Ülések által elfogadott ajánlások alapján fel kell készülni a következő évi 
Küldöttközgyűlésre. A GTE Országos Elnöksége meg kell vizsgálja azon kérdések hatását az 
Egyesületre, amelyek a MTESZ megújításának kapcsán a szövetség vezető testületeiben merültek fel 
és megvalósításukra a MTESZ Országos Elnöksége intézkedési tervet dolgozott ki: 
 
A MTESZ-en belül várható 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 
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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 intéz kedések 

� Kérni az egyesületeket, hogy három kérdésre (röviden: címlista, tevékenység, rendezvények) 
a válaszokat adják meg (eddig az EOQ-MNB, GTE, OPAKVI, SZTE adott ilyent). 

� 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 szerepl őktől 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. (A GTE megfelelő 
reprezentálásával!) 

 
02/11/2012/ (11.20.) számú GTE OE Határozati javasl at 
 A GTE SZAKOSZTÁLYI SZERVEZETEINEK INTEGRÁCIÓS MODE LLJÉRŐL 

A GTE Országos Elnöksége a „Szakosztályi rendszer i ntegrációs modelljével” 
párhuzamosan a „Jogi Tagvállalati rendszer fejleszt ési modelljével” a „Területi 
szervezeti rendszer új m űködési modelljét” is egységes elvek alapján, 
összehangolva kívánja kialakítani. 
A GTE Országos Elnöksége támogatja, hogy a jöv őben 

„Szakosztályi rendszer integrációs modellje” 
1. A megújuló GTE szakmai-tudományos bázisát a szak osztályokban 

tevékenyked ő szakmai tudásközösségek jelentik.  
2. A tudásközösségi szemlélet ű újraszervez ődésben a megfelel ő 

taglétszámmal m űködő szakosztályok meger ősíthetik korábban kivívott 
pozíciójukat, ugyanakkor  

3. A szakmakultúrák meg őrzése érdekében lehet őséget kell adnunk a kritikus 
szervezeti létszám alatti tudásközösségeknek, hogy a kompetenciájuknak 
megfelel ő szakterületen tudásközösségük megjelölésével önáll ó szervezeti 
egységet hozzanak létre létszámkorlátozás nélkül.  

4. Ennek értelmében a korábban csak szakbizottságké nt működő 
szerveződések is új értelmet és szerepkört kaphatnak.  

5. Mindezzel párhuzamosan az azonos szakmakultúrát művelők számára 
lehetőséget kell adnunk arra, hogy a GTE által még szerve zett formában 
nem művelt új szakterületeken, vagy korábban valamilyen i ndokkal 
felhagyott és most megújított szakterületeken is ki alakulhassanak 
tudásközösségek.  

6. Minden szervezeti egység számára a GTE érvényben  lévő Önszervez ődésű 
Szervezetek M űködésének Ügyrendje szolgál támpontul, a létszámkor lát 
nyilvánvaló feloldásával.  
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7. Megnyílik a lehet őség arra is, hogy a szakmai szervezeti egységek, az  

általuk tudástérképpel indokolt érvekkel, integrált  tudásközösségeket 
hozzanak létre.  

8. A szövetkezésnek, az egyesülésnek, a szétválásna k, az újjáalakulásnak a 
szervezeti egységek taggy űlésein született és az érintett tagok egyetértését 
igazoló aláírásokkal alátámasztott írásos levelek, jegyzőkönyvek az 
alapfeltételei, amelyeket az Országos Elnökség hagy  jóvá. 

9. A megújuló GTE Kompetencia Jegyzéke tekinthet ő az Egyesület 
tudásközösségi szemlélet ű újraszervez ődésben annak a tudástérképnek, 
amelynek alapján a szakmakultúrák meg őrzése és továbbfejl ődése 
érdekében az Egyesület tagjai, a kompetenciájuknak megfelel ő 
szakterületen, tudásközösségük megjelölésével önáll ó szervezeti egységet 
működtethetnek, vagy hozhatnak létre.  

10. Egy-egy szakosztályt alkotó tudásközösségbe az adott szakterületet m űvelő, 
azonos kompetenciával rendelkez ő GTE-tagok tartoznak. Számukra az els ő 
számú kompetencia nyilvánvalóan a szakosztályi tags ágra történ ő 
regisztrációval vagy új tag esetén, a tagfelvételle l minden kétséget kizáróan, 
a megfelel ő fő kompetenciába történ ő besorolással megoldódik.  

11. A szakosztályi névsor egyben a szakosztállyal a zonos megnevezés ű 
kompetencia jegyzékkel megegyezik Kívánatos, hogy a  területi szervezetek 
szoros kapcsolatot ápoljanak a szakmai tudást repre zentáló 
szakosztályokkal. Tagjaik kompetenciáját azonban a területi hovatartozás 
még evidensen nem tükrözi. Ezért valamennyi, terüle ti szervezetben 
regisztrált tagunktól kérjük a saját maga által vál asztott un. f őkompetencia 
és a további specifikált kompetenciáinak megadását.  A tag kompetenciája az 
a szakmai terület, amelyhez saját véleménye szerint  ért és amit m űvel!  

12. Ha tagjaink önmagukat több szakterület hozzáért ő mérnökének, fejleszt ő-
kutatójának, közgazdászának, jogászának, szakoktató  pedagógusának, 
egészségügyi szakért őjének, vagy menedzserének tartják, úgy ezen 
kompetenciák további részletes specifikálásával adj ák meg specifikált 
kompetenciáik kiegészít ő jegyzékét.  

13. A GTE tagjainak hozzáértési szakterületeit össz egező Kompetencia 
Jegyzéke képezi az Egyesület tudásközösségeinek tud ástérképét. 

„Területi szervezeti rendszer új m űködési modellje” 
14. A GTE Területi Szervezeteinek szervezési alapjá t a lokalitás, a „helyiség” jel-

lemezze; 
15. A GTE Területi Szervezeti rendszer területi elh elyezkedésének korrekcióját 

azzal, hogy valamennyi megyei jogú településen legy en működő GTE Városi 
Szervezet; 

16. A GTE Területi Szervezeteinek rendszerében lehe tőséget adunk a tervezési 
és statisztikai régiók megfelel ő képviseletére; 

17. A GTE Területi Szervezeteinek fokozott képvisel etét az Országos Elnökség-
ben reszortos Alelnök kijelölésével; 

18. A GTE Területi Szervezeteinek tagságától elvárj a, hogy egyéni szakmai 
kompetenciáik megjelölésével támogassák a GTE Kompe tencia Jegyzéké-
nek rendszerszemlélet ű felülvizsgálatát, ezzel megteremtve a szakmai szer -
vezetek és a területi szervezetek együttm űködésének átláthatóságát; 

19. A GTE Területi Szervezetei rendszerének, az Int egrált  Szakosztályi rendszer 
modelljének és a GTE Jogi Tagvállalati rendszerének  összehangolását, az 
egyesületi munka alapjának kívánjuk megjelölni; 

A feladatok koordinálása a „F őtitkár”, végrehajtása a „Tudományos Alelnök”, a 
„Regionális ügyek Alelnökének” és a „Jogi Tagvállal ati Alelnöknek” a felel őségi 
és hatásköre 

Szavazás: a jelenlévők egyhangú/többségi  egyetértésével  elfogadva .  
(I::…; N:…; T:…. ); 


