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A GTE JOGI TAG VÁLLALATAI RÉSZÉRE 
NYÚJTOTT EGYESÜLETI SZOLGÁLTATÁSAINK 

A „MANUFUTUREHU NTP” KERETÉBEN

SZAKMAI FÓRUMOK 
A NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORMOK 

STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVEINEK  
MEGVALÓSÍTÁSI ROAD-MAPJAIRÓL 

Az Új Széchenyi Terv meghírdetésével befejezéséhez közele-
dik a Nemzeti Technológiai Platform mozgalmak küldetése. Az 
id közben megszüntetett NKTH a Nemzeti Technológiai Platformok 
Stratégiai Kutatási Terveinek kidolgozására, valamint azok 
megvalósításának, implementációs terveit tartalmazó „Road Map”-ok 
bemutatására Szakmai Fórumok sorozatát szervezte meg az elmúlt év 
végén, amelyek célja: a gazdaságfejlesztés innovációs jöv képének 
felvázolása; a kapcsolódó iparterületek és szakpolitikák támogatása; a 
„nemzeti technológiai platform szemlélet” tudatosítása; a kitörési 
pontok feltárása volt. 

A szakterületi Nemzeti Technológiai Platformok az ipar/üzleti 
szféra vezetésével, valamennyi érdekelt bevonásával, „a szerepl k
általi kezdeményezéssel” tekintették át tevékenységi területük és K+F 
képességeik jelenlegi helyzetét, majd rövid, közép és hosszútávon 
vizsgálták meg jöv beli lehet ségeiket, a felderíthet  veszélyeket, 
figyelemmel a szakterület továbbfejl désének útjára és látható 
világgazdasági esélyeire. Kiválasztották a legfontosabb kutatás-
fejlesztési stratégiai célokat, „Stratégiai Kutatási Terveket” dolgoztak 
ki, majd a stratégia lebontásával „Megvalósítási Tervet” (akciótervet) 
készítettek. Az id közben szintén megszüntetett Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap támogatásával létrejött 20 szakterületi 
Nemzeti Technológiai Platform támogatása a nemzetgazdaság 
fejl dése szempontjából meghatározó, illetve perspektívikus 
területeken, amely  azt a célt szolgálta, hogy az innováció 
ösztönzésével, a hazai vállalatok versenyképessége olyan területeken 
javuljon, ahol piacvezet  szerep elérésére van esély, vagy nagy 
növekedési potenciál várható. 

A „MANUFUTURE-HU” Nemzeti Technológiai Platform 
záróértekezletén, 2010 október 20-án, az a vélemény alakult ki, hogy 
„…Ez a platform az európai platformmal azonos célokat t zött ki,… 
holisztikus metodikát fogalmazott ugyan meg, de eredményeivel 
túlmutat a paradigma váltásokon, bemutatja azt az el re mutató 
európai stratégiát, amit nem elég csak követnünk, de benne meg 
kellene határozni a saját érdekeinket is, nem elég a követ  magatartás, 
proaktívnak kell lennünk. Nagyon sok különböz  aspektusból 
megfogalmazott értékes gondolat került megvitatásra. Jó lenne, ha a 
bemutatott és elfogadott implementációs tervb l szakmailag 
megalapozott tervek születnének és ebbe a közös ügybe mindenki a  
saját tudását tenné bele a nemzeti tudásközösség érdekében...” 

A „MANUFUTURE-HU” 
NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM 

SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK 
FELHÍVÁSA A KÖZÖS SZAKMAI MUNKÁRA

A Platform teljesítette munkatervének második részét is, a már 
elfogadott jöv kép és stratégia célkit zések id tervi lebontásával, a 
„Megvalósítási Terv” (más néven „Road-Map”) vagy „akcióterv” 
elkészítésével. Ennek érdekében az NTP Szakmai Tanácsadó Testüle-
te egy felmérés keretében megkereste a platformhoz szándéknyilatko-
zattal csatlakozott vállalatok és intézmények vezet it, hogy érintettsé-
gükr l és kutatás –fejlesztési –innovációs elképzeléseikr l h  képet 
adhassanak. A kitörési pontokra vonatkozó ajánlatokat széles körben 
megvitattuk és közös kinccsé tettük a GTE www.gteportal.eu  címen 
elérhet  honlapján, a MANUFUTURE link alatt. 

A „MANUFUTURE-HU” Nemzeti Technológiai Platform to-
vábbélése érdekében a Szakmai Tanácsadó Testület azzal a felhívással 
fordul a MANUFUTURE-HU kezdeményezéshez csatlakozott cégek 
vezet ihez, hogy Jogi Tagként vállalják a Gépipari Tudományos 
Egyesület tagságát, vállalják abban a tudásközösségben való együtt-
m ködést, amely megfelel vállalatuk innovációs jöv képének, és 
megszámlálhatatlan támogatást tud adni kutatás-fejlesztési feladataik 
megoldásához. 

A GTE Alapszabálya III. fejezetében az EGYESÜLETI TAG-
SÁG címszó alatt a (18); (26); (28); (25);és (27) paragrafusokban a 
következ  szabályozás jelenik meg: 
„… (18)  Az Egyesület három tagsági formát különböztet meg: 
a.) Rendes tagság, magánszemély; 
b.) Pártoló (támogató) tagság:  

jogi személy valamint ezek  jogi személyiséggel nem ren-
delkez  szervezetei, amely kijelölt személyével, képvisel -
jével vesz részt az Egyesület tevékenységében. Támogatá-
sának módjáról, tartalmáról írásos megállapodást köt az 
Egyesülettel. 

c.) Tiszteletbeli tagság  …” 
 „…(26) A támogató tagok jogait és kötelezettségeit az írásos megál-
lapodásban kell rögzíteni az alapszabállyal összhangban. A támogató 
taggal kötend  megállapodásnak része kell legyen az anyagi támoga-
tás mértéke, módja is. Kétféle támogatási mód lehetséges: 
a.)  az Egyesület közhasznú tevékenységéhez való hozzájárulás  

a közhasznú célokkal való egyetértés alapján; 
b )  az Egyesület egyéb, a támogató érdekében is végzett  

tevékenységeihez való hozzájárulás. …” 
(folytatás a 2. oldalon) 
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(folytatás az 1. oldalról) 
„…(28) A támogató és a tiszteletbeli tagok jogaira és kötelességeire a 
rendes tagok jogai és kötelességei vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy 
tisztségre nem választhatók, valamint a küldöttközgy lésen tanácskozási 
joggal vehetnek részt. 
A külföldi tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, de nem is 
vonatkoznak rá a (25) és (27) pontokban rögzített jogok és kötelességek. 
 …” 
 „…(25) Az egyesületi rendes tagok jogai: 
a.) a tag részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, 

küldöttközgy lésen; 
b.) választhat és választható az Egyesület vezet  tisztségvisel i és 

szervezeteinek vezet ségét illet en; 
c.) szavazati joga van, és ezzel élhet az Egyesület és szervezete-

inek döntéshozatalában; 
d.) megválaszthatja, hogy mely szervezet(ek)ben kíván dolgozni, 

menet közben - a (29)-ben rögzített tagdíj feltételeknek eleget 
téve - változtathatja szervezetét. Részt vehet a maga választotta 
szervezet tevékenységében, részesülhet annak el nyéb l, 
kedvezményéb l.

e.) egyesületi kitüntetésben részesülhet; 
f.) az Egyesület által szervezett rendezvényeken - ha a 

rendez bizottság ennél kedvez bben nem rendelkezik - legalább 
15%-os eseti kedvezményt kap a részvételi költség szervezési 
díj tételének befizetéséb l.

g.) részt vehet az Egyesület vállalkozói tevékenységeiben ( 
tanfolyamokon oktathat, rendezvényeket szervezhet, stb.) és 
munkájával arányos anyagi ellenszolgáltatásban részesülhet; 

h.) jogosult megismerni az Országos Elnökség határozatait és 
állásfoglalásait; 

i.) jogorvoslat, felülvizsgálat kérése az Országos Elnökségt l
minden t hátrányosan érint  alacsonyabb szint  egyesületi 
döntés ügyében; 

j.) térítésmentesen megkapja a GÉPIPAR-t, az Egyesület központi 
lapját; 

k.) kérheti az Egyesület támogatásában más szakmai, társadalmi 
kitüntetés elnyeréséhez; 

l.) az Egyesület szellemi és anyagi támogatását külföldi 
konferenciákon, tanulmányutakon való részvételhez, 
ösztöndíjak elnyeréséhez; 

m.) az Egyesület szakmai - tudományos véleményét, bírálatát, 
állásfoglalását, illetve szakmai viták  szervezését, hazai 
tudományos fokozat, vagy az euromérnöki (Eur. Ing.) diploma 
elnyeréséhez; 

n.) az Egyesület szakért i, szaktanácsadói, tanácsosi, oktatói, 
min sítését és nyilvántartásba vételét, illetve ennek alapján részt 
vehet az Egyesület szakért i- és oktatási tevékenységében; 

o.) kérésére az Egyesület éves kedvezményes belépési lehet séget 
biztosít az Országos M szaki Könyvtárba, a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárába és a Magyar 
Szabványügyi Testület könyvtárába. 

A jogok gyakorlásának módját és adminisztrációs feltételeit az 
Ügyrendek, Szabályzatok (ÜSz) tartalmazzák. 
 „…(27) Az egyesületi rendes tagok kötelezettségei:
a.)  az Alapszabály betartása; 
b.)  az Országos Elnökség személyére vonatkozó határozatainak 

elfogadása; 
c.)  az Országos Elnökség t érint  állásfoglalásainak legjobb 

tudása szerinti elvégzése, teljesítése; 
e.)  az egyesületi Ügyrendek, Szabályzatok betartása; 
f.)  a tagdíj minden évben március 31-i határid re egyösszegben 

történ  befizetése; 
g.) aktív részvétel az egyesületi célok eléréséért az egyesületi 

tevékenységi körök keretében; 
h.) az elvállalt munka, feladat legjobb tudással történ  elvégzé-

se.…” 
A jogi tagság létesítése önkéntes. Egyesületünk Alapszabálya szerinti 
jogi tagság szerz dés formájában jön létre. A szerz dés érvényességi 
id tartama alatt a Jogi Tag a megjelölt cím viselésére jogosult, amelyet a 

GTE oklevéllel ( tagsági kártyával ) tanúsít. A jogi  tag képviseletét az 
Egyesületben annak szerz désben megjelölt delegáltja látja el, akit 
tanácskozási joggal meghívunk az Egyesület küldöttközgy léseire. 

A jogi tagság a tagsági díj mértékével összhangban álló térítésmentes, 
illetve kedvezményes szolgáltatás igénybevételére jogosít. A jogi tagdíj 
kategóriát és az Egyesületünk által felajánlott szolgáltatásokat az 
alábbiakban részletezzük. 

A Azok a jogi tagjaink, amelyek évi 50.000,- Ft-nál kisebb összeg-
gel (30.000,-…40.000,- Ft) támogatják tevékenységünket, csak 
alapszolgáltatásokban részesülnek: 

1. Rendszeres értesítést küld minden egyesületi rendezvényr l, 
tanulmányútról, stb... 

2. Részvételi lehet ség a "Vállalati Fórum"-okon. 
3. Az egyesületi újságnak, a GÉPIPAR- nak megküldése. 
4. Havonta egy alkalommal - délel tti id pontban - tárgyalóhelyiség 

biztosítása a GTE székhelyén. 
5. Egyesületünk minden olyan további kérdésekben jogi tagjaink 

rendelkezésére áll, mely szakmai és szolgáltatási 
illetékességünkbe tartozik. (Például: 

regisztráljuk a GTE által irányított és szervezett a 
MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform tagjai 
közé, meghívjuk és várjuk részvételét az iparpolitikai mun-
kában, a GTE jogi tagjának képvisel je szavazati jogú kül-
döttként vesz rész a Nemzeti Technológiai Platform munká-
jában;  

 a GTE akkreditált képz  intézményként a cég igényeinek 
megfelel  mérnöki- vagy szakmai továbbképz  tanfolyamok 
megszervezését, megtartását kínáljuk fel partnereinknek ked-
vezményes ajánlati áron; stb.)  

Ezekben az esetekben külön megállapodást kötünk. 
6. A jogi tagoknak nyújtott szolgáltatások során mindenkor törek-

szünk a lehet  legszélesebb személyes, jó gyakorlati kapcsolatok 
kiépítésére, hogy ezen keresztül a partnerünk igényeit megismer-
hessük és azok kielégítésével jogi tagjaink rendelkezésére álljunk 
innovációs és kutatás-fejlesztési megrendelésének teljesítésére. 

7. A GTE Jogi Tagja képvisel je tanácskozási jogú küldöttként vesz 
részt az Egyesület küldöttközgy lésének munkájában. 

B A legalább évi 50.000,- Ft (50.000…90.000,- Ft) tagsági díjat 
vállaló tagjaink részére az els  pont szerinti alapszolgáltatásokon 
kívül  

8. egy kiválasztott egyesületi szakfolyóiratnak a rendszeres megkül-
dése  

9. a GTE honlapján a cég logójának szerepeltetése és linkjének ér-
vényesítése a megadott webhelyre. 

C Az évi 100.000,- Ft feletti (100.000…200.000,- Ft)  jogi tagdíjat 
vállaló jogi partnereink részére további szolgáltatásokat nyújtunk 
az A. és B. pontok kedvezményein felül: 

10. Kedvezményesen hirdethet évente egy oldal terjedelemben az 
egyesületi újságban, a GÉPIPAR-ban. 

11. Egyesületünk legnagyobb szakmai fórumán az Országos Titkári 
Tanácskozás ülésein reklámel adást ( max. 15 perc ) vagy bemu-
tatót tarthat. 

12. Egyeztetett id pontban igénybe veheti az Egyesület tárgyalóját. 
D Az évi 200.000,- Ft, vagy az ezen összeg feletti tagsági díjat, vál-

laló jogi tagjaink rendkívüli kedvezményeket vehetnek igénybe: 
13. Kedvezményesen hirdethet egy-egy oldal terjedelemben az egye-

sület szaklapjaiban és a GÉPIPAR-ban. 
14. Önköltséges áron vállaljuk részükre évente egy alkalommal áru 

vagy cégbemutató rendezvény megtartását. 
15. Reklám és propaganda anyagaikat díjtalanul terjeszthetik szak-

mai rendezvényeinken.  
16. A cég reklám, propaganda és marketing céljainak megfelel en

szponzorként vehet részt az egyesület által szervezett nemzetkö-
zi és hazai szakmai konferenciák, rendezvények és kiadványok 
felkínált marketing értékének kihasználásában. 

   (folytatás a 3. oldalon)
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A GTE XLII. Küldöttközgy lésének Mandátumvizsgáló 
Bizottsága elvégezte a szervezeti egységek 2010. december 31. 
tagnyilvántartási létszám állapota alapján a szervezeti egységek 
küldöttállításának ellen rzését.. Minden 10 f s önszervez dés
szervezeti egység állíthat küldöttet, a küldöttek száma 50 f ig 1 
küldött. A GTE Alapszabályának (48) paragrafusa értelmében: 
„… (48)  Küldött csak az Egyesület rendes tagja lehet.  
Minden létez , az Országos Elnökség által jóváhagyott, önszerve-
z déssel létrejött szervezet – lásd: (30) a.); b.); és c.) pontjait  – 
saját közgy lésen választhat egy küldöttet a küldöttközgy lésre. 
Azok a szervezetek, amelyek taglétszáma a Küldöttközgy lést 
megel z  évben meghaladja: 

–  a 60 f t, további 1 küldöttel, tehát összesen 2 f vel; 
–  a 110 f t, további 2 küldöttel, tehát összesen 3 f vel; 
–  a 160 f t, további 3 küldöttel, tehát összesen 4 f vel; 
–  és 210 f  felett minden további 50 f nél újabb 1 f vel  

növelt létszámmal vehetnek részt a Küldöttközgy lésen.   …” 
A szavazati jogú küldöttek névsora az alábbi: 

Szakosztályok         Létszám:      Küldöttek Küldöttek  
           száma: neve: 

Anyagmozgatási  44 1 Kása László 
Anyagvizsgáló  33 1 Mészöly Zsófia 
Áramlástechnika  19 1 H s Csaba 
Élelmiszer-és h t gép 24 1 Dr.Csury István 
Energia-és vegyipari gép 17   1 ifj.Mátyás László 
Épít gép   18 1 Berta János 
Forgácsolás    5 - nincs 
Gépjárm    69 2 Szatmári Éva 

Nagy Vince 
Gördül anyag  37 1 Lánczos Péter 
Gyártási Rendszerek               104            2 Dr.Kundrák János 

Huss Dániel 
Hajó-és úszómunkagép   5 - nincs
Háztartási Gépek  33 1 Szikra István 
Hegesztés   85 2 Gyura László 

Rittinger János 
Hidraulika-Pneumatika   4 - nincs
H kezel    21 1 Dr.Tóth Tamás 
Ipargazdaság  16 1          Dr.Kisfalvi Tibor 
Karbantartás  13 1          Kalincsák Zoltán 
Képlékenyalakítás  14 1 Danyi József 
Konstrukciós  22 1 Dr.Tóth Sándor 
Korróziós   53 1          Ostorházi  Miklós 

Szakosztályok  Létszám: Küldöttek   Küldöttek neve :
Mechatronika   6 - nincs
Mez gép  24 1 Dr.Kiss Péter 
M anyag  59 1 Dr.Kovács József Gábor 
Repül gép 18 1 Gáti Balázs 
Tribológia   6 - nincs
T zvédelem 26 1 Vida Ferenc

Összes:  775 24 
Klubok, Fórumok 
Ipari Min ségügyi 14 1 Tóth Tihamér 
Tisztítástechnológia   4 - Drabek Ferenc 
Senior Fórum  1 Dr. Márton Tibor 
Szabványosítási Klub 1 Bárdos Zoltánné 
Ifjúsági Fórum  - nincs 

Összes:     28 4  
Területi Szervezetek 
Baja  11 1 Dr Balogh Miklós 
Baranya    5 - nincs
Borsod  38 1 Dr.Siménfalvi Zoltán 
Békés  59 1 Varga Péter 
Cegléd    5 - nincs
Csepel  49 1 Lengyel Ottó 
Eger  12 1 Fülep Richárd 
Esztergom   6 - nincs
Gy r  28 1 Pálfiné Böröcz Ágnes 
Hajdú-Bihar            110 3 Cséti Imre 
 Dr.Varga Emilné Dr.Sz cs Edit, Nagy Károly 
Hódmez vásárhely   3 - nincs
Jászberény   6 - nincs
Kecskemét   5 - nincs
MOL Százhalombatta  

33 1 Kurucz Botond 
Mosonmagyaróvár   26 1 Tóth István 
Sopron  24 1 Dr.Czuppy Imre 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
  34 1 Nagy Sándor 
Tatabánya    5 - nincs
Tolna megye 18 1 Fáncsy István 
Veszprém    8 - nincs
Zalaegerszeg   2 - nincs 

Összes:  487 14 
Mindösszesen: 1290 42  

Kiss Géza  
a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke 

(folytatás a 2. oldalról) 
A fenti szolgáltatásokon túl az egyedi megbeszélés alapján további 
kedvezmény adható, az ügyvezet  igazgató és a jogi tag vállalatokat 
egyesületi kapcsolat során gesztoráló szervezetek titkárainak 
bevonásával ill. egyetértésével. 

A jogi tagságon túl a GTE szponzori támogatást fogadhat el 
vállalatoktól: 
• rendezvényeinek céltámogatására;  
• szakosztályainak, területi szervezeteinek célzott támogatására;
• az ifjúsági fórum pályázatainak támogatására; 
• szaklapjai kiadásának célszámként történ  támogatására; 

A jogi tagdíj 50%-át az Egyesület központi költségvetése használja 
fel, 50%-át az együttm ködésben megjelölt szervezeti egység (területi 
vagy szakmai szervezet) használhatja fel célszerinti m ködésére. 

A céltámogatások 17,5%-át az Egyesület a központi költségvetése 
az egyesület általános költségére fordítja, a céltámogatás 82,5%-át a
megjelölt szervezeti egység a megcímzett támogatási célra fordíthatja.  

Amennyiben a jogi tag tartós adományozási szerz dést köt a GTE-
vel, mint közhasznú szervezettel, az adományozó szervezet saját 
társasági adójából a befizetett összeg nagyságrendjében társasági 
adókedvezményben részesül, az egyesület által kiállított igazolás 
alapján. Ennek a közhasznú támogatásnak az elbírálása a jogi tagdíjjal 
azonos, a befizetett összeg 50%-át az Egyesület központi költségvetése 
használja fel az egyesület közhasznú célszerinti tevékenységeire, 
maradék 50%-át az együttm ködésben megjelölt szervezeti egység 
(területi vagy szakmai szervezet) használhatja fel igazoltan az adomá-
nyozó által megjelölt közhasznú célszerinti m ködésére. 

Ezt a szabályozást 14-01-2011 (01-15) GTE-ÜGUT ügyvezet  igazga-
tói utasításban „JOGI TAGVÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK” 
címmel  a GTE Országos Elnöksége 02./02. 2011.(02.15.) OE Határo-
zatával elrendeli "A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
SZÁMVITELI POLITIKÁJA - 2011" részeként, a szabályozás 
alkalmazását 2011. március 1.-t l kell alkalmazni. A módosított 
változat helyettesíti a korábban érvényben lév  intézkedéseket!

A GTE XLII. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE
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BEMUTATJUK JOGITAG VÁLLALATAINKAT

Pintér János vezérigazgató 

A GTE Sopron szervezeti életére mindig nagy 
hatással voltak a ROTO ELZETT és a Soproni ELZETT 
gyárak. Az 1952-es alapítók között is ott voltak az akkori 
ELZETT m szaki szakemberei. A vállalat fejl dési 
igényei és a GTE –ben meglév  tudás mindig találkozott 
és egymást segítette. Nemcsak a vezet ségi tagok 
számában, de az egyes szakmai konferenciák, 
rendezvények témáiban is megtalálták a közöset. A 3M 
munkahely kialakítások, szereléstechnika, képlékeny 
alakítás, munka és t zvédelem, a min ségbiztosítási 
rendszerek, hatékonyság fokozása, mind olyan témák, 
melyek ma is aktuálisak. 
Kérdések: 

Mióta tagja, és mi késztette arra, hogy belépjen a GTE-
be? 

1973-ban léptem be a GTE-be, az els  munkahelyemen. A 
Bakony M veknél a fiatal mérnököket az id sebb 
kollégák egy szakmai pártfogóként segítették a 
beilleszkedésben. Konkrét vállalati problémák 
megoldásában aktívan vett részt a GTE.  

A GTE-tagságnak tapasztalta-e az el nyeit? 
Nagyon sokat. Személyesen és vállalati szinten is. 
Szakmai fejl désünkben sokat segített a bel-és külföldi 
tapasztalatcserék, speciális szakmai konferenciák. A 
Soproni Elzett, majd utódvállalatai az EURO ELZETT, 
ROTO ELZETT, ELZETT FELÜLETKEZEL  Kft.-k 
sokat profitáltak a GTE szakmai munkájából. A Soproni 
GTE arról volt mindig híres, hogy olyan szakmai 
újdonságokról szervezett rendezvényeket, mely a 
távolabbi régió szakembereit is Sopronba vonzotta. 

Pont két éve annak, hogy Pintér úr megjegyezte: a GTE 
túl szerteágazó tevékenységet folytat. E véleményét ma 
is fenntartja? 

Igen. Sokat beszélünk a GTE szakmai tudásbázisáról. El 
kellene dönteni, hogy mely területeken igaz ez az állítás 
és hogyan lehet azt hasznosítani. 

Jó gondolatnak tartja a jogi tagvállalatok bemutatását? 
Nagyon, mert így a teljes tagság megismerheti, hogy mely 
gazdasági társaságok tartják a GTE-t ma is fontosnak  

Véleménye szerint van-e a GTE-nek jöv je, a mai 
gazdasági viszonyok között?  

Továbbra is azt állítom, hogy van. Vannak változatlan 
feltételek –fiatal m szakiak bevezetése a szakmai 
gyakorlatba, a vállalatoknál saját forrásokból nem minden 
területen elérhet  tudás vagy kapacitáshiány, mind 
lehet ség a GTE-nek. Ugyanakkor tudomásul kell venni, 
hogy a tudás-traszfer is piaci elemmé vált. A speciális 
szakmai tudás megszerzésére, elmélyítésére, azok 
átadására vállalkozások tömege jelent meg ezen a piacon. 

Elégedett-e az eddig elért eredményekkel, vagy lehet 
még többet tenni, hogy a jogi tagvállalatok partnert 
lássanak a GTE-ben? 

Megindult valami. Szükség lenne a vállalatok szakmai 
együttm ködését növel  rendezvényekre. Magyar-
országon hatalmas szakmai ismeretanyag van, de ez nem 
vált egy nemzeti tudáskinccsé, megmarad belterjes 
vállalati, baráti körben. A GTE felvállalhatná ezt a 
küldetést. 

Helyeselné, ha a GTE szisztematikusan felkeresné 
azokat a vállalatokat, cégeket,  ahol mérnökök, 
technikusok dolgoznak, ill. vannak alkalmazásban? 

Az el z  pontban felvetett tudásb vítési lehet ségek 
bemutatásával látom értelmét. Egy színvonalas szakmai 
rendezvény összehozhatja a területen dolgozó GTE 
tagokat és vállalatokat. 

Egyetért-e a GTE régiós szervezeti formába történ
átalakításáról? 

Ma már egy vállalat fejl dését sem lehet a vezér minden-
tudására alapozni. Mindenki tudására szükség van a 
sikerhez. Egy szervezet sikerét a benne dolgozó sejtek – 
teamek tudása, munkája alapozza meg. Meg kell er síteni 
ezeket a jól m köd  magokat, hogy legyen alapja a 
fejl désnek! Ennek nem feltétele a régiós szervezet. Egy 
régióban több mag is lehet.  

Lenne-e elképzelése a GTE struktúrájának esetleges 
változtatásáról? 

Nagyobb szerepet és támogatást kellene adni az életképes 
szakmai központoknak, a vezet ségnek az edz  szerepét 
kellene vállalni. Terjeszteni, hozni-vinni a jó 
megoldásokat és lehet ségeket, az állami támogatásokkal 
er síteni a jól m köd , sejtosztódással vagy helyi 
kezdeményezéssel kialakuló szakmai központokat. GTE 
jöv jét a sejtekre kellene alapozni a centralizációval 
szemben! 

Van-e javaslata az Egyesület és a Vállalat közötti 
együttm ködés hatékonyságának növelésére? 

Úgy gondolom ez egész beszélgetés ezt a célt szolgálta. A 
hatékony vállalati együttm ködés nemcsak anyagi 
támogatást hozhat, de jobban összekovácsolná a m szaki 
szakembereket és vonzóvá tenné a fiataloknak is. 

Kapcsolatukban merültek-e fel problémák, és ha igen, 
milyen vonatkozásúak? 

Nem. Minden mecénás valami jó cél elérése érdekében 
támogat egy ügyet, szeretnénk, ha ennek lenne látszata. 

Milyen hatással van a GTE, jelenlegi munkájukra? 
Részt veszünk a szakmai találkozókon, jónak tartjuk a 
jogszabály el készítésekkel kapcsolatos lehet ségeket, 
használjuk a személyes kapcsolatokat.  

Novodonszky Pál 

ROTO ELZETT
Lövő
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A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYEI A KÖZGYŰLÉSRE

A GTE KÖLTSÉGVETÉSE 
A 2011. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE

A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK IRÁNYELVEI 
A GTE Országos Elnöksége a költségvetés tervezésére 

átgondolt „költségvetési politika” alapján már sz eleje óta 
foglalkozott az egyesület 2011. évi gazdálkodásának 
el irányzatával. Mivel az Egyesület legf bb döntéshozó szerve, a 
GTE XLI. Küldöttközgy lése által elfogadott 2010. évi 
költségvetés tervezését illet en az un. „gördül  tervezés” 
módszerét javasolta folyamatosan alkalmazni, az elnökség az év 
folyamán, az id arányos f könyvi kivonatok áttekintésével az 
egyesületi gazdálkodás helyzetét folyamatosan kontrollálta, 
megállapítva, hogy a küldöttközgy lés által megállapított 
költségvetési el irányzatok reálisak voltak, azok a kialakult 
egyesületi  gazdálkodási gyakorlatnak megfelel  technikákkal 
tarthatóak, nincs és nem is volt szükség a költségvetés 
módosítására. 

A korábbi évek tapasztalatainak birtokában, idén is le kellett 
mondanunk az alúlról építkez  költségvetés készítésének elvárá-
sáról, mivel már több éve, hiába számítottunk a szervezeti egysé-
gek átgondolt, id ben érkez  adatszolgáltatására, hogy azokat 
összesítve, el tudjuk készíteni az egyesület „tevékenység alapú” 
költségvetését. A GTE Országos Elnöksége a felülr l kirótt 
költségvetési kereteket a megel z  évek költségvetési mintáira 
alapozva, azokat mintegy bázisnak tekintve fogalmazta meg. Úgy, 
hogy még az szi hónapok Országos Elnökségi ülésein az 
el írányzatokban meg tudjunk állapodni, és a következ  évi 
küldöttközgy lésen azokat törvényer re emelve, jóváhagyassuk. 

A költségvetés készítésének kockázati oldalait elemezve azt 
állapíthatjuk meg, ha a „bázis szemlélet ” költségvetésben - az 
el z  év gyakorlatában is beváltan alkalmazott elvet - a m ködési 
költség hiányának pótlására vissza kell forgatnunk az „önköltségi 
szintet” jelent  árbevétel 17,5%-án felül, az egyes tevékenységi 
körökben el állított egyenlegb l az árbevétel még további 3,75%-
át, mint bruttó fedezetet, különben vesztességes lesz a költségvetés. 
A visszaforgatott fedezet 50%-ával növelt fedezetmegosztás esetén 
sufficites költségvetést kapunk (lásd a „tervezett eredmények” 
táblázatban a „GTE m ködési fedezete” oszlopot!). A m ködési 
költségeket a tavalyi tervezetthez képest módosítani kényszerü-
lünk. A pozitív költségvetési eredményhez az egyes tevékenységi 
körökben (oktatás, szaklapok, m ködési típusú rendezvények, 
pályázatok, konferenciák, tanulmányutak, szakért i munkák) a 
tervezetthez képest növelt bevételek vállalására volna szükség.  

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY 
Baracska László könyvvizsgáló a 2011. év Költségvetési 

el irányzattal kapcsolatban, annak áttanulmányozását követ en a 
következ  véleményt alakította ki és hozta az Elnökség tudomásá-
ra:
A./ A GTE 2010. évre 142.890,- e Ft  bevételi tervet irányzott 

el , amelyet az aktuális számviteli adatok ismeretében vár-
hatóan 150.000,- e Ft  mértékben fog éves szinten teljesíteni. 
Ez közel 5%-os túlteljesítés. A túlteljesítést lehet vé tették 
olyan elszámolt bevételek, amelyek 2011-ben nem ismétel-
het k meg. Ilyen a FISITA konferencia, amely a tárgyi id -
szakban 19.297,- e Ft árbevételt realizált növelve ezt az ösz-
szeget a rendezvény hozadékával, amely támogatásként ke-
rült az Egyesülethez. 

Elszámolásra került ezen kívül 7.142,- e Ft kamat,
amely a MTESZ terhére az ingatlan szerz déses ellenértéke 
kifizetésének elmaradásával függ össze. 

B./   A 2010-es év várható eredménye egy-két millió FT-ban fog 
realizálodni, mivel az áthúzódó munkaszámok (az átmen
aktívák és passzívák amelyek felmérése az éves számviteli 
zárlati feladatok része) jelent sen megterhelik a könyvviteli 
eredményt. 

C./   Az el z ekhez képest a 2011. évre el irányzott 125.175,- e Ft
árbevétel, valamint 121.838,- e Ft ráfordítás reálisnak t -
nik a 3.337,- e Ft eredménnyel együtt. 

D./   A terv teljesítése azonban jelent s er feszítést igényel, mivel 
-  az oktatásra betervezett 5.000,- e Ft teljesíthet sége kri-

tikusnak látszik, ugyanis 2010. évben ez alacsony szín-
vonalon m ködött- 

- a szaklapok f szerkeszt i pozíciója –a M anyag és gumi 
c.lap kivételével-  betöltésre vár, amelyet pályáztatni 
lenne szükséges- 

- a tanulmányi utakra nincs el irányzat, holott erre lenne 
igény- 

- az egyesületi rendezvények és szaklapok képezik a 
2011. évre el irányzott bevételek meghatározó részét, 
együttesen 72.000,- e Ft-ot, amely az összes el irányzat 
57,6 %-a- 

-   célszer  lenne fontolóra venni a szakért i tevékenység
újra szervezését, amellyel a 2011. évi terv nem számol.-  

E./   Összességében a 2011. évi költségvetési el irányzat követi az 
Ügyvezet  részér l az október 12.-i elnökségi ülésre beter-
jesztett KÖLTSÉGVETÉSI  POLITIKA alapvet  célkit zé-
seit:   - a takarékos gazdálkodást,  

- az átláthatóságot,  
ezért javasolom a 2011. évi költségvetési el irányzat elfogadá-
sát.

A GTE Országos Elnöksége 2010. december 14-i ülésén
megvitatta és elfogadta az egyesület 2011. évi költségvetésének 
el irányzatait és err l határozatot hozott: 
„…3.2/12/2010 (12.14.) GTE OE Határozat: 
A GTE 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KERETSZÁMAI-
RÓL: A GTE OE úgy döntött, hogy a 2011-re el terjesztett 
„bázis szemlélet ” költségvetést, annak el írányzott keretszá-
mait elfogadja és a GTE XLII. Küldöttközgy lésének elfogadás-
ra ajánlja.…” 

Az elnökségi ülés óta eltelt id ben a gazdálkodásért felel s
egyesületi vezet k a költségvetési el irányzat szellemében követ-
kezetesen készítik el  a 2011. év szerz déseinek megújítását,. Így 
minden munkaszám el kalkulációjában megköveteljük a minimum 
önköltségi szinten (17,5%) történ  költségtervezést, és a lehet sé-
gek korlátait elfogadva arra kérjük a témavezet ket, hogy gazdál-
kodásuk során állítsanak el  az árbevétel 7,5%-ának megfelel
bruttó fedezetet. Amelynek 50%-50%-os megosztásával egyrészt 
az egyesület célszerinti tevékenységeinek forráshiánya csökkenthe-
t  lesz, továbbá a fedezet 50%-ával megnövelt összeget forgathat-
nak vissza a szervezetek saját felhasználási hatáskörben a közvet-
len költségek terhére, a munkaszámokhoz tartozó célszerinti tevé-
kenységük során.  

Az egyesület likvid fedezeteinek folyamatos biztosítása 
megköveteli, hogy minden munkaszám negyedévenként számoljon 
el az id arányos eredményeir l és járuljon hozzá az egyesületi 
gazdálkodás bevételi forrásainak fedezetéhez. A tervt l való eltéré-
sek következményeinek rendezését a témavezet k kötelesek un. 
„forecast” (el re jelzés) készítésével, heti bontású „likviditási terv” 
részletezésével az ügyvezet vel egyeztetni.  

Végül megismételjük az egyesület Felügyel  Bizottságának 
a Közgy lésen is elhangzott, többszöri ajánlását az önállóan szer-
vez d  szervezeti egységek (szakosztályok, területi szervezetek, 
klubbok és fórumok) vezet i felé, hogy a szervezeti egységek saját 
tudásközösségük érdekében, legalább kétévente szervezzenek 
bevétellel járó rendezvényeket, tanfolyamokat. Vállalkozzanak 
célszerinti tevékenységi körükben, mert ezzel el segíthetik az 
egyesület image növelését, társadalmi elfogadottságát, a gazdaság 
vállalataihoz köt d  kapcsolatok er s dését és a gazdálkodás 
hatékonyságát. 

(folytatás a 6. oldalon) 
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A GTE KÖLTSÉGVETÉSE A 2011. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE

A GTE TELJESKÖR  KÖLTSÉGVETÉSI TERVE  
2011. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE 

A költségvetés készítéséhez a „tervadatok” megfogalmazásához alapul veend id soros áttekintés nyújt segítséget:

 „Pénzügyi bevételi-kiadási-likviditási” terv 
Tevékenységek Árbevétel 

[EFt]
Költség 

[EFt]
Eredmény 

[EFt]
Munkaszámonként 2008

terv 
2009
terv 

2010
terv 

2011
terv

2008
terv 

2009
terv 

2010
terv 

2011
terv

2008
terv 

2009
terv 

2010
terv 

2011
terv

M ködési: [EFt] [EFt]    [EFt] 

1000 20.000 10.000 11.300 9.300 42.500 37.900 34.100 39.900 - 22.500 -27.900 -22.800 - 30.600 

Célszerinti:             

2000 22.000 20.000 6.050 5.000 18.000 18.000 4.775 3.750 4.000 2.000 1.275 1.250 

3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4000 25.000 26.000 40.395 30. 000 22.000 22.000 33.627 22.500 5.000 4.000 6.768 7.500 

5000 27.600 20.000 17.700 24.000 19.000 20.000 16.000 21.000 8.600 0 1.700 3.000 

7000 23.000 30.000 46.700 42.000 18.000 18.000 33.455 31.500 5.000 12.000 13.245 10.500 

8000 1.200 1.000 0 0 1.200 1.000 0 0 0 0 0 0
Célsz. bevételes: 100.800 107.000 110.845 101.000 78.200 79.000 87.857 78.750 22.600 28.000 22.988 22.250 

9999 0 0 20.945 14.875 0 0 0 0 0 0 0 14.875 

Célsz.   fedezet : 100.800 107.000 131.790 115.875 78.200 79.000 87.857 78.750 22.600 28.000 22.988 37.125 

Célszerinti össz: 120.800 117.000 143.090 125.175 120.700 116.900 121.957 118.650 100 100 188 6.525 

Vállalkozási:             

6000 800 800 0 0 600 600 0 0 200 200 0 0

Mindösszesen: 121.600 117.800 125.873 125.175 121.300 117.500 121.957 118.650 300 300 188 6.525 

Visszaforgatott költség:     +  3.188    -  3.188 

Költségvet. eredmény:    125.175 121.838  300 188 3.337 

TERVEZETT M KÖDÉSI KIADÁSOK
Tevékenységek 2010. évi TERV [EFt]

10%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással 

2011. évi TERV [EFt]
10%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással 

Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTEm k.fed. Bevétel Kiadás Egyenleg GTEm k.fed. 
M ködési kiadások:       

1100 Vezet  testületek  0 3.000   0 3.000 -   3000 
1200 Szerv. m ködése   4.000 3.500  3.600 3.600 0 
1250 Egyesületi célú progr.  0 1.000  0 500     -     500 
1310 Terembérlet, üzemelt  0 3.000  0 7.500 -  7.500 
1320 Szem. jell. költség  0 16.000  0 18.000 -18.000 
1330 Rezsi költség   0 1.500  0 500     -     500 
1340 Javítás, felújítás   0 500  0 500     -     500 
1350 Irodai m k. rezsi 0 1.500   0 1.500  -  1.500 
1400 Nemzetközi kapcs. 0 1.000  0 1.500   -   1.500 
1500 Egyesül. kiadvány 0 2.000  0 2.000 -  2.000 
1600 Egyéb ált.kiadás   0 1.000  0 1.000 -  1.000 
1700 Költségvetési tartalék 0 100  0 300  -     300 

Egyesületi m ködési fedezet: 7.300    5.700 0 5.700 
M ködési kiadások összesen: 11.300 34.100 - 22.800 - 22.800 9.300 39.900 - 30.600 -  30.600 

A KÖLTSÉGVETÉSI EL ÍRÁNYZATOK ÉRTÉKELÉSE 
Jól látható, hogy a beszedett tagdíjak az egyesületi 

m ködési költség fedezethiányának csak 26,14%-át, az egy 
negyedét teszik ki. A szervezetek saját hatáskörben felhasználják a 
m ködési bevétel 38,709%-át. A M ködési költség fedezete az 
egyesületi költségvetés 7,429%-át fedezi. Azért, hogy a tervezett 
módon m ködhessen az Egyesület, a tagdíjakból és 
támogatásokból származó bevétel 13,459-szeresét kell a célszerinti 
tevékenységi körben oktatásból , szaklapok kiadásából, m ködési 
célú rendezvényekb l, konferenciák szervezéséb l, pályázatok 
hozzájárulásaiból, tanulmányutak bevételeib l és szakért i
szolgáltatásokból forgalmazni. Az Egyesület mérleg szerinti 

összbevételének 33%-a származik konferenciák és rendezvények 
szervezéséb l; 23%-a a szaklapok eredményes m ködéséb l
folyik be; 19%-a a m ködési célú rendezvények és pályázatok 
bevételéb l származik; az önköltség szintt általános költség
bevételei az összbevétel 11, 88%-át fedezik; az oktatási
tevékenység a bevétel 3,99%-át teszi csak ki. Ez egyben az 
egyesület fenntartásához való hozzájárulás Pareto-sorát is 
jelenti.Az Országos Elnökség ezért tartja fontosnak, hogy a 
szervezetek er sítsék meg konferencia szervez  tevékenységüket, 
rendezzük végre a szaklapok f szerkeszt inek megbízásait, és 
változtassuk meg az egyesület oktatási szemléletét!  

(folytatás a 7. oldalon) 
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TERVEZETT M KÖDÉSI BEVÉTELEK 

Tevékenységek 2010. évi TERV [EFt]
10%+7,5% +50% egyesületi  fedezetmegosztással  

2011. évi TERV [EFt]
10%+7,5% +50% egyesületi  fedezetmegosztással  

Munkaszámonként Bevétel Bevétel Bevétel Bevétel Bevétel Kiadás Egyenleg GTEm k.fed. 

M ködési költségek:  (Szervez.) (Egyesület)   (Szervez. (Egyesület  
M ködési bevételek:      m ködése) fedezete)  

Tagdíj (egyéni, jogi) 10.000 3.500 6.500 6.500 8.000 3.100 4.900 4.900 
Egyéni tagdíjak 5.000 1.000 4.000 4.000 3.000 600 2.400 2.400 
Jogi tagdíjak 5.000 2.500 2.500 2.500 5.000 2.500 2.500 2.500 

Támogatás(közh.;sponzor) 1.200 500 700 700 1.250 500 750 750 
 Közhasznú tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Egyéb támogatás 1.000 500 500 500 1.000 500 500 500 
SZJA 1% APEH 200 0 200 200 250 0 250 250 

Klubok befiz. 10% 100 100 100 50 0 50 50 
Egyéb bevtelek 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingatlan értékesítés  0 0 0 0 0 0 0 0
Késedelmi kamat 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb pénzü. (kamat) bevét 0 0 0 0 0 0

M ködési bevét. össz.: 11.300 4.000 7.300 7.300 9.300 3.600 5.700 5.700 

A GTE TELJESKÖR  KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2011. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE 

Tevékenységek 2010. évi  TERV  [EFt]
10%+7,5%+7,5%-ból 50% egyesületi fedezet

2011. évi TERV  [EFt]
10%+7,5% +7,5%-ból 50% egyesületi fedezetmegosztással  

Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTE 
fedezet 

Bevétel Kiadás Egyenleg Vissza-
forgatott  

GTE 
fedezet 

Célszerinti tevékenység:          
1000-es m ködési költségek: 11.100 34.100 - 22.800 - 22.800 9.300 39.900 - 30.600 0 - 30.600 
2000-es oktatási tevékenység: 6.050 4.500 1.550 1.275 5.000 3.750 1.250  875 

Okt. el írt fedezet7,5%   450 450   375  375 
Okt. munkasz. befiz. 10%  550 550  500  500 
Okt. elvárt eredm: +7,5% 550 0 550 275  0 375 188 187 

3000-es bev. centr. rendezv. 0 0 0 0 0 0 0  0 
4000-es szaklapok kiadói tev. 40. 395 31.000 9.395 6.768 30. 000 22.500 7.500  5.250 

Szaklapok fedezete 7,5%  2.820 2.258  2.250  2.250 
Szaklap befizetés: 10%   3.755 3.100   3.000  3.000
Szakl. elvárt eredm.: +7,5% 2.820 2.820 1.410   2.250 1.125 1.125 

GÉP 7.818 6.000 1.818 1.700 5.000 3.750 1.250 188 (1.062) 
GÉPGYÁRTÁS 13.031 10.000 3.031 1.700 5.000 3.750 1.250 187 (1.063) 
M ANYAG ÉS GUMI 19.546 15.000 4.546 2.550 20.000 15.000 5.000 750 (4.250) 

5000-es m ködési célú tevék. 17.700 15.880 1.820 1.700 24.000 21.000 3.000  2.400 
M ködési célú rendezvény (0) 0 0 0 8.000 6.000 2.000 0 1.400 
Pályázatok (14.000) 13.000 1.000 1.000 16.000 15.000 1.000 0 1.000 
Szerz déses tevékenység (3.700) 2.880 820 700 0 0 0  0 

Szerz.tevék.fedezet: 7,5%  240 240  600  (600) 
Egyéb pénz. bevét.   10%  340 340  800  (800) 

Célsz.m k.tev.eredm.+:7,5% 240 0 240 120   600 300 300 
7000-es konferenciák, rendezv 46.700 32.000 14.700 13.245 42.000 31.500 10.500  7.350 

FISITA 2010 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0
Egyesületi rendezvények 41.700 32.000 6.790 3.426 42.000 31.500 10.500  7.350 

Rendezv. fedezete 7,5%  2.910 1.209  3.150  (3.150) 
Rendezv. befizetése 10%  3.880 1.613  4.200  (4.200) 
Rend. elvárt eredm:+7,5% 2.910 2.910 1.455   3.150 1.575 1.575 

8000-es tanulmányutak 0 0 0 0 0 0 0  0 
Célsz. bevételes tev. összesen: 110.845 83.380 27.465 22.988 101.000 78.750 22.250 3.188 19.062 
9999 önköltség szintt  levon. 17,5%: 20.945 0 0 0 14.875 0 14.875  14.875 

Célsz.tev. fedezet összes: 131.790    115.875 78.750 37.125  33.937 
Célsz.bev.+m k.tev. össz: 142.890 117.480 4.665 188 125.175 118.650 6.525  3.337 

Vállalkozási tevékenység.:     
6000-es szakért i tevékenység 0 0 0 0 0 0 0  0 

Vállalk. fedezete összes:    0     0 
Vállalk. Befizetése: 10%          
Vállalk. elvárt eredm.: 7,5% 0   0 0    0 

GTE mindösszesen: 142.890 117.480 4.665 188 125.175 118.650 6.525 -  3.188 3.337 
Visszaforgatott költségek  3.188 -  3.188 
Költségvetési eredmény:   4.665 188 125.175 121.838 3.337  3.337 
Költségvetési hiány::   0 0   0  0 
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A GTE ELHÚNYT TAGTÁRSAIRA EMLÉKEZIK

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
BÚCSÚZIK ELHUNYT TAGJAITÓL 

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége ezúton tudatja valamennyi tagjával, hogy 2010. utolsó hónapjaiban és az  
Újév els  havában nagyszer  személyiségek távoztak el sorainkból. A búcsú fájdalmas misztériumát valamennyi szervezetünk 
átélte és igyekezett a hozzátartozók, a barátok gyászában osztozni.  

LÁSZLÓ GYÖRGY 
1925-2011

(Született: Budapest, 1925. augusztus 21. - 
Elhunyt: Budapest, 2011. január 27.) 

A m anyag szakmában sokan ismerték, tisztelték és 
szerették a szakmáját magas színvonalon m vel  gépészmér-
nököt, aki élete hányattatásai között mindig meg rizte opti-
mizmusát és kitartóan haladt el re, mindig az újat, a korszer
megoldásokat kereste. Amikor baráti körben a múlt került 
szóba, kortársaival ellentétben hamar túllépett az emlékeken, 
mindig a jöv be tekintett. A szakma mellett családja volt a 
másik életeleme; népes famíliával ajándékozta meg a sors, 
melyre nagyon büszke volt. Emellett mindig jutott ideje a fe-
rencvárosi polgári körre, és hív  katolikusként a Kolping kö-
zösség programjainak szervezésére is. Azon kevesek közé 
tartozott, aki meggy z déssel vallotta, hogy a hit, a remény 
és a szeretet az, amiért élni érdemes. Puritán ember volt a szó 
nemes értelmében. Hosszú, sikeres élettel ajándékozta meg a 
Teremt . Nagy rt hagy maga után. Személyében mindegyi-
künk elvesztett valakit, egy jó kollégát, egy segít kész szak-
mai partnert, egy felejthetetlen barátot, néhányan atyai jó ba-
rátunkat.  

A MAGNEZITIPARI VÁLLALAT-nál kezdte pá-
lyáját, ahol f mechanikusként karbantartással foglalkozott. A 

M EGYETEM-et esti tagozaton végezte el és szerzett gé-
pészmérnöki oklevelet. Ezalatt az ÚJPESTI GÉPELEM-
GYÁR-ban a technológiai fejlesztést vezette, majd a CSE-
PEL AUTÓGYÁR-ban a motorszerkesztésen dolgozott, a 
vállalatnál használt m anyag alkatrészekr l gondoskodott. 
Az itt szerzett ismereteket hasznosítva lett a 
KALOPLASZTIK VÁLLALAT f mérnöke, ahol vezetésé-
vel indult el a textilipari csévék gyártása papír helyett poli-
propilénb l. Több m anyag-feldolgozó cégnél töltött be veze-
t  beosztást, 1993-ban a METALLOPLAST KISSZÖVET-
KEZET elnökeként vonult nyugdíjba.  

A tömítéstechnika volt a kedvenc szakterülete. A drezdai 
„TÖMÍTÉSI NAPOK” nemzetközi konferenciasorozat El -
készít  Bizottságban két évtizedig dolgozott. A M SZAKI 
KÖNYVKIADÓ-nál „Tömítések” címmel jelent meg tan-
könyve, melyet számos tömítéstechnikai tanfolyamon hasz-
náltak. A BUDAPESTI M SZAKI EGYETEM MÉRNÖK-
TOVÁBBKÉPZ  INTÉZETÉ-nek kiadásában jelent meg 
„M anyag csapágyak, fogaskerekek, gördül  testek” cím
jegyzete.  

1991-ben alapította a PENTAGROUP BT. céget, 
melynek f  tevékenysége tömítéstechnikai tanácsadás, ter-
mékforgalmazás és tervezés, különös tekintettel a kis soroza-
tú gyártásra. Nemcsak kereskedéssel, hanem kutatás-
fejlesztéssel is foglalkozott. Mérnöki munkájának csúcsát 
fémjelzi a m anyag fröccsönt  szerszám témakörben elfoga-
dott három szabadalma, amelyb l az egyik 13 országra ter-
jedt ki. Teljesen újszer  napkollektor konstrukciójára haszná-
lati mintaoltalmat kapott.  

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET-be 
1960-ban lépett be és haláláig aktívan részt vett a M -
ANYAG SZAKOSZTÁLY munkájában, 1964-t l a TÖMÍ-
TÉSTECHNIKAI SZAKBIZOTTSÁG vezet jeként, szak-
osztályi vezet ségi tagként, 1999 és 2005 között a szakosz-
tály elnökeként, azóta tiszteletbeli elnökként. Hazai és nem-
zetközi rendezvényeket szervezett, melyeken számos el -
adást tartott. Cikkei jelentek meg a M ANYAG ÉS GUMI 
szaklapban és több német folyóiratban. Szakosztályi tevé-
kenységért négy alkalommal kapott EGYESÜLETI ÉRMET, 
szakcikkeiért M SZAKI IRODALMI DÍJ-at, egyesületi 
munkájáért BÁNKI DONÁT DÍJ-jal, tiszteleti tagsággal és 
EGYESÜLETI ARANYÉREM-mel tüntették ki.  

Nagyon szerette az embereket, a fiatalokat és az 
öregeket egyaránt. Szívesen látogatta a gépészmérnök hallga-
tók államvizsgáit bizottsági tagként, a doktoranduszok be-
számolóit szakért ként. Ezért állt a m anyagos témájú dip-
lomamunka ösztöndíjpályázat és a doktorandusz konferenci-
ák mellé, szervezte az IPAR ÉS A FELS OKTATÁSI IN-
TÉZMÉNYEK TALÁLKOZÓI-t, hozta létre a M ANYAG 
SZAKOSZTÁLY BARÁTI KÖRÉ-t.  

Isten Veled Gyuri Bátyánk, nyugodj békében!  

Dr. Macskási Levente 

                       (folytatás a 9. oldalon)
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(folytatás a 8. oldalról)

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 97. évében elhunyt 

DR. LETTNER FERENC 
ny. egyetemi tanár, a GTE Tiszteleti Tagja 

1914-2011 

Dr. techn. Lettner Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezet , a 
m szaki tudományok kandidátusa, az Intranszmas volt  
vezérigazgatója, a magyarországi valamikori repül gépgyártás 
egyik meghatározó személyisége, a számjegyvezérlés  NC 
technológia egykori hazai bevezet je elhúnyt. 

Elemi és középiskoláit Budapesten végezte, az Eötvös József
Reáliskolában érettségizett. A M egyetemen 1938-ban 
gépészmérnöki diplomát szerzett. 1937 szeptemberét l az 
egyetem Aerodinamikai Tanszékén el ször kisegít , majd rendes 
tanársegédként m ködött.  

1940-t l 1945-ig az iparban dolgozott, a repül gépgyártás, a 
Pestszentl rinci Ipartelepek Rt vállalkozás keretében. A 
részvénytársaság formai megalakulása után javaslatot kértek a 
M egyetem Aerotechnikai Intézetét l a m szaki igazgató 
személyére. Ennek alapján Lettner Ferenc okleveles 
gépészmérnök, m egyetemi tanársegéd kapott kinevezést, aki 
1932 óta a légier  III. fokú pilóta vizsgát tett tartalékos 
repül tisztje is volt. M szaki igazgatóként részt vett az intézet 
több repül gép tervezési munkájában, és többek között 
Székesfehérvár-Sóstón a fémhéj szerkezet  X/H kisérleti romboló 
repül gép építését irányította. Az általa adott jelentések adtak 
képet a Pestszentl rinci Ipartelepek Rt. repül gép gyártási 
helyzetér l és az ezen ügyekben tett intézkedésekr l. A nagy 
szerel csarnok és az azt kiszolgáló üzemrészek, az egykori 
Pestszentl rinci Fonó és Szöv gyár területén, a Ferihegyi 
repül térre vezet  út mentén létesültek. Így a könnyen szerelhet
kész Ju-52 gépek törzse, szárnyai és törzsvég-kormánysík 
rendszere gépkocsin vagy vasúton kigördíthet  volt a repül térre. 
A Ju-52 gép konstrukciós adottságai e téren is kiemelked ek 
voltak, mert eleve számoltak a vasúti szállítás lehet ségével is és 
így ezek a f  részek 5-8 db. csavar segítségével, oldható kötéssel 
voltak összeszerelhet k, akár a repül téren is. 

A háború végén ismét tanársegéd lett, ezúttal a Mechanikai 
Technológia Tanszéken, ahol 1946-ban adjunktussá nevezték ki.. 
1948-tól nyolc éven át a KGM-ben, illetve a Tervhivatalban 

m ködött, magas beosztásokban, közben 1951-ben m szaki 
doktori címet szerzett, 1952-ben a m szaki tudományok 
kandidátusa fokozatot nyerte el. 1956-ban egyetemi tanárrá 
nevezték ki a Gépgyártástechnológiai Tanszékre, amelynek 1957-
ben tanszékvezet je lett. 1961-63-ban az egyetem oktatási 
rektorhelyettese volt. 1970-ben az Intranszmas (Bolgár-Magyar 
közös vállalat) vezérigazgatójává nevezték ki, s egyben 
félállásban, az 1967-ben egyesült Budapesti M szaki Egyetemen, 
a Közlekedésmérnöki Karon a  Gépipari Technológia Tanszék 
vezetésével bízták meg, ahol néhány év múlva már f állásban, 
1979-ig, 65 éves koráig vezette a tanszéket. Munkássága idejére 
esett az NC technika bevezetése, a programozási rendszerek 
fejlesztése. Több jegyzet írásában vett részt és kollégáit is erre 
ösztönözte. Az EXAPT szerszámgép programnyelv terjeszt
társaság tagjaként, az SPE (Szerszámgép Programozási 
Egyesülés) elnökségének tagjaként, és hosszú id n át az OMFB 
tagjaként, a GTE „GÉP” cím  folyóiratának f szerkeszt jeként 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar gépipar m szaki 
fejlesztésének érdekében. Pontos, precíz munkáját sok cikkíró 
tapasztalhatta, amikor szakmai és nyelvi szempontból is nagy 
következetességgel hagyta csak jóvá a szaklapba benyújtott 
cikkeket. Az „International Journal of Production Researches” 
folyóirat szerkeszt  bizottságának hosszú id n át szintén tagja 
volt. Hazánkat képviselte  a CIRP (Nemzetközi Technológiai 
Kutató Közösség - Páris) rendes tagjaként.  

Kitüntetései: az állami vezetés a Munka Érdemrend arany 
fokozatával ismerte el munkáját, kapott Gépipar Kíváló Dolgozója 
kitüntetést is. A GTE-ben Pattantyus Ábrahám Géza Díj 
érdemérem birtokosa lett, GTE Tiszteleti Tag Emlékérem 
tulajdonosa, szakirodalmi munkájáért elnyerte a GTE M szaki 
Irodalmi Díját A sors iróniája, hogy a 60 éves CIRP a soron lév
Közgy lését, fennállása történetében ebben az évben fogja 
el ször, augusztus végén Budapesten tartani, sajnos szakmánk, 
országunk ezen szakmai elismerését mát nem élhette meg. 

SZOMORÚ VESZTESÉG ÉRT MINDANNYIUNKAT, 
KÜLÖNÖSEN A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI 
GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TÁRSADALMAT! 

A GTE Hegesztési Szakosztálya mély fájdalommal tudatja, hogy 

DR. BURAY ZOLTÁN 
a GTE Tiszteleti Tagja, életének 92. évében váratlanul elhunyt 

1919-2011 
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A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK KÖZLEMÉNYEI 

FELHÍVÁS

Tisztelt Tagtársaink! 
Ilyenkor, az év kezdetén minden civil szervezetben meg 

kell újítani a tagsági státuszt. Kérjük ezért a szervezetek elnökeit, 
titkárait, hogy az alapszabályban megállapított határid ig 
gondoskodjanak, a tagdíjak befizetésének szorgalmazásával, a 
célszerinti m ködés költségvetési bevételi eleme legjelent sebb 
forrásának beszedésér l. A tagdíjat a tagság az egyesületi újságban 
hozzá eljuttatott csekk segítségével postai befizetéssel, átutalással 
fizeti be, az éves tagdíj befizetési határideje az els  negyedév vége. 
A tagdíj 20%-ban a tag által regisztrált szervezeti egységet (területi 
szervezet, szakosztály, klub, stb.) és 80%-ban az Egyesületet illeti 
meg. Amelynek ellenértékeként juttatjuk el tagjainkhoz a 
„GÉPIPAR” c. egyesületi újságot. Továbbá fontos, hogy a 
szervezeti egységek a szakmai, vagy területi vonzáskörzetükhöz 
tartozó jogi tagvállalatok kapcsolattartó szakembereit is 
figyelmeztessék a jogi tagdíj megfizetésének id ben történ
teljesítésére. 

A 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 re egy 

összegben történ  befizetése;…” 
Az egyesületi tagdíjakat korábban legalább három évenként 

valorizáltuk. Így a 2005. éves tagdíjemelést követ en, az addig 
érvényben lév  tagdíjakhoz képest 2008-ra állapítottunk meg új 
tagdíjakat. Most a GTE Országos Elnöksége úgy döntött, hogy az 
alapszabályban kapott felhatalmazás alapján, 2011. január 01-t l
él az infláció-követ  tagdíjemelés jogával és a korábban 
megállapított 5000,-Ft rendes tagdíjat 300,-Ft-al megemelve: 
5300,- Ft-ra emeli, az eddigi 1800,- Ft-os nyugdíjas és ifjúsági
tagdíjtételt 100-100,-Ft-al megnövelve: 1900,- Ft-ra változtatja,
az eddigi 600,-Ft-os  regisztrálási díj pedig 50,-Ft-al 
megnövekedve: 650,- Ft lesz. Emlékeztet ül megismételnénk a 
tagdíj-tarifákat és az érvénybe lépett új GTE egyéni tagdíj-
kategóriákat:  

a.) a GTE (rendes) tagdíja:  5.300,- Ft/év 
 (amely egy szervezethez való tartozást regisztrál!) 
b.) az els  után minden további szervezetben  
 a kívánt regisztrálás szervezetenkénti díja:     650,- Ft/év
c.) ifjúsági tagdíj (30 éves korig):  1.900,- Ft/év 
d.) nyugdíjas tagdíj (70 éves korig):  1.900,- Ft/év 
e.) 70 éven felüli tagtársaink regisztrálási díja:   650,- Ft/év

Kérjük, hogy a Gépipar c. újság el z  havi számához 
mellékelt csekken, lehet leg a határid  lejárta el tt, szíveskedjenek 
befizetni az esedékes tagdíj összegét. Egyben kérjük, hogy 
személyes adataikban történt esetleges változásról egyesületünket, 
a tagnyilvántartás naprakészségének biztosítása érdekében, 
értesíteni szíveskedjenek. A tagnyilvántartással kapcsolatban 
felmerül  kérdéseire készséggel ad felvilágosítást Szakács 
Annamária a GTE 06-1-20-20-656 -os telefonszámán. 

A további eredményes együttm ködés reményében 
 Dr. Borbás Lajos 
        f titkár 

KÉRJÜK TAGJAINKAT, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDE-
LEMADÓJUK 1%-ÁVAL TÁMOGASSÁK A KÖZ-
HASZNÚ GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLETET 
(GTE), VAGY ANNAK ALAPÍTVÁNYÁT A GÉPIPARI 
ALKOTÓK ALAPÍTVÁNYÁT (GAA) 

A GTE ADÓSZÁMA: 19815682-2-41 
A GAA ADÓSZÁMA: 19006925-2-41 

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT 

A GTE Országos Elnöksége 2011. február 15-i ülésén hozott 
01./02./2011. (02.15.) GTE OE Határozatával a felvette az 
egyesület tagjai sorába a következ  kollégákat: 

Nyeste Géza Hajdú-Bihar m.szerv. 1955. R 
Konkoly Szabolcs  Háztartási Gépek Sz.O. 1975. R
  Konkoly Electro.Kft. 
Király Zsolt Egri Szerv.  1978. R
  Robert Bosch Kft. 
Szalkay Miklós Egri Szerv.  1968. R
  Bosch Rexroth Kft. 
Simon Zoltán Imre Egri Szerv.   1982.. R
  ZF Hungária Kft. 
Molnár Gábor Egri Szerv.  1982. I
  Bosch Rexroth Kft. 
Vig Miklós Egri Szerv.   1943.. NY
  nyugdíja 
Dr. Pet  György Egri Szerv.   1933.. NY
  nyugdíjas. 
Baksa Dénes Egri Szerv.   1980.. R
  ZF Hungária Kft. 

A GTE Országos Elnöksége  
2011 február havi ülése  

A GTE OE februári ülésének napirendje: 
A napirendhez köt d  ügyrendi döntések:   
• A határozatképesség megállapítása 
• Az üléshez készült anyagok kézbesítésének ellen rzése  
• A megel z  ülés emlékeztet  jegyz könyvének elfogadása 
• Az ülés napirendi témaköreinek elfogadása 

El terjeszt :   Dr. Takács János(elnök) 
1. Tagfelvétel

El terjeszt :  Dr. Takács János (elnök) 
2. A GTE Stratégiai Fejlesztési Terve és a szervezeti 

átalakítási javaslatai a Cselekvési Program végrehaj-
tásával kapcsolatban 
El terjeszt : Dr. Bognár Zoltán (alelnök) 

3. A GTE XLII. Közgy lés el készítésének aktuális helyzete 
El terjeszt :  Dr. Takács János (elnök) 

4. Az alapszabály és az ügyrendek felülvizsgálata, SZMSZ 
El terjeszt :  Dr. Matolcsy Mátyás (társelnök) 

5. A GTE Számviteli Politikája 2011 
El terjeszt :  Dr. Igaz Jen  (ügyvezet  igazgató) 

6. Intézkedések a GTE PR tevékenységének felülvizsgá-
latából adódó feladatokról, a f szerkeszt i pályázatok 
értékelését követ  helyzet 
El terjeszt : Dr. Macskási Levente (PR alelnök) 
Korreferátum: Dr.Takács János (az értékel  bizottság elnöke) 

7. A GTE kitüntetésre érkezett javaslatok  
El terjeszt : Dr. Igaz Jen  (alelnök) 

8. Intézkedések a rendezvényszervezés helyzetének felülvizsgá-
lati koncepciója kapcsán 
El terjeszt : Dr. Voith András (Rendezvény Bizottság elnöke) 

9. Egyebek
Moderátor:   Dr. Takács János (elnök) 

A Honlap használata 
A GTE és a MTESZ közötti kapcsolatok aktuális 
helyzete 
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EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

FELKÉSZÜLÉS A GTE XLII. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE 
A részletes információk letölthetők a GTE http:// www.gteportal.eu internet címen található honlapjáról. 

RENDEZVÉNYEK 

MACH-TECH 
Nemzetközi gépgyártás-technológiai és 

hegesztéstechnikai szakkiállítás 
2011. május 17-20., Budapest, Hungexpo 

„MANUFUTURE- JÖV  GYÁRA” GTE-Konferencia 
május 18. 

AUTÓBUSZ TANÁCSKOZÁS 
2011. szeptember, Balatonaliga 

28. Duna-Adria Kísérleti 
Mechanika Szimpózium 

2011. szeptember 28 - október 01., Siófok
További részletes információk: 

www.gteportal.eu/das2011 honlapon olvashatók. 

32. Balatoni ankét 
XXI. századi módszerek a korrózió megel zésére 

a szénhidrogén-, vegyi- és energiaiparban
2011. október 13-15., Siófok 

További információ: 
Funk Orsolya (tel.: 06-1-201-7380, fax: 06-1-202-0252) 

e-mail: penzugy@gteportal.eu
Kurucz Botond (tel.: 06-23-552-568, fax: 06-23-552-302) 

e-mail: BKurucz@mol.hu

Géptervez k és Termékfejleszt k XXVII. Szemináriuma 
2011. november, Miskolc 

EGYESÜLETI TANFOLYAMOK 
SZEREZZEN PIACKÉPES SZAKMÁT  

TANFOLYAMAINKON! 
- KAZÁNF T  3szinten INDULÓ TANFOLYAM! 
- IPARI OLAJ- ÉS GÁZTÜZEL BERENDEZÉS 
 KEZEL JE; 
- H TÉSBERENDEZ  KEZEL ;
- H T - ÉS KLÍMABERENDEZÉS SZEREL ,
 KARBANTARTÓ; 
- HULLADÉKGY JT - ÉS SZÁLLÍTÓ; 
- VESZÉLYESÁRU ÜGYINTÉZ ;
 VESZÉLYES-ANYAG, HULLADÉK 
 MEGBÍZOTTAK TOVÁBBKÉPZÉSE; 
- MÉREGKEZEL ;
- M VEZET ;
- EGYÉB (Ipari-, Környezetvédelmi-, Kereskedelmi) 
 SZAKKÉPESÍTÉSEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK; 
- SPECIÁLIS BETANÍTÓ-KÉPZÉSEK ÉS 
 TOVÁBBKÉPZÉSEK 
Vállaljuk képzéseink szervezését kihelyezetten cégeknél 

A GTE TUDÁSAKADÉMIÁJA 
- M vezet k, középszint  vezet k képzése  I-II. féléves; 
- BSC mérnökök szakmai továbbképz  tanfolyamai;
Információ: Gépipari Tudományos Egyesület  

(Oktatási Iroda és Vizsgaközpont), 
Nysz: 01-0978-04; AL: 0237 

Apostolide Gabriella 1027 Budapest, F  u. 68. 
Telefon: 06-1-457-0728;  Fax: 06-1-202-0252 

e-mail: a.gabi@gteportal.eu , honlap: www.gteportal.eu;

VEZET SÉGI ÜLÉSEK 
Helyszín: 1027 Budapest, II., F  u. 68. Fsz.4. 

Tájékoztatást ad: Szakács Annamária 20-20-656, 
e-mail:  mail@gteportal.eu;

Február:
Február 01. Repül gép Szakosztály
 15,00  GTE/fsz.2. 
Február 07. Hegesztési Szakosztály Vezet ségi ülés 
  14,00  GTE/fsz.2. 
Február 14. H kezel  Szakosztály   
  14,30  GTE/fsz.1. 
Február 15. Országos Elnökség ülése
  14,15  GTE/fsz.2. 
Február 22. MECHANOPLAST M anyag Szakosztály
  16,00  BME/ Polymer Tsz.. 
Február 24. Senior Fórum 
  14,00  GTE/fsz.2. 

Március:
Március 07. H kezel  Szakosztály   
  14,30  GTE/fsz.1. 
Március 08. Repül gép Szakosztály
 15,00  GTE/fsz.2. 
Március 22. Országos Elnökség ülése
  14,15  GTE/fsz.2. 
Március 31. Senior Fórum 
  14,00  GTE/fsz.2. 

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓNKAT, hogy  

NEVÜKBEN:………………………………………….. 
LAKÁSCÍMÜKBEN:…………………………………  
………………………………………………………….. 
ELÉRHET SÉGÜKBEN:  
 TELEFON:…………………………………… 
 E-MAIL: ……………………………………… 
MUNKAHELYÜKBEN: 
 CÉG NEVE:…………………………………. 
…………………………………………………………. 
 BEOSZTÁS:…………………………………. 
 POSTACÍM:…………………………………. 
…………………………………………………………… 
 TELEFON:…………………………………… 
 E-MAIL: ……………………………………… 
bekövetkezett változásokat a tagnyilvántartással kö-
zölni szíveskedjenek!  
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A „GÉPIPAR” a Gépipari Tudományos Egyesület lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság, elnöke Dr. TAKÁCS JÁNOS a GTE elnöke, a 
szerkesztőbizottság tagjai: Dr. BÁNKY TAMÁS, Dr. BOGNÁR ZOLTÁN, Dr. BORBÁS LAJOS, DRABEK FERENC, FRIWALDSZKY 
GYULA, Dr. IGAZ JENŐ, Dr. MACSKÁSI LEVENTE,.NOVODONSZKY PÁL. A szerkesztőség címe: Budapest II. Fő u. 68. Fsz. 04..; Telefon: 
06/1-20--20-656, Levélcím: 1371 Bp. Pf. 433.; E-mail: mail @ gteportal.eu.; Internet: http://www.gteportal.eu; Felelős kiadó: Dr. IGAZ JENŐ 
ügyvezető igazgató; ISSN 0139-214x  Készül: Mega Kft. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Error
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Error
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sznp_deMax_Glossy80)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1133.858 1133.858]
>> setpagedevice




