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A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG JELENTÉSE A JELÖLÉSRŐL
A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
A GTE Alapszabálya V. fejezet (45) bekezdése szerint „… minden … szervezet - lásd (30) a), b), c) pontjait - saját közgyűlésén
választhat egy küldöttet a közgyűlésre. Azok a szervezetek, amelyek taglétszáma a Közgyűlést megelőző évben meghaladja
- a 60 fővel, további egy küldöttet, tehát összesen 2 fővel
- … minden további 50 főnél újabb 1 fővel növelt létszámmal
vehetnek részt a Közgyűlésen.”
A MVB - az egyes szervezetek 2014. december 31-i létszámát
és figyelembe véve a küldöttválasztó közgyűléseik jegyzőkönyvét,
az alábbi küldöttek mandátumát igazolja:
Szakosztályok:
Anyagmozgatási
Anyagvizsgáló
Áramlástechnika
Élelmiszer-és hűtőgép
Energia-és vegyipari gép
Építőgép
Forgácsolás
Gépjármű
Gördülőanyag
Gyártási rendszerek
Hajó-és úszómunkagép
Háztartási gépek
Hegesztési
Hidraulika – pneumatika
Hőkezelő
Ipargazdaság
Karbantartás
Képlékenyalakítás
Konstrukciós
Korróziós
Mechatronika
Mezőgép
Műanyag
Repülőgép
Tribológia
Tűzvédelmi

21-1
Kása László
22-1
Dr. Borbás Lajos
9-1
Hős Csaba
15-1
Dr. Maiyaleh Tarek
10-1
ifj. Mátyás László
14-1
Dr. Berta János
2-0
nincs küldött
51-2 Gerő Dezső,Dr. Kosaras Csaba
22-1
Lánczos Péter
70-3
Gyurika István,
Dr. Jakkel Ottó; Dr. Viharos Zsolt
3-0
nincs küldött
29-1
Szikra István
31-1
Kristóf Csaba
3-0
nincs küldött
13-1
Dr. Tóth Tamás
10-1
Dr. Kisfalvi Tibor
12-1
Kalincsák Zoltán
8-1
Dr. Danyi József
17-1
Weszely István
22-1
Ostorházi Miklós
2-0
nincs küldött
19-1
Dr. Kerényi György
30-1
Dr. Macskási Levente
7-1
Gáti Balázs
4-0
nincs küldött
13-1
Vida Ferenc

Klubok
Ipari Minőségügyi Klub
Tisztítástechnológia
Szabvány Klub

5-1
1-1
1-1

Fórumok
Senior
5-1
Ifjúsági
109-2
Jogi tagvállalati vezetők
32-1
Területi Szervezetek
Baja
Baranya
Borsod
Békés
Cegléd
Csepel
Eger
Esztergom
Győr
Hajdú-Bihar
Hódmezővásárhely
Jászberény
Kecskemét
MOL Százhalombatta
Mosonmagyaróvár
Sopron
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tatabánya
Tolna megye
Veszprém
Zalaegerszeg
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10-1
1-0
19-1
49-2
3-0
36-1
9-1
2-0
25-1
86-2
2-0
4-0
2-0
20-1
8-1
9-1
13-1
5-0
15-1
2-0
2-0

Tóth Tihamér
Drabek Ferenc
Bárdos Zoltánné
Dr. Márton Tibor
Dr. Fülep Tímea
nincs adat
Balogh Miklós
nincs küldött
Dr.Siménfalvi Zoltán
Együd Imre; Varga Péter
nincs küldött
Szomi Iván
Bolyki Ferenc
nincs küldött
Pálfiné Böröcz Ágnes
Gerő Tibor, Nagy Károly
nincs küldött
nincs küldött
nincs küldött
Kurucz Botond
Tóth István
Dr. Czuppy Imre
Nagy Sándor
nincs küldött
Fáncsy István
nincs küldött
nincs küldött

A második oszlopban szereplő két kötőjeles szám az érvényes
tagok és az Alapszabályban foglaltakkal összhangban jelölhető
küldöttek számát jelzi. A küldöttekkel együtt - a meghívóval
összhangban - minden tagtársunkat várjuk a Küldöttközgyűlésen,
aki tanácskozási joggal részt kíván venni és regisztrál.
Budapest, 2015. április 9.
Kiss Géza
MVB elnök
AZ ORSZÁGOS ELNÖLSÉG JELENTÉSE A JELÖLÉSRŐL
A Közgyűlés állandó munkabizottságainak mandátuma lejárt,
megválasztásuk a két tisztújító közgyűlés un. köztes közgyűlésén
esedékes. Az Országos Elnökség megköszönve a bizottságok
elnökeinek és tagjainak több éves, áldozatkész és az Egyesület
számára fontos, meghatározó jelentőségű munkáját, a következő
négy évre az alábbi bizottságok összetételére tesz javaslatot:
Jelölő Bizottság:
elnöke: Szikra István (Háztartási Gépek Szakosztály)
tagjai: Bolyki Ferenc (Egri Városi Szervezet)
Dr.Csizmadia Ferencné (Győri Szervezet)
Drabek Ferenc (Tisztítás Technológiai Klub)
Dr.Haidegger Géza (Gyártási Rendszerek Szo.)
Weszely István (Konstrukciós Szakosztály)
Mandátumvizsgáló Bizottság:
elnöke: Sióréti Csaba (Regionális alelnök,
Békés megyei szervezet)
tagjai: Dr. Kiss Géza (Hidraulika-Pneumatika Szakosztály)
Dr. Siménfalvi Zoltán (BAZ megyei szervezet)
Dr. Tóth Sándor (Konstrukciós Szakosztály)
Varga Péter (Békés megyei szervezet)
Díj Bizottság:
elnöke: Dr. Ginsztler János (Tiszteletbeli társelnök,
Anyagvizsgálati Szakosztály)
tagjai: Dr. Bánky Tamás (Etikai Bizottság elnöke,
Tűzvédelmi Szakosztály)
Dr. Döbröczöni Ádám (Gép folyóirat Szerkesztőbizottság elnöke, BAZ megye)
Dr. Igaz Jenő (Ügyvezető igazgató,
Győri szervezet)
Dr. Vincze Papp Sándor (Gépjármű Szakosztály)
A jelölést tevő Országos Elnökség felhívja a szervezetek és
egyesületi tagok figyelmét arra, hogy az Egyesület Választási
Ügyrendje 3. pontja szerint mind a szervezetek, mind az Egyesület tagjai tehetnek további javaslatokat, legkésőbb nyilvánosan
a Küldöttközgyűlésen.
Budapest, 2015. április 9.
Dr. Takács János
elnök

Felhívjuk Tagtársaink figyelmét, hogy az

IPAR NAPJAI - MACHTECH
rendezvényre egyszeri ingyenes belépőjegyet lehet
igényelni interneten a
http://www.eregistrator.hu/link.php?lid=L002315F93E9
http://www.eregistrator.hu/link.php?lid=L002315F93E9
honlapon.
Bővebb információ a Gépipar 24. oldalán található.
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A GTE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVRŐL
Tisztelt Tagtársaink és Küldötteink, kedves Meghívottak!
A GTE 2014-es működését továbbra is megnehezült körülmények
között végezte, ebbe beletartozik a székházunk használhatóságának
feltételrendszere, a nehezedő piaci körülmények és a személyes akadályoztatások sora. A szokásosnál nehezebb és a működési feltételek
biztonságát zavaró események sorozata mellett, az előző éveknél
ugyan kisebb gazdasági forgalom mellett, de végül is eredményes évet
zártunk.
A gazdálkodás ilyen előtérbe állítása nem cél, de a szakmai működés a gazdasági stabilitás nélkül a mai társadalmi körülmények között
nem valósítható meg. A szakmai és a gazdálkodási munka irányítása a
vezetőség feladata. A vezetőség munkastílusa át kellett alakuljon a
feladat meghatározó, a munkát közvetlenül irányító formából a szakmai és területi szervezeteket koordináló, a tevékenységeket összehangoló tevékenységre, az önállóság mellett a gazdálkodási felelősség
koordinálására, a megváltozott törvényeknek megfelelésre alapvető
hangsúlyt fordítva.
Az elmúlt év a jogi stabilitás fenntartása terén is sok munkát jelentett a vezetésnek. A rendes Küldöttközgyűlésen elfogadott Alapszabályt benyújtottuk a törvényszékre, majd a törvényszék további módosításokat kért, amelyeket rendkívüli Küldöttközgyűlésen az Alapszabályba foglaltunk, majd ezt elfogadtuk és ismételten benyújtottuk a
törvényszékre, amelyre megkaptuk a törvényszék közhasznú státuszú
bejegyzését.
Az országos testületek munkája
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 GTE Országos Elnöksége (OE) a 2014-es esztendőben többnyire havonta ülésezett. Az OE tagjai munkájukat továbbra is szakmai
munkamegosztás alapján, valamint lehetséges időkereteik szerint látták
el. A vezető testületek munkájáról, a fontosabb egyesületi eseményekről a honlapunkon keresztül viszonylag gyorsan szerezhetnek információt tagjaink. Akik ezt nem érik el, azok érdekében, a nyomda és postaköltségek csökkentése miatt, a közgyűlési Gépiparban számolunk be.
Ebben az évben a vezetők munkáját erősen lekötötte az Egyesület
stabilitásának megőrzése. Az Egyesület jelenét meghatározó generáció
megbecsülése mellett a fiatalításra próbálunk koncentrálni, szem előtt
tartva, hogy a működési, technikai feltételek folyamatos biztosítása, a
pénzügyi stabilitás megtartása az előző éveknél nagyobb erőfeszítéseket követelt. Kapcsolatainkban a következetességre törekedtünk,
mindemellett aktivitásunk növelésére is lehetőségünk volt néhány
területen.
Az Egyesület gazdasági hátterének biztosítása a jövőben mindanynyiunk részéről nagyobb figyelmet, ráfordítást, még összehangoltabb
munkát követel meg.
Az egyesületi munka fejlesztése szakterületenként és földrajzi eloszlásban is erős eltéréseket mutat, úgy érzékeljük, ez nagymértékben
függ az egyes vezetők okos tettrekészségétől és a tagság igényeitől,
aktivitásától. A jó példák sorába a gépjármű, a háztartási gépek, a
konstrukciós szakosztály sorolható, míg a területi szervezetek közül, a
jászberényi, a százhalombattai, a békéscsabai, a debreceni, a győri, a
csepeli, az egri szervezet mutatott nagyobb aktivitást. A szenior klub, a
szabványügyi és a minőségügyi klub is aktív.
Kiadványaink, honlapunk
A GÉPIPAR nyomtatásban ritkán és a honlapon jelenik meg és a
tagság széleskörű tájékoztatását szolgálja. Ebben jelennek meg azok a
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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 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 lap. Ahhoz, hogy az e-GÉPIPAR betöltse szerepét,
egyfelől szükség van az egyesület szakosztályi és területi szervezeteinek, az ottani aktivistáknak az együttműködésére és adatszolgáltatására, másfelől tagjaink nagyobb érdeklődésére a honlap iránt.
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.
Honlap: A GTE honlapja nagy változáson ment keresztül, ami a
szervezeti híreket illeti. Ahhoz azonban, hogy a meghirdetett célokat
elérjük, további lépéseket kell tenni: növelni kell a honlap látogatottságát (~280 regisztrálás); 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 2014-ben 51. évfolyamába lépett folyóirat 2008-tól egyre nehezebb körülmények között,
de a szerkesztők kiemelkedő teljesítményének köszönhetően, a GTE
mindenkori anyagi elvárásait teljesítve, sikeresen működött. 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, a telefon és utazási költségeket már évek óta
adózott pénzből fedezzük. Érzékenyebb veszteség az évente kieső egykét 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 és munkatársainak
a 2014 évi sikeres működéshez.
A 2015-ös év elején a lap megjelenésében előre nem tervezett bonyodalommal találkoztunk szembe, a korábbi főszerkesztő az elvárható
együttműködést mellőzve, szerződéses feladatait sem teljesítve, elvállalta egy új lap főszerkesztését, a GTE vezetést ezzel nehéz helyzetbe
hozva. Ennek következményei a közeljövőben kerülhetnek tisztázásra.
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 lap megjelenésén dolgozó kollégák ellenszolgáltatás nélkül,
szakmaszeretetből és szakmai elhivatottságból végzik munkájukat a
GTE vezetésének erkölcsi támogatásával. Vesza József felelős szerkesztő időt, energiát nem kímélve dolgozik a Gép megjelentetése
érdekében, köszönjük a főszerkesztő és szerkesztőség munkáját.
A GTE által kezdeményezett és koordinált Manufuture Nemzeti
Technológiai Platform mozgalom tevékenységéhez jól illeszkedik
néhány kutatói közösségünk gondozásában, alkalmi kiadványként
vendégfőszerkesztővel megjelent GépGyártás célszám. Reményeink
szerint eljön az az idő, amikor újra rendszeressé tudjuk tenni ennek az
egyedülálló szakmai periodikának a kiadását.
Ismertségünket növelte, hogy a GTE tevékenységéről több beszámoló született az AUTOPRO internetes oldalain, részt vettünk a
HUNGEXPO két szakmai kiállításán, az Ipar Napjain a Nagydíjak és a
TechTogether hallgatói verseny zsűrijében.
A GTE és a MTESZ „fa” kapcsolatai
A MTESZ ellen felszámolási eljárás indult 2013. szept. 2-tól. Az
első kijelölt felszámolótól 2013 nov. 5-én kormányrendelettel, a
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MTESZ-t kiemelt gazdasági jelentőségű szervezetnek minősítve, a
jogutód nélküli felszámolásra a Reorganizációs Nonprofit Kft. vette
át. A felszámolási eljárásban a hitelezői választmány megalakult, és
annak vezetését a GTE képviseletében Takács János vállalta el. Ezzel
a felszámolóval a kapcsolattartás közvetlenebbé válhat, természetesen jelentős többlettevékenység mellett.
A felszámolásban a GTE közel 220MFt. hitelezői követelést terjesztett elő, aminek a teljesíthetősége egyelőre több tényező (pl.
peres ügyek) miatt nem teljesen biztos.
A GTE jogerős ítélettel rendelkezik az ingatlan eladása tárgyában,
így a felszámoló a hitelezői besorolásunkat előbbre kell sorolja,
miszerint átadjuk az ingatlant 160MFt-ért, ha ez az összeg a bankszámlánkra megérkezik. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, az
egyesület tulajdonjoga a birtokolt részben megmarad.
A Fő u. 68 kapcsán még további bírósági eljárásokban kellett
részt vennünk. Az egyikben a társasházzá alakulás a tárgy, a másikban az MNV Zrt. a MTESZ-től perelte vissza a juttatott ingatlant
azzal az indokkal, hogy nem az eredeti célnak megfelelően használta.
Ebben az ügyben az elsőfokú döntés a MTESZ „fa”-nak adott igazat.
Tagságunk, szervezeteink, kapcsolataink
A GTE regisztrált és tagdíjfizető taglétszáma az előző évben
enyhe mértékben tovább csökkent, de a GTE aktivitást közvetlenül
igénybe vevők köre továbbra is 3-6000 főre becsülhető (a GTE által
szervezett események, rendezvények résztvevői, valamint a szaklapjaink által elért érdeklődők becsült száma).
Taglétszámunk vesztésében Egyesületünk korfájából adódóan
szembe kell néznünk azzal a szomorú ténnyel, miszerint jelentős
személyiségektől kellet örök búcsút vennünk az elmúlt esztendőben,
mikor is elkötelezett, nagytiszteletű, mindvégig GTE-es érzelmű
barátaink távoztak sorainkból. Tisztelettel emlékezünk többek között
Michelberger Pálra, az Egyesület volt társelnökére és Mihályi Ferenc
alapító tagunkra.
A Hegesztési Szakosztály vezetése és a tagság egy része az elmúlt évben a GTE érdekeit sértő akciókba kezdett, amelyek miatt az
OE az Etikai Bizottságot és a Felügyelő Bizottságot is felkérte az
események kivizsgálására. A vizsgálatok eredményét az előző Küldöttközgyűlés megvitatta. A MAHEG bejelentkezett az IIW hivatalos
tagjai sorába a GTE helyett.
A korábbi szakosztály tagjai közül 32-en továbbra is fenntartották GTE tagságukat. A tagjaink szervezeti életének folytatása érdekében a következőket látjuk célszerűnek: kikérve a tagok véleményét
rendezzük a szervezet további működési feltételeit.
A szervezeteink jelentős részének gazdálkodási tervszerűsége folyamatosan elmarad a várakozásainktól. Ezen a területen jelentős
áttörés szükséges annak érdekében, hogy költségvetésünk tervadatok
alapján legyen elkészíthető a jövőben. A GTE gazdálkodásának
záloga a megfelelő színvonalú rendezvényekhez és tanfolyamokhoz
kötődő un. bevételes egyesületi tevékenység végzése. Amennyiben
ezen a téren nem következik be kedvező változás, és szervezeteink
nem fognak a közösség érdekében előre látható, megnyugtató rendszerességgel, évente, vagy két évente „bevételes GTE rendezvényeket” szervezni, a tagdíjakból az Egyesület nem lesz fenntartható.
A bevételek és kiadások alakulásáról, vállalkozásainkról, az éves
mérleg és a jövő évi költségvetés keretében külön napirendben számolunk 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.). Ezt segítendő Egyesületünk
kompetencia jegyzékének elkészítése elindult, ami alapját képezheti
egyesületi tagjaink társadalmi aktivitása növekedésének. A kidolgozott kompetencia jegyzék – harmonizálva a Magyar Mérnök Kamara
szakértői (tanúsítási) rendszerével - honlapunkon elérhető.
Szakmai tevékenységünkben rejlő lehetőségeinket folyamatosan
újra kell gondolnunk. Ebbe körébe tartozik a felsőoktatási intézményekkel, a Magyar Mérnök Kamarával kialakított együttműködésünk
szakmai alapokon történő elmélyítése.
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A GTE, mint tudományos egyesület, ki szeretné venni a részét a
hazai szakképzés formálásában, a számára elég korlátozottan biztosított társadalmi lehetőségeken belül, mely lehetőségeket az Egyesület
társadalmi tevékenységének az erősítésével minden bizonnyal bővíteni kell.
A GTE, mint meghívott, részt vett az SZFI – Nemzeti Képesítési
Bizottság prof. Dr. Veress Gábor úr által vezetett bizottság munkájában, ahol Dr. Gremsperger Géza képviseli az Egyesületet. Az ülések
dokumentumai a GTE Titkárságnál és az OE egyes tagjainál elérhetők. Lényeges információk a következő dokumentumban vannak:
Nemzeti Képesítési Bizottság Állásfoglalása, (a 2014. 12. 10-i és a
2015. 02. 11-i ülésen elhangzottak alapján), amelyben:
• A Bizottság hangsúlyozottan javasolja a szakképzés átalakítása
és a fejlesztések során a széleskörű egyeztetés és kommunikáció
megteremtését a döntéshozók és a szakmai szervezetek között.
• A Bizottság kéri, hogy betekintést nyerhessen az MKKR fejlesztési eredményeibe, továbbá felajánlja segítségét az eredmények
továbbfejlesztésében.
• A Bizottság támogatja és kéri a szakképesítések minimális óraszámának egyedi felülvizsgálatát a felnőttképzésben.
• A Bizottság javasolja általános gyakorlat kialakítását a felnőttképzésben a képzési idő csökkentésére, az előzetes tudás és gyakorlat beszámításának lehetőségével.
• A Bizottság javasolja a jogszabályi környezet áttekintését és
szükség szerinti módosítását a költséghatékony, ám eredményes
képzés érdekében, ezen belül
- általános gyakorlat kialakítását a felnőttképzésben a képzési idő
elméleti részének költséghatékony formában történő csökkentésére, a távoktatás és az e-learning lehetőségének kiterjesztésére,
- a képzési csoportlétszám maximumának egyes képesítésekre
vonatkozó speciális előírását a képzés sajátosságaira figyelemmel.
Az oktatásra vonatkozó „GTE – OKTATÁSI IRÁNYELVEK
Oktatás (nem akkreditált továbbképzéssel!) kredit rendszerben” c.
stratégiát (2011.09.21.) a GTE OE már korábban elfogadta. Ez továbbra is érvényes, a szövegezést nem volt szükséges változtatni.
Rendezvények, tevékenységek
A nagyrendezvények, konferenciák szervezése az egyik olyan terület, ahol a GTE mind a természetes személyek - GTE tagok és más
szakemberek -, mind a vállalatok számára értékes információs szolgáltatást tud nyújtani és az aktív résztvevők – előadók, kiállítók –
számára megjelenési lehetőséget teremt. Ezen túlmenően a szervezés
mind az Egyesület, mind a szakosztályok költségvetéséhez hozzájárul és lehetőséget teremt a szervezők anyagi elismerésére.
Az Autóbusz Szakértői Tanácskozás az elmúlt évben bár csak
egynapos rendezvényként, sikeresen került megrendezésre a
MABUSZ-szal együttműködve. Köszönet érte a szervezőknek, az
előadóknak és résztvevőknek.
A MOL százhalombattai szervezetének Balatoni Ankét programja, mint az ipari igényeihez igazodó rendezvény, sikeresen valósult
meg, köszönet érte a szervezőknek.
A Géptervezők miskolci rendezvénye a korábbi években megszokott jó szervezéssel valósult meg.
A modern gyártás témakörében a 3D-s nyomtatás az egyik legintenzívebben terjedő technológia. Ebben a témakörben Falk György
segítségével Győrben a Mérnöki Kamarával együttműködve és
Jászberényben Szikra István egyedülálló galériájában és támogatásával tartottunk sikeres továbbképzést az érdeklődő szakembereknek.
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 Formula Student
sorozat területén. A Szakosztály részt vett a TechTogether autós
rendezvény lebonyolításában, amely az egyetemi hallgatók körében
komoly népszerűséget vívott ki magának.
Dr. Fülep Tímea aktív szerepet vállalt az ifjúsági munka területén. Folyamatos kapcsolattartással és információ-továbbítással tette
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ismertté a releváns felsőoktatási intézmények számára a rendezvényekkel, ösztöndíjakkal, egyéb lehetőségekkel kapcsolatos felhívásokat (Travel Bursary program, FISITA Student Congress, What will
brakes look like in 2025?). GTE képviseletét ellátta a szakmai hallgatói versenyeken, a Formula Student magyar futamán, illetve a
TechTogether rendezvényen. Részt vett a Járműipari Felsőoktatási
és Kutatási Együttműködési Megállapodás tevékenységében és
előadása jelent meg a 2014-es FISITA konferencián járműipari
szakmai szekcióban és az Educators Technical Session-ben.
Csepeli szervezetünk tevékenysége folyamatos a helyi ipartörténeti emlékek megmentésére való törekvésükkel. Ez olyan egyedülálló szakmai tevékenység, amely területen korábban Egyesületi életünk
meghatározó hagyományokkal rendelkezett.
A debreceni Cséti Imre legfontosabb feladata volt, hogy reklámozza a GTE tagságot, személyek és cégek felé (egész Magyarországon). Ezt többször is megtette, kihasználva a sok E-mail-es kapcsolatot. Hajdú-Biharban is folytatta munkáját a tagság bővítésében.
Az év során voltak Kecskeméten, Pakson üzemlátogatáson, nem
beszélve a selmecbányai kirándulásról (a Miskolci Egyetem őse) és
a Szakestély rendezvényekről (évente 5-6 helyen és alkalommal).
Megyén belüli rendezvényük is 4-5 alkalommal szokott lenni, ezek a
találkozások legtöbbször üzemlátogatással vannak egybe kötve.
2015-ben is hasonlóak a terveik. Sajnos bevételt nem tudnak termelni, csak a csökkent létszámú tagdíjak és szponzori díjak állnak rendelkezésükre.
Területi szervezeteink sorában kiemeljük a Békés megyeiek
munkáját. Hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel folyamatosan
segítik Országos Elnökségünk munkáját, ugyanakkor tanfolyamszervezéssel (oktatás) igyekeznek publicitást adni tevékenységüknek,
ami egyben működésük fenntartásának záloga is.
A területi szervezetek közül változatlan aktivitással működik a
jászberényi Háztartási Gépek szakosztály, ami a város életében a
technika és a technikai fejlődést segítő személyek jelenlétét biztosítja, segíteti a város, a vállalat és az egyesület kapcsolatok erősítését.
A példákat még sorolhatnánk a Győri, a Százhalombattai, a Paksi, a
Soproni GTE szervezetek jó ipari, társadalmi kapcsolatairól, a szervezetek sikeres közreműködéséről a szakmai információk terítésében. Ezekben, a programokban meghatározó a területi szervezetek
aktivitása azért, mert a helyi körülményeket ők ismerik, ők tudják a
lehetőségeket legeredményesebben felmérni, értékelni és a helyi
akciókra intézkedési tervet készíteni. Ezt központilag, konzultációval
csak támogatni lehet, de a projektek irányítási lehetősége a helyi
szervezetnél van.
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.
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 kapcsolat kölcsönösen előnyös az akkreditált státusú tagjaink és a
NAT számára; számos GTE tag felkészültsége és tudása mintegy
biztosítéka a NAT auditori közössége magas színvonalú munkájának.
A GTE továbbra is aktív tagja az MSZT-nek, ahol képviseletünket Dr. Bárdos Dóra nagy aktivitással látja el.
Az Ipari Minőségügyi Klub a klubok közül (dr. Tóth Tihamér
vezetésével) 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. 2014-ben az Ipar Napjai
kiállítás szervezésében voltunk partnerek, a Nagydíj pályázatok
bírálatában és a díjak átadásában is közreműködtünk.
Arra szeretnénk bátorítania szakosztályokat és területi szerveket,
hogy ismételten gondolják át a rendezvények szervezésének lehető
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ségét. Erre elsősorban ott van jó lehetőség, ahol ipari vállalatot, vagy
oktatási intézményt is be lehet vonni, érdekeltté lehet tenni. A GTE
apparátusa kisebb rendezvények pénzügyi és adminisztratív szervezésében biztosítani tudja a hátteret. Nagyobb rendezvény esetén
annak is megvan a kialakult gyakorlata, hogy professzionális rendezvényszervezővel működjünk együtt.
A 2014. évi Küldöttközgyűlés határozatának végrehajtása
Kapcsolódva az előző Küldöttközgyűlés határozatához az Eseti
Bizottság feladatát elvégezte, ezt kiegészítette három aktív közreműködő (Dr. Bognár Zoltán. Baracska László, Wein Ádám) tényfeltáró
munkája. Az OE megtárgyalta a felvetett javaslatokat és azokat
rendszerezte, összefoglalta.
A tagság körében jogosan felmerülő igény a működés stabilitásának növelésére, egy elfogadható jövőkép bemutatására, olyan
feltételek megteremtésére, amelyek között az egyéni érdekek a
tagság szempontjából jobban érvényesülnek.
Az érintett kérdések az Egyesület működésének teljes struktúráját lefedik, úgymint:
• a szervezet adminisztratív működését,
• annak gazdálkodását, pénzügyi struktúráját,
• kapcsolati rendszerét,
• mindezek rövid és hosszú távú előrejelzését (operatív és stratégiai kérdések),
• egyesületi tisztségek kérdését,
• a szabályzások rendszerének és tartalmának újragondolását.

A felsoroltak tekintetében átfogó, mélyreható elemzéseket
végzett az Egyesület tisztségviselői szervezete. Több elemzés,
tanulmány készült e témában. A tanulmányok mellett az Egyesület teljes struktúráját áttekintő kérdőív tételesen 53 pontot érintően kérte Tagtársaink véleményét Egyesületünk működésének
javítása, jövőjének biztosítása érdekében. A válaszadás aktivitása
tekintetében nem lehetünk elégedettek, hiszen joggal reméltük,
hogy a felmerült kérdések általános érdeklődésre tartanak igényt.
Igen kevesen tiszteltek meg bennünket véleményük közreadásával. Ugyanakkor körvonalazódni látszanak azok a területek, ahol
a változás igénye megfogalmazódott. Hangsúlyozom, a megoldás
irányában mutató elképzelések, a konkrét javaslatok már kevésbé
jelentek meg. Fény derült arra, hogy az ismeretek mind az Egyesület belső szabályozása (Alapszabály, ügyrendek), mind atokra
a törvényekre, szabályokra nézve hiányosak, amelyek alapján ma
Hazánkban a civil szervezeteknek működniük kell.
Néhány változtatásra javasolt terület:
• A tagnyilvántartások kezelése kérdésében nagyobb önállóság
adása a szervezeteknek. Megoldandó feladat, figyelemmel az
Egyesület érdekeire (adatkezelés, titoktartás stb.) újra szabályozandó.
• A szervezetek gazdálkodási feltételeinek újra gondolása, a
szabályzási keretek változtatása. Egy vonzóbb, működő képesebb struktúra kidolgozása egyaránt érdeke a szerveteknek
és az Egyesület egészének
• A szervezeti egységek hatáskörének újra szabályzása. Megfelelő javaslatok esetén (tényleges elképzelések bemutatásával) megvalósítható.
• Az Egyesület szabályzatainak egyszerűsítése, felhasználóbaráttá tétele is a megoldandó feladatok közé sorolandó.
• Az Egyesület választott tisztségviselőinek mandátumához
kötődő szabályzások újragondolása – ezen belül a választási
ciklusok módosítása – szintén a megoldandó kérdések körébe
sorolandó.
• A szervetek érdekeltségének növelése vállalati támogatások
felhasználása tekintetében újra szabályozható, bár mai is teljes körűen nyitott kérdést érint ez a felvetés.
• A szervezetek működési fegyelmének felülvizsgálata, elvárt
és számon kérhető magatartás betartása a szervezeti egységek
tisztségviselőitől.
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A felsorolt területek - a választott vezetők mandátumának
időtartamától eltekintve - nem érintenek Alapszabályban rögzíteni szükséges változtatásokat. A mandátumok időtartama tekintetében Közgyűlésünk adhat eligazítást egy későbbi Alapszabály
módosítás szükségességéről. A felmerült többi kérdés jelenlegi
ismereteink alapján elnökségi hatáskörben kezelhető.
A javaslatok feldolgozását az Eseti Bizottság megküldte a
munkában résztvevőknek, majd összegezve az észrevételeket az
OE-nek. Az OE azokat megtárgyalta, visszacsatolta a javaslattevőkhöz, és kezdeményezte erről a széleskörű vitát a GTE honlapján, ahol mindenki bekapcsolódhat a vitába az internetes
felületen. Figyelemmel kell lennünk azonban arra, hogy a javaslatok egy része olyan változásokat vetett fel, amelyek a mai
törvényi szabályozások (PTK; Civil Törvény, Számviteli Törvény, Személyességi jogok, Adatvédelmi Törvény) előírásainak
nem felel meg.
Nemzetközi kapcsolatok
Egyesületünk nemzetközi aktivitása az elmúlt időszakban
stagnált, források hiányában sem fogadni, sem kezdeményezni
nem volt lehetőségünk egyesületpolitikai utazásokat. Szakmai
szervezeteink saját forrásaik felhasználásával kezdeményeztek
utazásokat, esetleges rendezvényszervezési megfontolások
miatt. Egyesültünk hosszú évek óta nem rendelkezik központi
forrásokkal nemzetközi ügyeinek intézésére, ebben a vonatkozásban a közel jövőben sem várhatunk érdemi változást.
Egyesületünk ismertségének, elismertségének egyik fokmérője a nemzetközi szervezetekben kiépített kapcsolatrendszerünk, ehhez csatlakozóan a tagtársaink által betöltött különböző
funkciók száma, az ebben mutatkozó trendek egy adott periódusra vonatkozóan. Az elmúlt esztendőkhöz viszonyítva ebben
úgy tendenciáját mind összképét tekintve negatív változást
figyelhetünk meg. Közismert, hogy bármely kapcsolatépítés
alapvető feltétele – a személyes kapcsolatokon túlmutatóan – az
erre a tevékenységre allokált humán és anyagi források biztosítása. Anyagi források tekintetében - kitekintve az elmúlt 5 esztendőre –folyamatos szűkülést tapasztalunk. A korábban működő pályázati források rendszer szintű átalakítása, ennek kapcsán
egyes támogatási formák megszűnése mind a kapcsolattartás
lehetőségeinek leépülése irányába mutatnak. Ezzel párhuzamosan nem látszik még körvonalaiban sem az a tendencia, amely
más források, más érdekeltségek rendszerbe vonásával a helyzet
javulásának irányába mutatna.
Nemzetközi kapcsolatainkról elmondhatjuk, mintegy 15-20
külföldi szervezettel rendelkezünk élő kapcsolattal. Természetesen ez nem jelenti a napi kapcsolattartást, inkább annak lehetőségét biztosítja, hogy egy adott kérdésben külföldi partnerünk
segítségnyújtására, a számunkra fontos információ biztosítására
(pl. nemzetközi pályázati részvétel esetén) számíthatunk.
A kötelezettségekkel járó tagsági viszony esetén változatlan
az az egyesületi elv, miszerint a kapcsolattartás fedezetét – a
fentiekben említett pályázati források elapadása, vagy azok
teljes hiány miatt – a nemzetközi szervezetben tagsággal rendelkező szervezetünktől várjuk, alapvetően rendezvényi forrásokból kitermelve. Nemzetközi kapcsolattartás tekintetében követendő példának tekintjük a Gépjármű Szakosztály, a repülős
kollégák e téren kifejtett tevékenységét.
Ami az utazási, utaztatási kérdéseket illeti, e tekintetben a
korábbi évek gyakorlatához képest nincs változás. Egyesületpolitikai utak finanszírozására – források hiányában – évek óta
nem került sor. Ez a tény kapcsolatainkat negatív irányban
befolyásolja. Szervezeteink bonyolítanak külföldi utakat, többnyire rendezvényszervezéshez kötődő területeken, ezek bonyolítása azonban csak kis részben történik apparátusunk közreműködésével. Területi szervezeteink által szervezett külföldi szak-
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mai utakat (elsősorban tanulmányutak, pl. Jászberényi Szervezetünk) esetlegesen apparátusunk közreműködésével szervezik.
Szervezeti fegyelem
A fenti negatív tendenciát erősíti számos esetben az, amikor
a vélt, vagy valós egyéni érdekek mást diktálnak, mint amit az
Egyesületé. Ez a mentalitás a működésünk tekintetében sok
esetben zavarokat okoz.
Ne feledkezzünk meg arról a tényről, miszerint az Egyesület
mi vagyunk, a tagok összessége, akik azt saját arcukra (arcunkra)
formálva a közösség érdekében működtetik. Ebben a tekintetben
a választott vezetésnek nincs más dolga, mint korrekt, átlátható
feltételt biztosítani a működés fenntartása érdekében, amelynek
következetes betartását - választott képviselő testületein keresztül – elvárja tagjaitól. Mindazonáltal az egyes konkrét helyzetek
elemzése, az okok feltárása, a tanulságok levonása, a lehetséges
megoldások keresése egy jobb, a közösség és az egyének érdekeire több szempont alapján figyelemmel működtetett Egyesület
vezetésének folyamatosan feladata kell, hogy legyen.
Működési feltételek
Szervezeteink átalakítására vonatkozó törekvéseinket fenntartjuk a működési feltételek javítása, egyszerűsítése érdekében.
A folyamatosan beérkező észrevételek, javaslatok alapján a
rendszer korrekcióit a lehetőségek figyelembe vételével elvégezzük.
Vezérlő elv továbbra is az kell legyen, hogy tagot szervezeti
kérdésekre hivatkozással nem veszíthetünk. Mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy a dolgozni kívánó aktivista megtalálja a számára kedvező struktúrát és feltételeket Egyesületünk
rendszerében. Az együttműködni, összekapcsolódni kívánó
szervezetek törekvéseit továbbra is támogatni kell, hiszen az új
elképzelések rendszerbe emelésével nyílik lehetőség egy ütőképes struktúra felállítására.
Szervezetein működésének fontos területe a felsőoktatás, a
kutatóintézetek, az ott dolgozó fiatal oktatók, kutatók tevékenységének összefogása. Aktivitásuknak fórumok kell biztosítanunk
mind hazai, mind nemzetközi szintéren. Ebben a vonatkozásban
az Ifjúsági Fórumunk erőfeszítéseket tesz rendezvények szervezésre, a fiatal kutatók munkáinak bemutatására pl. szaklapjaink
egyes tématerületekre koncentráló célszámainak megszervezésével. E tekintetben a Gép az elmúlt esztendőben is élenjáró
aktivitást mutatott a források biztosítása vonatkozásában is. A
szaklap aktivitása példamutatónak tekinthető.
*
A beszámoló természetesen nem törekedhet a teljességre,
kevés szó esett ebben a szakmai szakosztályok, a területi szervezetek napi életéről, amit azonban a tagságunk talán közvetlenebbül érzékel, mint az országos vezetés munkáját. Természetesen e
szervezetek munkája nélkül az országos vezető testületek 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, 2015. április 9.
Dr. Takács János
elnök

Dr. Borbás Lajos
főtitkár
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014. ÉV-RŐL
1./ Bevezetés
A Gépipari Tudományos Egyesület a Fővárosi Bíróságon 1989.
10. 05-én 16. Pk. 60.446/1989/37 nyilvántartási számon és 401. sorszámon bejegyzett, 2000.03.13. óta folyamatosan közhasznúan működő szervezet, amely tevékenységét „Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a „Polgári Törvénykönyvről”
szóló 2013. évi V. törvény 3:1. - 3:48. §; 3:63 – 3:87. §-ai, valamint a
„civil szerveztek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról” szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján, mint
hatályos jogszabályok, továbbá az Egyesület saját alapszabályának
előírásai szerint végzi.
A GTE XLVI. Rendkívüli Küldöttközgyűlése által 2014. november 14.-én megállapított, módosított Alapszabálya („Az egyesület
célja és feladatai” című) II. fejezete (3) paragrafusában „Közhasznúság” címmel (lásd: Asz.II./(3).) idézi a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.

pontjában foglaltak alapján, a közhasznú tevékenységet folytató és a
létesítő okiratában megjelölt közfeladatok teljesítésével a közérdeket
közvetlenül szolgáló Egyesület. A Civil tv. 32. § (4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az
előző két lezárt üzleti év vonat-kozásában a következő feltételek
közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi ered-ménye)
nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (ki-adásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (ki-adás) egynegyedét.
A GTE közhasznúsági megfelelőségének megítélését erőforrás
tekintetében, idősoros áttekintésben a 8. oldali táblázat mutatja.

(folytatás a 8. oldalon)

BESZÁMOLÓ
JELENTÉS A FEB ÉS AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL
BESZÁMOLÓ JELENTÉS A FEB ÉS AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Beszámoló jelentés a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság
2014-15 évi munkájáról
Az Egyesület tevékenysége sajnos illeszkedik a múlt évihez:
nincs előrelépés a MTESz felszámolásával kapcsolatban. Fővárosi,
központi működésünk bázisa még mindig egy rosszul fűtött iroda és
tárgyalóhelység, az Országos Elnökség kölcsönhelységben ülésezik,
és a felszámolással kapcsolatosan folyamatban van a MTESz vidéki
bázisainak kiárusítása, ami valószínűleg nehézségeket fog okozni
területi szervezeteink működésében.
A szervezetek vállalkozási, jövedelemszerző tevékenysége tovább csökkent. Ez nyilván összefügg a jól működő Hegesztési Szakosztály működésének kiesésével, és a működés feltételeinek romlásával is, de így is figyelmeztető.
Mindezek ellenére az adminisztráció és gazdasági irányítás korrekten működött, köszönet a lecsökkent létszámú adminisztrációnak,
és Igaz Jenő ügyvezető igazgató úr munkájának, aki akadályoztatása
ellenére is teljesítette feladatát. Ezt igazolja a Közhasznúsági Jelentés,
és az abban ismertetett 2014. évi mérlegbeszámoló. Sajnos a jelentősen csökkent a mérlegfőösszeg. A gondos gazdálkodás eredménye,
hogy működésünk továbbra is nyereséges, tehát továbbra is pályázatképesek vagyunk.
Az Országos Elnökség szabályosan működik, és próbálja az
Egyesület tevékenységét megújítani. Sajnálatos, hogy – anyagi fedezet hiányában – nem tudtuk összehívni a titkári tanácskozást.
A fentiek alapján, és könyvvizsgáló úr minősítésével egyetértve
a Felügyelő és Ellenőrzési Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a
Közhasznúsági jelentés és a 2014 évi Mérleg elfogadását.
A GTE következő évének gazdálkodása összefügg a szervezetek
aktivitásának szükséges növelésével és működésünk megújításának
hatásaival. A gazdálkodás tervezése csak a szervezetek terveire és az
előző év teljesítményére alapozható. Javasoljuk a Közgyűlésnek az
így született, A GTE 2015 évi módosított költségvetése elfogadását,
annak reményével, hogy megújuló tevékenységünk ismét lehetővé
teszi gazdálkodásunk fejlesztését.
A 2014. májusi Közgyűlés disszonáns emléke volt a Hegesztő
Szakosztály vezetői által alapszabály-ellenesen végrehajtott „kilépés”
és új egyesület alapítása. A FEB tájékoztatta a Közgyűlést vizsgálatának eredményéről. Hogy mennyire megalapozott volt elitélő véleményünk, igazolja, hogy az egyesek érdekét szolgáló, alapszabályellenesen lebonyolított kiválás után a Szakosztály 32 tagja maradt a
GTE fizető tagja, és elkezdtük a Szakosztály újraszervezését.
Sajnos a 2014/15. év fordulója sem múlt el alapszabályt sértő
mozzanat nélkül: dr. Macskási Levente, a Műanyag és Gumi fő
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szerkesztője magáénak tekintette a hosszú évek óta jelentős erőfeszítésekkel, és elismerten szerkesztett folyóiratot, és átvitte azt a műanyagipari szakma vállalkozói szövetségébe, amely szövetség eddig is
élvezte a folyóirat szakmai hasznát anélkül, hogy a kiadás költségeihez hozzájárult volna. A főszerkesztői szerződés, és a lap alapító
okirata egyértelműen rögzítette, hogy a folyóirat kiadója a GTE,
birtokoljuk az összes kiadói jogokat, (az előfizetők jegyzéke, hirdetők
jegyzéke, kiadóhivatal eszközei, remittendák, Szerkesztő Bizottság,
terjesztés stb.). Így mindezek eltulajdonítása és egy új, azonos szakmai tartalmú folyóirat szerkesztésében és kiadásában való felhasználása törvénybe ütközik, tehát jogilag is minősíthető. A FEB eszköztára
nem képes kezelni ezt az anomáliát, a megoldás csak egy, a szervezetek közötti korrekt megállapodás, vagy a kártérítés perbeli követelése
lehet.
A FEB jelentősen közreműködött az Alapszabály és az SzMSz
megújításában. Az Egyesület életét, működését még több ügyrend is
szabályozza. Ez a rendszer jól működött eddig, de javasoljuk – egyetértve a szervezetfejlesztési bizottságok javaslatával - nagy részének
felszámolását és a szükséges szabályok SzMSz-be illesztését. A FEB
javasolja, hogy az Ügyrendek gazda-bizottságai és -szervezetei aktív
részvételével végezzük el ezt a munkát is a következő egy évben.
A FEB egyetért a GTE megújítására összeállított javaslatokkal,
fontosnak tartja a gépiparban működő vállalkozásokkal az együttműködés kiépítését, valamint a szakmakultúrák fejlesztéséhez szükséges
feladatok és a regionális szakmai feladatok felmérését.
Budapest, 2015. március 31.
Wein Ádám
elnök

*****

Beszámoló az Etikai Bizottság 2014 évi munkájáról
Az 2014.-évi Közgyűlés óta nem érkezett be panasz bejelentés az
Etikai Bizottsághoz.
Dr. Barátossy Jenő, az Etikai Bizottság elnöke lemondott elnöki
funkciójáról. A Bizottság tagjai maguk közül dr. Bánky Tamást kérték
fel az EB elnökének.
Dr. Bánky Tamás
elnök
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(adatok e Ft-ban)

(folytatás a 7. oldalról)

2011.
96.511
87

2012.
92.804
126

2013.
60.963
190

2014.
38.989
187

GTE összes ráfordítása

96.424

92.678

60.773

38.802

GTE személyi jellegű kiadásai

21.495

16.229

17.398

9.815

GTE átlagos éves bevétele
GTE adózás utáni eredménye

a (I)
b (I)
c (N)
IGEN

Feltételek:

Értékelés:
A Civil tv. 32. § (5) szerint megfelelő társadalmi támogatottság
mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két
lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt
összeg eléri a Civil tv. 54. § szerinti bevétel nélkül számított öszszes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában,
vagy

a (I)
b (I)
c (N)
IGEN

a (I)
b (I)
c (I)
IGEN

a (I)
b (I)
c (I)
IGEN

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában)
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy
segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően. (lásd Asz. I./(11).)
A GTE közhasznúsági megfelelőségének megítélését társadalmi
támogatottság tekintetében, idősoros áttekintésben az alábbi táblázat
mutatja:

(adatok e Ft-ban)

2011.
96.511
2.810

GTE átlagos éves bevétele
GTE támogatás, adomány

Értékelés:

2014.

60.963
388

38.989
409
100
38.802

462

237

107

92.678

60.773

96.424
37
a (N)
b (I)
c (I)
IGEN

92.678
37
a (N)
b (I)
c (I)
IGEN

60.773
15
a (N)
b (I)
c (I)
IGEN

GTE összes ráfordítása
GTE közhasznú tevék. költségei
GTE önkéntesek (fő)
Feltételek:

2013.

92.804
359

96.424

Személyi jövedelemadó 1%-a

A Civil tv. 32. § (6). A beszámoló adatai alapján, minden letétbe
helyezés alkalmával az illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés
szerinti feltételek teljesülését.
A Civil tv. 33. § A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet
közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (dátuma a GTE esetében: 2000.03.13.).
A Civil tv. 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a
szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, valamint - ha
tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (lásd: Asz. II./(3)
és Asz. II./(4) 4.1.-4.10. pontok, valamint Asz. II./(5).e). )
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását
nem veszélyeztetve végez; (lásd: Asz. II/(5).e). és Asz. I./(15).)
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére fordítja; (lásd: Asz. II/(5).f). és I./(15).)
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (lásd: Asz.
I./(12). )
A Civil tv. 34. § (2) A két egymást követő lezárt üzleti évben
meg kell felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek
(lásd: Közhasznúsági Jelentés 1. sz. és 2. sz. táblázata)
A Civil tv. 36. § (2) A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön jogszabály
alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény
illeti meg.
Jól látható, hogy az Egyesület az un. közhasznúsági kritériumoknak az előző évek sorában megfelelt.
A Fővárosi Törvényszék 2015. március 17.-én megállapított „Végzés”- ében elrendelte a korábban már nyilvántartásba vett Gépipari Tudo-
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2012.

38.802
15
a (N)
b (I)
c (I)
IGEN

mányos Egyesület civil szervezetre vonatkozó változások nyilvántartásba
történő bejegyzését:
• A bíróság az alapszabály 2014. november 14. napján kelt módosításait tudomásul vette;
• A bíróság megállapította, hogy a beterjesztett okiratok mindenben
megfelelnek a törvényes előírásoknak. A változtatásokkal egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okirat megfelel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek.
• A közhasznú jogállás tekintetében a szervezet az előző két lezárt üzleti
év (lásd: 2012. és 2013.) vonatkozásában megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek, azaz megfelelő erőforrásokkal
rendelkezik [Ectv. 32§ (4) bekezdés a)-b) pontja], valamint megfelelő
társadalmi támogatottsága is kimutatható [Ectv. 32§ (5) bekezdés
b)-c) pontja].
Mindezekre tekintettel a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokró szóló 2011. évi
CLXXXI. Törvény (Cnytv.) 2§ b) pontja, valamint a 37.§ (1) bekezdése
szerint alkalmazandó 30.§ (1) bekezdése alapján, a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
Az utoljára a GTE XLVI. Rendkívüli Küldöttközgyűlése 2014. november 14.-én megállapított, illetve módosított Gépipari Tudományos
Egyesület Alapszabályában az Egyesület célja és feladatai (lásd: Asz.
II./(1).-(2).) a Fővárosi Törvényszék által jóváhagyott és hitelesített Alapszabály szövegével teljesen megegyező – és már a GTE XXXIX. Küldöttközgyűlésén is megállapított és jóváhagyott - paragrafusokban kerültek
dokumentálásra.
Asz. II./(1) Az egyesület célkitűzése: a tudásalapú társadalom kihívásának megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – az egyesület

szolgáltatását igénybe vevő – személy vagy szervezet szakértelmét,
szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét.
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Asz. II./(2) Az egyesület cél szerinti tevékenységei a megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálják, így:
- a kulturális tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség megőrzése, ápolása, (Műszaki nagyjaink 6 kötet); szakmakultúra ápolása
szaklapok kiadásával: (Gép, GépGyártás, Műanyag és Gumi,
Gépipar);
- az oktatási, továbbképzési tevékenység, továbbá
- hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, kiállítások, szakmai
ismeretterjesztés szervezése;
- innovációs és alkalmazott kutatási tevékenység mérnöki és kapcsolódó szaktudományok területén, elsősorban a tudás és technológiatranszfer érdekében (pl.: K+F pályázati projektekben mint a
GTENTP08; MANU-FUTURE-NTP08, CORNET AIP; REMAKE
stb.);
- a környezetvédelmi tevékenység (pl. épített környezet védelme,
levegő, víz, zaj, veszélyes hulladék kezelése);
- a jogvédő tevékenység (pl. igazságügyi szakértéssel állampolgári
jogok védelme, fogyasztói jogvédelem);

-

a nemzetközi tevékenység (pl. képviselet nemzetközi szakmai
szervezetekben – ASME, FISITA, IIW, ICAS, VDI, ICNDT stb.baráti és cserekapcsolatok);
- a szakmai, gazdasági érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenység (pl.: Ipari Lobbi Konferencia; MTESZ Szociális Bizottság,
GTE Jogi Tagvállalati Fórum stb.);
- egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, szakmai
kiadói tevékenység, valamint az egyéb, szabályzatainkban megjelölt tevékenységek stb.).
A GTE megalakulásától fogva tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ), amely szervezet fizetésképtelenség okán 2013. október 1-től felszámolás alatt áll (MTESZ
„f.a.”). A felszámolást a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. végzi.
A felszámolási folyamatban választott Hitelező Tanács-ban Egyesületünket az elnök képviseli.
A GTE, mint közhasznú szervezet, évenként az "Egyszerűsített
éves beszámoló" jóváhagyásával egyidejűleg köteles "Közhasznúsági
jelentést" készíteni, amelynek elfogadása a GTE Küldöttközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közhasznúsági jelentés
tartalmazza a törvény szerinti rovatokat.
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SZÁMVITELI
BESZÁMOLÓ A 2014. GAZDÁLKODÁSI ÉVRŐL
A GTE XLV. Közgyűlésén 2014. évre jóváhagyott költségvetés végrehajtásának helyzetelemzése:
A GTE 2014. évi költségvetésének előirányzatai:
Költségvetési tételek:
a GTE előirányzott működési típusú költségkerete 2014:
a GTE előirányzott működési költséghiánya 2014:
a GTE előirányzott működési árbevétele 2014:
a GTE tervezett tagdíj bevétele 2014:
a GTE 2014-re előirányzott: árbevétele:
90.775,-EFt
elhatárolások 2013 évről:
5.000,-EFt
a GTE 2014-re mindösszesen:
95.775,-EFt
az előirányzott egyesületi eredmény 2014. évre:
az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet :
az előirányzott egyesületi általános költség:
a tervezett költségvetési elvonás munkaszámonként:

összes kiadása:
85.622,-EFt
1.000,-EFt
86.622,-EFt
17,5%
21,25%
25 %

Tervezett:
31.200,-EFt
- 23.500,-EFt
7.700,-EFt
5.700,-EFt
eredménye:
3.663,-EFt
4.000,-EFt
7.663,-EFt
3.663,- EFt
6.823,- EFt
8.285,- EFt
9.747,- EFt

A 2014. évi gazdálkodás mutatói:
Tervezett:
7.700.000
31.200.000
- 23.500.000
5.700.000
árbevétele:
95.775.000
a GTE 2014-ben könyvelt:
38.989.138
ez a tervezet százalékában:
|40,709%
elvárt egyesületi önköltségi egyenleg:
( 17,5%)
a felhasználható általános költség:
( 21,25%)
a főkönyvben levonható egyesületi fedezet:
( 25%)
(lásd: 9999 )
a ténylegesen levont egyesületi fedezet
az elszámolási betétszámla állománya:
a működési típusú árbevétel:
felhasznált működési költség:
kiadódott működési költséghiány:
a befolyt tagdíj bevétel 2014,
a GTE 2014-re tervezett összes:

A 2014. év végén a GTE gazdálkodásának helyzetére az jellemző,
hogy a tervezettől jelentős eltérést mutatva, döntően rányomta
bélyegét a bevételes tevékenységek hosszú hónapokon át tapasztalható hiánya. Ennek következtében már az egyesületi lét sorsa is
megkérdőjeleződik, és a külső körülmények beláthatatlan és befo-
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Tényleges:
4.323.529,- Ft
12.413.701,- Ft
- 8.090.171,- Ft
4.280.450,- Ft
összes kiadása:
86.622.000
38.801.953
|44,794%

Százalék:
|(56,149%)
|(39,787%)
|(34,426%)
|(75,095%)
eredménye:
7.663.000
187.184
|02,442%
6.823.075
8.285.191
9.747.284
7.337.107
2.744.000

lyásunktól független, bizonytalan alakulásának következtében,
hektikus és gyakran változó feltételek befolyása alá került, amely
belső gazdálkodási körülmények kedvezőtlen alakulásának következtében, visszavetette az egyesületi gazdálkodás egészét. Az
egyesületi gazdálkodás színvonala 2014. évben a tervezett felének
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A gazdálkodási adatok lebontása munkaszám-csoportokra:
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

közhasznú működés:
oktatás
bevételi centrumok
szaklapok
pályázatok
vállalkozások
konferenciák
tanulmányutak
egyesületi általános:
Összesen:

árbevétel
4.323.529,
0
0
21.081.678
350.000
0
6.191.824
0
7.337.107
38.989.138

sem felel meg, a tényleges egyesületi bevételek szintje (~40,709%),
a kiadások szintje (~44,794%). A közhasznú működési típusú
bevételek a tervezett szint (~56,149%)-án teljesültek, ugyanakkor a
közhasznú működési költségek a tervezettnek csupán (~39,787%)án maradtak. Ez is bizonyítja, hogy a megkívánt különösen szigorú
takarékosság, az évek során kialakult szokásos gazdálkodási
technikákkal idén is fenntartható volt, és továbbra is fenntartható lesz.
A gazdálkodás egyenlegét jelentősen terhelik az árbevétel és a
kiadások különbözeteként kiadódó mindenkori fedezetből (a
számbavétel időpontjában: 187,-Ft) a minden időszakban levonandó
kinnlevőségek - vevői tartozások - (a számbavétel időpontjában:
7.709,-eFt), amelyek az egyesületi összárbevételhez viszonyítottan
~19,772% nagyságrendben, a mindenkori fedezetnek akár a
sokszorosát is kitevő értékűek és ezzel az Egyesület
fizetőképességének fenntartását veszélyeztetik.
A GTE 2014. évi gazdálkodásának tanulsága, hogy a
fennmaradáshoz a bevételes tevékenységek fejlesztésére van
szükség, és a minden határon túli takarékosságra való törekvés felőrli
a lehetőségeket. A gazdálkodási adatok lebontása munkaszámcsoportokra világosan láttatja, hogy a gazdálkodási portfólió elemei
egyenként nem állítanak elő elég fedezetet az Egyesület egészének
fenntartásához, a GTE arra kényszerül, hogy a gazdálkodásban az
egyesületi elvonás eszközével, az önköltség szintű egyesületi
általános költség megkövetelésével gondoskodjon a jogi személy és
az adóalany eltartásának forrásairól.
2./ A GTE mérlegbeszámolója és eredménykimutatása a 2014. évről
A GTE 2014. évi mérlegének hitelesített mérleg-főösszege:
178.958.-eFt (lásd: az egyszerűsített mérlegbeszámoló 12. és 25.
sora), amely eszköz és forrás oldalon azonos. A mérlegfőösszeg a
bázisként szolgáló megelőző évhez képest (178.377.-eFt) közel
félmillió forinttal növekedett. Az egyesület alaptevékenysége (a
célszerinti, közhasznú tevékenység) 2014-ben eredményes volt, a
tárgyévi könyv szerinti eredménye: 187.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. és az eredmény-kimutatás 31. és 32. sora), amelyet társasági adó nem terhel és teljes egészében közhasznú tevékenységből
származik. A megelőző, bázisév eredményéhez (190.-eFt) képest a
2014. gazdálkodási év eredménye, ha háromezer forinttal is, de
gyengült.
A tárgyévi vállalkozási tevékenység nem volt, így sem bevétele, sem kiadása nem volt, és a vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye nulla (lásd: a mérlegbeszámoló 19. sora és az
eredménykimutatás 11. illetve 20. sora, továbbá 30. sora). Ezért az
eredményt nem terheli tárgyévi adófizetési kötelezettség (lásd: a
mérlegbeszámoló eredménykimutatásának 29. sora) és a vállalkozási
tevékenységből származó tárgyévi adózás előtti számított eredmény is zérus (lásd ismételten: a mérlegbeszámoló 20. sora és az
eredménykimutatás 29. sora).
Végül is egyesületi szinten az összesített közhasznú- és vállalkozási- típusú tevékenységekből számított mérleg tárgyévi összevont eredménye pozitív: a már említett 187.-eFt. Ezt a teljes ered-
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költség
12.413.701,

eredmény
-8.090.171,-

20.687.906
350.000

393.772
0

5.645.346

546.477

38.801.953

7.337.107
187.184

ményt a tőkeváltozás javítására forgatjuk vissza (lásd a mérlegbeszámoló 13. sorát), ahol a 2013-es bázisév kimutatott saját tőkéjéhez
(165.458.-eFt) képest, 2014-ben +187.-eFt-tal megnövekedve:
165.645.-eFt lesz az Egyesület mérlegben kimutatott saját tőke
vagyona. A 16.319.-eFt nagyságú induló vagyont (lásd a mérlegbeszámoló 14. sorát!)
A Gépipari Tudományos Egyesület az 1997. évi CXLII. Törvény alapján tulajdonba kapta a 1027 Budapest, II. kerület Fő u.
66-68. helyrajzi száma: 13870, II./7 sorszám alatt, (szektor:53,
térképszelvény: 3132) ingatlanból 150/3071 hányadban, 386 m2
területet és a hozzá tartozó közös tulajdonból 517/10 000 eszmei
hányadot, a K-9-5/2005 számú 2005. 03. 31.-én kelt ingyenes vagyonátadási
szerződés
szerint.
(Tulajdonjog
bejegyzés:
219535/3/2005 Fővárosi Kerületek Földhivatala). A GTE rendelkezik a Magyar Államot képviselő MÁVK Zrt, (korábban KVI.)
2007. márciusában kiállított, a fenti ingatlan értékesítéséhez és az
elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulás igazolásával.
A „Fő utcai” GTE ingatlanrésznek a Nemzeti Vagyonkezelő engedélyével történt akkori értékesítését követően, 2008-ban, a vagyonrész főkönyvi értékének a megnövelt piaci értékére történő valorizálásával, akkor 164.400.-eFt-ra növeltük az Egyesület mérlegben
kimutatott saját tőke vagyonát. Ebből az értékesítésből származó
adósságot a Fővárosi Törvényszék a tárgyévben (2014.) ítéletével
megerősítve, a felszámolás alatt lévő MTESZ-el szemben Egyesületünk javára megítélte, amely követelésünket a felszámoló biztos
tudomására hoztuk. A jóval korábbi években bekövetkezett saját tőke
értékvesztésének visszapótlására irányuló gyakorlatot folytatva, az ez
évi mérlegeredmény teljes összegét is visszaforgattuk, aminek következtében 2014-ben a tőkeváltozás eredménye +149.139.-eFt lett.
Az Egyesület az egyes gazdálkodási tevékenységek költségeit és
árbevételeit külön munkaszámokon tartja nyilván, amely az elszámolások és az időbeli elhatárolások megbízható alapját is képezheti. A
GTE-ben 2014-ben 39 nyilvántartott munkaszámon folyt gazdálkodási tevékenység. Ebből 33 munkaszám befejezett állományának
bevételei és kiadásai képezik a mérlegbeszámoló és az
eredménykimutatás pénzügyi-számviteli alapjait. Az előző gazdasági
évről a mindöszszesen hat munkaszámra kiterjedő befejezetlen
állomány következtében előállt átmenő tételek elhatárolása megtörtént, az aktív időbeli elhatárolások 8.711.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 11. sora) tartalmazzák befejezetlen munkaszámoknak a
soron lévő gazdálkodási év eredményét növelő tételeit, a passzív
időbeli elhatárolások 12.229.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 24. sora)
pedig a befejezetlen állomány nyereséget csökkentő könyvelt tételeit.
A mérlegforduló napján értékpapírokban: 141.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 9. sora), pénzeszközökben: 2.744.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 10. sora) likvid fedezet mutatható ki.
Azzal, hogy a mérlegforduló napján, az el-számolási betétszámlánkon található pénzösszeg a megelőző évhez képest (akkor 1.401.eFt volt) kb. +1.343.-eFt-al nagyobb volt, és a pénzpiaci alapokban
befektetett értékpapír portfóliónk piaci értéke kb. 2.076.-eFt, ezzel
az elérhető fizetőképes tartalékaink nagysága: 4.820.-eFt, még
nem következik, hogy fizetőképességünk javult volna. Vevőkkel
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szembeni követeléseink: 7.709.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 8.
sora), azonban ebből 6.990.-eFt a MTESZ „f.a.” terhére áll fenn,
amely követelés gyors megtérülésére, a felszámolási eljárás jelenlegi
helyzetében nem lehet számítani. Ezzel szemben a kötelezettségek:
1.084.-eFt-ot képviselnek (lásd a mérlegbeszámoló 21. sora), amelyek rövid lejáratúak. A követelések – kötelezettségek egyenlege
ezáltal +6.625.-eFt-ot tesz ki, amelyet a rendelkezésre álló +2.744.eFt pénzeszköz és a biztonsági tartaléknak számító pénzpiaci alapok
+2.076.-eFt még +11.445.-eFt-ra egészítenek ki, statikus időpontban
ez jelenti azt a pénzügyi fedezetet, amit a vállalkozás folytatásának esélyeként, az áthúzódó közvetlen időszak folyamatos fizetési
kötelezettségeire fel tudunk használni. Sajnos a MTESZ „f.a.” tartozásainak rövid határidőn belüli behajthatatlansága, ezt a likviditási
esélyt csupán 4.455.-eFt nagyságrendre zsugorítja. A 2015. év első
néhány hónapjának kiadásaihoz az egyesületi tagdíjak időben korábban bekért befizetéseinek elszámolásai révén realizálódó források
nyújthatnak még további fedezetet.
Az Egyesület tevékenysége az előző évhez képest láthatóan
visszaesett, az összes közhasznú tevékenység árbevétele (lásd mérlegbeszámoló eredménykimutatása 1. sora) a 60.963.-eFt-ról 38.989.eFt-ra esett vissza a megelőző év 63,955 %-ára, ráfordításai (lásd:
mérlegbeszámoló eredménykimutatásának 13. sora) az előző év
60.773.-eFt-ról 38.802.-eFt-ra, annak 63,847%-ára csökkentek. A
befektetett eszközök (lásd mérlegbeszámoló 1. sora) 159.174.-eFtról 159.051.-eFt-ra csökkentek, de gyakorlatilag szinten maradtak.
A forgóeszközök (lásd mérlegbeszámoló 6. sora) 11.978.-eFt-ról
11.196.-eFt-ra, 93,471%-ra csökkentek, miközben a készletek és az
értékpapírok változatlanok maradtak. Az eszközök és aktívák (lásd
mérlegbeszámoló 12. sora) 178.377.-eFt-ról 178.958.-eFt-ra növekedést mutatva ugyan +0,3257%-kal, gyakorlatilag szinten maradtak. A bevételes egyesületi tevékenység jelentős visszaesése ellenére
azonban, a folyamatos évközi ellenőrzés és a közgyűlés által elfogadott, félreérthetetlenül szigorú gazdálkodási előírásokat követő
szabályozó beavatkozások eredményeként, pénzügyi fizetőképességünket és likviditásunkat negyedévről negyedévre, hónaprólhónapra, hétről-hétre sikerült megőrizni. A tárgyévi közhasznú
tevékenységből származó nyereség: +187.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora, illetve az eredménykimutatás 31. sora). Időrendi
sorrendben visszatekintve, a takarékos gazdálkodás tervszerű, előre
látó, következetes koncepcióját követve, megfelelve a közhasznúság
meg-szerzésének egyik alapvető követelményének, a GTE gazdálkodásában tartósan sikerült megállítanunk a célszerinti tevékenységek
korábbi veszteségének sorozatát, és 2004 óta sorozatban, az utóbbi
tíz évben, évről évre nincs közhasznú tevékenységből származó
veszteség és viszonylag szerény, de kétség kívül kimutatható pozitív eredményt rögzítenek a beszámolók.
A GTE-ben már a megelőző évek során folyamatosan összeomlott a vállalkozási portfolió, már hét évvel ezelőtt, 2007-ben megszűnt a korábban önálló gazdálkodási tevékenységet folytató, önálló
bankszámlát kezelő un. „bevételi centrumok” tevékenysége, és a
szervezetet leépítve, meg kellett szüntetnünk a veszteséges „vállalkozási irodát”, majd az „oktatási irodát” is. A GTE gazdálkodási tevé-

kenységének történetében ugyan voltak olyan korábbi évek (4.671.eFt/2002.; 4.970.-eFt/2003.), amikor jól érzékelhető vállalkozási
nyereség képződött, az azt követő esztendőkben viszont már vállalkozási veszteséget (-107.-eFt/2006.; -64.-eFt/2007.) mutatott a mérleg (lásd: a mérlegbeszámoló 19. sora, illetve az eredmény kimutatás
30. sora). A GTE-ben 2008-től nem volt vállalkozási tevékenység, és
2014-ben sem vállalkoztak szervezeti egységeink az alapszabályban
rögzített célja szerinti közhasznú tevékenységen kívüli körben, csupán bevételszerző szakértői munka, vagy rendezvény lebonyolítására! A vállalkozási hajlam és a vállalkozásra kész munkatársak hiányában, teljesen illuzórikus vállalkozási szervezetet létrehozni és
működtetni, a célszerinti működés forráshiányainak pótlása.
A közhasznú tevékenység összes árbevétele 2013. évben
60.963.-eFt (lásd eredménykimutatás 1. sora), lényegesen kisebb volt
az akkor bázisnak tekintett, megelőző 2012. esztendő teljesítményénél (92.804.-eFt) (65,690%). 2014-ben (38.989.-eFt) ugyanez
mondható el a most bázisként választott 2013. év teljesítményéhez
képest (63,955%). Szinte minden összetevője csökkent az árbevételnek. Így a pályázatok, tagdíj és a közhasznú tevékenység általános
bevétele is. A pályázatok esetében a 2013. évi 10.672.-eFt-al szemben 2014-ben csak 5.270.-eFt, amely 49,381%-nak felel meg. A
tagdíjból származó bevételek a 2013. évi 4.844.-eFt-al szemben
2014-ben csak 4.180.-eFt-ot értek el amely 86,292%-nak felel meg.
A közhasznú tevékenység általános munkaszámonkénti bevételei a
2013. évi 44.975.-eFt-al szemben 2014-ben csak 29.047.-eFt-ot értek
el amely 64,584%-nak felel meg. Ennek okait részben a gazdasági
válsággal, részben a bevételes közhasznú tevékenységek (pl. konferenciaszervezés, oktatás, pályázati lehetőségek) visszaszorulásával
magyarázzuk, de feltételezhetően belső szervezési problémák is
közrehatnak. A további visszaesés elkerülése érdekében 2014 év
során részletes elemzéssel szándékoztunk feltárni és kiiktatni a szervezetben meglévő gyenge pontokat. E célból alakult meg a Közgyűlést követően egy bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy dolgozza ki a változásokat elősegítő dokumentumokat, tegyen javaslatot
stratégiai, alapszabályt és ügyrendet érintő változtatásokra.
Pozitívumként értékelhető, hogy az Egyesület 2014-ben is képes
volt a takarékos gazdálkodásra, és a költségek is csökkentek a bevétellel arányos módon. Az összes költség 2013-ban 60.773.-eFt volt
(lásd eredménykimutatás 13. sora), 2014-ben 38.802.-eFt, amely a
bázisév szintjéhez képest 63,847%-os takarékos ráfordítást jelez.
Ennek révén 187.-eFt pozitív eredmény, vagyis nyereség realizálódott. A ráfordítás csökkenése az anyagjellegű költségeknél figyelhető
meg. A 2013. évi anyagjellegű ráfordítások: 42.853.-eFt-ot tettek
ki, ezzel szemben 2014-ben csak 28.623.-eFt-ot 66,793%-os szinten.
A személyi jellegű ráfordítások is szinte lefeleződtek, a 2013-ban
17.398.-eFt-ról 2014-ben 9.815.-eFt-ra, 56,414%-ra csökkentek. Az
egyéb ráfordítások 2013-ról (271.-eFt) 2014-re (96.-eFt-ra)
35,424%-on észrevehetően leharmadolódtak. Az értékcsökkenési
leírások a szokásos évi leírási kulcsok színvonalán, viszont szinten
maradtak, tehát már évek óta elmaradtak a fejlesztések. Ugyanez
vehető észre a pénzügyi műveletek ráfordításai terén.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele [eFt]
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól, szmk, egyéb támogatók
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb,
ebből 1% szja:
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel (kamat)
Pénzügyi műveletek bevétele
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2013
60 963
388
0
0
0
388
(107)
10.672
44.975
4.844
21
63

2014
38 989
409
0
0
0
409
(100)
5.270
29.047
4.180
57
26
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2013. ÉVRŐL
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai [eFt]

2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2014

60.773
42.853
17.398
123
271
128
0

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

38.802
28.623
9.815
124
96
144
0

Az Egyesület évek óta kimutatható, egyre inkább beszűkülő és visszahúzódó, költségtakarékos működtetésére, álljon itt összehasonlításként a közhasznú tevékenység ráfordításainak elemzését bemutató négy éves idősoros összehasonlítás:

Közhasznú tevékenység ráfordításai idősorosan
A mérleg eredménykimutatásából
13. sora D. Közhasznú ráfordítás
14. sora 1. Anyag jellegű ráf.:
15. sora 2. Személyi jellegű:
ebből:

Bérköltség:
Megbízási díj:
Személyi egyéb:
Bérjárulékok:

16. sora 3. Értékcsökkenési leírás:
17. sora 4. Egyéb ráfordítások:
18. sora 5. Pénzügyi ráfordítások:
Az Egyesület a 2015. évi költségvetését is ennek a fokozott
takarékosságnak a szellemében állította össze, és terjeszti a közgyűlés elé. A ráfordítások csökkentésének erről a szintről lejjebb
való összenyomása az Egyesület közhasznú működése korlátjává
fajulhat, már így sem jut egy sor értelmes és alapvető tevékenységre elegendő forrás.
Az Egyesület tagsága az önszerveződéses szervezetek által
létrehozott konferenciák, tanfolyamok szervezésével, a szaklapok
eredményesebb megjelentetésével, a bevételes tevékenységek
növelésével tudna hozzájárulni az Egyesület eredményesebb
gazdálkodásához.
A GTE XLVII. Küldöttközgyűlése elé terjesztendő mérlegbeszámolót Baracska László könyvvizsgáló, a mérlegkészítés valamennyi fázisában figyelemmel kísérte. Reményeink szerint a
„Független könyvvizsgálói jelentés”-ben fenntartás nélküli
hitelesítő záradékkal látja el, miután igazolta, hogy a GTE, mint
kettős könyvelést vezető társadalmi szervezet a 2014. évről készített
közhasznú egyszerűsített beszámolóját a Számviteli Törvényben és az
általános számviteli előírások szerint állította össze. A beszámolót
főkönyvi kivonat támasztja alá, így a mérlegbeszámoló és a főkönyvi
kivonat tablói rendszerében meg-egyezőek, az adatok pedig teljes
körűek és megfelelően ellenőrzöttek. Az éves beszámoló az egyesület
vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét hűen tükrözi, és
valóságnak megfelelően tartalmazza.
A Közhasznúsági jelentés mellékleteként az előírt formátumban,
táblázatos formában mutatjuk be a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának
mérlegét, valamint a közhasznú beszámoló előírt formátumú
eredménykimutatását:Legnagyobb problémánk a MTESZ „f.a.”
felszámolásának elhúzódása, az ingatlanvagyonunk tulajdonának és
értékének megőrzése, valamint értékesítése. Mivel a GTE célszerinti
tevékenységei infrastruktúra igényesek, ennek megbízható
fenntartása létkérdéssé vált. Kisebb, hatékonyabban üzemeltethető, a
tagság által is kedvelt székhelyre volna szükségünk, az
ingatlanértékesítésből várható gazdasági haszonra számítva, most
már működésünk létfeltételévé vált a MTESZ felszámolásának
számunkra kedvező, eredményes befejezése.
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2011.

2012.

2013.

2014.

[eFt]
96.424
72.446
21.495
14.558
1.562
2.513
4.424
277
1.877
329

[eFt]
92.678
75.915
16.229
11.053
460
1.888
3.288
188
124
222

[eFt]
60.773
42.853
17.398
12.485
629
1.901
3.012
123
271
128

[eFt]
38.802
28.623
9.815
7.283
427
982
1.595
124
96
144

Köszönet kell mondanunk minden közreműködőnek, akik a
pozitív mérlegeredmény elérését eredményesen segítették (projektek
kigondolói, pályázatok írói, megvalósítói, rendezvények szervezői,
szaklapok főszer-kesztői, közhasznú feladatokat ellátó önkéntes
munkatársak, az egyesületi tagok és a nehéz helyzetben is az
egyesület mellett kitartó, közvetlen munkatársak, a GTE ügyvezető
szervezetének dolgozói).

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A GTE-nek alapításakor könyv szerinti értéken: 12.387.-eFt
nagyságú alapítói vagyona volt, amely 2000-ben, az akkori gazdálkodási veszteségek miatt –11.707.-eFt tőkeváltozási mértékkel
kritikusan alacsony szintre: 680.000.-Ft-ra csökkent. Ezt követően
minden évben a mérleg-eredményt a tőkeváltozás javítására, az
induló vagyon értékvesztésének visszapótlására fordítottunk.
2008-ban a mérlegben az induló/jegyzett tőke, vagyis az alapító
vagyon: 16.319.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 14. sora) volt. Az év
végén a MTESZ 160.000.-eFt-on megerősített vételi szándéknyilatkozata és az általa érvényben tartott adásvételi szerződés, továbbá az
egyenlegközlő visszaigazolt tartozás igazolása alapján mód nyílott
arra, hogy a mérlegben a saját tőkét (lásd: a mérlegbeszámoló 13.
sora/c. oszlop) a vagyonrész főkönyvi értékének a megnövelt piaci
értékre történő valorizálásával 164.400.-eFt-ra növeljük, és ezzel
+147.953.-eFt tőkeváltozással rendeződjön a főkönyvi nyilvántartás.
2009-ben a tárgyévi eredménnyel +279.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük.
2010-ben a saját tőkét: 165.055.-eFt-ra (lásd: a mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop) a tárgyévi eredménnyel +279.-eFt (lásd: a
mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük. A vevő képviselője által év
közben megerősített vételi szándéknyilatkozat és 160.000.-eFt-on
érvényben tartott adásvételi szerződés alapján, tárgyévben a GTE és
a MTESZ területet cserélt a Fő utcai ingatlanban. A GTE a Gyorskocsi utcai épületszárny földszintjén és első emeletén, az eredetivel
megegyező 386 m2 alapterületen, székhelyének változatlanul hagyásával, alakította ki a célszerinti egyesületi tevékenységének megfelelő színterét.
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2013. ÉVRŐL
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2014. ÉV
A szervezet megnevezése:
A szervezet címe:
Statisztikai számjel:
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest Fő u. 68.
19815682-9112-529-01

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7.-10.sor)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
D. Saját tőke (14.-19.sor)
I. INDULÓ TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (22.-23.sor)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13. -20.+21.+24. sor)

2011-ben a saját tőkét 165.142.-eFt-ra (lásd: a mérlegbeszámoló
13. sora/c. oszlop) a tárgyévi eredménnyel +87.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük. Az ingatlanértékesítés kérdésében
2011-ben sem jutottunk előbbre. A székhely-kérdést az XLII. Közgyűlés le nem zárt napirenddel nyitottan tartotta.
2012-ben a saját tőkét 165.268.-eFt-ra (lásd: a mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop) a tárgyévi eredménnyel +126.-eFt (lásd: a
mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük.
2013. év végén a saját tőkét 165.458.-eFt-ra (lásd: a mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop) a tárgyévi eredménnyel +190.-eFt (lásd:
a mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük.
2014. év végén a saját tőke összetétele:
- induló vagyon
16.319 eFt
- tőkeváltozás 2013. XII. 31-ig
148.139 eFt
- 2013. évi nyereségtartalmú
eredmény:
.187 eFt
- összesen:
165.645 eFt
A saját tőke mértékében az év fordulónapján kifejeződik az ingatlan
vagyon piaci értéke, amelyet adásvételi szerződés és bírósági ítélet
támaszt alá. Az értékesítésből származó adósságot a Fővárosi Törvényszék a tárgyévben (2014.) ítéletével a felszámolás alatt lévő

GÉPIPAR 2015. 1. SZÁM

adatok eFt-ban
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
2014.

Előző év
2013.
c
159.174
189
158.985
0
0
11.978
602
9.834
141
1.401
7.225
178.377

d

e
159.051
150
158.901
0
0
11.196
602
7.709
141
2.744
8.711
178.958

165.458
16.319
148.949
0
0
190

165.645
16.319
149.139
0
0
187

0

0

0
5.239
0
5.239
7.680
178.377

0
1.084
0
1.084
12.229
178.958

MTESZ-el szemben Egyesületünk javára megítélte. Az ingatlan
160.000.-eFt-os vételára a felszámoló által jóváhagyott hitelezői
nyilvántartás része. A mérlegben a befektetett eszközök nagysága
159.051.-eFt/2014. (lásd: mérleg-beszámoló 1. sora). Az eszközök
korábbi éves nettó értékét (159.174.- eFt/2013) a tárgyévben csak az
értékcsökkenés (-123.-eFt) módosította.
4./ A cél szerinti juttatások kimutatása
Az összes célszerinti közhasznú tevékenység bevételei:
(lásd eredménykimutatás 1. sora)
38.989.-eFt,
hat tételből tevődnek össze:
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
(lásd: eredménykimutatás 2. sora)
.409.-eFt
2. Pályázati úton elnyert támogatás:
(lásd: eredménykimutatás 7. sora)
5.270.-eFt
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
(lásd: eredménykimutatás 8. sora)
29.047.-eFt
4. Tagdíjból származó bevétel:
(lásd: eredménykimutatás 9. sora)
4.180.-eFt
(folytatás a 15. oldalon)
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014. ÉVRŐL
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2014. ÉV /1.lap
adatok EFt-ban
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.sor)
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1% szja 107.-eFt/2013. és100.-eFt/2014. év
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek (kamat)
6. Pénzügyi műveletek bevétele
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagi jellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagi jellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

Előző év
2013.
c
60.963

Előző év(ek)
helyesbítése
d

388
0
0
0
388
10.672
44.975
4.844
21
63
0
60.963
60.773
42.853
17.398
123
271
128
0
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyév
2014.
e
38.989
409
0
0
0
409
5.270
29.047
4.180
57
26
0
38.989
38.802
28.623
9.815
124
96
144
0
0
0
0
0
0
0
0

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2014. ÉV /1.lap
adatok EFt-ban

Sorszám
a
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A tétel megnevezése
b
F. Összes ráfordítás (D+E. sorok)
G. Adózás előtti eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi eredmény (G-H. sor)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény (I.+J.)

Előző év
2013.
c
60.963
0
0
0
190
190

Előző év(ek)
helyesbítése
d

Tárgyév
2014.
e
38.802
0
0
0
187
187

Előző év(ek)
helyesbítése

Tárgyév
2014.
9.815
7.238
427
0
982
1.595
0
0

Tájékoztató adatok (eFt-ban)
Sorszám
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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A tétel megnevezése
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: a Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Előző év
2013.
17.398
12.485
629
0
1.901
3.012
0
0
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014. ÉVRŐL
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL
(folytatás a 13. oldalról)
5. Egyéb bevételek:
(lásd: eredménykimutatás 10./a. sora)
6. Pénzügyi műveletek bevételei:
(lásd: eredménykimutatás 10./b. sora)

Tagdíjból származó bevételek:
57.-eFt
26.-eFt

A célszerinti közhasznú tevékenység bevételei között az eredmény
kimutatásban az alábbi juttatások vannak:
Közhasznú működésre kapott támogatás:
409.-eFt
(lásd: eredmény kimutatás 2. sora), amely két tételből adódik össze
• az Szja 1% -ból származó, és a 9695 főkönyvi számon könyvelt
99.875,- Ft tétel, amelyet az egyesületi újság, a „Gépipar” közgyűlési számának megjelentetése támogatására fordítottunk;
• és az egyéb támogatás címen könyvelt tételek 309.400,- Ft.
Ezek célszerinti szponzori támogatások és további, egyéb működési célra kapott támogatások, mivel nem általános felajánlások,
hanem a jól elkülöníthető munkaszámokon végzett tevékenységre
vonatkoztak, nem tekinthetők általános közhasznú támogatásoknak.
Ezeket az összegeket a támogató által nevesített célok megvalósítására fordítottuk, és a vonatkozó munkaszámok tablóin ellenőrizhetően
számoltuk el egyéb támogatás címen. Ilyen a 4380-as munkaszámú, a
208-as költséghelyen könyvelt, a Műanyag és Gumi folyóiratnak
megjelentetéséhez nyújtott közvetlen közhasznú támogatás, amelynek
két forrása van:
• az előfizetők (Kiss Rezső; Volk János; Novákné Rácz Ilona; Bíró
Csaba; Tárczy Emma; Antal Miklós; Dr. Marosfalvi János) önkéntes hozzájárulása a postaköltségekhez egyenként 4.200,-Ft/fő
29.400,-Ft
• a lapkiadást szponzori közhasznú felajánlással támogató cégek
100,-eFt
C.F.Maier Polimertechnikai Kft
Kalle Hungária Kft
80,-eFt
eCom Engineering Kft
100,-eFt
• valamint ilyen volt a Gépjármű Szakosztály 7305-ös munkaszámán, a 71-es költséghelyen könyvelt, a FISITA 2010 kiadványának külföldi értékesítéséből befolyt támogatás a FISITA részéről
117.383,- Ft
Pályázati úton elnyert támogatások:
(lásd: eredmény kimutatás 7. sora)
5.270.-eFt
Összesen három pályázat támogatását hasznosítottuk ez elmúlt évben
• a „Gép” című folyóirat 4378-as munkaszámán, a 204-es költséghelyen könyvelt, 2013. évi megjelentetéséhez, a NKA által nyújtott támogatás utolsó, visszatartott 10% -át
300.000,- eFt
• a Hegesztő Szakosztály által megvalósított, a 4374-es munkaszámon, a 77-es költséghelyen könyvelt, „Hegesztés biztonságtechnikája” tárgyú OMMF-11-0059 számú pályázat bevétele
4.950.000,- eFt
• a Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, 5087-es munkaszámon a 132-es költséghelyre könyvelt a Békéscsabai Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázat
20.000,- Ft;
A közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételek:
(lásd: az eredmény kimutatás 8. sora)
29.047.-eFt
nagyságú közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételt
összesít, amely tételek a főkönyvi kivonaton az alábbi kigyűjtésből származnak:
- Tanfolyamok bevétele a 921 főkönyvi számon
0,- Ft
- Rendezvények bevétele a 922 főkönyvi számon, ebből
7.925.946,- Ft
- részvételi díj 9221 főkönyvi számon
7.915.321,- Ft
- kiállítási díj 9222 főkönyvi számon könyvelve
10.625,- Ft
- Lapok, kiadványok bevétele a 931 főkönyvi számon
972.287,- Ft
- Szaklapok hirdetés bevétele a 9311 főkönyvi számon
14.688.918,- Ft
- Szaklapok előfizetési bevétele a 9312 főkönyvi számon
4.137.606.- Ft
- Tudományos értekezések és közreműködői díjak
(egyéb bevételek) a 936 főkönyvi számon:
1.321.978,- Ft
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A GTE főkönyvi nyilvántartásában a tagdíjak négy különböző tételben
szerepelnek (lásd: eredmény kimutatás 9. sora) mindösszesen
4.180.-eFt.
- Természetes személyek tagdíja Budapesten
a 9111 főkönyvi számon
1.332.950,- Ft
- Természetes személy tagdíja területen
a 9112 főkönyvi számon
789.300.- Ft
- Jogi személyiségű társaság jogi tagdíja Budapesten
a 9131 főkönyvi számon
591.200.- Ft
- Jogi személyiségű társaságok tagdíja területen
a 9132 főkönyvi számon
1.152.000,- Ft
- IMK tagdíj 9133
315.000.- Ft
Az egyéni tagdíjbefizetések összege (2.122.250,- Ft) a tagdíjak
50,771%-a. A jogi tagdíjbevételek nagysága (2.058.200,- Ft) a tagdíjbefizetések 49,239%-a. Sajnálatos módon 2013-hoz viszonyítva
mind az egyéni tagok, mind a jogi tagvállalatok aránya csökkenést
mutat.
5. Kapott támogatások mértéke
A kapott támogatások mértéként az 1997. évi CLVI. „Civil”- törvény előírásainak és az azt módosító 2011. évi CLXXV. törvény
előírásainak megfelelően, az alábbi szempontok szerinti tekintjük át:
- központi költségvetési szervtől,
- elkülönített állami pénzalapból,
- helyi önkormányzatoktól,
- önkormányzati társulásoktól,
- egészségügyi önkormányzattól,
- egyéb szervezetektől;
Központi költségvetési szervtől kapott támogatások felhasználása:
a közhasznú, nonprofit gazdálkodású GTE a tárgyévben költségvetési
támogatásban nem részesült. Az állami költségvetéstől támogatást
2014-ben sem közvetlenül, sem közvetve nem kapott az Egyesület,
költségvetési szervtől támogatást. Eddig is csak pályázat útján, kétoldalú szerződés alapján juthatott felhasználható pályázati támogatáshoz.
Pályázati úton elnyert támogatások:
Céljainak megvalósítását közvetlen pályázatok útján a tárgyidőszakban összesen 5.270.-eFt-tal támogatták. A pályázati támogatások
egy része a korábbi projektek végelszámolásával függ össze, így például:
- a GÉP sajtótermék kiadásához nyújtott támogatás a Nemzeti
Kulturális Alap részéről 2013. évre (3.000.0000,- Ft-ból 10%)
300.000,- eFt
- a Hegesztő Szakosztály által megvalósított, a „Hegesztés biztonságtechnikája” tárgyú OMMF-11-0059 számú pályázat
4.950.000,- eFt
- a Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, a Békéscsabai
Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázat
20.000,- Ft
Helyi önkormányzati forrásból pályázati úton elnyert támogatás:
- a Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, a Békéscsabai
Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázat
20.000,- Ft
Ezen kívül közvetlen önkormányzati támogatást 2014-ben nem kapott
a GTE.
Elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás:
Az adófizetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló felajánlások
alapján a GTE 2014-ben a NAV-tól 100.-eFt támogatás ban részesült
(lásd: 9695 főkönyvi számlaszám, illetve a közhasznú egyszerűsített
éves beszámoló eredménykimutatásának 6. sora). Ezt GÉPIPAR c.
egyesületi újság megjelentetésének támogatására használtunk fel.
Más elkülönített állami pénzalapból, így egyéb elkülönített állami
pénzalapból, önkormányzati társulásoktól, egészségügyi önkormányzattól a GTE 2014-ben nem részesült további támogatásban.
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Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások kimutatása:
Jogi személytől a beszámolási időszakban a GTE nem kapott általános célú közhasznú támogatást. Egyesületi támogatás címen
- Műanyag és Gumi sajtó költségeinek fedezetére
280.000,- Ft,
- valamint a Gépjármű Szakosztály támogatására
117.383,- Ft
került elszámolásra.
Magánszemélyektől 2014-ben 29.400,-Ft közhasznú egyéb felajánlás származott, a Műanyag és Gumi postaköltségeinek fedezetére.
Mindezek alapján kimutatható, hogy a GTE 2014. évben jogi
személyektől és magánszemélyektől (lásd: mérleg eredmény kimutatása 2. sor) közhasznú támogatást, célszerinti működésére mindösszesen 409.-eFt-ot kapott és használt fel igazoltan, amelyből:
- személyi jövedelemadó 1%-ból a NAV által átutalt 100.-eFt-o
A GTE más szervezeteknek 2014-ben nem nyújtott támogatást.

tásként megkap. Az egyesület ügyvezető igazgatója választott társadalmi tisztségének ellátásán kívül főállású munkaviszonyban, munkadíjban részesül, felette a munkaadói jogokat az egyesület elnöke
gyakorolja.
7. Közérdekű önkéntes tevékenység
A GTE 2014. január 15-én bejelentést tett az Emberi Erőforrások Minisztériumához közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vétele céljából. A tevékenységek jellege, tevékenységi körök:
- oktatás
- kulturális és közösségi- környezet- és természetvédelmi tevékenység
A bejelentést a Minisztérium 2014. január 20-án kelt határozatával tudomásul vette és 6897 sorszám alatt bejegyezte (Ikt. szám:
5736-1/2014/ESELY).

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Budapest, 2015. március 5.
A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket társadalmi
munkában látják el, amelyért semmiféle külön juttatásban nem
részesültek. A vezető tisztségviselők a munkájukkal járó közvetlen
költségtérítésen kívül (kiküldetési díjak, projekt megbízási munkadíjak stb.) csak olyan egyesületi szolgáltatást vettek igénybe (pl.: a
testületi üléseken felszolgált üdítő és kávé), amelyet bármely tag, az
egyesületi rendezvényeken ellátmányként, a tagsággal járó szolgálta

Dr. Igaz Jenő
ügyvezető igazgató

Dr. Borbás Lajos
főtitkár
Dr. Takács János
elnök, képviselők

FÜGGETLENKÖNYVVIZSGÁLÓI
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
FÜGGETLEN
JELENTÉS

Mint a Gépipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő u. 68.) –
továbbiakban GTE – választott könyvvizsgálója elvégeztem a 2014.
december 31-i fordulónapra elkészített és mellékletként idecsatolt
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatát.
A beszámolót – a GTE munkatársainak közreműködésével –
Szabó Magda 171979 sz. alatt bejegyzett mérlegképes könyvelő
állította össze, aki az év folyamán szerződés szerint a GTE számviteli
(könyvviteli) feladatait ellátta.
A GTE vezetője, valamint a megbízott könyvelő Cég képviselője
a melléklet szerinti Nyilatkozatban rögzítette felelősségét a Beszámoló Számviteli Törvénnyel, a vonatkozó speciális beszámoló készítési
elvekkel, valamint a tényekkel való összhangjáért és atekintetben,
hogy a Beszámoló teljeskörű, valamennyi 2014. évben bekövetkezett
gazdasági esemény hatását tartalmazza.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes –
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.
Ennek alapján a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy a 2014. december 31-i állapotot tartalmazó Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a GTE
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét hűen, a valóságnak megfe
lelően tartalmazza.

Az év folyamán – munkaprogram szerint – elvégzett folyamatos
ellenőrzés, továbbá az Éves beszámoló részletes áttekintése nyomán
tett megállapítások megalapozzák a Gépipari Tudományos Egyesület
2014 évről készített Közhasznú egyszerűsített beszámolójának fenntartás nélküli hitelesítő záradékkal való ellátását a könyvvizsgáló
részéről!
A Beszámoló Mérlegének főösszege 178.958 eFt, amely az eszköz és forrás oldalon azonos!
A GTE összesített eredménye 187 eFt, amelyet társasági adó
nem terhel és teljes egészében közhasznú tevékenységből származik.
A 2014 éves pénzügyi beszámoló táblázatos részeit részletes
szöveges magyarázat és Közhasznúsági jelentés egészíti ki, amelynek
számszerű adatai egymással szinkronban vannak.
Budapest, 2015. február 23.

Baracska László
002934 sz. alatt bejegyzett
könyvvizsgáló

Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy a graphIT nyílt napot tart, ahol a

Solid Edge 3D CAD rendszer
alkalmazásával kapcsolatos információkat lehet szerezni.
Mindazokat várják, akik szeretnék megismerni a tervező rendszerben rejlő lehetőségeket.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Időpont: május 8. és május 15.
Regisztrálni a graphIT Kft honlapján lehet
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A GTE 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA
1. Az egyesületi gazdálkodás helyzete
A 2015. évi egyesületi költségvetés készítésének folyamatában
az Országos Elnökség már 2014. december 11.-én elfogadta „A GTE
2015. évi költségvetésének előzetes előirányzatait”. Azonban
időközben nyilvánvalóvá vált, hogy szervezeti egységeink a
költségvetés tervezéséhez, számszerűsíthető felelősséggel, nem
vállaltak fel elegendő mennyiségű bevételes tevékenységet, ezért
a 2015. évi költségvetés előirányzásakor, a korábbi évek
gyakorlatát követve, ismét nem a szervezeti egységek
elképzeléseit „szintetizáló”, hanem az „egyesület működtetési
érdekét” szem előtt tartó, ún. „kirovó” irányszámokat kellett a
gazdálkodás
tervezése
során
munkaszám-csoportonként
előirányozni. Az Országos Elnökség a gazdálkodás feltételeiben
azóta bekövetkezett jelentős változások miatt, 2015. március 12.-én
módosította a Közgyűlés elő terjesztendő költségvetési változatot. A
2014. év végén a GTE gazdálkodásának helyzetére az volt a
jellemző, hogy a tervezettől jelentős eltérést mutatva, a bevételes
tevékenységek hosszú hónapokon át tapasztalt hiánya, döntően
rányomta a bélyegét a kialakult „hiánygazdálkodásra”. Ennek
következtében már az egyesületi lét sorsa is megkérdőjeleződött. A
gazdálkodás külső körülményeinek előre beláthatatlan és
ráhatásunktól független, bizonytalan alakulása következtében,
hektikusan változó feltételek befolyása alá kényszerül az egyesületi
gazdálkodás, ami a belső gazdálkodási feltételek kedvezőtlen
alakulásának következtében komolyan visszaveti az egyesületi
tevékenység eredményességét. Az egyesületi gazdálkodás színvonala
2014. évben a tervezett felének sem felelt meg, a tényleges
egyesületi bevételek szintje (|40,709%), a kiadások szintje
(|44,794%) volt. A közhasznú működési típusú bevételek a
tervezettnek csupán a (|56,149%)-án teljesültek, a közhasznú
működési költségek így a tervezettnek (|39,787%)-án maradtak. Ez
is bizonyítja, hogy a megkívánt különösen szigorú takarékosság
2014-ben is fenntartható volt, és reményeink szerint valószínüleg
2015-ben, továbbra is fenntartható lesz. A gazdálkodás egyenlegét
hétről-hétre, jelentősen terhelték az árbevétel és a kiadások
különbözeteként kiadódó mindenkori fedezetből (a mérlegzárás
számbavételi időpontjában ez: 187,-eFt) a minden időszakban
levonandó - vevői tartozások -, mint kinnlevőségek, (a
mérlegkészítés időpontjában a be nem hajtott követelésink: 7.709,eFt), amelyek az egyesületi összárbevételhez viszonyítottan |
19,772% nagyságrendben, a mindenkori fedezetet meghaladva,
annak akár a többszörösét is kitevő értékűek lehetnek, ezzel az
Egyesület fizetőképességének fenntartását veszélyeztetik. Ez azt
jelenti, hogy az egyesületi gazdálkodás egyik gyenge pontja az,
hogy megfelelő tartalékalapok képződése hiányában, a likviditás

fedezetképességét folyamatosan megcsapolják a soron következő
kötelezettségek és a kinnlevőségek. Nyilvánvaló, hogy a
mérlegeredmény nagyságrendjében céltartalékot képezhessünk az
Egyesület célja szerinti közhasznú tevékenységének a tárgyévben
esedékes,
jövőbeli
támogatására.
A
mérlegeredmények
nagyságrendje, a megelőző évben is 190,- eFt és a tárgyévben is csak
187,- eFt, abszolút értékében és relatíve is olyan kicsi, hogy azt már
évek óta az alapító tőke eddig bekövetkezett értékvesztésének
pótlására tudjuk csak hasznosítani (lásd: mérleg-beszámoló 13.
„Saját tőke”:165.645,-eFt, illetve 15. „Tőkeváltozás”: 149.139,- eFt
sorai). Már a költségvetés előzetes tervezésekor is nyilvánvalóvá kell
tennünk, hogy a költségvetés nullszaldós fedezeti pontjának
eléréséhez jól kiszámítható egyesületi bevételt kell elérni. Ha ez a
bevétel elmarad, az maga után vonja, hogy egy sor közhasznú célú
működési kiadást is vissza kell fognunk, és az egyesület működése
csak takarék-lángon maradhat fenn. A GTE 2014. évi
gazdálkodásának tanulsága, hogy a fennmaradáshoz a bevételes
tevékenységek fejlesztésére van szükség, A minden határon túli
takarékosságra való törekvés nem csak felörli a lehetőségeket, de
motiválatlanná teszi a szervezeti egységeket az együttműködésben. A
gazdálkodási adatok lebontása munkaszámcsoportokra világosan
láttatja, hogy a gazdálkodási portfólió elemei, akármilyen
eredményes üzletágat is tudtunk eddig mögötte, egyenként nem
állítottak elő elég fedezetet az Egyesület egészének fenntartásához,
ezért a GTE arra kényszerül, hogy a gazdálkodásban az egyesületi
elvonás eszközével, az önköltség szintű egyesületi általános
költség megkövetelésével gondoskodjon „a jogi személy” és „az
adóalany” létfenntartásának forrásairól. A 2014. éves gazdálkodás
az a mélyrepülés volt, amelynél lejjebb már nem engedhetjük
meg a nagymúltú Egyesület zuhanását! A költségvetés közhasznú
működési bevételeinek alacsony szintje miatt, a költségvetési
tervezettben rendkívül szűken tudjuk mérni az Egyesület közhasznú
társadalmi működésének keretszámait. Ez gyakorlatilag a
működőképesség minimumára szorítja le a tervez-hető közhasznú
működési kiadásokat. Az egyes bevételes tevékenységek
költségvetésének előkalkulációjában, az önköltségszámítás
módjában, és a záró végelszámolások utókalkulációs
technikájában az eddigi gyakorlat előírásai szerint leszünk
kénytelenek eljárni. A továbbiakban a „Pénzügyi-költségterv 2015”
részeként a bázisként választott 2014. évi adatokhoz viszonyítva
mutatjuk ki a tervezett működési bevételeket. A működési
bevételeket a megelőző bázishoz viszonyítva 66,233%-on
csökkentett értékkel tervezzük be! A működési típusú bevételek
forrásai: a tagdíjak; a támogatások (közhasznú, egyéb támogatás, és
az SZJA 1%); a klubok befizetései; az egyéb bevételek; az ingatlan
értékesítés; a késedelmi kamatok; és az egyéb pénzügyi bevételek.

TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2015
Tevékenységek

Munkaszámonként
1000 –es „Működési költségek”:
Működési bevételek:
Tagdíj (egyéni, jogi)
Egyéni tagdíjak
Jogi tagdíjak
Támogtás (közh.;sponzor)
Közhasznú tám.
Egyéb támogatás
SZJA 1% NAV
Klubok befiz. 10%
Egyéb bevételek
Ingatlan értékesítés / vétel
Késedelmi kamat
Egyéb pénzügyi bevétel
Működési bevétel összesen:

2014. évi TERV [EFt]
(20%-80%) + (50%-50%)
egyesületi fedezetmegosztással
Bevétel Kiadás
Egyenleg
GTE működ.
fedezet
(Szervez.
(Egyesület
működése)
fedezete)
5.700
2.100
3.600
3.600
2.500
500
2.000
2.000
3.200
1.600
1.600
1.600
1.900
500
1.400
1.400
500
0
500
500
1.000
500
500
500
400
0
400
400
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
50
0
7.700
2.600
5.000
5.100
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1. sz. táblázat

2015. évi TERV [EFt]
(20%-80%) + (50%-50%)
egyesületi fedezetmegosztással
Bevétel Kiadás
Egyenleg
GTE működ.
fedezet.
(Szervez. (Egyesület
működése)
fedezete)
4.000
1.400
2.600
2.600
2.000
400
1.600
1.600
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
1.000
1.000
500
0
500
500
500
0
500
500
0
0
0
0
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
50
0
5.100
1.400
3.700
3.700
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Az adófizetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló felajánlások alapján a GTE 2014-ben a NAV-tól 100.-eFt támogatásban részesült
(lásd: 9695 főkönyvi számlaszám, illetve a közhasznú egyszerűsített éves
beszámoló eredmény-kimutatásának 6. sora). 2015-re az adófizetők
támogatásának várható mértéke előre nem értékelhető, ezért az 1%-ból
származó támogatás felhasználását nem tervezzük.
Más elkülönített állami pénzalapból a GTE 2014-ben nem részesült
további támogatásban, 2015-re sem tervezzük elkülönített állami
pénzalap felhasználását.

2. A közhasznú működés működési típusú bevételei
Tagdíjból származó bevételek:
A 2014. évben a GTE tagdíjbevételei (lásd: eredmény kimutatás 9.
sora) mindösszesen 4.180.-eFt. (Részletesen lásd a 15. oldalon)
Az egyéni tagdíjbefizetések összege 2.122.250,- Ft, a tagdíjak
50,771%-a. A jogi tagi tagdíjbevételek (2.058.200,- Ft), a tagdíjbefizetések 49,239%-a. Sajnálatos módon 2013-hoz viszonyítva, mind
az egyéni tagok száma és befizetése, mind a jogi tagvállalatok befizetése csökkenést mutat. Ugyanez a helyzet az ún. klubtagsági díjak
esetében. A tagság életkorának eltolódása - a népességfa alakulásának
megfelelően - a nyugdíjas és „szépkorú” réteg csökkenő befizetéseinek irányába tolja el a tagdíjfizetés várható összetételét. Ez a kisebb
összegű tagdíjfizetési kategóriák (rendes tagdíj: 6000,- Ft/fő; ifjúsági
tagdíj: 2000,- Ft/fő; nyugdíjas tagdíj: 2000,- Ft/fő; szépkorúak regisztrálási díja: 700,- Ft/fő) számbavételének szükségességére hívja
fel a figyelmet. Így 2015-ben a tagdíjbevételek növekedésére nem
számíthatunk.

Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások:
Jogi személytől a beszámolási időszakban a GTE nem kapott általános célú közhasznú támogatást. Célzott Egyesületi támogatás címen
az adott gazdálkodási tevékenység munkaszámán elszámolva:
- Műanyag és Gumi sajtó költségeinek fedezetére: 280.000,- Ft,
- valamint a Gépjármű Szakosztály támogatására 117.383,- Ft került
elszámolásra.
Magánszemélyektől 2014-ben 29.400,-Ft közhasznú egyéb felajánlás
származott, amit a Műanyag és Gumi postaköltségeinek fedezetére
használtunk fel és könyveltük. 2015-re költségvetési előrejelzésben
hasonló célú támogatást nem jelzett egyetlen szervezeti egységünk
sem.
A GTE más szervezeteknek nem nyújtott támogatást 2014-ben, csak
tagdíjat fizetett a NAT és az MSZT részére.

A kapott támogatások mértéke:
Központi költségvetési szervtől a közhasznú, nonprofit gazdálkodású GTE a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült,
az állami költségvetéstől támogatást 2014-ben sem közvetlenül, sem
közvetve nem kapott, 2015-ben sem számítunk hasonló támogatásra.

Mindezek alapján kimutatható, hogy a GTE 2014. évben jogi személyektől és magán személyektől közhasznú támogatást, célszerinti működésére mindösszesen 409.-eFt-ot kapott és használt fel. Mindezek
alapján 2015-ben 500,- eFt közhasznú támogatás és 500,- eFt egyéb
célzott támogatás bevételét tervezzük.

Pályázati úton elnyert támogatások:
Céljainak megvalósítását közvetlen pályázatok útján a tárgyidőszakban összesen 5.270.-eFt-tal támogatták. A GTE a pályázatokat
nem a működési költségek rovatban, hanem munkaszámos bevételes tevékenységenként tartja nyílván, mivel a pályázati támogatások
szigorú, szerződéses jogviszonyon alapuló elszámolásokkal függenek össze. (Részletesen lásd a 15. oldalon). 2015-re, a költségvetés
tervezésekor még nem ismeretesek újonnan kezdeményezett
pályázatok, csak 2.000.000,-eFt-ra számítunk!

Az egyéb bevételek; az ingatlan értékesítés; a késedelmi kamatok
kérdésében megalapozott információ hiánya miatt nem tudunk
felelős tervezési javaslatot beépíteni a bevételi rovatba.
3. A közhasznú működés
kiadásainak” meghatározása

Helyi önkormányzati forrásból pályázati úton elnyert támogatás:
A Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, a Békéscsabai
Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázaton (20.000,- Ft)
kívül más közvetlen önkormányzati támogatást 2014-ben nem kapott
a GTE. 2015-re, a költségvetés tervezésekor még nem ismeretesek
új önkormányzati pályázati kezdeményezések.

megengedett

„működési

típusú

A 2015. évi költségvetésben a 2013. és 2014. évek mintájára, a
működési bevételek alacsony szintje miatt, az Egyesület működésének
keretszámait gyakorlatilag a működőképesség minimumára leszorítva
tervezzük. A közhasznú működési kiadások irányszámait, még a
megelőző 2014. év tervezett szintjének is csak 64,102%-án
engedhetjük meg a bevételi oldal alacsony szintje miatt.

Elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás:

TERVEZETT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015
2.sz. táblázat
A GTE közhasznú működési költségei:
1100 Vezető testületek
1200 Szervezetek működése
1250 Egyesületi célú programok
1310 Terembérlet, üzemeltetés
1320 Szem. jellegű. költség
1330 Rezsi költség
1340 Javítás, felújítás
1350 Irodai műk. rezsi
1400 Nemzetközi kapcsolat
1500 Egyesületi kiadvány
1600 Egyéb általános kiadás
1700 Költségvetési tartalék
Összesen:
A közhasznú működési költségek az eredeti célkitűzésben
tervezettől eltérő, lényegesen alacsonyabb szintje, az
egyesületi költségvetés tervezési módszerekkel, a működési
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2013.

2014.

2015.

[-EFt]

[-EFt]

[-EFt]

1.000,2.500,500,2.000,12.000,500,400,500,0,500,0,100.20.000,-

3.000,2.600,800,3.200,14.000,1.500,500,1.500,1.000,2.000,1.000,100,31.200,-

1.000,1.400,500,2.000,11.000,500,500,500,0,500,500,100,18.500,-

bevételek növelésének kilátástalan helyzete miatt, csak
úgy tartható fenn, ha az ügyvezető igazgató betegsége miatt
kivett, fizetés nélküli szabadságának meghosszabbításával,
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jelentős megtakarítást érünk el a személyi jellegű
ráfordításokban. Ennek eredményeként bizonyíthatóan, az előző
évi, 2014-es végső elszámoláskor a bérköltség, jellemző módon,
megállt a ~7.283,- EFt nagyságrendben, ezzel szemben a teljes
állomány éves bérköltsége ~12.485, -EFt lett volna (lásd a 2013.

évi mérlegbeszámoló eredmény kimutatásán 34.sorát), amely a
járulékokkal együtt még további ~3,500,- EFt fedezetet
igényelne, viszont, ha csak a titkársági dolgozók bérjárulékaival
számolunk, a rátevődő bérterhek csupán ~1.500,- EFt –ot fognak
kitenni.
terembérlet és üzemeltetés költségeire 2.000,- EFt, a vezető
testületek működésére 1.000,- EFt, egyesületi célú programokra
500,-EFt, rezsi költségre 500,-EFt, javításra-felújításra 500,EFt, irodai működési rezsire 500,-EFt, az egyesületi kiadvány
megjelentetésére is csak 500,- EFt elkülönítését terveztük be.
A szervezetek működésére úgy jut 1.400.-eFt, hogy az egyéni
tagdíjbevételek (betervezve: 2.000,- eFt) 20%-a, azaz 400,- eFt,
illetve a jogi tagi befizetések (betervezve: 2.000,- eFt) 50%-a,
azaz 1.000,- eFt elköltésére számíthatnak saját döntéseik alapján,
természetesen utólagos elszámolási kötelezettséggel a szervezeti
egységek.
A közhasznú célú „működési bevételek” [(MB)=5.100,- EFt],
„működési kiadások” [(MK)=18.500,- EFt] és „működési
fedezethiány” [(MH)=-13.400,- EFt] előirányzatait ismerve,
térhetünk rá a költségvetés un. fedezeti pontjához tartozó
„szükséges bevételek” nagyságának meghatározására, hogy a
„GTE előzetes teljes körű költségvetési tervét” és a „tervezett
költségvetési eredmények” táblázatos áttekintését elkészíthessük.

Személyi jellegű működési kiadások
Költségek eFt-ban

Bérköltség
Megbízási díj
Szenélyi egyéb
Bérjárulékok

2011
14.558

2012
11.053

2013
12.485

2014
7.283

1.562
2.513
4.424

460
1.888
3.288

629
1.901
3.012

427
982
1.595

Az irodai rezsiköltségek ~3,500,- EFt nagyságrendjét
beszámítva, , a személyi jellegű kiadásokkal együtt, az egyesületi
működési költségtétel minimum ~17.000,- EFt betervezését
igényli. Erre ráterhelődnének még természetesen, a szervezet egyéb
közhasznú működtetési költségei (pl.: Közgyűlés: ~1.000,- EFt;
Gépipar:~2,000,- EFt, stb.).
A 2015. évi költségvetési tervezetben a javasolt közhasznú
működési kiadások között csak a nemzetközi kapcsolatokra és
az egyéb általános célú kiadásokra nem különítünk el tervezett
költségeket. A személyi jellegű kiadásokra 11.000,- EFt, a

A GTE TELJESKÖRŰ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2015. ÉVRE
„Bevételi-likviditási” terv
Tevékenységek
munkaszámonként

Árbevétel
[EFt]
2013.
2014.
terv
terv

2012
terv

2015
terv

2012
terv

Költség
[EFt]
2013.
2014.
terv
terv

2015
terv

2012
terv

4. sz. táblázat
Eredmény
[EFt]
2013.
2014.
terv
terv

2015
terv

-12.500

-23.500

- 13.400
500

Működési:
1000

10.000

7.500

7.700

5.100

35.000

20.000

31.200

18.500

- 25.000

2000

2.500

0

2.000

2.000

1.875

0

1.500

1.500

625

0

500

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000

31.200

31.500

35.000

3.500

23.400

23.775

26.250

2.775

7.800

7.725

8.750

725

5000

17.000

0

2.000

2.000

15.300

0

1.500

1.500

1.700

0

500

500

7000

34.000

25.900

30.000

25.000

25.500

23.025

22.500

18.750

8.500

2.875

7.500

6.250

Célszerinti:

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Célsz. bevételes:

84.700

57.400

69.000

32.500

66.075

46.800

50.250

24.525

18.625

10.600

17.250

7.975

9999

10.798

13.886

12.075

6.906

0

0

0

0

10.798

13.886

12.075

6.906

Célsz. fedezet :

84.700

71.286

81.075

39.406

66.075

46.800

50.250

24.525

18.625

24.486

29.325

14.881

Célszerinti össz:

94.700

78.786

88.775

44.506 101.075

66.800

81.450

43.025

-6.375

11.986

5.825

1.481

Vállalkozási:
6000

2.000

0

2.000

1.500

0

1.500

0

500

0

500

0

96.700

78.786

90.775

44.506 102.575

66.800

82.950

43.025

-5.875

11.986

6.325

1.481

0

+1.916

+2.662

1.144

0

-1.916

-2.662

- 1.144

96.700

78.786

90.775

44.506 102.575

68.716

85.612

44.169

-5.875

10.070

3.663

337

Elhatárolás előző-ről

7.890

18.171

5.000

8.711

61

4.280

1.000

8.711

7.828

13.891

4.000

0

Elhatárolás követk-re

0

0

0

- 100

0

0

0

0

0

0

0

0

104.590

96.957

95.775

53.117 102.636

69.136

86.622

52.880

1.954

23.961

3.663

337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:
Visszaforgatott költség:
Eredmény:

Költségvet. eredmény:
Költségvetési hiány:

0
0

0

0

A GTE 2015. évi költségvetésének készítésekor két un.
„pénzügyi terv” egymáshoz illesztett variánsainak kidolgozásával
kezdjük a közös gondolkodást:
Ä az un. Bevételi terv, és
Ä az un. Költségterv megfogalmazásával.
A Bevételi terv sorba veszi az Egyesület bevételi lehetőségeit,
a Költségterv pedig a fedezeti pontnál kicsit nagyobb eredményt
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0

adó, megengedhető kiadásokat mutatja be. A Bevételi terv két
komponensből áll: „A közhasznú működési tevékenységek
bevételeinek tervéből” és a „Célszerinti bevételes tevékenységek
bevételeinek tervéből”. A Költségterv két részből áll: „A
közhasznú működés kiadásainak” tervéből és a GTE
„Célszerinti bevételes tevékenységek kiadásainak tervéből”. A
megfelelő döntéshez a megelőző három évnek, az idősorosan
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aktuális közgyűlések által jóváhagyott, tervezett költségvetési
előirányzatai, mint bázisadatok nyújthatnak összehasonlítási alapot.
Az Egyesület 2015. évi költségvetésének áttekintéséhez először
vizsgáljuk meg az összefoglaló jellegű, a „GTE teljeskörű
költségvetési terve 2015. évre” című táblázatunkat. Ebben a
kimutatásban összesítve, a korábbi évek tervezett adataival
összehasonlítva láthatjuk a 2015. év előirányzatait. A közhasznú
működés bevételeinek és kiadásainak elhatárolt meghatározása után,
tekintsük át a célszerinti tevékenységi körökben tervezett bevételes
tevékenységek előirányzatait: a bevételeket, a kiadásokat és a
közhasznú működés forráshiányainak pótlására fordítandó eredménytételek előre vetített becslését.
A szufficites költségvetéshez a GTE teljes bevételes
tevékenységei körét lefedő portfólióin szereplő, célja szerinti
tevékenységekben előirányoztunk bevétellel járó gazdálkodást:
x az oktatás területén kb. 2.000,- EFt bevétellel járó tanfolyamok
megszervezését és lebonyolítását várjuk el.; erre jó esélyt ad a
GTE „Tudás Akadémia” kezdeményezése nem iskolai képzés
jellegű középszinttű művezetői továbbképzéssel, továbbá
korszerű technológiai jellegű mérnök-továbbképzéssel illetve
mérnöki tervezési eljárások módszertanát bemutató mérnök
továbbképző tanfolyamokkal;
x a szaklapok számára mindösszesen 3.500,- EFt értékű bevétel
előállítását írjuk elő a Műanyag és Gumi kiesésével, a GÉP
legfeljebb 6 számának megjelentetésével, e mellett kísérletet kell
tennünk a GépGyártás, továbbá a Gépipar megjelentetésére is a
tárgyévben;

x

x

pályázati, illetve szakértői szerződéses tevékenység végzésével
elvárnánk a szakosztályoktól, illetve területi szervezetektől, akár
a GTE ügyvezető szervezetének lebonyolításával, összesen
2.000,- EFt bevétellel járó működési jellegű szolgáltatást;
konferencia és rendezvényszervezéssel
a Gépjármű
Szakosztály által bejelentett és jelentkezők hiányában lemondott
EAEC 2015 konferenciát helyettesítő Korszerű hajtásrend-szerek
tárgyú és a 46. Autóbusz Szakértői Tanácskozás-on felül,
elvárnánk a Konstrukciós Szakosztály, a Gyártási Rendszerek
Szakosztály, a MOL Százhalombattai Szervezete, a Háztartási
gépek Szakosztály, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet,
a Győri Szervezet, esetleg az Egri Szervezet, a Soproni
Szervezet, a Hajdú-Bihar megyei Szervezet, a Szabolcs-Szatmár
megyei Szervezet, a Békés megyei Szervezet tevékeny
közreműködésével legalább öt darab, kb. 5.000,- eFt - 5.000,eFt, mindösszesen 25.000,- eFt bevétellel járó szakmai
konferencia megszervezését.

A költségvetés készítésekor figyelembe vettük a Gépjármű
Szakosztály elvárásait a 2014. évről 2015-re áthozandó, illetve a
2015-ről 2016-ra elhatárolandó, befejezetlen munkaszámok
költségeinek felvállalásával. A 2014-ről való elhatárolásban 2015
évben a kb. 12.000,- EFt költségből csak a 8.700,- EFt elhatárolt
bevétellel lefedett rész költhető el, a fennmaradó fedezet nélküli,
3.260,- EFt keretből csak az évközbeni gazdálkodás esetleges terven
felüli többletbevételeinek terhére eszközölhető kifizetés!

2014. év végén elhatárolt, nyitott munkaszámok:

Munkaszámok:
7269
Hegesztési Konferencia
7270
Gyártás Konferencia
7286
Háztartási Készülék
Szeminárium
7292
Balatoni Ankét
7297
Food Manufacturing
7305
Autóbusz Tanácskozás
Mindösszesen:

Bevétel:

Kiadás:

Fedezet:

[-Ft]
1.340.000,542.195,1.920.376,-

[-Ft]
518.506,253.551,1.557.340,-

[-Ft]
821.494,288.644,363.038,-

6.692.325,596.987,877.195,11.969.078,-

5.582.531,212.588,584.535,8.709.051,-

1.109.749,384.399,292.660,3.260.027,-

4. Határozati javaslat:
02./03./ 2015. (03.12.) számú GTE OE HATÁROZAT a GTE 2015.évi költségvetési tervéről:
A GTE Országos Elnökség 2015. március 12-i ülésének 2. sz. napirendjében megtárgyalta és megvitatta a GTE 2015. évi gazdálkodási előirányzatának módosítását, amelyet az előterjesztésben bemutatott számok és érvek alapján, többségi szavazással elfogadott és a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolva az alábbi fő számadatokkal terjeszt elő:
(A vonatkozó táblázatokat lásd a 21. oldalon)
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A GTE 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA
A GTE XLVII Közgyűlése számára elfogadásra javasolt 2015. évi költségvetésének előirányzatai:
Költségvetési tételek:
a GTE előirányzott működési típusú költségkerete 2015:
a GTE előirányzott működési költséghiánya 2015:
a GTE előirányzott működési árbevétele 2015:
a GTE tervezett tagdíj bevétele 2015:
a GTE 2015-re előirányzott:
árbevétele:
44.506,- EFt
elhatárolások 2014 évről:
8.711,- EFt
a GTE 2015-re mindösszesen:
53.117,- EFt
az előirányzott egyesületi eredmény 2015. évre:
az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet :
az előirányzott egyesületi általános költség:
minden gazdálkodási tevékenységtől elvárt eredmény:
a tervezett költségvetési elvonás munkaszámonként:

összes kiadása:
44.169,-EFt
8.711,- EFt
52.880,-EFt

Tervezett:
18.500,-EFt
- 13.400,-EFt
5.100,-EFt
5.700,-EFt
eredménye:
337,- EFt
0,-EFt
337,- EFt
337,- EFt
7.788,- EFt
9.457,- EFt
3.337,- EFt
11.126,- EFt

17,50%
21,25%
7,50%=3,75+3,75%

25 %

A gazdálkodási adatok lebontása munkaszám-csoportokra:
árbevétel
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

közhasznú működés:
oktatás
bevételi centrumok
szaklapok
pályázatok
vállalkozások
konferenciák
tanulmányutak
Célsz. bevételes összes:
egyesületi általános:
9000
Célsz. tev. összes:
Célsz. működ.összes:
Vállalkozás:
GTE mindösszesen:
Visszaforgatott eredmény
GTE költségvetés összesen

5.100
2.000
0
3.500
2.000
0
25.000
0
32.500
6.906
39.406
44.506
0
44.506
0
44.506

eredmény
-13.400
500
0
725
500
0
6.250
0
7.975
6.906
14.881
1.481
0
1.481
-1.144
337

költség
18.500
1.500
0
2.775
1.500
0
18.750
0
24.525
0
24.525
43.025
0
43.025
1.144
44.169

Budapest, 2015. március 05.

Dr. Igaz Jenő
ügyvezető igazgató

IPAR NAPJAI,
MACH-TECH
2015--NAGYDÍJ
NAGYDÍJ PÁLYÁZAT
IPAR NAPJAI,
MACH-TECH
2015
PÁLYÁZAT
Nagydíj nyertesek:

Különdíj nyertes:

Flexman Robotics Kft.:
MOTOMAN ArcWorld kompakt ívhegesztő
robotcella „Kinetiq teaching” betanítási lehetőséggel

Beckhoff Automation Kft.:
XTS® = eXtended Transport System – linerális
szállítórendszer

Froweld Kft.:
FRONIUS TPS/i – TRANS PROCESS SOLUTION
// MÍG/MAG fogyóelektródás hegesztőgép

Elismerő oklevelet kaptak:

Linde Gáz Magyarország Zrt.:
EVOSTM Ci. működtetőkaros ipari gázpalackszelep
Pure Air Kft.: A.Smoke 5 kompakt olajfüst szűrő
Weidmüller Kereskedelmi Kft.:
u-remote IP20 intellingens I/O csatlakozó felület
i-Robot, a mérőszoftverrel támogatott robotizált
3D lézerszkenner berendezés
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CNCEDU Kft.:
SSCNC CNC oktató és vizsgáltató szoftver
Intertechnika Kft.:
3D szkenner ólomkabinja
Learn Virtual Kft.:
Apolo WeldTrainer hegesztő szimulátor
Linde Gáz Magyarország Zrt.:
ViPR beépített nyomásszabályzóval rendelkező ipari
gázpalack szelep
Norinsol Kft.: Europafilter EF2100 mellékáramú
olajtisztító berendezés termékcsalád
Sheet Metál Technológia Kft.:
DENER SMART XL CNC élhajlító berendezés
termékcsalád
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IPAR NAPJAI, MACH-TECH 2015. MÁJUS 12-15.
Program
2015. május 12. kedd

2015. május 14. csütörtök

10.00 – 17.00 ISCAR partnertalálkozó (zártkörű)
Helyszín: B pavilon, Média terem
10.30 – 12.00 Ünnepélyes megnyitó és NAGYDÍJ átadás
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
12.00 – 12.30 Olajköd- és olajfüst-szűrés a forgácsolásban
Előadó: Mirka Storm, Absolent AB, Svédország
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
13.00 – 15.00 A Magyar Tudományos Akadémia Hegesztési
albizottságának ülése
Előadó: Dr. Palotás Béla elnök és
Dr. Májlinger Kornél titkár

10.00 – 17.00 ISCAR partnertalálkozó (zártkörű)
Helyszín: B pavilon, Média terem
10.00 – 15.00 A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati
Egyesülés taggyűlése
Előadó: Dr Szabó Béla igazgató és
Dr Komócsin Mihály levezető elnök

Az albizottsági ülésen doktoranduszok tartanak előadást kutatási témáikból, valamint beszámolók
hangzanak el a magyarországi hegesztőszakember
képzésekről, kapcsolódva a nemzetközi követelményekhez.

Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
15.30 – 16.00 Tiszta olaj - tiszta haszon - az Europafilter
szűrővel
Előadó Mészáros Gábor, Norinsol Kft.
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
2015. május 13. szerda
10.00 – 17.00 ISCAR partnertalálkozó (zártkörű)
Helyszín: B pavilon, Média terem
10.00 – 17.00 MAGEOSZ közgyűlés (zártkörű)
Helyszín: Kerámia terem (I-es épület)
10.00 – 17.00 MAGUSZ közgyűlés (zártkörű), majd konferencia
a duális szakképzés kérdéseiről (nyilvános)
Helyszín: 25-ös pavilon
10.00 – 15.00 A vasúti szabványosítási tükörbizottság
konferenciája
Előadó: Borhy István
A tükörbizottság az MSZ EN 15085 szabványok
aktualitásait mutatja be, és a magyar, illetve
nemzetközi legjobb gyakorlatokat foglalja össze.

Helyszín: G pavilon, VIP terem
11.00 – 11.30 Tiszta olaj - tiszta haszon - Europafilter szűrővel
Előadó Mészáros Gábor, Norinsol Kft.
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
11.30 – 12.00 Autodesk Inventor 2016 újdonságok
Inventor HSM: 5 tengelyes marás Inventoron belül
Előadók: Németh László és Füzi Csaba
HungaroCAD
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
12.00 – 12.30 Olajköd- és olajfüst-szűrés a forgácsolásban
Előadó: Mirka Storm, Absolent AB, Svédország
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
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Az Egyesülés a hegesztőszakember-képzés, a kereskedelem és az ipar képviselőiből áll, mely taggyűlés
formájában képviseli a munkáltatók érdekeit. A rendezvény keretében kerül - a szakterületeknek megfelelően - áttekintésre a hegesztés múltja, jelene és jövője.

Helyszín: G pavilon, VIP terem
11.00 – 11.30 Tiszta olaj - tiszta haszon - az Europafilter szűrővel
Előadó Mészáros Gábor, Norinsol Kft.
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
11.30 – 12.00 Intralogisztikai megoldások
Előadó: Mausch Gergely, Kardex
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
12.00 – 12.30 Olajköd- és olajfüst-szűrés a forgácsolásban
Előadó: Mirka Storm, Absolent AB, Svédország
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
13.00 – 13.30 Autodesk Inventor 2016 újdonságok
Inventor HSM (5 tengelyes marás Inventoron belül
Előadók: Németh László és Füzi Csaba
HungaroCAD
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
13.30 – 14.00 A Beckhoff Automation Kft. szakmai előadása
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
14.00 – 14.30 Tiszta olaj - tiszta haszon - az Europafilter szűrővel
Előadó Mészáros Gábor, Norinsol Kft.
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
2015. május 15. péntek
10.00 – 17.00 ISCAR partnertalálkozó (zártkörű)
Helyszín: B pavilon, Média terem
10.00 – 17.00 Mennyit bír?
Konferencia a fémipari, gépipari üzemek baleseti
kockázatairól, a munkavédelmi és a munkaügyi
hatóság tapasztalatairól és a jogszerű működéről

Szervező: U-4 Reklámiroda
Helyszín: I-es épület, Kerámia terem
10.00 – 14.00 PMKIK konferencia
Helyszín: 25-ös pavilon
10.30 – 15.00 Techtogether – GTE – MACH-TECH
diákverseny és GTE szakmai nap
Helyszín: G pavilon, Fórum színpad
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