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Tisztelt Tagtársunk! 
 
Mindenekelőtt, szeretnénk a GTE Országos Elnöksége nevében kellem es Karácsonyi Ünnepeket 
és eredményekben gazdag boldog Új Esztend őt kívánni Egyesületünk valamennyi Tagjának! 
 
Valószínűleg mindenki előtt ismeretes, hogy GTE alapszabályának (27) paragrafusa, amely az 
egyesületi rendes tagok kötelezettségeit szabályozza, úgy rendelkezik, hogy a rendes tagsággal járó 
kötelezettség:  „… 

f.) a tagdíj minden évben március 31-i határid őre egy összegben történ ő befizetése ;   …”  
Az egyesületi tagdíjakat korábban legalább három évenként valorizáltuk. Utoljára a 2012. éves 
Küldöttközgyűlésen állapítottunk meg új tagdíjakat. A megváltoztatott tagdíjakat a GTE XLIII. 
Küldöttközgyűlése 2012.04.21.-én a 2012. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg, az új 
Alapszabály részeként, egyhangú szavazással hagyta jóvá. A GTE Országos Elnöksége 2012. 12.11.-
i ülésén, alapos megfontolást követően úgy döntött, hogy az alapszabályban kapott felhatalmazás 
ellenére, nem él az infláció-követ ő tagdíjemelés jogával és a korábban megállapított 5600,- Ft 
rendes tagdíjat nem emeli,  az eddigi 2000,- Ft -os nyugdíjas és fjúsági tagdíjtételt nem 
változtatja,  a  ma is érvényes 700,- Ft -os  regisztrálási díj is változatlan marad.  Emlékeztetőül 
összefoglalnánk az érvényes GTE egyéni tagdíj-kategóriákat:  
         Tagdíj: 

a.) a GTE (rendes) tagdíja:    ⇒⇒⇒⇒ 5600,- Ft/év 
(amely egy szakmai és egy területi szervezethez való tartozást regisztrál!) 

b.) az első után minden további szervezetben (kompetenciához köt ődően) 
a kívánt regisztrálás szervezetenkénti díja:  ⇒⇒⇒⇒   700,- Ft/év 

c.) ifjúsági tagdíj (28 éves korig):    ⇒⇒⇒⇒ 2000,- Ft/év 
d.) nyugdíjas tagdíj (70 éves korig):   ⇒⇒⇒⇒ 2000,- Ft/év 
e.) 70 éven felüli  tagtársaink regisztrálási díja:  ⇒⇒⇒⇒   700,- Ft/év  
 

Kérjük, hogy a mellékelt csekken, postafordultával (lehetőleg 2012. január 15-ig) szíveskedjen 
befizetni a 2013. évi tagdíj összegét . A tagdíj minél hamarabbi beérkezése segít áthidalni az új 
gazdálkodási év elején jelentkező likviditási nehézségeket. Egyben kérjük, hogy személyes 
adataiban történt esetleges változásról egyesületün ket, a tagnyilvántartás naprakészségének 
biztosítása érdekében, értesíteni szíveskedjen . 
 
2012. december 11.-i ülésének 3. sz. napirendjében megtárgyalta és megvitatta a korábbi elnökségi 
üléseken a területi-szervezeteket és a szakosztályi-szervezeteket érintő működési modellben már 
megvizsgált, a tagnyilvántartással és a szakmai kompetencia jegyzékkel összefüggő kérdéseket. A 
GTE Országos Elnöksége meger ősítette a korábbi üléseken a tárggyal kapcsolatban hozott 
határozatait: 
 
A megújuló GTE Kompetencia Jegyzéke tekinthet ő az Egyesület tudásközösségi szemlélet ű 
újraszervez ődésben annak a tudástérképnek, amelynek alapján a s zakmakultúrák meg őrzése 
és továbbfejl ődése érdekében az Egyesület tagjai, a kompetenciáju knak megfelel ő 
szakterületen, tudásközösségük megjelölésével önáll ó szervezeti egységet m űködtethetnek, 
vagy hozhatnak létre.  
 
A GTE OE a területi szervezeteinek tagságától elvár ja, hogy egyéni szakmai kompetenciáik 
megjelölésével támogassák a GTE Kompetencia Jegyzék ének rendszerszemlélet ű 
felülvizsgálatát, ezzel megteremtve a szakmai szerv ezetek és a területi szervezetek 
együttm űködésének átláthatóságát. 
 
Egy-egy szakosztályt alkotó tudásközösségbe az adott szakterületet művelő, azonos kompetenciával 
rendelkező GTE-tagok tartoznak. Számukra az első számú kompetencia nyilvánvalóan a szakosztályi 
tagságra történő regisztrációval vagy új tag esetén, a tagfelvétellel minden kétséget kizáróan, a 
megfelel ő fő kompetenciába történ ő besorolással megoldódik.  
 

Budapest, 2012.12.12. 
 
Tárgy: Tagdíjfizetés és személyes adatok 

módosítása, a kompetenciajegyzék 
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A szakosztályi névsor egyben a szakosztállyal azonos megnevezésű kompetencia jegyzékkel egyezik 
meg. Kívánatos, hogy a területi szervezetek szoros kapcsolatot ápoljanak a szakmai tudást 
reprezentáló szakosztályokkal. Tagjaik kompetenciáját azonban a területi hovatartozás még nem 
tükrözi. Ezért valamennyi, területi szervezetben regisztrál t tagunktól kérjük a saját maga által 
választott un. f őkompetencia és a további specifikált kompetenciáina k megadását. A tag 
kompetenciája az a szakmai terület, amelyhez saját véleménye szerint ért és amit m űvel!  
 
Ha tagjaink önmagukat több szakterület hozzáértő mérnökének, fejlesztő-kutatójának, 
közgazdászának, jogászának, szakoktató pedagógusának, egészségügyi szakértőjének, vagy 
menedzserének tartják, úgy ezen kompetenciák további részletes specifikálásával ad ják meg 
specifikált kompetenciáik kiegészít ő jegyzékét.  
 
A GTE tagjainak hozzáértési szakterületeit összegező Kompetencia Jegyzéke képezi az Egyesület 
tudásközösségeinek tudástérképét. A GTE Országos Elnöksége elrendeli, hogy az Egyesü let 
valamennyi tagja (a 2013. évi tagdíjfizetéssel egye temben) 2013. január 15-i határid ővel írásban 
nyilatkozzon saját kompetenciáiról. A válaszadás me gszervezését és határid őre történ ő 
lebonyolítását a szervezetek titkárainak felel ősségi körébe utalja. 
 
A kompetencia egy olyan fogalom , amiről régen beszélünk, de nem biztos, hogy mindenki ugyanazt 
gondolja róla. Ebben a felhívásban a következő definíció szerint próbáljuk a feladatokat összefoglalni: 
egy-egy GTE tag kompetenciái azon szakterületek, am elyekben szerzett tudása és jártassága 
alapján hozzáért őnek tekinti saját magát, és amelynek alapján képesnek tekinti önmagát arra, hogy 
el tudjon vállalni, külső megrendelő részére szakértést, vagy amelyben szívesen közrem űködne 
koncepciók, tanulmányok vagy szakmai feladatok kido lgozásában.  
 
Egy szakember kompetenciája ritkán határozható meg egy szakmai- vagy tudományterület 
meghatározásával. A valóban elmélyült tudás egy al-, vagy annak is al-alfejezete területében 
szerezhető meg. Az sem biztos, hogy egy-egy felkészült szakember csak egy szakmában lehet 
kompetens. Azt, hogy ki miben tartja kompetensnek magát, azt neki kell megítélni, és meghatározni. 
Természetesen minden szakmai tudásközösségnek (szakosztály, szakbizottság, területi szervezet) 
meg kell ismernie a tagjai által meghatározott kompetenciákat, és jóvá kell hagyni azokat. Úgy 
gondoljuk, minden szakmai körnek megvannak azok a nagytekintélyű tagjai, akik véleménye 
meghatározó lehet az értékítéletben. Nem tartjuk azonban helyesnek „kompetenciafelelősök” 
meghatározását, részben mert senki sem mindentudó, és nem biztos, hogy mindenkit, mindenkinek a 
tudását jól ismerjük. A kompetencia megállapításának folyamata sokat segíthet saját értékeink 
megismerésében, akcióképességünk (vagy képtelenségünk) felmérésében.  
 
A személy kompetenciáját tehát mindenkinek magának kell meghatároznia annak függvényében, 
hogy mely szakterületen tud, illetve kíván szakértőként működni. Lehet természetesen valakinek olyan 
kompetenciája, amely terület nem tartozik a GTE kompetenciakörébe (pl.: művészetek, és ezek 
eszközei, társtudományok, stb.). Azonban ezen kompetenciákat is számon tarthatjuk. Ez egyben 
módot ad arra, hogy azon barátaink is az Egyesület tagjává váljanak, akik részt vennének a GTE 
tevékenységében, vagy részt is vesznek, de nem tagok, most felülbírálhatnák eddigi álláspontjukat, és 
távolságtartó kívülmaradásukat. A kért adatszolgáltatást szíveskedjenek a mellékelt  űrlapot 
kitöltve az Egyesület címére megküldeni. Kérjük a k ompetenciák azonosításában a GTE 
www.gteportal.eu  honlapján a GTE2012/kompetencia  webhelyen található 58 kompetenciát 
figyelembe venni! 
 
A tagnyilvántartással kapcsolatban felmerülő kérdéseire készséggel ad felvilágosítást Apostolide Gabriella 
GTE (06-1)-20-20-656 -os telefonszámán, vagy a mail@gteportal.eu  internetes elérhetőségen 
A további eredményes együttműködés reményében 
             Üdvözlettel 
 
Budapest, 2012. 12. 12. 
          

       Dr. Igaz Jenő 
    ügyvezető igazgató   
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melléklet 
 
Gépipari Tudományos Egyesület                                                                       2012. 

 
Tagnyilvántartó adatlap 

 
1. Név :  

 
2. Állampolgárság: 
 

3. Előző /lánykori/ név  
 

4. Családi állapot   

5. Szül. hely, idő.  
 

6. GTE tagság kezdete: 
 

7. Lakcím:  
 

8. Telefon:  

9. Mobil:   
 

10. FAX:  

10. E-mail:  
 

11. Egyéb elérhetőség 

12. GTE szervezete/k/, szakbizottság is:  
 

 

  
 

13. GTE tisztségek 
 

 

14. Kitüntetések /GTE, egyéb/ + időpont 
 

 

15. Tagdíjfizetés: 2009   2010   2011   2012   2013   
 

 

 
 

 

16. Isk. végzettség és egyéb képzés: 
 

 

17. Munkahely neve: 
 

Munkahely címe: 

Munkahely, foglalkozás (beosztás): 
 

Munkahely Tel.: 

18. Kompetenciák: 
 

 

 
 

 

19. Megjegyzés 
 

 

 
 

 

 
A tagnyilvántartó adatlap kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy azon szereplő kompetenciajegyzékre vonatkozó 
információk köznyilvánosan megjelenhessenek a GTE honlapján 
 
 
 
Dátum:....................……………………………    ………………………………… 
                     név, aláírás 
 
 
 
 
Visszaküldendő a GTE címére! 


