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GTE  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ  A  2012. ÉVR ŐL 
 
TISZTELT TAGTÁRSAINK ÉS KÜLDÖTTEINK, KEDVES MEGHÍVO TTAK! 
 
Szokásosnál nehezebb és a működési feltételek biztonságát zavaró események 
sorozata mellett, az előző éveknél ugyan kisebb forgalom mellett, de végül is 
eredményes évet zártunk. Egyesületünk a szakmailag sikeres pályázataink teljesítése, 
de az előfinanszírozás elmaradása, a pénzforgalmunkban a tervezettől jelentős eltérést 
hozott. Az országos vezető testületek munkája, valamint tevékenységének jellege 
alkalmazkodott a feladatokhoz, a stratégiai feladatok mellett, az operatív intéznivalók is 
komplikálták teendőinket. A szervezeteink aktivitásában az egyenlőtlenségek nem 
csökkentek, ennek megfelelően a tagság fejlesztése is erős eltéréseket mutatott. 
Mint az a tagjaink és a Küldöttközgyűlés résztvevői számára is közismert, a 
demokratikusan megválasztott vezető testületek beszámolási kötelezettségét törvényi 
előírások és az Alapszabály szabályozzák. Az Egyesület közhasznú státusa erősíti e 
kötelezettséget, ezért az eredmények értékelése, a felvetődő kérdések megvitatása és 
a szükséges határozatok meghozatala a Küldöttközgyűlés fő feladata. 
 
A Gépipari Tudományos Egyesület 2013. február 19-én  Országos Elnökségi 
ülésen ünnepelte alapításának (1949. február 19.) 6 3. évfordulóját.  
Az alapítás fő irányítója Pattantyús Ábrahám Géza akadémikus, nemzetközileg 
elismert egyetemi tanár volt, aki a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Választmánya 
tisztikarának 1934-37-ig volt tagja, 1941-től három éven át volt az „Egylet” „Gépészeti, 
Gyáripari és Elektrotechnikai” Szakosztályának elnöke. A GTE alapításának fontos 
előzménye volt, hogy a második világháború alatt a fasiszta nyilas-uralom, a 
felszabadulás után pedig a kommunista hatalom egyaránt megszüntette a magyar 
mérnöktársadalmat összefogó Magyar Mérnök és Építész Egyletet. Szükség volt tehát 
egy új összefogó szervezetre, amely átveszi az időközben megszüntetett mérnök 
szakszervezetek funkcióit is. Így jött létre 1948-ban, Péter-Pál napján a MTESZ, és így 
jöhetett létre az 1949-ben megalakult Gépipari Tudományos Egyesület, amelynek 
Pattantyús Ábrahám Géza, lett az alelnöke. Történelmi fontosságú volt –és erre ma is 
emlékezni kell –, hogy a GTE alapszabály (7) paragrafusa szerint „…Az Egyesület 
alapítási éve 1949. Az Egyesület az 1867-ben alapít ott Magyar Mérnök Egylet 
(1872 óta Magyar Mérnök és Építészegyesület) hagyom ányainak örököse, és 
különösen a Gépészeti és Gyáripari Szakosztályok te vékenységének folytatója. 
…” Ezzel a GTE azon kevés műszaki és természettudományi egyesület közé tartozik, 
amely alapszabályában fogalmazza meg a múltbéli hagyományok örökségének 
felvállalását és folytatását.  
Az 1949-ben újjáalapított Gépipari Tudományos Egyesület számára a magunk mögött 
hagyott, 2012-es év a GTE szemszögéből nézve, a jogelődnek tekintettek és saját 
tagjainkra emlékezés sorozata volt.   

• Hollán Ern ő és társai által 1867-ben létrehozott Magyar Mérnök és Építész 
Egyesület III. Gépészeti és Gyáripari Szakosztályán ak, a megalakulás 145. 
éve [1.] .  

• 2012-ben volt Terplán Zénó halálának (2002. január 16.) 10. évfordulója ;  
• Csonka János születésének (1852. január 22., Szeged –1939. október 27., 

Budapest) 160. évfordulója ,  
• Bánki Donát elhunytának (1922. augusztus 1.) 90. évfordulója ,  
• Gillemot László születésének (1912.október 7.) 100. évfordulója és  
• Dr. Hatvani József (1926-1987) professzor halálának 25. évfordulója is.  
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A régi dicsőség felidézése okán emlékezni, hagyományt teremteni a mai nemzedék 
dolga, amely emlékezés nem akarja kisajátítani a múltat, ellenkezőleg, a 
hagyományokat egymásra építeni, az utódok munkáját egymásra utalni, mindebből 
Egyesületünk és mérnök társadalmunk jövőbeni elismerésének reménye táplálkozhat.  
 
Örömünkre szolgál, hogy idézhetünk „A hatvan éves METESZ jubileumi évkönyve” [1.] 
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 elmondott gondolatait: 
„…kérem a Mindenható áldását tanár, diák és társada lom e vállvetett, 
nemzetnevel ő munkájára, amely valóra váltani hivatott a legnagy obb magyar 
mérnök gróf Széchenyi István  jóslatát: „Magyarország nem volt, hanem lesz!” … 
 
Pattantyús Ábrahám Géza is vallotta, hogy a múltra visszatekinteni, és abból jó példát 
mutatva, hagyományt teremteni, a mindenkori nemzedékek elengedhetetlen feladata. 
Hiszen az emberek becsülik az állandóságot, és értéknek tekintik azt, ami régóta 
változatlan. Az emberi életben, ha boldogok akarunk lenni, meg kell találnunk az 
arányokat, a bevált értékek megőrzése és az új értékekre való nyitottság között, ezt kell 
eldöntenie magában mindenkinek saját boldogulása, és nemzeti méretekben az egész 
társadalomnak is, az ország boldogulása érdekében. 
„…Amikor kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk…”, Bánki Donát [2.] ezt 
kötötte a kényszerből távozók lelkére: „…Hazánk a közeli jövőben csak kevés számú 
mérnököt foglalkoztathat, sokan külföldön lesznek kénytelenek a jobb id őket 
bevárni, amelyek eljövetelében szent hittel kell bíznunk, amikor itthon is megélhet a 
hazának minden fia. A külföldre szoruló fiatal mérnökgenerációnak híven kell ápolni a 
magyar technikusok eddig megalapozott jó hírét és nem munkaerejének olcsó 
bérbeadásával, hanem képzettségével és tudásával ke ll boldogulását keresnie…”. 
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 gondolatait idézve [1.] : ”…m űvelt 
társadalmunk a mérnök munkáját csak romantikus vona tkozásaiban ismeri, de 
sem a technikai kutatás céljával és jelent őségével, sem a mérnöki alkotó- és 
szervező- munka lényegével, feladataival és eszközeivel nin csen tisztában. Ne 
csodálkozzunk tehát azon, hogy a mérnöki munka megb ecsülése, a fokozott 
mérnöki felel ősségtudás értékelése nem ment még át a magyar társa dalom 
vérébe…” . teljesen összecsengő következtetést vont le napjainkra vonatkozóan is. 
 
[1.] Dr. Nagy Ferenc: „A hatvan éves MTESZ jubileumi évkönyve” BETTER Kiadó, Budapest, 2008. HU 
ISBN 978-963-86233-6-2 
[2.] Dr. Nagy Ferenc:”Magyarok a természettudomány és a technika történetében II. MVSZ, MTESZ, 
MTA, BME, OMIK 1989. 
 
Pattantyús professzor az 1931. április 19-én és 20-án a III. Magyar Országos 
Mérnökkongresszuson „A mérnökök nevelése és képzése ” címmel megtartott 
előadásában kiemelte a mérnökök szervezett továbbképzésének fontosságát, amelyet 
a kongresszus elfogadott határozatában is megfogalmaztak: 
„…A Mérnökkongresszus …szükségesnek tartja a M űegyetemen továbbképz ő  
előadássorozatok és tanfolyamok szervezését és azok sz övegének m űegyetemi 
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kiadványok alakjában való id őszakos közzétételét …”, megalapozva az élethosszig 
tanulás mai követelményét. 
Nagyon sokat foglalkozott a műegyetemi oktatás módszertanával. Ebbeli felfogását a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet 1931. október 17-i szakosztályi gyűlésén tartott 
előadásában foglalta össze. Nagyon röviden: a specialisták kibocsátását segítő német 
felfogással szemben azt vallotta, hogy „…Műegyetemünk kezdettől fogva mindvégig 
kitartott a másik irányzat mellett, amely abból az elvből indul ki, hogy minden mérnöki 
részlettudásnak gyökere a mélyen megalapozott és a gyakorlat követelményeit 
mindenkor szemmel tartó elméleti kiképzés”.  Humánus szemléletét is mutatja a 
Zielinski professzortól átvett és oktatói tevékenységében mindvégig követett elv, hogy 
„…a tanár tartsa első kötelességének és legmagasabb ambíciójának az előadott 
sarkigazságok megértésére vezető legegyszerűbb és legrövidebb út keresését és 
megtalálását. ” Ars poétikája még a következő idézettel egészíthető ki: 
„…Ereszkedjék le a tanár tárgyalásának módjával hallgatóinak nívójára, és ne féltse 
emiatt előadásának tudományos nimbuszát, mert ne fedje el soha, hogy előadásának 
tudományos színvonala nem száll alább azzal, hogy őt a hallgatói megértik. …” 
Ezekkel a gondolatokkal a GTE mai tagjainak, mérnökeinek, professzorainak és 
hallgatóinak is értékrendet közvetített.  
 
Ezen gondolatok után az éves munkánkról: 
Az Egyesület Országos Elnöksége (OE)  a 2012-es esztendőben többnyire az előre 
megszabott, ütemezett beosztásban havonta ülésezett, melynek jegyzőkönyvei, 
emlékeztetői rendre elérhetők Egyesületünk Tagjai számára. Az OE tagjai munkájukat 
továbbra is szakmai munkamegosztás alapján, valamint lehetséges időkereteik szerint 
látták el. A vezető testületek munkájáról, a fontosabb Egyesületi eseményekről a fejlődő 
honlapunkon keresztül viszonylag gyorsan szerezhetnek információt tagjaink, akik ezt 
nem érik el azok érdekében, de a nyomda és postaköltségek csökkentése miatt a 
kevesebb lapszámot megjelentető, átalakulóban lévő Gépiparban számoltunk be.  
Ebben az évben a vezetők munkáját erősen lekötötte az Egyesület stabilitásának 
megőrzése. Az Egyesület jelenét meghatározó generáció megbecsülése mellett, a 
fiatalításra próbáltunk koncentrálni, amellett, hogy a működési-, technikai feltételek 
folyamatos biztosítása, a pénzügyi stabilitás megtartása az előző éveknél nagyobb 
erőfeszítéseket követelt. A kapcsolatainkban a következetességre törekedtünk, 
mindemellett aktivitásunk növelésére is lehetőségünk nyílt néhány területen. 
Az Egyesület gazdasági hátterének megteremtése a jövőben mindannyiunk részéről 
nagyobb ráfordítást, összehangoltabb munkát követel meg.  
 
Az egyesületi élet hagyományos fóruma korábban az Országos Titkári Tanácskozás 
(OTT) volt, amelyen a titkári kar, és szervezeteink Elnökeit is próbáltuk aktívabban 
bevonni az egyesületi élet irányításába. Sajnos az egynapos tanácskozások is pénzbe 
kerültek, amelynek forrásait a szűkülő egyesületi bevételes tevékenységek hiánya miatt, 
egyre nehezebb volt biztosítani. Ennek feloldása érdekében 2012-ben az aktuális 
feladataink kapcsán kértük e testületek tagjait, hogy mélyebben vegyenek részt az OE 
feladatainak megoldásában, azzal a céllal is hívtuk Őket, hogy javuljon az információ-
áramlás a tagság felé és viszont. Több OE ülésre hívtuk meg a szakmai, a területi 
szervezetek képviselőit, akik közül az aktívabbak bekapcsolódtak szervezeti életünkbe, 
de sokan nem vettek részt ebben a közös munkában. 
Stratégiánk közös építése ennek megfelelően a saját elvárásainknál lassabban halad, 
ugyanakkor a körülményekhez igazodva időről, időre ezt aktualizálnunk kell. Az 
egyesületi munka fejlesztése szakterületenként és földrajzi eloszlásban is erős 
eltéréseket mutat, úgy érzékeljük, ez nagymértékben függ az egyes vezetők okos 
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tettrekészségétől, és a tagság igényeitől, aktivitásától. A jó példák sorába a gépjármű, a 
gyártási rendszerek, a hegesztők, a háztartási gépek, a konstrukciós szakosztály 
sorolható, míg a területi szervezetek közül a csepeli, a jászberényi, a békéscsabai, a 
debreceni, az egri, mutatott nagyobb aktivitást. A szenior klub, a szabványügyi és a 
minőségügyi klub is rendszeresen aktív.  
GÉPIPAR, e-GÉPIPAR, GÉPIPAR- TT 
A GÉPIPAR nyomtatásban és a honlapon jelenik meg és a tagság széleskörű 
tájékoztatását szolgálja. Ebben jelennek meg azok a közlemények, amelyek 
közzétételére az Egyesületet törvény kötelezi. 
A GÉPIPAR az Egyesület és tagjai közti kapcsolattartás legfontosabb eszköze volt, ami 
- a címlista pontosságától függően – minden GTE taghoz és jogi tag vállalathoz eljutott. 
Az ismert gazdasági problémák miatt a lap nyomtatott változata 2012-ben csak két 
esetben jelent meg (1-2. és 3-4. összevont számok), amelyek a Közgyűlés 
előkészítését szolgálták. A tervezett harmadik szám a közgyűlési beszámolót és a 
határozatokat tartalmazta volna, de ennek kiadása elmaradt.  
Az e-GÉPIPAR: a nyomtatott GÉPIPAR korlátozott megjelenése miatt az eddig ott 
közzétett aktuális hírek, információk közreadására szolgáló, elektronikus formában 
megjelenő és a honlapról mindenki számára letölthető, havi rendszerességgel 
megjelenő lap. Jelenleg elkészült a maszk, aminek feltöltése után, várhatóan március 
elején jelenik meg az első lapszám.  
Ahhoz, hogy az e-GÉPIPAR betöltse szerepét, egyfelől szükség van a fentiekben 
érintettek együttműködésére és adatszolgáltatására, másfelől e-mail értesítést kell 
küldeni minél több GTE tagnak és jogi tag vállalatnak a megjelenésről, amihez 
elengedhetetlen az e-mail címlista frissítése, feltöltése. Ha a lap elindul és megfelelő 
színvonalra fejlődik, érdemes szélesíteni a terjesztést a potenciális tagok és az 
érdekeltségi körünkbe tartozó vállalatok felé. 
GÉPIPAR TT: a titkárok körében a honlapon terjesztett elektronikus folyóirat, amelyet 
az ügyvezető és a főtitkár szerkeszt és tesz elérhetővé a titkári címlista szerint. Célja és 
ennek megfelelő tartalma: a titkárok ellátása aktuális, a munkájukat segítő informá-
cióval. Ez idő szerint a „Titkári Tájékoztató” az egyetlen naprakész tájékoztatási forma, 
amely rendszeresen megjelenik új, az egyesületi élet legfontosabb feladatait propagáló 
információkkal, az esedékes kalendáriumi és évfordulós megemlékezésekkel.  
Honlap 
A GTE honlapja nagy változáson ment keresztül, ami a szervezeti híreket illeti. Ahhoz 
azonban, hogy a már 2005-ben meghirdetett célokat elérjük, további lépéseket kell 
tenni: 
• növelni kell a honlap látogatottságát (jelenleg mindösszesen kb. 150 jegyzett 
látogatója van); 
• naprakésznek kell lenni, beleértve a szakosztályok és területi szervezetek 
oldalait is; 
• közzé kell tenni olyan anyagokat (hírek, események, rendezvények, stb.), 
amelyek növelik a látogatottságot mind az ipari szakemberek, mind a fiatalok körében. 
 
A szaklapjaink közül a „Műanyag és Gumi”  a 2013-ban 50. évfolyamába lépett 
folyóirat 2008-tól egyre nehezebb körülmények között, de a GTE mindenkori anyagi 
elvárásait teljesítve, a résztvevők kiemelkedő teljesítményének köszönhetően, 
sikeresen működik. A szakmai színvonalon túlmenően pozitívan értékelhető, hogy az 
európai szintű folyóirat szerkesztőinek, fordítóinak és cikkíróinak honoráriumait a mai 
napig sikerült biztosítani. Mivel a postaköltségek és bankköltségek fokozatosan 
növekednek, ezért a telefon és utazási költségeket már évek óta adózott pénzből 
fedezzük. 2012-ben a hirdetési bevételek mintegy 10%-át szakmai munkával, piaci 
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tanulmányok és szakvélemények készítésével ellentételezték, mintegy 2 MFt - al járulva 
hozzá, indirekt módon a folyóirat költségeihez. Rendkívül szomorú tény, hogy minden 
év elején az előfizetők mintegy 5%-a lemondja a lapot. Ennél sokkal érzékenyebb 
veszteség az évente kieső egy-két komoly támogató cég. A kiesés csak újabb 
vállalkozások beszervezésével pótolható, melyek nem annyira a hirdetésekért, mint 
inkább a használható műszaki és piaci információkért fizetnek. Ezúton is gratulálunk a 
főszerkesztőnek, Dr. Macskási Leventének a sikeres működéshez, a sikeres ötven 
évhez, ez úton is köszönjük a szerkesztők és szerkesztésben közreműködők munkáját. 
 
 
A „GÉP” folyóirat a gépipar területén született kutatási-fejlesztési eredményekről 
tájékoztatta olvasótáborát. Rendszeres információt szolgáltatott az aktuális piaci 
viszonyokról, a hazai gépipar piacszervezési és értékesítési helyzetéről. A jelen 
teljesítményei, eredményei és a technikatörténeti múlt bemutatásával a szellemi híd 
szerepét vállalja a korábbi évtizedek nagyjai és a jövő gépiparának szakemberei között.  
Lehetőséget teremtettek az egyetemeken folyó kutatások eredményeinek közzétételére, 
szakmai konferenciák előadásainak, doktori iskolák tevékenységének megjelentetésére. 
A szerkesztőbizottság tagjai között helyet kapnak az ország egyetemeinek képviselői 
Győrből, Pécsről, Budapestről, Debrecenből, Miskolcról, Kecskemétről, Dunaújvárosból, 
Gödöllőről, valamint cégek képviselői is (TÜV RHEINLAND, FUX ZRT., stb.)  átfogó 
képet biztosítva a szakmáról.  
2012-ben 257 cikk jelent meg 1072 oldal terjedelemben, ami mindennél jobban jelzi az 
igényt a lapban való megjelenésre. Az egyetemi oktatók, intézmények kutatói, vállalati 
fejlesztők munkái mellett magyar szerzőkkel együtt dolgozó külföldi kutatók cikkei 
(Aschaffenburg 2012/1., Brüsszel 2012/1., Kassa 2012/5., Magdeburg 2012/7.) jelentek 
meg hírét víve folyóiratunknak. A magas szakmai színvonal biztosítása érdekében 
cikkeink lektoráltak, magyar és angol nyelvű összefoglalóval tartalmilag és formailag is 
megfelelnek az elvárásoknak. A folyóirat cikkeinek összefoglalója az interneten is 
megjelenik, tervezzük a teljes szám honlapunkra való feltöltését.  
Megjelentek a gépészethez szervesen kapcsolódó közgazdasági, jogi, nyelvészeti 
szakcikkek is (Pl.: A környezetvédelmi bíráskodásról 2012/5., A vállalati 
kommunikációról 2012/6., stb.). Külön számban mutatkozott be a Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kara (2012/7.) és a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Kara (2012/8.). Hírt adtunk jubileumokról, ünnepségekről. Összesen több mint 40 
cikkben szerepelnek társszerzőként doktori iskolák hallgatói és egyetemisták.  
2012-ben a kinyomtatott példányok száma 4500 volt, ebből 1403 db került 
értékesítésre. Az előfizetéses értékesítést a Magyar Posta Hírlap Üzletága végezte, 
ezen kívül közvetlen eladás is történt.  
Összességében elmondható, hogy a lap a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
támogatásának köszönhetően talpon tudott maradni 2012-ben, azonban folyamatosan 
finanszírozási gondokkal küzd, ennek ellenére magas szakmai színvonalon sikerült az 
elmúlt évet teljesíteni.  
A lap megjelenésén dolgozó kollégák ellenszolgáltatás nélkül, szakmaszeretetből és 
szakmai elhivatottságból végzik munkájukat a GTE vezetésének erkölcsi 
támogatásával. Vesza József felelős szerkesztő időt, energiát, távolságot nem kímélve 
dolgozik a Gép megjelentetése érdekében, köszönjük a főszerkesztő és szerkesztőség 
munkáját. 
 
Az Ifjúsági Fórumot  az Országos Elnökség javaslatára a Küldöttközgyűlés hozta létre.   
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Az Ifjúsági Fórum működési szabályait az OE átgondolva újra szabályozta, ennek 
megfelelően annak célja és feladatai: 
- a felsőoktatásban tanuló és frissen végzett fiatalok összefogása, 
- szakmai felkészültségük növelése, 
- segítségnyújtás sikeres szakmai tevékenységükhöz, 
- szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása,  
- szakmai tanulmányutak szervezése és lebonyolítása,  
- diplomaterv- és szakdolgozat pályázatok szervezése és lebonyolítása,  
- ifjúsági szakmai versenyek támogatása, 
- az ifjúsághoz kapcsolódó GTE rendezvények támogatása, azokon való részvétel, 
- kari Tudományos Diákköri Konferenciák szakmai és anyagi támogatása, 
- nemzetközi kapcsolatok, diákcsere támogatása. 
Az Ifjúsági Fórum munkájának élénkítésében Dr. Fülep Tímea aktív szerepet vállalt. 
  
A GTE és a MTESZ kapcsolatai 
Az Egyesület kapcsolatai a MTESZ-szel az előző évekénél kisebb intenzitásúak és 
részünkről továbbra is elvszerűek maradtak. A Szövetségi Tanács (SZT) munkájában 
minden ülésen képviseltetve magunkat, folyamatosan vettünk részt.  
A Fő utcai ház működtetésében, további sorsában folyamatosan egyeztettük 
álláspontjainkat és az értékesítésben, több körös tárgyalásokban, hosszú időn át, 
konstruktívan vettünk részt. A MTESZ eddig nem fizette ki a vételárat, és a 
fizetéselmaradás kamatait sem. A MTESZ 2013. április 2-ától fizikailag is bezárta, 
kiürítve feladta a Fő utcai ingatlant. Magunkra maradtunk, a 32 tudományos egyesület 
közül, ma már csak mi élünk egyesületi életet a nagy-multú „Fő-utcában”. A GTE 
képviselőjének a Szövetségi Tanács ülésein többször nyilvánosan is meg kellett 
védenie Egyesületünk érdekeit. 
 
Az előzőekben leírtak alapján látható, illetve már évek óta tapasztalható, hogy a MTESZ 
működése veszteséges, mely veszteséget célszerinti tevékenységéből nem képes 
önállóan kigazdálkodni. A megoldást jelentő ingatlanértékesítések folytán keletkező 
visszapótlási kötelezettségének sem tudott eleget tenni. Az ingatlan piacon 
bekövetkezett válság, és a Magyar Állam képviselőjének a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a Kossuth térre és a Fő utcára vonatkozó 
akaratkinyilvánításának következtében a 3 milliárdos értéket meghaladó ingatlan 
vagyon – a jelenlegi MTESZ vezetés számára – nem tehető olyan mértékben pénzzé, 
mellyel a felgyülemlett kötelezettségek kiegyenlíthetővé válnak.  
 
A Szövetség maga ellen a Fővárosi Törvényszékhez történő kérelemmel indíthat 
felszámolási eljárást, de ehhez a legfőbb szerv (SZT) előzetes egyetértése szükséges. 
Az előterjesztés alapján és az ésszerűtlen, veszteségeket tovább halmozó működés 
megszüntetése érdekében javasolt átgondolni a felszámolás megindításának 
kérelmezését. Ezt az előterjesztést az SZT mint határozatot elfogadta. 
 
A MTESZ jogi önállósággal rendelkező területi szervezetei közül a Szövetségi Tanács 9 
esetében a 2012. december 19-i ülésén határozatot hozott, hogy engedélyezi azok 
önálló egyesületté alakulását. A megalakulás érdekében folyamatban vannak az 
illetékes Törvényszékek felé a szükséges kérelmek és hiánypótlások beadása, azonban 
a meghozott határozatot szükséges pontosítani. A GTE évek óta jogi értelmezési 
vitában áll a területi MTESZ szervezetek státusza megítélésében: 
A területi szervezetek, mivel származtatott jogi ön állósággal rendelkeztek, így 
önállóan vesznek részt pályázatokban, vállalnak köt elezettségeket és szereznek 
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jogokat, melyek folytonossága abban az esetben bizt osítható, ha az átalakulásra 
vonatkozóan a Szövetségi Tanács határozatában dekla rálja a jogfolytonosságot, 
azaz a jogutódlást.  
A jogutódlás kimondásának pontosítása szükséges gaz dasági, munkajogi és ingó 
vagyon szempontjából. 
A gazdasági jogutódlás biztosítja a vállalt kötelezettségekben jogutódként történő 
helytállást (pl.: pályázatokban), továbbá az eddigi jogi személyként megszerzett jogok 
gyakorlásának lehetőségét. A munkajogi jogutódlással a munkavállalók áthelyezéssel 
kerülhetnek az új egyesületekben. Az ingó vagyon átkerülése a már önálló jogi 
személyként történő gazdálkodás során szerzett ingó (pénzeszközök, ingatlanon kívüli 
tárgyi eszközök, követelések, egyéb eszközök) vagyon átkerülését teszi lehetővé az új 
egyesületekbe. Az ingatlan vagyon tekintetében a GTE álláspontja az, hogy a MTESZ 
tulajdon egy és osztatlan, a területi székházak a szövetség vagyonát képezik.  
 
A Szövetségi Tanács hozzájárul, hogy az új megyei egyesületek székhelyként 
bejegyeztessék és a közüzemi költségek megfizetése mellett használják jelenlegi 
MTESZ tulajdonban lévő székhelyüket, és a megyei Törvényszék nyilvántartásába 
bejegyezzék: 

a) MTESZ Baranya Megyei Egyesület -  7626 Pécs, Búza tér 6/b. 
b) MTESZ Békés Megyei Egyesület - 5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. 
c) MTESZ Fejér Megyei Egyesület - 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László utca 13. 
d) MTESZ Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület - 9021 Győr, Szent István út 5. 
e) MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Egyesület - 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 1-

5. 
f) MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület - 2800 Tatabánya, Kossuth 

Lajos u. 106. 
g) MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület - 4400 Nyíregyháza, 

Országzászló tér 8.  
h) MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület – 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 

 
 
A szervezet m űködése, tevékenységének hatása. 
Szervezetein működése tekintetében irányadónak tekintjük Országos Elnökségünk által 
elfogadott jövőképünkből, az ehhez illeszkedő kutatás-fejlesztési stratégiából, valamint 
a szintén elfogadott cselekvési programból adódó feladatainkat. Ennek megfelelően 
átfogóan, egységes szemléletben működési modelleket dolgoztunk ki szervezetein 
működésére, a Szakosztályok, Területi Szervezetek vonatkozásában. Kidolgoztuk 
szervezeti egységeink működésének integrációs modelljét, amely eredményeként 
lehetőség adódik úgy a Szakosztályok, mind a Területi Szervezetek vonatkozásában a 
közös célok érdekében szervezetek összevonására (elsősorban kis létszámok esetén), 
integrációjára azok működőképességének fenntartása érdekében. Körvonalaztuk és 
rögzített a jogi tagvállalataink működési formáit, Egyesületünk által megfogalmazott 
stratégiai célokra alapozva. Hasonlóan jártunk el a társadalmi működés legfőbb 
szervének, az Országos Titkári Tanácskozás működési alapköveinek újragondolásakor, 
annak hatékony működtetése, tagjaink széles körű érdekérvényesítésének biztosítása 
érdekében.  
Ebbe a sorba illeszkedik oktatási stratégiánkra, szaklapjainkra, Egyesületünk jövőjének 
zálogát képező Ifjúsági Fórumunkra vonatkozó elképzeléseink széles körű vitára 
bocsátása, azok eredményeinek megvitatása, majd az eredmények modellekben való 
rögzítése. 2013 során Országos Elnökségünk a fentiekben röviden vázoltak alapján 
szisztematikus munkával új alapokat teremtett egy fenntartható, magát eltartani képes 
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Egyesületi modell kidolgozásával, amelybe természetesen szervesen illeszkedik az 
Egyesület gazdasági működésnek szabályzása is, (valamennyi, fent hivatkozott 
működési modell honlapunkon elérhető), mely modellek fókuszában mindenkor az 
Egyesületért tenni akaró, annak munkájába aktívan bekapcsolódó Tagtársunk található. 
Kiemelten fontos tehát hangsúlyozni, Tagtársaink odaadása, Egyesületünk irányába 
tanúsított lojalitása nélkül bármely, akármilyen mélységben és gondossággal kimunkált 
modell működésképtelen, azaz Egyesületünk eróziójához vezet, melynek mutatkozó 
jelei úgy Szakosztályaink, mint Területi Szervezeteink esetén napjainkban tetten 
érhetők. Ezért fontos ismételten hangsúlyozni, fennmaradásunk, további működésünk 
egyetlen záloga Tagtársaink aktivitásában, Egyesületünkhöz való kötődésében 
keresendő.    
A GTE regisztrált és tagdíjfizet ő taglétszáma  az előző évben enyhe mértékben 
tovább csökkent, de a közvetlen GTE-es aktivitást továbbra is igénybe vevők köre 
változatlanul 5…6000 főre becsülhető (a GTE által szervezett események, 
rendezvények résztvevőinek, szaklapjaink által elért érdeklődők becsült száma). 
Taglétszámunk vesztésében idén is szembe kell néznünk azzal a szomorú ténnyel, 
Egyesületünk korfájából adódóan, miszerint jelentős személyiségektől kellet örök 
búcsút vennünk az elmúlt esztendőben, mikor is elkötelezett, nagytiszteletű, mindvégig 
GTE-es érzelmű barátunk távozott sorainkból.  
 
A Jogi Tagvállalatok tekintetében érdemi változás nem következett be 2012-ben sem 44 
regisztrált jogi tagvállalata  volt. Reményeink szerint az új működési modellben 
rögzítettek ki tudják mozdítani a holtpontról az itt mutatkozó aktivitást, mindazokat a 
lehetőségeket, amelyek például a regionalitáson alapuló kapcsolatépítésben rejlenek. 
Egyesületünk fennmaradásának – Tagjaink aktivitása mellett – másik záloga annak a 
támogató vállalati körnek a megtalálása és megnyerése, amely tevékenység már 
elindult, de még nem lépte túl az áttöréshez szükséges mértéket.     
 
A gazdálkodás témaköre minden Küldöttközgyűlési beszámolóban kiemelkedő 
fontosságú, mert a megfelelő gazdasági feltételek nélkül nem képzelhető el sikeres 
Egyesületi működés. 
Az Egyesület gazdálkodása, anyagi helyzete végeredményét tekintve hasonlóan alakult 
volt az előző évekéhez. A bevételek csökkenését számos külső tényező határozta meg 
(az ország gazdasági helyzete, a pályázati lehetőségek jelentős beszűkülése, a MTESZ 
és az ingatlan „értékesítés” körülményeinek), melynek részbeni ellensúlyozására 
további költségcsökkentéseket valósítottunk meg, amelyek további érvényesítése már 
az alapvető működési feltételeket veszélyezteti.   
A szervezeteink gazdálkodási tervszerűsége folyamatosan elmarad a várakozásainktól. 
Új működési modelljeink gyakorlati bevezetése nehezen halad, szervezetein jelentős 
része gazdálkodás tekintetben elmarad elvárásainktól, gyanítjuk, lehetőségeiktől is. 
Ezen a területen jelentős áttörés szükséges annak érdekében, hogy költségvetésünk 
tervadatok alapján legyen elkészíthető a jövőben. A GTE gazdálkodásának záloga a 
megfelel ő színvonalú rendezvényekhez és tanfolyamokhoz köt ődő un. 
„bevételes” egyesületi tevékenységek végzése. Amenn yiben ezen a téren nem 
következik be kedvez ő változás, és szervezeteink nem fognak a közösség 
érdekében el őre látható megnyugtató rendszerességgel, évente, va gy két évente 
„bevételes GTE rendezvényeket” szervezni, a tagdíja kból az Egyesület nem lesz 
fenntartható, ez a GTE anyagi ellehetetlenüléséhez,  fizetőképességének 
felborulásához fog vezetni. 
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A bevételek és kiadások alakulásáról, vállalkozásainkról, az éves mérleg és a jövő évi 
költségvetés keretében Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgató külön napirendben számol 
be.  
Az Egyesület szakmai vonzerejének növelése továbbra is piacorientált tevékenység 
megtalálásával lehetséges, működésünket a piaccal kell harmonizálni 
(konferenciarendezés, oktatás, képzés, továbbképzés, bekapcsolódás az innovációs 
vállalkozási feladatok megoldásába, a megbízásos munkákba stb.). E tekintetben 
változást jelenthet Egyesületünk „Kompetencia jegyzékének” megalkotása, amely 
alapját képezheti Egyesületi tagjaink társadalmi aktivitásának növekedésének. A 
kidolgozott kompetencia jegyzék – harmonizálva a Magyar Mérnök Kamara szakértői 
(tanúsítási) rendszerével honlapunkon elérhető. Szakmai tevékenységünkben rejlő 
lehetőségeinket folyamatosan újra kell gondolnunk, amely körbe tartozik a felsőoktatási 
intézményekkel, a Magyar Mérnök Kamarával kialakított együttműködéseink szakmai 
alapokon történő elmélyítése. Ebbe a körbe illeszkedik a GTE „TUDÁSAKADÉMIA” 
programja, amely a vállalati érdekre épülő, egyesületi szakértői gárda felhalmozott 
ismeretanyagát, részben távoktatási módszertanra alapozva igyekszik az Egyesület 
érdekében hasznosítani. 
 
A GTE KOB nem csak tanfolyami oktatással kívánt foglalkozni, hanem szélesebb 
értelemben a GTE, mint tudományos egyesület, a hazai szakképzés formálásában 
szeretné kivenni a részét, a számára elég korlátozottan biztosított társadalmi 
lehetőségeken belül, mely lehetőségeket az Egyesület társadalmi tevékenységének az 
erősítésével minden bizonnyal, bővíteni kell. 
 
Egyesületünk nemzetközi szervetekben ellátott képviselete 2012 év folyamán nem 
változott. Tagságunk, képviseletünk mintegy harminc nemzetközi szervezetet érint, az 
Egyesület számára érdemi munka azonban ennél jelentősen kevesebb szervezetben 
folyik.  
Ez elmúlt két esztendőhöz hasonlóan 2012-ben sem voltak olyan központi pályázati 
források, amelyek lehetővé tennék az érdemi nemzetközi kapcsolattartást, miközben 
Egyesületünk több nemzetközi szervezetben Magyarország elismert képviselője, az 
kialakított kapcsolatrendszerünk továbbra is nemzeti érdeknek tekinthető. Több fronton 
dolgozunk, próbálunk forrásokat keresni vállalati szinten is, több kezdeményezésünk 
volt az elmúlt esztendőben a kormányzati szervek felé, máig azonban erőfeszítéseink 
gyakorlati eredménye elenyésző. 
Az elmúlt esztendőben is folytatódott az a folyamat, amelynek eredményeként a korábbi 
egyesületi képviselet egyéni érdekek megvalósítását szolgálta, annak ellenére, hogy 
sokszor az évtizedes, szívós munkával kialakított kapcsolatok az Egyesület nélkül nem 
jöhettek volna létre. Nagymértékben közrejátszott ennek a folyamatnak a 
felgyorsulásában a korábban említett pályázati rendszer felszámolása, ugyanis sokan 
úgy gondolták, ha az Egyesület nem tud forrásokat biztosítani tevékenységükhöz, majd 
személyesen megpróbálják azt előteremteni, ez azonban – egyesek értelmezés szerint 
– azzal jár, hogy a jövőben nem tartoznak az Egyesülttel munkájukról elszámolni.  
 
Azon szervezeteink, amelyek saját munkájukból igyekeznek nemzetközi 
kötelezettségeiket fenntartani, továbbra is a nemzetközi elismerésnek örvendenek. E 
sorban követendő példaként említhetjük a hegesztő, a gépjárműves, valamint a repülős 
szakosztályaink példáját, akik hosszú évek óta rendezvényeik bevételeiből fedezik 
nemzetközi kötelezettségeiket.  
Szervezeteink felé követendő példaként állíthatjuk mindazok munkáját, akik saját 
tevékenységük elkülönített eredményéből tartják fenn saját működésük, biztosítják a 
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nemzetközi kapcsolatok ápolásához szükséges forrásokat, hozzájárulva az Egyesület 
fennmaradásához.  
Egyesületünk utazási, utaztatási tevékenyégével kapcsolatban sajnálattal kell 
megállapítani, hogy az előző évek gyakorlatához képest további beszűkülést volt 
kénytelen Egyesületünk megélni. Egyesület-politikai kiutazásra továbbra sincs nem volt 
lehetőség 2012-ben, míg csoportos utat központi forrásból, központi segédlettel nem 
volt módunk bonyolítani.   Természetesen történtek csoportos kiutazások az elmúlt 
esztendőben is egyes szervezeteink jóvoltából, ezek bonyolítására azonban alig 
igényelték az utazási csoportunk közreműködését, így csak az esetleges elszámolások 
tényéből tudunk az utazásokra következtetni.   
 
A sorrendben „43. Autóbusz Szakértői Tanácskozás” az elmúlt évben is sikeresen 
zárult, a Kecskeméti Főiskola segítségével és aktivitásával. Köszönet érte a 
szervezőknek, az előadóknak és résztvevőknek. 
 
A „Háztartási Gépek Szakosztály”, Jászberény, rendszeres szakmai rendezvényein 
nemzetközi részvétellel mutatta be a hazai innováció lehetőségeit valamint az 
Elektrolux beszállítói körét átfogó, nemzetközi élvonali kutatási eredményeit.  
 
A „Géptervezők és Termékfejlesztők 28. Szemináriuma, Miskolc rendszeresen és 
eredményesen ad lehetőséget a fiatal kutatók és tanszéki kutatások bemutatásának. 
 
A „Remake” pályázati programban Egyesületünk nemzetközi együttműködéssel vett 
részt sikerrel, amely program a bevezetett nyersanyag felhasználási technológiák 
hatékonyságát vette górcső alá, több egyeztetést követően a projektet eredményesen 
zártuk. 
 
A „Hegesztők” több aktív kezdeményezéssel egészítették eddigi tevékenységüket, a 
rendezvényeiket az Óbudai Egyetemen szervezték, köszönet érte az intézménynek, 
amely hegesztő társadalom tudásforrásaként szolgálja a szakma képviselőit. 
 
E sorba illeszthető a MOL százhalombattai szervezetének karbantartási témakörű 
kezdeményezése, az ipari igényeihez igazodó rendezvény a volt Csopaki Ankét, 33. 
Balatoni Ankét szervezésével. 
 
A nagyrendezvények mellett további követésre méltó példákat találunk a Szakosztályok 
tevékenységében. Ebben a sorban említendő a Gépjárművek Szakosztály fiatalok 
egyesületi életbe történő bevonására tett eredményes kísérletei, a „Pneumobil”, a 
„Student Formula” sorozat, melyek az alternatív hajtású rendszerek kifejlesztésére 
irányuló olyan szakmai szerveződések, amelyek az egyetemi hallgatók körében komoly 
népszerűséget vívtak ki maguk számára.  
 
Csepeli szervezetünk tevékenységét példamutatónak tartjuk a helyi ipartörténeti 
emlékek folyamatos megmentésére való törekvésükkel, amely olyan egyedülálló 
szakmai tevékenység, amely korábban Egyesületi életünkben meghatározó 
hagyományokkal rendelkezett. 
 
Igen hasznosnak, naprakésznek ítéljük Szenior Fórumunk vezetőinek azt a szervező 
munkája, aminek eredményeként iparpolitikai, napi gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai 
kérdésekben autentikus előadók felkérésével naprakész tudásanyag elsajátítását tették 
lehetővé egyesületünk témában érdeklődő tagjai számára. 
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Területi szervezeteink munkájában kiemeljük a Békés megyeiek munkáját. Hasznos 
tanácsaikkal, észrevételeikkel folyamatosan segítik Országos Elnökségünk munkáját, 
ugyanakkor tanfolyamok szervezéssel (oktatás) igyekeznek publicitást adni 
tevékenységüknek, amely egyben működésük fenntartásának záloga is.  
Hasonlóan példamutató a Műanyag szakosztály azon törekvése, miszerint diplomaterv 
pályázatok értékelésével és díjazásával a mérnök utánpótlás nevelésének példáját adja 
a GAA Alapítvány keretében a Mechanoplast diplomaterv pályázatok kiírásával és 
megszervezésével. 
A területi szervezetek közül változatlan aktivitással működik a jászberényi Háztartási 
Gépek szakosztályi szervezet, amely a város életében a technika és a technikai 
fejlődést segítő személyek, segítették a város, a vállalati és az egyesületi kapcsolatok 
erősítését. 
A Borsod megyei szervezet tevékenységében sikerült fenntartani működésünket, míg 
továbbra is nagy jelentőségű az egyetemisták körében az aktivitásuk, sok fiatalt hoznak 
az egyesületi élet közelébe, amiért köszönettel tartozunk. 
A példákat még sorolhatnánk a, Győri, Százhalombattai, Csepeli, a Paksi, a Soproni, a 
Nyíregyházi GTE Szervezetek kitűnő ipari, társadalmi kapcsolatairól, a szervezetek 
sikeres konferencia aktivitásáról. 
Ezekben, a programokban meghatározó a területi szervezetek aktivitása azért, mert a 
helyi körülményeket ők ismerik, ők tudják a lehetőségeket, a körülményeket a 
legeredményesebben felmérni, értékelni és erre intézkedési tervet készíteni - ezt 
központilag konzultációval csak támogatni lehet - de a projektek irányítási lehetősége a 
helyi szervezetnél van. A folyamatosan alakuló gyakorlatban tehát azt látszik igazolódni, 
hogy a "központ" háttér információkat, az infrastruktúrát adhatja, segíthet a legjobb 
szakértőket, oktatókat, előadókat bevonni a helyi vezetéssel irányított programokba.  
 
Szakosztályaink tevékenységében mutatkozó eredményekben a tudás-közösségeken 
alapuló tevékenység folyamatos térhódítása tetten érhető. 
 
Az előzőekben felsorolt rendezvények bizonyítják az újszerű kezdeményezéseket: 
egyedi tudáson alapuló mesterkurzusok szervezésével a tudásakadémiai 
kezdeményezés tartalommal való megtöltése lehet kitörési pontja Egyesületünk 
megújulásának. Az itt bemutatott aktivitás nem teremt és nem generál konkurenciát 
sem az egyetemek, sem a mérnöktovábbképzésben elkötelezetten tevékenykedők, sem 
a kamarai területen dolgozók számára: az ipar és az oktatás egymásra épülésének és 
egymásra utaltságának példái a felsorolt rendezvények, azok eredményeinek 
hasznosítása hozzájárul Hazánk tudásbázisának gyarapodásához. 
 
Megváltozott alapokon kell tovább vinni munkánkat, és ez a korábban meghirdetett 
szervezet átalakítást érinti: a rokon szakmai szervezetek együttműködésének alapján 
kell a megvalósítanunk a jövőben szervezeti felépítésünk struktúrájának átszervezését. 
A rendszeres szakmai napok szervezése, hazai és nemzetközi összejövetelek tartása 
lehet az alapja Egyesületünk jövőjének, amely tevékenység megjelenési formája a 
honlapunkon kell, hogy elérhető legyen, a történelmi adatok közreadásával 
egyetemben. 
 
Még egy gondolat a jogi tagvállalati formához. A jogi tagvállalatok fóruma (vezetők 
találkozóján) új alapokat biztosít ezen tagsági viszony kiszélesítésére, amely eddigi 
eredményeink alapján a jövőben Egyesületünk meghatározó tagsági formájává válhat, 
megteremtve a szakmai élet újjászervezésének lehetőségét.  
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A „Jogi tag” vállalatok fóruma (vezetők találkozóján) lehetett új alapokra helyezni pl. 
Eger városának GTE szakmai szervezetét, amely újból elindította a szakmai életet.  
A vállalati fórumok erősítésével lehet a jövőben a szakosztályok és területi szervezetek 
munkáját élénkíteni.  Ezen a területen is vannak eredmények, a Szenior-csepeli 
szervezet üzemlátogatások szervezésével tartja össze az idősebb tagjaink csoportját. 
 
Egyesületünk az évek óta fennálló tagsági viszonya keretein belül független szakmai 
szervezetként – a civil kontroll eszközeivel – segíti, támogatja a Nemzeti Akkreditáló 
Testület (NAT) munkáját. Ez a kapcsolatrendszer kölcsönösen előnyös az akkreditált 
státusú tagjaink és a NAT számára; számos GTE tag felkészültségével és tudásával 
mintegy biztosítéka a NAT auditori közössége magas színvonalú munkájának. 
A közhasznú tevékenységeink sorában a Magyar Szabványügyi Testülettel a GTE - 
annak megalapítása óta - folyamatosan jó együttműködést tart fenn, szakértőink 
nagyon sok szakmai bizottságban dolgoznak, a GTE pedig szavazati jogú tag a 
Szabványügyi Tanácsban. Ennek a munkának a hátterét a GTE Szabványosítási Klub 
munkája (dr. Bárdos Dóra) biztosítja. 
Az Ipari Minőségügyi Klub a klubok közül (dr. Tóth Tihamér) továbbra is egyenletesen 
végzi munkáját.  
Az utóbbi évtizedben a gazdaság szereplőinek átrendeződése új helyzetet teremtett, a 
GTE ehhez igyekszik alkalmazkodni, ennek megfelelően a hazai iparvállalatok mellett, a 
kereskedelmi és multinacionális vállalatokkal, valamint kulturális intézményekkel és más 
a gazdaság területén működő szervezetekkel, hivatalokkal, hatóságokkal is fejlődtek 
kapcsolataink. Jelentősnek tekinthető a GTE együttműködése a HUNGEXPO–val,  
 
 
Új alapokon kell tovább vinni munkánkat úgy, hogy a rokon, vagy közel álló szakmai 
szervezetek együttműködésnek alapján kell a jövőben szervezeti felépítésünk 
struktúráját átszervezni.  
A rendszeres szakmai napok szervezése, hazai és nemzetközi összejövetelek 
biztosítása az alapja egyesületünk jövőjének, amelynek háttere lehet eddigi 
tevékenységünk összegzése (történelmi összefoglalása), honlapunkon. 
 
 
A beszámoló természetesen nem törekedhet a teljességre, kevés szó esett ebben a 
szakmai szakosztályok, a területi szervezetek napi életéről, amelyet azonban a 
tagságunk talán közvetlenebbül érzékel, mint az országos vezetés munkáját. 
 
Természetesen e szervezetek munkája nélkül az országos vezetőtestületek munkája 
sem lehetne eredményes, ezért köszönjük minden tagtársunknak, a szervezetek 
vezetőinek és aktíváinak szervezetünk életében, működtetésében kifejtett munkáját. 
 
Kérjük a Küldöttközgyűlés képviselőit, ismerjék meg delegálóik véleményét is a 
beszámolóról, és egyetértésük esetén kérjük a vezetőség beszámolójának elfogadását. 
 
 
Budapest, 2013. április 1. 
 
 
Dr. Takács János elnök   Dr. Borbás Lajos főtitkár 
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