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MEGHÍVÓ 

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

XLV. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE 

 
A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége 2013. 

december 10-i ülésén hozott 03/12/2013 (12.10) határozata alapján a 

GTE elnöke 2014. április 26-ra összehívja a GTE XLV. 

Küldöttközgyűlését. A határozat megállapítja, hogy a Közgyűlés 

egyben tisztújító közgyűlés, tekintettel arra, hogy a főtitkár és a vele 

egyidőben, 2010-ben megválasztott hat elnökségi tag mandátuma 

lejár.  

Az Egyesület elnöke az Országos Elnökség felhatalmazása 

alapján tisztelettel meghívja a szervezeteink által delegált 

küldötteket, az országos testületek választott tisztségviselőit, a 

kitüntetetteket és családtagjaikat, valamint a jogi tagvállalatok 

képviselőit és az Egyesület valamennyi tagját   

a GTE XLV. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE amelyet 

2015. április 26-án tartunk 

az MTA-SZTAKI földszinti Tanácstermében 

(Budapest, XI. Kende utca 7-13) 

Kérjük, hogy a regisztrált küldötteken és az országos testületek 

választott tagjain túl minden kedves Tagtársunk jelezze részvételi 

szándékát a GTE Titkárságán. (Elérhetőség:levélben: 1027 

Budapest, Fő utca 68, illetve 1371 Budapest, Pf. 433, telefonon 06-

1-2020656, faxon 06-1-2020252, e-mailban mail@gteportal.eu) a 

Küldöttközgyűlést megelőzően legalább egy héttel. 

Amennyiben 2014. április 26-én 10 óráig a szavazásra 

jogosultak legalább fele nem jelenik meg, a GTE elnöke a XLV. 

Küldöttközgyűlést az Alapszabály V. fejezete (45) c. pontja alapján 

2014. április 26-án 10:30-ra a meghirdetettel azonos helyszínre,  az 

előre meghirdetett és változatlan napirenddel ismételten összehívja. 

A megismételt közgyülés a megjelent szavazatra jogosultak 

számától függetlenül határozatképes, azonban az előre meghirdetett 

napirenden túl új napirendi pont nem tárgyalható. 

A GTE Alapszabálya V. fejezete (44) pontjában tárgyalja a 

Közgyűlés hatáskörét. 

Az Alapszabály (46) pontja szerint: 

„A Küldöttközgyűlés nyilvános, amelyen részt vehet: 

a) minden egyesületi tag, valamint meghívott megfigyelőként, 

(érvényes tagsági igazolvánnyal) tanácskozási joggal 

b) minden vezető tisztségviselő – ha nem küldött – tanácskozási 

joggal 

c) minden küldött tanácskozási és szavazati joggal 

d) bárki érdeklődő, megfigyelőként. „ 

További részletek megtalálhatók a GTE honlapján a 

http://www.gteportal.eu címen a „szervezetünkről” és az 

„ügyrendjeink” címszó alatt.  

Dr. Takács János 

         elnök 

 

 

A  GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

 XLV. KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJE 

 

9:00-tól Regisztráció 

10:00 Elnöki megnyitó, az MTA SZTAKI, mint házigazda 

köszöntése Dr. Takács János, Dr. Inzelt Péter igazgató 

10:05 Szakmai előadás (CIRP, MANUFUTURE EU)

 Dr. Monostori László akadémikus 

10:20 A Küldöttközgyűlés megnyitása 

 Dr. Takács János, a közgyűlés levezető elnökének  

10:25 A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése  

 Kiss Géza, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke  

10:30 A napirend elfogadása és Küldöttközgyűlés 

tisztségviselőinek megválasztása 

10:50 A Jelölő Bizottság javaslata az Egyesület 

 megválasztandó tisztségviselőire 

 Szikra István, a Jelölő Bizottság elnöke 

11:10 A jelölőlista elfogadása    

11:15  Szünet            

11:30    Beszámoló a GTE 2013. évi tevékenységéről és 

helyzetéről 

 Dr. Takács János elnök 

11:50    Beszámoló az egyesület 2013. évi társadalmi 

tevékenységéről  

 Dr. Borbás Lajos főtitkár 

12:05 Beszámoló a 2013 évi gazdálkodásról 

 Dr Igaz Jenő ügyvezető igazgató 

12:20    A 2013 évi mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás 

könyvvizsgálói hitelesítése  

 Baracska László, könyvvizsgáló 

12:35    A GTE 2014. évi költségvetési előirányzata 

 Dr. Igaz Jenő, ügyvezető igazgató 

12:50     A GTE 2013. évi Közhasznúsági Jelentése 

 Dr. Takács János, elnök 

13:05 Az Országos Felügyelő Bizottság jelentése  

 Wein Ádám, a FEB elnöke 

13:15     Az Etikai Bizottság jelentése  

 Barátossy Jenő, az EB elnöke 

13:25   Szünet, büfé ebéd   

13:45 Hozzászólások 

14:00 Szavazás a beszámoló jelentések elfogadásáról 

14:15 Tisztújító választás 

 Bárdos Zoltánné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

14:20     Szünet        

14:30 A kitüntetések átadása    

15:30 A választás eredményhirdetése  

 Bárdos Zoltánné a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

15:45 A megválasztottak köszöntése, zárszó  

 Dr. Takács János elnök 
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A MANDÁTUMVIZYGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 

A GTE Alapszabálya V. fejezet (45) bekezdése szerint „… min-

den … szervezet - lásd (30) a), b), c) pontjait -  saját közgyűlésén 

választhat egy küldöttet a közgyűlésre. Azok a szervezetek, ame-

lyek 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 2013. december 31-i létszámát 

és figyelembe véve a küldöttválasztó közgyűléseik jegyzőkönyvét, 

az alábbi küldöttek mandátumát igazolja:  

Szakosztályok: 
Anyagmozgatási   32-1  Kása László 
Anyagvizsgáló  32-1  Dr. Borbás Lajos 

Áramlástechnika  13-1  Hős Csaba 

Élelmiszer-és hűtőgép  15-1  Dr. Csury István 
Energia-és vegyipari gép 14-1  ifj. Mátyás László 

Építőgép    15-1  Dr. Berta János 

Forgácsolás   2-0  nincs küldött 
Gépjármű   118-3   Szatmári Éva, 

              Gerő Dezső, Dr. Kosaras Csaba 

Gyártási rendszerek  104-2         Gyurika István,  

Dr. Haidegger Géza, Dr. Jakkel Ottó; Dr. Viharos Zsolt  közül 2 fő 
Hajó-és úszómunkagép 4-0  nincs küldött 

Háztartási gépek  53-2  Szikra István 

Hegesztési   80-2  nincs adat 

Hidraulika – pneumatika 4-0  nincs küldött 

Hőkezelő   20-1  Dr. Tóth Tamás 

Ipargazdaság  11-1  Dr. Kisfalvi Tibor 

Karbantartás  13-1  Kalincsák Zoltán 

Képlékenyalakítás  10-1  Dr. Danyi József 
Konstrukciós   21-1  Weszely István 

Korróziós   34-1  Ostorházi Miklós 

Mechatronika 4-0  nincs küldött 
Mezőgép   19-1  Dr. Kiss Péter 

Műanyag   44-1             Dr. Macskási Levente 

Repülőgép   17-1  Gáti Balázs 
Tribológia   5-0  nincs küldött 

Tűzvédelmi  15-1  Vida Ferenc 

Klubok 
Ipari Minőségügyi Klub 13-1  Tóth Tihamér 
Tisztítástechnológia  5-1  Drabek Ferenc 

Szabvány Klub 1-1  Bárdos Zoltánné 

Fórumok 

Senior   5-1  Dr. Márton Tibor 

Ifjúsági   109-2  nincs küldött 

Jogi tagvállalati vezetők 33-1  nincs küldött 

Területi Szervezetek 
Baja   13-1  Balogh Miklós              

Baranya   5-0  nincs küldött 
Borsod   37-1  Kiss László 

Békés   61-2 Együd Imre; Varga Péter   

Cegléd   3-0   nincs küldött 
Csepel   49-1  Szomi Iván 

Eger   19-1  Bolyki Ferenc    

Esztergom   4-0  nincs küldött 
Győr   26-1 Pálfiné Böröcz Ágnes 

Hajdú-Bihar  100-2 Gerő Tibor, Nagy Károly    

Hódmezővásárhely  2-0   nincs küldött 
Jászberény   4-0   nincs küldött 

Kecskemét  5-0   nincs küldött 

MOL Százhalombatta  27-1  Kurucz Botond 
Mosonmagyaróvár  24-1  Tóth István 

Sopron   12-1  Dr. Czuppy Imre 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 24-1  Nagy Sándor 

Tatabánya   5-0  nincs küldött 

Tolna megye  17-1  Fáncsy István 

Veszprém   7-0  nincs küldött 
Zalaegerszeg  2-0  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 meghívóbak 

összhangban - minden tagtársunkat várjuk a Küldöttközgyűlésen, 

aki tanácskozási joggal részt kíván venni.  
 

Budapest, 2014. március 19. 

      Kiss Géza 

     MVB elnök 

 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 

A 2014. április 26-ára összehívott Küldöttközgyűlés egyben 

tisztújító közgyűlés is. A GTE Alapszabálya (61) bekezdése 

szerint az Országos Elnökség Tagjai közül a 2012-ben megvá-

lasztott  

Dr. Takács János elnök 

Dr. Falk György PR-alelnök 

Dr. Fülep Tímea ifjúsági alelnök 

Dr. Igaz Jenő technikai alelnök 

Dr. Illés Béla regionális alelnök 

(aki, mint póttag, az időközben lemondott Székely 

László helyére került az Elnökségbe) 

Lukáts Ákos jogi tagvállalati alelnök 

Stasztny Péter regionális alelnök 

Dr. Voith András stratégiai alelnök, rendezvényfelelős 

mandátuma további két évre érvényes. 

A Felügyelő és ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai Bi-

zottság tagjainak mandátuma szintén 2016-ig érvényes. Az Etikai 

Bizottság mellé egy póttag választható. Személyi javaslat eddig 

nem érkezett. 

A 2010-ben négy évre megválasztott  

Borbás Lajos főtitkár 

Dr. Bánky Tamás tudományos alelnök 

Dr. Bognár Zoltán kincstárnok, szervezeti alelnök 

Dr. Gremsperger Géza oktatási alelnök 

Lesnyák Miklós tanulmányutak szervezésének alelnöke 

Sióréti Csaba regionális alelnök 

mandátuma 2014-ben lejár.  

A Közgyűlésen hat OE tag és póttagok megválasztására ke-

rülhet sor. A Jelölő Bizottság a beérkezett javaslatok alapján 

az alábbi személyeket javasolja felvenni a jelölő listára: 
Főtitkár:  

Dr. Borbás Lajos eddigi főtitkár 

Országos Elnökségi tagok: 

Dr. Bodnár Zoltán eddigi elnökségi tag 

Cséti Imre új jelölt, a Hajdú-Bihar megyei szervezet 

jelölésével 

Erős Károly új jelölt, a Békés megyei szervezet 

jelölésével 

Dr. Gemsperger Géza eddigi elnökségi tag 

Sióréti Csaba eddigi elnökségi tag 

Szammer István új jelölt, a Győri szervezet 

jelölésével. 

Dr. Bánky Tamást és Lesnyák Miklóst saját kérésükre nem je-

löli a JB. Ezúton is köszönjük eddigi munkájukat. 

A Jelölő Bizottság 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 a Jelölő Bizottság felé, vagy legkésőbb 

nyilvánosan a Küldöttközgyűlésen.  
 

Jászberény, 2014. március 21. 

    Szikra István 

        JB elnök    
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A GTE  KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA  A  2013. ÉVRŐL 

 

Tisztelt Tagtársaink, Küldötteink, kedves Meghívottak! 

 

A Gépipari Tudományos Egyesület 2014. február 20-án ünne-

pelhette alapításának 65. évfordulóját (1949. február 19.). Ez 

alatt a hat és fél évtized alatt a gyakran változó körülmények elle-

nére Egyesületünk soha nem tévesztette szem elől a küldetését, a 

műszaki ismeretek ápolását, terjesztését, tagjai számára a szakmai 

fejlődés és a kapcsolattartás elősegítését. Hálás szívvel és köszö-

nettel gondolunk azokra, akik az Egyesületet megalapították és 

működtették. 

2013-ban a szokásosnál nehezebb körülmények között és a 

működési feltételek biztonságát zavaró események sorozata mellett 

az előző éveknél ugyan kisebb gazdasági forgalommal, de végül is 

eredményes évet zártunk. A szakmailag sikeres pályázataink telje-

sítése, a várt előfinanszírozás elmaradása, a pénzforgalmunkban a 

tervezettől jelentős eltérést eredményezett. A gazdálkodás ilyen 

előtérbe állítása nem cél, de a szakmai működés a gazdasági stabi-

litás nélkül a mai társadalmi körülmények között nem valósítható 

meg.  

A szakmai és a gazdálkodási munka irányítása a vezetőség fe-

ladata. A vezetőségi munka stílusa át kellett alakuljon a feladatot 

meghatározó, a munkát közvetlenül irányító formából egy, a szak-

mai és területi szervezeteket összefogó, a tevékenységeket egysé-

ges elvek alapján irányító, az önállóság megtartása mellett a gaz-

dálkodást felelősen koordináló stílusú vezetéssé. 

Az országos vezető testületek munkája, valamint tevékenysé-

gének jellege alkalmazkodott a feladatokhoz, a stratégiai tenniva-

lók mellett az operatív intéznivalók is bonyolultabbá tették teendő-

inket. A szervezeteink aktivitásában az egyenlőtlenségek nem 

csökkentek, ennek megfelelően a tagság számszerű fejlesztése is 

erős eltéréseket mutatott. 

Mint az a tagjaink és a Küldöttközgyűlés résztvevői számára is 

közismert, a demokratikusan megválasztott vezető testületek be-

számolási kötelezettségét törvényi előírások, az Alapszabály és az 

Ügyrendek szabályozzák. Az Egyesület közhasznú státusa erősíti e 

kötelezettséget, ezért az eredmények értékelése, a felvetődő kérdé-

sek megvitatása és a szükséges határozatok meghozatala a Kül-

döttközgyűlés fő feladata. 
 

Az országos szervek tevékenysége 
 

A GTE Országos Elnöksége (OE) a 2013-es esztendőben 

többnyire az előre meghatározott beosztásban havonta ülésezett, 

melynek jegyzőkönyvei, emlékeztetői rendre elérhetők Tagjaink 

számára. Az OE tagjai munkájukat továbbra is szakmai munka-

megosztás alapján, valamint lehetséges időkereteik szerint látták 

el. A vezető testületek munkájáról, a fontosabb Egyesületi esemé-

nyekről a honlapunkon keresztül viszonylag gyorsan szerezhetnek 

információt tagtársaink. Akik számára az elektronikus megjelenés 

nem elérhető, - a nyomda és postaköltségek csökkentésére figye-

lemmel – az információt a GÉPIPAR papír alapon megjelenő 

közgyűlési száma biztosítja.  

Ebben az esztendőben a vezetők munkáját erősen lekötötte az 

Egyesület stabilitásának megőrzése. Az Egyesület jelenét meghatá-

rozó generáció megbecsülése mellett a fiatalításra, az utánpótlás 

biztosítására próbáltunk koncentrálni, bár a működési és technikai 

feltételek folyamatos biztosítása, a pénzügyi stabilitás fenntartása 

az előző éveknél nagyobb erőfeszítéseket követelt. A kapcsolata-

inkban a következetességre törekedtünk, mindemellett aktivitásunk 

növelésére is lehetőségünk volt néhány területen. 

Az Egyesület tevékenysége alapvető feltételét jelentő gazdasá-

gi háttér megteremtése a jövőben mindannyiunk részéről nagyobb 

figyelmet, ráfordítást, még összehangoltabb munkát követel meg.  

Az egyesületi élet hagyományos fóruma korábban az Országos 

Titkári Tanácskozás (OTT) volt, amelyeken a titkári kart és  

 

 

 

szervezeteink elnökeit is próbáltuk aktívabban bevonni az egyesü-

leti élet céljainak meghatározásába. Több OE ülésre hívtuk meg a 

szakmai, illetve területi (pl. Hegesztési, Mosonmagyaróvári) szer-

vezetek képviselőit, akik közül az aktívabbak bekapcsolódtak 

szervezetünk irányításába. 

Az egyesületi munka fejlesztése szakterületenként és földrajzi 

eloszlásban is erős eltéréseket mutat, úgy érzékeljük, ez nagymér-

tékben függ az egyes vezetők okos tettrekészségétől, és a tagság 

igényeitől, aktivitásától. A jó példák sorába a gépjármű, a gyártási 

rendszerek, a hegesztők, a háztartási gépek, a konstrukciós szak-

osztály sorolható, míg a területi szervezetek közül a csepeli, a 

jászberényi, a békéscsabai, a debreceni, az egri mutatott nagyobb 

aktivitást. A szenior klub, a szabványügyi és a minőségügyi klub is 

rendszeres aktivitást mutat. 

Ide kapcsolódik a jogi tagvállalatok kérdése. Az Egyesület 

iparhoz való kapcsolódása természetes követelmény. Ennek egyik 

formája a jogi tagvállalatok toborzása. A jogi tagvállalatok fóru-

ma (vezetők találkozóján) új alapokat biztosít ezen tagsági viszony 

kiszélesítésére, amely eddigi eredményeink alapján a jövőben 

Egyesületünk meghatározó tagsági formájává válhat, megteremtve 

a szakmai élet újjászervezésének lehetőségét.  

A jogi tagvállalatok fóruma, az érintett vezetők találkozója ré-

vén lehetett új alapokra helyezni pl. Eger városának GTE szakmai 

szervezetét, amivel újból felpezsdült a város szakmai élete.  

A vállalati kapcsolatok erősítésével lehet a jövőben a szakosz-

tályok és területi szervezetek munkáját élénkíteni.  Ezen a területen 

is vannak eredmények, a Szenior-csepeli szervezet üzemlátogatá-

sok szervezésével tartja össze az idősebb tagjaink csoportját. 

Egy hasonlóan fontos terület a fiatalok bevonása az Egyesület 

munkájába.  Az ezt elősegítő Ifjúsági Fórumot az Országos El-

nökség javaslatára a Küldöttközgyűlés hozta létre.  Az Ifjúsági 

Fórum működési szabályait az OE átgondolva újra szabályozta, az 

Ifjúsági Fórum munkájának élénkítésében Dr. Fülep Tímea aktív 

szerepet vállalt. 
 

Folyóirataink, honlapunk 
 

A GÉPIPAR nyomtatásban ugyan ritkábban, de a honlapon 

szokott rendszerességgel megjelenik, szolgálva a tagság széleskörű 

tájékoztatását. Itt jelennek meg azok a közlemények, amelyek 

közzétételére az Egyesületet törvény kötelezi. 

A GÉPIPAR az Egyesület és tagjai közti kapcsolattartás leg-

fontosabb eszköze volt, ami - a címlista pontosságától függően – 

minden GTE taghoz és jogi tagvállalathoz eljutott.  

Az e-GÉPIPAR a nyomtatott GÉPIPAR korlátozott megjele-

nése miatt az eddig ott közzétett aktuális hírek, információk köz-

readására célzó, 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 együttműkö-

désére és adatszolgáltatására, másfelől újjá kell szervezni a szer-

kesztő bizottságot. 

Új, szintén elektronikus formában megjelenő folyóiratunk a 

GÉPIPAR TT amelyet az ügyvezető igazgató és a főtitkár szer-

keszt és tesz elérhetővé a titkári címlista szerint. Célja és ennek 

megfelelő tartalma: a titkárok ellátása aktuális, a munkájukat 

segítő információval. A lap ugyanakkor mindenki számára elérhe-

tő honlapunkon. 

A GTE honlapja nagy változáson ment keresztül, ami a szer-

vezeti híreket illeti. Ahhoz azonban, hogy a meghirdetett célokat 

elérjük, további lépéseket kell tenni: növelni kell a honlap látoga-

tottságát. Jelenleg 270 regisztrált látogatónál tartunk. A nagyobb 

látogatottság eléréséhez a honlapnak naprakésznek kell lennie, 

beleértve a szakosztályok és területi szervezetek oldalait is, közzé 

kell tenni olyan anyagokat, hírek, események, rendezvények stb.,  
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amelyek növelik a látogatottságot mind az ipari szakemberek, 

mind a fiatalok körében. A honlap mindenki számára elérhető a 

http://www.gteportal.eu/ címen, de bizonyos munkaanyagok 

megnyitása jogosultsághoz kötött. Ugyanígy jogosultsághoz 

kötött a szakosztályi, területi szervezeti oldalak frissítése, feltöl-

tése is. Az információ beérkezése és aktualizálása tekintetében 

várjuk szervezetink aktív közreműködését. 

A szaklapjaink közül a Műanyag és Gumi a 2013-ban 50. 

évfolyamába lépett folyóirat 2008-tól egyre nehezebb körülmé-

nyek között - de a szerkesztők kiemelkedő teljesítményének 

köszönhetően - a GTE mindenkori szakmai és anyagi elvárásait 

teljesítve, sikeresen működik. A szakmai színvonalon túlmenően 

pozitívan értékelhető, hogy az európai szintű folyóirat szerkesz-

tőinek, fordítóinak és cikkíróinak honoráriumait a mai napig 

sikerült biztosítani. Mivel a postaköltségek és bankköltségek 

fokozatosan növekednek, a felmerülő telefon és utazási költsége-

ket már évek óta adózott pénzből fedezzük. A lap megjelenését 

érzékenyen érinti a támogató cégek sorából évente egy-két ko-

moly partner távozása. A kiesés csak újabb vállalkozások beszer-

vezésével pótolható, melyek nem annyira a hirdetésekért, mint 

inkább a használható műszaki és piaci információkért fizetnek. 

Ezúton is gratulálunk a főszerkesztőnek, Dr. Macskási Leventé-

nek és munkatársainak a sikeres működéshez. 

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 telje-

sítményei, eredményei és a technikatörténeti múlt bemutatásával 

a szellemi híd szerepét vállalja a korábbi évtizedek nagyjai és a 

jövő gépiparának szakemberei között.  

A lap felelős szerkesztője és munkatársai lehetőséget terem-

tettek az egyetemeken folyó kutatások eredményeinek közzététe-

lére, szakmai konferenciák előadásainak, doktori iskolák tevé-

kenységének megjelentetésére.  

A lap megjelenésén dolgozó kollégák ellenszolgáltatás nél-

kül, szakmaszeretetből és szakmai elhivatottságból végzik mun-

kájukat a GTE vezetésének erkölcsi támogatásával. Vesza József 

felelős szerkesztő időt, energiát nem kímélve dolgozik a GÉP 

megjelentetése érdekében. Köszönjük a főszerkesztő és szerkesz-

tőség munkáját. 
 

A GTE és a MTESZ kapcsolata 
 

Az Egyesület kapcsolatai a MTESZ-szel az előző évekénél 

kisebb intenzitásúak és részünkről továbbra is elvszerűek marad-

tak. A Szövetségi Tanács (SZT) munkájában folyamatosan részt 

vettünk minden ülésen képviseltettük magunkat.  

A MTESZ ellen felszámolási eljárás indult 2013. szeptem-

ber 2-tól. Az első kijelölt felszámolót 2013. november 5-én kor-

mányrendelettel leváltották, a MTESZ-t kiemelt gazdasági jelen-

tőségű szervezetnek minősítve, a szervezet jogutód nélküli fel-

számolására a Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölték ki. A 

felszámolási eljárás a GTE-re nem terjed ki, hiszen a GTE 

önálló jogi személy, de megnehezíti a működésünket. 

A felszámolási eljárásban a hitelezői választmány megala-

kult, 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 220 mFt. hitelezői követelést ter-

jesztett elő, aminek a teljesíthetősége egyelőre több tényező (pl. a 

peres ügyek) miatt nem teljesen biztos. 

 

Taglétszám  

 

A GTE regisztrált és tagdíjfizető taglétszáma az előző évben 

enyhe  mértékben  tovább  csökkent,  de  a  közvetlen  GTE-es  

aktivitást továbbra is igénybe vevők köre változatlanul 5-6000 

főre becsülhető. Ide soroljuk az érvényes tagsággal rendelkező-

kön túl a GTE által szervezett események, rendezvények résztve-

vőit, a szaklapjaink által elért érdeklődőket is. Ezen a ponton meg 

kell említeni, hogy Alapszabályunk szerint érvényes tagság 

feltétele – az egyesületi életben való részvételen túl – a tagsági 

díj évenkénti befizetés, ami sajnálatos módon néha még a rend-

szeresen egyesületi munkát végzők esetében is „elfelejtődik”.    

Taglétszámunk vesztésében idén is szembe kell néznünk 

Egyesületünk korfájából adódóan azzal a szomorú ténnyel, mi-

szerint jelentős személyiségektől kellet örök búcsút vennünk az 

elmúlt esztendőben, mikor is elkötelezett, mindenki által tisztelet, 

mindvégig GTE-s érzelmű barátaink távoztak sorainkból.  
 

Szervezeteink aktivitása és gazdálkodása 
 

Szervezeteink aktivitása és jelentős részük gazdálkodási terv-

szerűsége folyamatosan elmarad a várakozásainktól. Új működé-

si modelljeink gyakorlati bevezetése nehezen halad, szervezetein 

jelentős része gazdálkodás tekintetben elmarad az elvárásoktól, 

gyanítjuk, a lehetőségeiktől is. 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 tanfolyamok-

hoz kötődő un. bevételes egyesületi tevékenységek végzése. 

Amennyiben ezen a téren nem következik be kedvező változás, 

és szervezeteink nem fognak saját maguk és a közösség érdeké-

ben előre látható, megnyugtató rendszerességgel, évente, vagy 

kétévente bevételes GTE rendezvényeket szervezni, a tagdíjakból 

az Egyesület nem lesz fenntartható, de a szervezetek tevékenysé-

ge sem lesz finanszírozható.  

A bevételek és kiadások alakulásáról, vállalkozásainkról, az 

éves mérleg és a jövő évi költségvetés keretében külön napirend-

ben számolunk be.  
Területi szervezeteink munkájában kiemeljük a Békés megye-

iek munkáját. Hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel folyamato-

san segítik Országos Elnökségünket. Ugyanakkor tanfolyamszer-

vezéssel (oktatás) igyekeznek publicitást adni tevékenységüknek, 

ami egyben működésük fenntartásának záloga is.  

A területi szervezetek közül változatlan aktivitással működik 

a jászberényi Háztartási Gépek szakosztály, amely a város életé-

ben is jelentős szerepet játszik. A technikai fejlődést segítő sze-

mélyek bevonásával segítették a város, a vállalat és az egyesület 

kapcsolatainak erősítését. 

A Borsod megyei szervezet tevékenységén keresztül sikerült 

fenntartani a térségben jelenlétünket. Továbbra is nagy jelentősé-

gű az egyetemi hallgatók körében az aktivitásuk, sok fiatalt 

hoznak az egyesületi élet közelébe, amiért köszönettel tartozunk. 

Csepeli szervezetünk tevékenységét példamutatónak tartjuk a 

helyi ipartörténeti emlékek folyamatos megmentésére való törek-

vésükkel. Ez olyan egyedülálló szakmai tevékenység, amely 

korábban Egyesületi életünkben meghatározó hagyományokkal 

rendelkezett. 

Igen hasznosnak, naprakésznek ítéljük a Szenior Fórum veze-

tőinek azt a szervező munkáját, aminek eredményeként iparpoli-

tikai, napi gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai kérdésekben auten-

tikus előadók felkérésével naprakész tudásanyag elsajátítását 

tették lehetővé egyesületünknek a téma iránt érdeklődő tagjai 

körében. 

Debreceni szervezetünk vezetősége kapcsolati rendszerének 

felfrissítésén dolgozik. Bízik a régi GTE szimpatizánsokban és új 

partnerek érdeklődésének felkeltésében is.  

A példákat még sorolhatnánk a Győri, Százhalombattai, Cse-

peli, a Paksi, a Soproni, a Nyíregyházi GTE Szervezetek kitűnő 

ipari, társadalmi kapcsolatairól, a szervezetek sikeres rendez-

vényszervező aktivitásáról. 
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Ezekben a programokban meghatározó a területi szervezetek 

aktivitása azért, mert a helyi körülményeket ők ismerik, ők tud-

ják a lehetőségeket a legeredményesebben felmérni, értékelni és 

erre intézkedési tervet készíteni. Ezt központilag konzultációval 

csak támogatni lehet, de a projektek irányítása a helyi szervezet-

nél van. A folyamatosan alakuló gyakorlatban tehát azt látszik 

igazolódni, hogy a „központ” háttér információkat, az infrastruk-

túrát adhatja, segíthet a legjobb szakértőket, oktatókat, előadókat 

bevonni a helyi vezetéssel irányított programokba.  

Az előzőekben felsorolt aktivitás, rendezvényeink sora bizo-

nyítja az újszerű elképzelésünket: egyedi tudáson alapuló mes-

terkurzusok szervezésével, a tudásakadémia kezdeményezésével 

az egyesületi élet tartalommal való megtöltése lehet az Egyesület 

megújulásában a kitörési pont. 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 egy-

másra épülésének és egymásra utaltságának példái a felsorolt 

rendezvények, azok eredményeinek hasznosítása hozzájárul 

Hazánk tudásbázisának gyarapodásához. 

Megváltozott alapokon kell tovább vinni munkánkat, és ez a 

korábban meghirdetett szervezeti átalakítást érinti: a rokon 

szakmai szervezetek együttműködése alapján kell megvalósí-

tanunk a jövőben szervezeti felépítésünk struktúrájának átszerve-

zését. A rendszeres szakmai napok szervezése, hazai és nemzet-

közi összejövetelek tartása lehet az alapja Egyesületünk jövőjé-

nek, amely tevékenység megjelenési formája a honlapunkon kell, 

hogy elérhető legyen, a történelmi adatok közreadásával egye-

temben. 
 

Tudásmenedzsment, oktatás 
 

Az Egyesület szakmai vonzerejének növelése továbbra is 

piacorintált tevékenység megtalálásával lehetséges, működé-

sünket a piaccal kell harmonizálni (konferenciarendezés, oktatás, 

képzés, továbbképzés, bekapcsolódás az innovációs vállalkozási 

feladatok megoldásába, a megbízásos munkákba stb.). E tekin-

tetben változást jelenthet Egyesületünk kompetencia jegyzéké-

nek létrehozása, ami alapját képezheti egyesületi tagjaink társa-

dalmi aktivitásának növekedése terén. A kidolgozott kompeten-

cia jegyzék – harmonizálva a Magyar Mérnök Kamara szakértői 

(tanúsítási) rendszerével - honlapunkon elérhető.  

Szakmai tevékenységünkben rejlő lehetőségeinket folyama-

tosan újra kell gondolnunk. Ebbe a körbe tartozik a felsőoktatási 

intézményekkel, a Magyar Mérnök Kamarával kialakított 

együttműködésünk szakmai alapokon történő elmélyítése. Ebbe a 

körbe illeszkedik a GTE Tudásakadémia programja is, amely a 

vállalati érdekre épülő, az egyesületi szakértői gárda felhalmozott 

ismeretanyagát igyekszik az Egyesület érdekében hasznosítani, 

részben távoktatási módszertanra alapozva. 

A GTE Központi Oktatási Bizottsága (KOB) nemcsak tanfo-

lyami oktatással kíván foglalkozni. Szélesebb értelemben a GTE, 

mint tudományos egyesület, a hazai szakképzés formálásából sze-

retné kivenni a részét a számára elégé korlátozottan biztosított 

társadalmi lehetőségeken belül. Ezeket a lehetőségeket az Egyesü-

let társadalmi tevékenységének az erősítésével minden bizonnyal 

bővíteni kell. 

 

Rendezvényszervezés 
 

Az Autóbusz Szakértői Tanácskozás az elmúlt évben, bár csak 

egynapos rendezvényként, de végül is sikeresen zárult a MABUSZ-

val együttműködve. Köszönet érte a szervezőknek, az előadóknak 

és résztvevőknek. 

A Háztartási Készülékek Szeminárium Jászberényben nemzet-

közi részvétellel, a svéd nagykövet asszony közreműködésével 

mutatta be a fenntartható fejlődés lehetőségeit, valamint az  

 

Elektrolux beszállítói körét átfogó, a nemzetközi élvonalba tartozó 

kutatási eredményeit. 

A Remake pályázati programban Egyesületünk sikerrel vett 

részt, amely program a bevezetett nyersanyag felhasználási techno-

lógiák hatékonyságát vette górcső alá. Több egyeztetést követően a 

projektet szakmailag sikeresen zártuk, a pénzügyi zárás még nem 

teljes. 

A Hegesztési Szakosztály több aktív kezdeményezéssel egészí-

tette ki eddigi tevékenységét. Rendezvényeiket az Óbudai Egyete-

men szervezték, köszönet érte az intézménynek, amely hegesztő 

társadalom tudásforrásaként szolgálja a szakma képviselőit. A 

képet beárnyékolja az a tény, miszerint a Hegesztési Szakosztály 

egy része az elmúlt évben a GTE érdekét sértő akciókba kezdett, 

amelyek miatt az OE az Etikai Bizottságot és a Felügyelő Bizottsá-

got is felkérte az események, a kialakult helyzet kivizsgálására.  

A sikeres rendezvények sorába illeszkedik a MOL százhalom-

battai szervezetének karbantartási témakörű hagyományos konfe-

renciája, az ipari igényeihez igazodó Balatoni Ankét megszervezé-

se. 

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 szer-

vezés mind az Egyesület, mind a szakosztályok költségvetéséhez 

hozzájárul és lehetőséget teremt a szervezők anyagi elismerésére. 

Ezzel együtt a szakosztályok vállalkozó kedve csökken. 2007 és 

2011 között jellemzően évente 7-9 rendezvény volt, 2012-ben 

még mindig 9, de ez csupán 5 szakosztály szervezésében. Egye-

dül a Hegesztési Szakosztály – társrendezőkkel együtt – egy 

nagyrendezvényt és négy egynapos továbbképzést tartott. 2013-

ban a Hegesztési Szakosztály már nem az Egyesületben szervezte 

rendezvényeit az egyesületi költségvetéshez való közvetlen 

hozzájárulás mintegy 3 mFt, az eredmény további 3mFt, ami 

megosztásra kerül az egyesületi költségvetés és a szervező szak-

osztályok között.  

A 2013. évi rendezvények szervezési és szakmai színvonala 

az elvárásoknak megfelelt. A csökkenő részvételt részben a 

vállalati takarékosság, részben – mint a Busztanácskozásnál – a 

rendezvény hátterét adó iparág visszaesése okozta. Ezzel együtt a 

rendezvények jól szolgálták a szakmai információcserét és a 

GTE ismertségét. 

Bár mind az egyesületi élet élénkítése, a tagjainknak és a 

szakosztályi tevékenység hátterét biztosító vállalatoknak nyújtott 

szolgáltatás, mind a gazdálkodás szempontjából kiemelt fontos-

ságúak a nagyrendezvények, eddig 2014-re csak három rendez-

vény szervezését jelentették be szervezeteink. Jó hír, hogy a Gép-

jármű szakosztály 2015-re elnyerte egy európai autós nagyren-

dezvény szervezési jogát, ahol 250-300 résztvevőre és 20 mFt-ot 

meghaladó árbevételre számíthatunk. Az előkészületek már 

folynak. 

Arra szeretnénk bátorítani a szakosztályokat és területi szer-

veket, hogy ismételten gondolják át a rendezvények szervezésé-

nek lehetőségét.  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. Na-

gyobb rendezvény esetén annak is megvan a kialakult gyakorlata, 

hogy professzionális rendezvényszervezővel működjünk együtt.  

   A nagyrendezvények mellett további követésre méltó pél-

dákat találunk a szakosztályok tevékenységében. Ebben a sorban 

említendő a Gépjármű Szakosztály fiatalok egyesületi életbe 

történő bevonására tett eredményes kísérletei, a Pneumobil és a 

Formula Student sorozat támogatása. Ezek – több más verseny-

forma mellett - részben hagyományos, részben alternatív hajtású 

rendszerek kifejlesztésére irányuló olyan szakmai szerveződések,  
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amelyek az egyetemi hallgatók körében komoly népszerűséget 

vívtak ki.  
 

Kapcsolataink 
 

Egyesületünk az évek óta fennálló tagsági viszonya keretein 

belül független szakmai szervezetként – a civil kontroll eszköze-

ivel – segíti, támogatja a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 

munkáját. Ez a kapcsolatrendszer kölcsönösen előnyös az akk-

reditált státusú tagjaink és a NAT számára; számos GTE tag 

felkészültségével és tudásával mintegy biztosítéka a NAT 

auditori közössége magas színvonalú munkájának. 

Az Ipari Minőségügyi Klub a klubok közül dr. Tóth Tiha-

mér 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 intézmé-

nyekkel és más, a gazdaság területén működő szervezetekkel, 

hivatalokkal, hatóságokkal is fejlődtek kapcsolataink. Jelentős-

nek tekinthető a GTE együttműködése a HUNGEXPO-val, 

ahol is évek óta a vásári nagydíj odaítélésének munkájában 

meghatározó szerepet vállal Egyesületünk. 

Egyesületünk ismertségének, elismertségének egyik fokmé-

rője a nemzetközi szervezetekben kiépített kapcsolatrendsze-

rünk helyzete, ehhez csatlakozóan tagtársaink által betöltött 

különböző funkciók számának alakulása. Az elmúlt esztendők-

höz viszonyítva ezen kép megítélésében mind tendenciáját, 

mind az összképet tekintve negatív hatásokat figyelhetünk meg. 

Közismert az a tény, miszerint bármely kapcsolatépítés alapvető 

források rendszer szintű átalakítása, ennek kapcsán egyes támo-

gatási 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 irá-

nyába mutatna.  

Fenti kedvezőtlen tendenciát erősíti számos esetben az a 

tény, amikor a vélt, vagy valós rövidtávú egyéni érdekek mást 

diktálnak, mint amit az Egyesületi és a tágabb értelembe vett 

szakmai érdek. Az egyéni érdekeket előtérbe helyező mentalitás 

működésünk tekintetében sok esetben zavarokat okoz.  

Ne feledkezzünk meg arról a tényről, miszerint az Egyesület 

mi vagyunk, a tagok összessége, akik azt saját arcukra (arcunk-

ra) formázva a közösség érdekében működtetik. Ebben a tekin-

tetben a választott vezetésnek nincs más dolga, mint korrekt, 

átlátható feltételeket biztosítani a működés fenntartása érdeké-

ben, melynek 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 közös-

ség és az egyének érdekeit több szempont alapján figyelembe 

vevő Egyesület vezetésének folyamatosan feladata kell, hogy 

legyen.  

Számszerűsítve nemzetközi kapcsolatainkat elmondhatjuk, 

hogy 2013-ban mintegy 25-30 külföldi szervezettel álltunk aktív 

kapcsolatban. Természetesen ez nem jelenti a napi kapcsolattar-

tást, inkább annak lehetőségét biztosítja, hogy egy adott kérdés-

ben 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 okán, vagy azok 

teljes hiányában – a nemzetközi szervezetben tagsággal rendel-

kező szervezetünktől várjuk, alapvetően rendezvényi források-

ból kitermelve. Nemzetközi kapcsolattartás tekintetében köve-

tendő példának tekintjük a Gépjármű Szakosztály, a repülős 

kollégák, a Gyártási Rendszerek Szakosztály, a Műanyag Szak-

osztály és korábban a Hegesztési Szakosztály tevékenységét.  

Ami az utazást, utaztatást, nemzetközi rendezvényeken va-

ló részvételt illeti, e tekintetben a korábbi évek gyakorlatához 

képest nincs változás. Egyesületpolitikai utak finanszírozására – 

források hiányában – évek óta nem került sor. Ez a tény kapcso-

latainkat negatív irányban befolyásolja. Szervezeteink bonyolí-

tanak külföldi utakat, többnyire rendezvényszervezéshez kötődő 

területeken, ezek bonyolítása azonban csak kis részben történik 

apparátusunk közreműködésével. Területi szervezeteink által 

szervezett külföldi szakmai utakat (elsősorban tanulmányutakat, 

pl. jászberényi szervezetünknél) esetlegesen apparátusunk köz-

reműködésével szervezzük. 
 

Szervezeti megújulás 
 

Egyesületünk szakmai és területi szervezetei működésének 

jobbitására, formálására vonatkozó törekvéseinket fenntartjuk a 

működési feltételek javítása, egyszerűsítése terén. A folyamato-

san beérkező észrevételek, javaslatok alapján a rendszer korrek-

cióit a lehetőségek figyelembe vételével elvégezzük. 
Az átalakításra vonatkozó, 2012-ben meghirdetett megújulá-

si program (a rokon szakterületekre vonatkozó szorosabb 

együttműködés lehetősége, tudásközösségek alakulása és mű-

ködtetése) helyesnek bizonyult, ezért az elkezdet struktúra átala-

kítást folytatni kell, adott esetben új szemléletben, ami a jelenle-

gi struktúra módosítását eredményezheti.  

Vezérlő elv továbbra is az kell legyen, hogy szervezeti kér-

désekre hivatkozással egyetlen tagot sem veszíthetünk, mindent 

meg kell tenni annak érdekében, hogy a dolgozni kívánó aktivis-

ta megtalálja a számára kedvező struktúrát és feltételeket Egye-

sületünk rendszerében. Az együttműködni, összekapcsolódni 

kívánó szervezetek törekvéseit továbbra is támogatni kell, hi-

szen az új elképzelések rendszerbe emelésével válik lehetőség 

egy ütőképes struktúra kialakítására.  

Számos szervezetünk nyitott elképzeléseinkre, jó példával 

járva elől a megújuló közösségek működtetésében. Erre példa a 

Gépjármű, Gyártási Rendszerek, Háztartási Gépek, Konstrukci-

ós Szakosztály, a fiatalok felé történő nyitással a Műanyag 

Szakosztály a diplomaterv pályázatok gondozásával, együttmű-

ködve a GAA Alapítványunkkal, vagy a Szenior Fórum az 

iparpolitikai, napi gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai kérdések 

folyamatos napirenden tartásával, ill. a területi szervezeteink 

közül a Baja, Békés, Csepel, Eger, Hajdú-Bihar, Tolna megyei 

szervezeteink.  

Szervezeteink átalakulásra, a működési feltételek módosítá-

sára vonatkozó igényeire természetesen mindenkor figyelemmel 

kell lennie a vezetésnek. Ilyen pl. az új szervezetek alakulása, az 

összevonás, a megszüntetés, amely döntések Alapszabályunk 

szerint az Országos Elnökség hatáskörébe tartoznak. Minden 

esetben ügyelni kell a működésünkre vonatkozó törvényi előírá-

sok, az Alapszabályban rögzített alapelvek és az ügyrendjeink-

ben rögzített eljárási rendek betartására.   

    A működési feltételek javítása vonatkozásában alapvető 

követelmény az ipari háttér, a kapcsolatrendszer megteremtése 

és a szakmai – és lehetőleg tárgyi-anyagi – támogatás megszer-

zése. Ez elsősorban a vállalati igényekhez igazított egyesületi 

tevékenységgel, az aktivitás kiterjesztésével érhető el. Ebben a 

vonatkozásban a korábban jól működő jogi tagvállalati rendsze-

rünk megújítását is célul kell kitűznünk a közeli jövőben. Jogi 

tagvállalataink, támogatóink száma évről-évre csökken, jelenleg 

mintegy 35 vállalattal ápolunk aktív kapcsolatot. A rendszert 

Országos Elnökségünk alelnöki megbízással igyekszik működ-

tetni, vállalati fórumok szervezésével. E tekintetben is várható 

előrelépés a közeli jövőben. 

Szervezetein működésének fontos területe a felsőoktatás, a 

kutatóintézetek,   az   ott   dolgozó   fiatal   oktatók,   kutatók 
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tevékenységének összefogása, aktivitásuknak fórumok biztosítása 

mind hazai, mind nemzetközi téren. 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 szaklap igyekezete példamutatónak tekinthető a forrá-

sok biztosítása vonatkozásában is. 

Hasonlóan elismeréssel kell szólnunk a Műanyag és Gumi 

szaklapunk áldozatkész munkájáról, amely a folyamatos támoga-

tói hátér biztosításával (figyelemmel a korábban már említett 

veszteségek kezelésére) jelentősen hozzájárul a publikációs lehe-

tőségek bővítéséhez és Egyesületünk bevételi forrásainak biztosí-

tásához.   

Kutatóintézeti kapcsolataink további fejlesztést igényelnek. 

Ebben a vonatkozásban minta értékűnek számit az MTA SZTA-

KI-nak elsősorban a Gyártási Rendszerek Szakosztállyal való 

együttműködése, ami az elmúlt esztendőkben számos, szakmailag 

és anyagilag egyaránt sikeres pályázat megvalósításban érhető 

tetten.    

Fentiekből összefoglalóan levonhatjuk azt a következtetést, 

miszerint a korábban meghirdetett, majd megkezdett úton, új 

alapokon kell tovább vinni munkánkat. Ennek sarokköve a rokon, 

vagy közel álló szakmai szervezetek együttműködésének erősíté-

se, amelynek bázisán a jövőben belső kapcsolatrendszerünket, 

szervezeti felépítésünk struktúráját át kell szervezni.  

A rendszeres, adott témára fókuszáló szakmai napok szerve-

zése, hazai és nemzetközi összejövetelek biztosítása az alapja 

egyesületünk jövőjének, amelynek háttere lehet eddigi tevékeny-

ségünk összegzése, történelmi összefoglalása, honlapunkon való 

megjelenítése, közreadása. 

A beszámoló természetesen nem törekedhet a teljességre, ke-

vés szó esett ebben a szakmai szakosztályok, a területi szervezetek 

napi életéről, amelyet azonban a tagságunk talán közvetlenebbül 

érzékel, mint az országos vezetés munkáját. Természetesen e 

szervezetek munkája nélkül az országos vezető testületek tevé-

kenysége sem lehetne eredményes, ezért köszönjük minden tag-

társunknak, a szervezetek vezetőinek és aktivistáinak Egyesüle-

tünk érdekében végzett munkáját. 

*** 

Kérjük a Küldöttközgyűlés küldötteit, ismerjék meg delegáló-

ik véleményét is a beszámolóról, és egyetértésük esetén kérjük a 

vezetőség beszámolójának elfogadását. 

 

 

Budapest, 2014. március 12. 

 

 

Dr. Takács János  Dr. Borbás Lajos 

       elnök         főtitkár 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt év októberében Dr. Rittinger János, bizottságunk 

tagja bejelentette, hogy lemond bizottsági tagságáról, mert Debre-

cenbe költözik, és nem lesz módja a tagi feladatok teljesítésére. 

Válaszlevelemre, amelyben megköszöntem több évtizedes áldoza-

tos, a GTE érdekében végzett munkáját és kértem, hogy segítse a 

továbbiakban is munkánkat legalább levélben, már nem érkezett 

válasz, mert örökre távozott erről a világról. Ez úton is búcsúzunk, 

és köszönjük mindig segítő, mindig hasznos és pontos tevékeny-

ségét. 

A FEB az alábbi kérdésekben foglalt állást: 

1. Decemberben kaptuk meg a Hegesztési Szakosztály eddi-

gi vezetésének levelét, illetve jegyzőkönyvét a Szakosztály „köz-

gyűléséről”, amelyben arról tájékoztatják az Országos Elnökséget, 

hogy megköszönve a GTE hosszú támogató együttműködését 

felszámolják a GTE Hegesztési Szakosztályt, és megalakítják 

Magyar Hegesztési Egyesületet. Az OE egyben felkérte a FEB-et 

a történtekkel kapcsolatos állásfoglalásra.  A FEB. véleménye 

szerint, természetesen, bármely szervezetünk dönthet saját meg-

szűnéséről, de ezt csak a törvényi, alapszabályi és ügyrendi előírá-

sok betartásával teheti meg. Jelen eljárás sajnos nem felelt meg az 

előírásoknak: 

- A szakosztályülés meghívója nem tartalmazta a Szakosztály 

megszűnéséről való döntés szándékát, tehát a tagok nem értesül-

hettek a nagy fontosságú döntés szándékáról. Egyben a meghívó 

nem jelezte, hogy határozatképtelenség esetén fél órával későbbre 

megismételt ülést hív össze, amely ülés már a jelenlévők számától 

függetlenül határozatképes. 

- A szakosztályülés nem volt határozatképes. 

- A Civil Törvény előírása szerint a határozatképtelenség miatt 

ugyanazon a napon megtartott ülés csak az eredeti meghívó 

szerinti pontokban hozhat határozatot (puccs megelőzése). 

- Az előkészítetlen határozat nem rendezte a nemzetközi tagság  

(IIW)  ügyét  és  a  gazdasági  kérdéseket.  Nem  történt  

 

 

megállapodás a tagok további GTE tagságának tárgyában. Feltét-

lenül szükséges lenne a tagok szándékának megismerése. 

A FEB véleménye szerint a Hegesztési Szakosztály meg-

szüntetése nem felelt meg a törvényi szabályozásnak, az alap-

szabály és az „Önszerveződéses szervezetek alapításának és mű-

ködésének ügyrendje” előírásainak, ezért az azon hozott határoza-

tok nem érvényesek. Ezért a FEB javasolja, hogy Főtitkár úr 

hivatalosan tájékoztassa a Szakosztály volt tisztségviselőit és 

tagságát az alapszabály szerinti eljárásról, illetve az IIW tagság és 

a gazdasági ügyek rendezéséről. 

2. Az Egyesület 2013 évi tevékenységéről szóló Közhasznú-

sági Jelentést, amely tartalmazza a 2013 évi gazdálkodás mérle-

gét is, a FEB megvitatta. Véleményünk szerint a jelentés rendkí-

vül gondos munka, erénye, hogy jelentősen elősegíti a közhasznú-

ságról való hatósági döntést. A FEB javasolja az Egyesület Köz-

gyűlésének a független könyvvizsgáló által feltétel nélküli hitele-

sítési záradékolással ellátott 2013 évi mérleg és a Közhasznúsági 

jelentés elfogadását. 

3. A GTE 2014. évi költségvetési előirányzata ez évben tar-

talmazza azon szervezetek terveit, amelyek készítettek tervezetet. 

Ezek száma sajnos jelentősen elmarad a működő szervezetekétől. 

Ezért az előirányzat kénytelen volt – hagyományainkhoz illesz-

kedve – a megelőző évek bázisára támaszkodva, a költségek 

gondos felmérésével tervezni. Sajnos a székház kérdésének rende-

zetlensége miatt is gazdálkodásunk sok bizonytalansággal terhelt, 

ennek ellenére a FEB javasolja a Közgyűlésnek a 2014. évi Költ-

ségvetés előirányzatának elfogadását, annak előrevetésével, hogy 

felhívjuk a szervezetek figyelmét arra, hogy gazdálkodásunk 

javítása érdekében mindent kövessenek el a fedezet növelése, 

bevételes tevékenységek megvalósítása, a taglétszám és a jogi 

tagság növelése érdekében. 

 

Budapest, 2014. március 13.                             Wein Ádám 

                                                                             FEB elnök 

BESZÁMOLÓ JELENTÉS A FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG 2013 ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

 

 
A FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG  

2013 ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
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1./ Bevezetés 

 

A Gépipari Tudományos Egyesület a Fővárosi Bíróságon 

1989. 10. 05-én Pk. 60.446 nyilvántartási számon és 401. sor-

számon bejegyzett, 2000.03.13. óta közhasznúan működő 

szervezet, amely tevékenységét az 1989. évi II. „Egyesületi”- 

törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény: Az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű-

ködéséről és támogatásáról, mint hatályos jogszabályok, továbbá 

saját alapszabályának előírásai szerint végzi. Az un. „civil tör-

vény” a közhasznúság feltételeit (lásd: törvény 12. fejezete) 

„..12. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei …” 
alapján, az alábbiaknak való megfeleléssel szabályozza: 

31. § E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során a 32. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti szervezetek esetében a rájuk irányadó 

jogszabály szerinti szervet kell érteni a szervezet legfőbb szerve, 

ügyintéző és képviseleti szerve alatt. E szervezetek esetében a 

közhasznú jogállást a szervezet nyilván-tartására illetékes szerv 

állapítja meg és jegyzi be a nyilvántartásba. 

32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarorszá-

gon nyilván-tartásba vett – létesítő okiratában megjelölt közfela-

dat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végző szer-

vezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá 

amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, 

és amely: 

a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy 

b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú 

jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. 

(2) Törvény az (1) bekezdéstől eltérően megállapíthatja vala-

mely szervezet közhasznú jogállását. 

(3) A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a 

társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, 

amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági mel-

léklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgál-

tatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkénte-

sein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 
(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet 

rendelkezésé-re, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában 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 

eredménye) nem negatív, vagy 

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tiszt-

ségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - elérik az összes 

ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 

A GTE közhasznúsági megfelelőségének megítélését erőfor-

rás tekintetében, idősoros áttekintésben az alábbi táblázat mutat-

ja: 

(adatol eFt-ban) 

 2011. 2012. 2013. 

GTE átlagos éves bevétele 96.511 92.804 60.963 

GTE adózás utáni eredménye 87 126 190 

GTE összes ráfordítása 96.424 92.678 60.773 

GTE személyi jellegű kiadásai 21.495 16.229 17.198 

Feltételek: a (I) 

b (I) 

c (N) 

a (I) 

b (I) 

c (N) 

a (I) 

b (I) 

c (I) 

Értékelés: 2011. 

IGEN 

2012. 

IGEN 

2013. 

IGEN 

 

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) 

bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vo-

natkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt 

összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevé-

tel kettő százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 

ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, 

vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagá-

ban) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 

A GTE közhasznúsági megfelelőségének megítélését társa-

dalmi támogatottság tekintetében, idősoros áttekintésben az 

alábbi táblázat mutatja:  
    (folytatás a 9. oldalon)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos Elnökség 2014. januári ülésén kérte az Etikai 

Bizottság (EB) állásfoglalását a Hegesztési Szakosztály 

2013.12.16-i ülésének határozatával kapcsolatban. 
 

AZ EB birtokában lévő iratok alapján a GTE tisztségviselői 

még 2013.03.12-én megalapították a Magyar Hegesztési Egye-

sületet (MAHEB), és vezető tisztséget vállaltak a GTE Hegesz-

tési Szakosztállyal azonos tevékenységet folytató, általuk alapí-

tott egyesületben. 
 

A GTE Hegesztési Szakosztály tisztségviselői nem tartották 

be a GTE Etikai kódexében foglalt a „Tagsággal vállalt alapköve-

telményeket” a 2.3.b. és 2.3.c. pontja szerint, az Egyesület érde-

keivel ütköző tevékenységet folytatnak.  
 

Nem tartották be az Etikai Kódex 4.2. pontjaiban foglalt 

„Összeférhetetlenség” követelményeket, mely szerint, ha más 

szervezetben  tisztséget,  funkciót  vállalnak,  azt  írásban  az  

 

 

Országos Elnökségnek be kell jelenteni. Ilyen bejelentés nem 

történt meg. 
 

A 4.3 pont szerint nevezettek olyan szervezetben vállaltak 

vezető tisztséget, amely a GTE érdekeivel ütközik, sőt anyagi 

és szellemi tulajdonait is sérti. 
 

A fentiek alapján sajnálattal állapította meg a GTE Etikai 

Bizottsága, hogy az elmúlt évtizedek során egyesületünk érdeké-

ben kimagasló teljesítményt nyújtó Hegesztési Szakosztály tiszt-

ségviselői ellen Etikai eljárást kell kezdeményeznie. 
 

Az Etikai Bizottság a 2013. év folyamán más témával nem 

foglalkozott.  
 

Budapest, 2014. március 13. 
 

Dr. Barátossy Jenő 

       EB elnök 

BESZÁMOLÓ JELENTÉS AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 2013 ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
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(folytatás a 8. oldalról)    

        (adatol eFt-ban) 

  2011. 2012. 2013. 

GTE átlagos éves bevétele 96.511 92.804 60.963 

GTE támogatás, adomány  2.810 359 388 

Személyi jövedelemadó 1%-a 462 237 107 

GTE összes ráfordítása 96.424 92.678 60.773 

GTE közhasznú tev. költségei 96.424 92.678 60.773 

GTE önkéntesek (fő) 37 37 15 

Feltételek: a (N) 

b (I) 

c (I) 

a (N) 

b (I) 

c (I) 

a (N) 

b (I) 

c (I) 

Értékelés: 2011. 

IGEN 

2012. 

IGEN 

2013. 

IGEN 

 

(6) A beszámoló adatai alapján, minden letétbe helyezés alkalmá-

val a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv meg-

vizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) be-

kezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogál-

lását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartás-

ból törli. 

33. § A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú 

jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel 

szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági nyilvántartásba vétel). 

34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet lé-

tesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet 

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú te-

vékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá 

hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) 

elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain 

kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a 

létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása 

érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve 

végez; 

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a lé-

tesítő ok-iratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; 

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pár-

toktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előter-

jesztő szervezetnek két egymást követő lezárt üzleti évben meg kell 

felelnie az e törvény 32. §- ában foglalt követelményeknek, amelyet a 

bíróság a nyilván-tartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg. 

36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a köz-

hasznú megjelölést. 

(2) A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az 

e szervezeteket támogatókat külön jogszabály alapján adó- és illeték-

mentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg. 

Jól látható, hogy az Egyesület az un. „közhasznúsági kritéri-

umoknak az előző évek sorában megfelelt.  

A GTE XXXIX. Küldöttközgyűlése által megállapított és 

a Fővárosi Törvényszéken (legutoljára a 2008. évben) is hitele-

sített Alapszabály paragrafusai értelmében: „… 

(14) Az egyesület célkitűzése: a tudásalapú társadalom kihí-

vásának megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – az 

egyesület szolgáltatását igénybe vevő – személy vagy szervezet 

szakértelmét, szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét.  

(15) Az egyesület cél szerinti tevékenységei: a megjelölt célki-

tűzés elérését közvetlenül szolgálják, így: 

- a kulturális tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség 

megőrzése, ápolása, (mint a Műszaki nagyjaink 6 kötet); 

szakmakultúrát ápoló misszió betöltése a szaklapok kiadá-

sával: (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 a mérnöki 

és kapcsolódó szaktudományok területén, inter- és transz-

diszciplináris módon, elsősorban a tudás és technológia-

transzfer érdekében (pl.: K+F pályázati projektekben 

mint a GTENTP08; MANU-FUTURE-NTP08, CORNET 

AIP; REMAKE¿ stb.); 

- a környezetvédelmi tevékenység (pl. épített környezet vé-

delme, levegő, víz, zaj, veszélyes hulladék); 

- a jogvédő tevékenység (pl. igazságügyi szakértéssel állam-

polgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem); 

- a nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi szakmai szerveze-

tekben képviseleti – ASME, FISITA, IIW, ICAS, VDI, 

ICNDT stb.- baráti és cserekapcsolatok); 

- a szakmai, gazdasági érdekképviseleti, érdekérvényesítési 

tevékenység (pl.: Ipari Lobbi Konferencia; MTESZ Szociá-

lis Bizottság, GTE Jogi Tagvállalati Fórumok stb.); 

- egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, szakmai 

kiadói tevékenység, valamint az egyéb szabályzatainkban 

megjelölt tevékenységek, stb.)…” 

A GTE évtizedek óta tagja a Műszaki és Természettudományi 

Egyesületek Szövetségének (MTESZ), amely szervezet fizetés-

képtelenség okán 2013. október 1-től felszámolás alatt áll. A 

felszámolást a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. végzi.  

A GTE, mint közhasznú szervezet évenként az "Egyszerűsített 

éves beszámoló" jóváhagyásával egyidejűleg köteles "Közhasz-

núsági jelentést" készíteni, amelynek elfogadása a GTE Küldött-

közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közhasznúsági 

jelentésnek a törvény előírása szerint tartalmaznia kell: 

a)  a számviteli beszámolót, mérleget és eredménykimutatást; 

b) a költségvetési támogatás felhasználását; 

c) a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást; 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

e) a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban: 

- központi költségvetési szervtől, 

- elkülönített állami pénzalapból, 

- helyi önkormányzatoktól, 

- önkormányzati társulásoktól, 

- egészségügyi önkormányzattól, 

- egyéb szervezetektől; 

f) a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

értékét, ill. összegét; 

g)   a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. 

A továbbiakban a törvény előírásának megfelelően, mint tarta-

lomjegyzéket követve tárgyaljuk a jelentést: 
 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL 

 

2./ A GTE mérlegbeszámolója és eredménykimutatása  

      a 2013. évről 

 

A hitelesített mérleg főösszege: 178.377.-eFt (lásd: az egysze-

rűsített mérlegbeszámoló 12. és 25. sora), amely eszköz és forrás 

oldalon azonos. A mérlegfőösszeg a bázisként szolgáló megelőző 

évhez képest (198.732.-eFt) csökkent. Az egyesület alaptevé-

kenysége (a célszerinti, közhasznú tevékenység) 2013-ban ered-

ményes volt, a tárgyévi könyv szerinti eredménye: 190.-eFt 

(lásd: a mérlegbeszámoló 18. és az eredmény-kimutatás 31. és 32. 

sora), amelyet társasági adó nem terhel és teljes egészében köz-

hasznú tevékenységből származik. A megelőző, bázisév eredmé-

nyéhez (126.-eFt) képest a 2013. gazdálkodási év eredménye 

javult. A tárgyévi vállalkozási tevékenységnek sem bevétele 

sem kiadása nem volt, a vállalkozási tevékenység tárgyévi ered-

ménye nulla (lásd: a mérlegbeszámoló 19. sora és az 

eredménykimutatásának 11. illetve 20. sora, továbbá 30. sora).  
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Ezért ezt az eredményt nem terheli tárgyévi adófizetési kötele-

zettség (lásd: a mérleg-beszámoló eredménykimutatásának 29. 

sora), hiszen a vállalkozási bevétel nem éri el a teljes pénzforga-

lom tíz százalékát, következésképpen a vállalkozási tevékeny-

ségből 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 tevékenységből 

számított mérleg tárgyévi összevont eredménye pozitív: 190.-

eFt. 

A teljes eredményt a tőkeváltozás javítására forgatjuk 

vissza (lásd a mérlegbeszámoló 13. sorát, ahol a 2012-es bázisév 

kimutatott saját tőkéjéhez képest 190.-eFt-tal megnövekedve: 

165.458.-eFt lett az Egyesület mérlegben kimutatott saját 

tőke vagyona), azaz az induló vagyon jóval korábbi években 

keletkezett értékvesztésének visszapótlását folytatva, forgatjuk 

vissza a mérlegeredmény teljes összegét.  

Az előző gazdasági évről a befejezetlen állomány következ-

tében előállt át-menő tételek elhatárolása megtörtént, az aktív 

időbeli elhatárolások 7.225.-eFt (lásd: a mérleg-beszámoló 11. 

sora) tartalmazzák befejezetlen munkaszámoknak a soron lévő 

gazdálkodási év eredményét növelő tételeit, a passzív időbeli 

elhatárolások 7.680.-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 1.401.-eFt 

(lásd: a mérlegbeszámoló 10. sora) likvid fedezet mutatható ki. 

Az Egyesület az egyes tevékenységek költségeit és árbevételeit 

külön munkaszámokon határolja el, amely az időbeli elhatárolá-

sok megbízható alapját is képezheti.  

Az Egyesület tevékenysége az előző évhez képest látszólag 

eredményesebbé vált, azonban a megelőző évhez képest a likvi-

ditás csökkent, mivel az év végén a pénzügyi fedezet: 1.401.-

eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 10. sora). A folyamatos évközi 

ellenőrzés és a közgyűlés által elfogadott félreérthetetlen előírá-

sokat követő szabályozó beavatkozások eredményeként pénzügyi 

fizetőképességünket és likviditásunkat hétről-hétre meg tudtuk 

őrizni. Vevőkkel szembeni követeléseink 9.834.-eFt (lásd: a 

mérlegbeszámoló 8. sora), azonban ebből 6.990.-eFt a MTESZ 

„fa” terhére áll fenn, amely köve-telés gyors megtérülésére nem 

lehet számítani. 

Ezzel szemben a kötelezettségek 5.239.-eFt-ot képviselnek 

(lásd a mérleg-beszámoló 21. sora), amely rövid lejáratú és a 

szállítók felé 3.769.-eFt-ot, NAV elszámolásként 800.-eFt-ot, 

valamint 670.-eFt egyéb kötelezettséget tartalmaz. A követelések 

– kötelezettségek egyenlege ezáltal 4.595.-eFt-ot tesz ki, amelyet 

az 1.542.-eFt pénzeszköz 6.137.-eFt-ra módosít. 

Statikus időpontban ez a pénzügyi fedezet az áthúzódó köz-

vetlen időszak folyamatos fizetési kötelezettségeire. A 2014. év 

első néhány hónapjának kiadásaihoz egyes pályázatok korábban 

benyújtott elszámolásai révén realizálódó források nyújthatnak 

további fedezetet, amelyeket az előzőekben ismertetett átmenő 

tételek tartalmaznak.  

A tárgyévi közhasznú tevékenységből származó nyereség: 

+190.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora, illetve az ered-

mény-kimutatás 31. sora). Időrendi sorrendben visszatekintve, a 

gazdálkodás tervszerű, előre látó, következetes koncepcióját 

követve, megfelelve a közhasznúság egyik követelményének, a 

GTE gazdálkodásában tartósan megállítottuk a célszerinti tevé-

kenységek korábbi veszteségének sorozatát, az utóbbi kilenc 

évben, 2004. óta sorban nincs közhasznú tevékenységből szár-

mazó veszteség és viszonylag szerény, de kétség kívül kimutat-

ható pozitív eredményt rögzítenek a beszámolók. 

 

 

A GTE-ben már a megelőző évek során folyamatosan ösz-

szeomlott a vállalkozási portfolió, már öt évvel ezelőtt, 2007-

ben megszűnt a korábban önálló gazdálkodási tevékenységet 

folytató, önálló bankszámlát kezelő un. „bevételi centrumok” 

tevékenysége, és meg kellett szüntetnünk a veszteséges „vállal-

kozási irodát”, majd az „oktatási irodát” is. A GTE gazdálkodási 

tevékenységének történetében voltak olyan korábbi évek (4.671.-

eFt/2002.; 4.970.-eFt/2003.), amikor jól érzékelhető vállalkozási 

nyereség képződött. A megelőző esztendőkben viszont már 

vállalkozási veszteséget (-107.-eFt/2006.; -64.-eFt/2007.) muta-

tott a mérleg (lásd: a mérlegbeszámoló 19. sora, illetve az ered-

mény kimutatás 30. sora). A GTE-ben sem 2008-ban, sem 2009-

ben, sem 2010-ben, sőt sem 2011-ben és 2012-ben egyáltalán 

nem volt vállalkozási tevékenység! A vállalkozási hajlam és a 

vállalkozásra kész munkatársak hiányában, teljesen illuzórikus 

annak még az üzleti terv szintű megvizsgálása is, hogyan lehetne 

korszerű vállalkozási szervezetet létrehozni és működtetni, akár 

az Egyesületen kívüli, egyszemélyes tulajdonban elképzelhető 

vállalkozási formában, amelynek egyértelmű feladata lenne a 

fennálló piaci viszonyok közötti hatékony gazdálkodás, a célsze-

rinti működés forráshiányainak pótlása. 

A közhasznú tevékenység összes árbevétele 2013 évben 

60.963.-eFt (lásd eredménykimutatás 1. sora). Ez lényegesen 

kisebb a korábbi (bázis) esztendő teljesítményénél. Szinte min-

den összetevője csökkent az árbevételnek. Így a pályázatok-, a 

tagdíj- és a közhasznú tevékenység általános bevétele is. Ennek 

okait részben a gazdasági válsággal, a tevékenységek (pl. konfe-

renciaszervezés, oktatás, pályázati lehetőségek) visszaszorulásá-

val magyarázzuk, de feltételezhetően belső szervezési problémák 

is közrehatnak. A további visszaesés elkerülése érdekében 2014 

év során részletes elemzéssel szándékozunk feltárni és kiiktatni a 

szervezetben meglévő gyenge pontokat. Amely pozitívumként 

értékelhető, hogy az Egyesület 2013-ban képes volt a takarékos 

gazdálkodásra, és a költségek is csökkentek a bevétellel arányos 

módon. Az összes költség 60.773.-eFt (lásd eredménykimutatás 

13. sora), amelynek révén 190.-eFt pozitív eredmény, vagyis 

nyereség realizálódott. A ráfordítás csökkenése az anyagjellegű 

költségeknél figyelhető meg. Az Egyesület a 2014. évi költségve-

tését is ennek szellemében állította össze, és terjeszti a közgyűlés 

elé. 

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. 

Az Egyesület költségtakarékos működtetésére álljon itt ösz-

szehasonlításként a közhasznú tevékenység ráfordításainak elem-

zését bemutató idősoros összehasonlítás: 

 
    2011. 2012. 2013. 

A mérleg eredménykimutatása  [eFt] [eFt] [eFt] 

13. sora D. Közhasznú ráfordítás  96.424 92.678 60.773 
14. sora 1. Anyag jellegű ráf.:  72.446 75.915 42.853 

15. sora 2. Személyi jellegű:  21.495 16.229 17.398 

 ebből: Bérköltség: 14.558 11.053 12.485 
  Megbízási díj:   1.562      460      629 

  Személyi egyéb:   2.513   1.888   1.901 

  Bérjárulékok:   4.424   3.288   3.012 
16. sora 3. Értékcsökkenési leírás:      277      188      123 

17. sora 4. Egyéb ráfordítások:      1.877      124      271 

18. sora 5. Pénzügyi ráfordítások:      329      222      128 

A GTE XLV. Küldöttközgyűlése elé terjesztendő mérlegbe-

számolót Baracska László könyvvizsgáló „Független könyv-

vizsgálói jelentés”-ben fenntartás nélküli hitelesítő záradékkal 

látta  el,  miután  igazolta,  hogy  a  GTE,  mint  kettős könyvelést  
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vezető társadalmi szervezet a 2013. évről készített közhasznú 

egyszerűsített beszámolóját a Számviteli Törvényben és az általá-

nos számviteli előírások szerint állította össze. A beszámolót 

főkönyvi kivonat támasztja alá, így a mérlegbeszámoló és a fő-

könyvi kivonat tablói rendszerében megegyezőek, az adatok pedig 

teljes körűek és megfelelően ellenőrzöttek. Az éves beszámoló az 

egyesület vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét hűen tükrö-

zi, és valóságnak megfelelően tartalmazza. A Közhasznúsági 

jelentés mellékleteként az előírt formátumban, táblázatos formá-

ban mutatjuk be a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szerveze-

tek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlegét, valamint a 

közhasznú beszámoló előírt formátumú eredmény-kimutatását: 

 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013. ÉV 

 

A szervezet megnevezése:  Gépipari Tudományos Egyesület 

A szervezet címe:            1027 Budapest Fő u. 68. 

Statisztikai számjel:            19815682-9112-529-01 

        adatok eFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2012. 

Előző év 

(helyesbítések) 

Tárgyév 

2013 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 159.297  159.174 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 227  189 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 159.070  158.985 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0  0 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0  0 

6. B. Forgóeszközök (7.-10.sor) 16.984  11.978 

7. I. KÉSZLETEK 602  602 

8. II. KÖVETELÉSEK 14.667  9.834 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 141  141 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.574  1.401 

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 22.451  7.225 

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 198.732  178.377 

13. D. Saját tőke (14.-19.sor) 165.268  165.458 

14. I. INDULÓ TŐKE  16.319  16.319 

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 148.823  148.949 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0  0 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

 (KÖZHASZNÚ TE-VÉKENYSÉGBŐL) 
126  190 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI  

TEVÉKENYSÉGBŐL  
0  0 

20. E. Céltartalék 0  0 

21. F. Kötelezettségek (22.-23.sor) 22.863  5.239 

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22.863  5.239 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 10.601  7.680 

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

(13.-20.+21.+24. sor) 

198.732  178.377 

 

 

 

Legnagyobb problémánk az ingatlanvagyonunk megőrzése és 

értékesítése, mivel a célszerinti tevékenységeink infrastruktúra 

igényesek és ennek megbízható fenntartása létkérdéssé vált. Ki-

sebb, hatékonyabban üzemeltethető, a tagság által is kedvelt 

székhelyre volna szükségünk, az ingatlanértékesítés várható gaz-

dasági hasznára számítva, ami most már a MTESZ felszámolásá-

nak függvénye. 

Köszönet minden közreműködőnek, akik a pozitív mérlegered-

mény elérését eredményesen segítették (projektek kigondolói, 

pályázatok írói, megvalósítói, rendezvények szervezői, szaklapok 

főszerkesztői, közhasznú feladatokat ellátó önkéntes munkatársak, 

az egyesületi tagok és a nehéz helyzetben is 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 mér 

tékkel kritikusan alacsony szintre csökkent: 680.000.-Ft-ra 

esett az alapítói vagyon. Ezt követően minden évben az eredményt 

a tőkeváltozás javítására, az induló vagyon felhalmozott érték-

vesztésének visszapótlására fordítottunk. 

2008-ban a mérlegben az induló/jegyzett tőke, vagyis az alapí-

tó vagyon: 16.319.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 14. sora) volt. 

Az év végén a MTESZ, 160.000.-eFt-on megerősített vételi szán-

déknyilatkozata és az általa érvényben tartott adásvételi szerződés, 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2013. ÉV /1.lap 

 

 

adatok EFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2012. 

Előző év(ek) 

helyesbítése 

Tárgyév 

2013. 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 

(1.+2.+3.+4.+5.sor) 

92.804  60.963 

2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 359  388 

3. a) alapítótól 0  0 

4. b) központi költségvetéstől 0  0 

5. c) helyi önkormányzattól 0  0 

6. d) egyéb, ebből 1% 237.-eFt/2012. év;  

107.-eFt/2013. év 

359  388 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 20.788  10.672 

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 66.128  44.975 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 5.294  4.844 

10. 5. Egyéb bevételek (kamat) 55  21 

 6. Pénzügyi műveletek bevétele 180  63 

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele  0  0 

12. C. Összes bevétel (A.+B.) 92.804  60.963 

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 92.678  60.773 

14. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 75.915  42.853 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 16.229  17.398 

16. 3. Értékcsökkenési leírás 188  123 

17. 4. Egyéb ráfordítások 124  271 

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 222  128 

19. 6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0  0 

21. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 0  0 

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0  0 

23. 3. Értékcsökkenési leírás 0  0 

24. 4. Egyéb ráfordítások 0  0 

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 

26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 

 

 

 
továbbá az egyenlegközlő elismert és visszaigazolt tartozás iga-

zolása alapján, mód nyílott arra, hogy a mérlegben a saját tőkét 

(lásd: a mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop), a vagyonrész fő-

könyvi értékének a megnövelt piaci értékre történő valorizá-

lásával, 164.400.-eFt-ra növeljük, és ezzel +147.953.-eFt tőke-

változással rendeződjön a főkönyvi nyilvántartás.  

2009-ben az alapító vagyon továbbra is: 16.319.-eFt (lásd: 

a mérlegbeszámoló 14. sora); a tőkeváltozás 148.082.-eFt (lásd: 

a mérlegbeszámoló 15. sora); mivel a mérlegben a saját tőkét: 

164.680.-eFt (lásd: a mérleg-beszámoló 13. sora/c. oszlop) a 

tárgyévi eredménnyel +279.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 18. 

sora) megnöveltük. 

2010-ben az alapító vagyon továbbra is: 16.319.-eFt (lásd: 

a mérlegbeszámoló 14. sora); a tőkeváltozás 148.361.-eFt (lásd: 

a mérlegbeszámoló 15. sora), amely abból adódik, hogy a mér-

legben 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 évközben megerősített vételi szándéknyilatkozat és a vevő 

által, a 160.000.-eFt-on érvényben tartott adásvételi szerződés 

alapján, tárgyévben  a  GTE  és  a  MTESZ  területet  cserélt  a  

Fő utcai ingatlanban, és 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. 

2011-ben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ala-

pító vagyon továbbra is: 16.319.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 

14. sora); a tőkeváltozás 148.736.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 

15. sora); amely abból adódik, hogy a mérlegben 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 sem következett be változás az ingatlanfejlesztés 

kérdésében. Az alapító vagyon továbbra is: 16.319.-eFt (lásd: a 

mérlegbeszámoló 14. sora); a tőkeváltozás 148.823.-eFt (lásd: a 

mérlegbeszámoló 15. sora); amely abból adódik, hogy a mérleg-

ben a saját tőkét 165.268.-eFt-ra (lásd: a mérlegbeszámoló 13. 

sora/c. oszlop) a tárgyévi eredménnyel +126.-eFt (lásd: a mér-

legbeszámoló 18. sora) megnöveltük. 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2013. ÉV/ /2.lap  

 

adatok EFt-ban 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2012. 

Előző év(ek) 

helyesbítése 

Tárgyév 

2013. 

a b c d e 

27. F. Összes ráfordítás (D+E. sorok) 92.678  60.963 

28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 0  0 

29. H. Adófizetési kötelezettség  0  0 

30. I. Tárgyévi eredmény (G-H. sor) 0  0 

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 126  190 

32. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény (I.+J.) 126  190 

 

 

Tájékoztató adatok (eFt-ban) 

 

Sor-

szám 

A tétel megnevezése Előző év 

2012. 

Előző év(ek) 

helyesbítése 

Tárgyév 

2013. 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 16.229  17.398 

34. 1. Bérköltség 11.053  12.485 

35. ebből: - megbízási díjak 460  629 

36.            - tiszteletdíjak 0  0 

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.888  1.901 

38. 3. Bérjárulékok 3.288  3.012 

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0  0 

40. ebből: a Korm. rend 16.§ (5) bekezdése szerinti 

kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott 

támogatás 

0  0 

 

 

2013. év végén a saját tőke összetétele: 

                                                                              (adatok eFt-ban) 

- induló vagyon                                                         16.319 

- tőkeváltozás 2012. XII. 31-ig                                  148.949 

- 2013. évi nyereségtartalmú eredmény                            190 

- összesen:                                                                165.458 

A saját tőke mértékében az év fordulónapján kifejeződik az ingat-

lan vagyon piaci értéke, amelyet adás-vételi szerződés támaszt alá. 

Az adás-vételi szerződés vevőpartnere a MTESZ, amely felszá-

molás alatt áll, de az ingatlan 160.000.-eFt-os vételára a felszámo-

ló által jóváhagyott hitelezői nyilvántartás része. 

tó értékét 2013-ban csak az értékcsökkenés módosította. 

 

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Az összes célszerinti közhasznú tevékenység bevételei:  

   60.963.-eFt 

(lásd eredménykimutatás 1. sora) hat tételből tevődnek össze: 

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás:  338.-eFt 388.-eFt 

(lásd: eredménykimutatás 2. sora) 

2. Pályázati úton elnyert támogatás:                     10.672.-eFt 10.672.-eFt 

(lásd: eredménykimutatás 7. sora) 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 44.975.-eFt 44.975.-eFt 

(lásd: eredménykimutatás 8. sora) 

4. Tagdíjból származó bevétel:                                4.844.-eFt 4.844.-eFt 

(lásd: eredménykimutatás 9. sora) 

5. Egyéb bevételek:                                                        21.-eFt 21.-eFt 

(lásd: eredménykimutatás 10./a. sora) 

6. Pénzügyi műveletek bevételei:                                 63.-eFt. 

(lásd: eredménykimutatás 10./b. sora) 

 

 

A célszerinti szponzori támogatásokat és egyéb működési célra 

kapott támogatásokat, mivel nem általános felajánlások, hanem a  

jól elkülöníthető munkaszámokon végzett tevékenységre 

vonatkoztak, és így nem tekinthetők közhasznú támogatásoknak, 

ezeket az összegeket a támogató által nevesített célok 

megvalósítására fordítottuk, és a vonatkozó munkaszámok tablóin 

ellenőrizhetően számoltuk el egyéb támogatás címen. 

A célszerinti közhasznú tevékenység bevételei között az 

eredmény kimutatásban az alábbi juttatások vannak: 

- Közhasznú működésre kapott támogatás:               388.-eFt 388.-eFt 

(lásd: eredmény kimutatás 2. sora) 

- Pályázati úton elnyert támogatások:                   10.672.-eFt 10.672.-eFt 

(lásd: eredmény kimutatás 7. sora) 

A közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételek: 

Az eredmény kimutatás 8. sora 44.975.-eFt nagyságú közhasznú 

egyesületi tevékenységből származó bevételt összesít, amely 

tételek a főkönyvi kivonaton az alábbi kigyűjtésből származnak: 

- Tanfolyamok bevétele a 921 főkönyvi számon                0.-eFt 0.-eFt 

- Rendezvények bevétele a 922 főkönyvi számon     12.293.-eFt 12.293.-eFt 

- Lapok, kiadványok bevétele a 931 főkönyvi  

számon                                                                       1.035.-eFt  

- Szaklapok hirdetés bevétele a 9311 főkönyvi  

számon                                                                     20.912.-eFt  

- Szaklapok előfizetési bevétele a 9312 főkönyvi 

- számon                                          5.378.-eFt 

- Tudományos értekezések és közreműködői díjak  

a 936 főkönyvi számon:                                5.212.-eFt 

- Célszerinti közhasznú tevékenység  

egyéb bevételei:                                                         145.-eFt 
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2013. ÉVRŐL 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL 

 

Tagdíjból származó bevételek: 

A GTE főkönyvi nyilvántartásában a tagdíjak négy 

különböző tételben szerepelnek (lásd: eredmény kimutatás 9. 

sora) mindösszesen                                                          4.844.-

eFt. 
- Természetes személyek tagdíja Budapesten  

a 9111 főkönyvi számon                                    1.689.-eFt 

- Természetes személy tagdíja területen 

a 9112 főkönyvi számon                                       962.-eFt 

- Jogi személyiségű társaság jogi tagdíja Budapesten 

a 9131 főkönyvi számon 556.-eFt 

- Jogi személyiségű társaságok tagdíja területen 

a 9132 főkönyvi számon                                    1.322.-eFt 

- IMK tagdíj                                        315.-eFt 

Az egyéni tagdíjbefizetések összege a tagdíjak 54,73%-a. A jogi 

tagdíjbevételek nagysága a tagdíjbefizetések 45,28%-a. 

Sajnálatos módon 2012-höz viszonyítva a jogi tagvállalatok 

aránya csökkenést mutat. 

 

5./ Kapott támogatások mértéke 

 

A kapott támogatások mértékének bemutatását az 1997. évi 

CLVI. „Civil”- törvény előírásainak és az azt módosító 2011. évi 

CLXXV. törvény „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállás-

ról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” 

előírásainak megfelelően, az alábbi szempontok szerinti sorrend-

ben 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 2013-ban sem közvetlenül, sem 

közvetve nem kapott az Egyesület költségvetési szervtől pedig 

csak pályázat útján, kétoldalú szerződés aláírását követően jutott 

felhasználható pályázati támogatáshoz.  

 

Pályázati úton elnyert támogatások: 

Céljainak megvalósítását közvetlen pályázatok útján a 

tárgyidőszakban összesen 10.672.-eFt-tal támogatták. A 

pályázati támogatások egy része a korábbi projektek 

végelszámolásával függ össze, így például: 

- a REMAKE projekt közvetlen brüsszeli támogatással  

2.130.913.-Ft 

- a CORNET AIP projekt, amely a MAG Zrt-n keresztül került 

lebonyolításra                                    5.541.532.-Ft 

- a GÉP sajtótermék kiadásához nyújtott támogatás a Nemzeti 

Kulturális Alap részéről 2013. évre                    3.000.000.-Ft  

 

Helyi önkormányzati forrásból pályázati úton elnyert 

támogatás: 

Közvetlen önkormányzati támogatást 2013-ban nem 

kapott a GTE. 

 

Elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás: 

Az adófizetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló 

felajánlások alapján a GTE 2013-ban a NAV-tól 107.-eFt 

támogatásban részesült (lásd: 9695 főkönyvi számlaszám, illetve  

a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimu-

tatásának 6. sora). Ezt diplomaterv pályázatok díjazására és a 

GÉPIPAR c. egyesületi újság megjelentetésének támogatás-

ára használtunk fel. 

 

Más elkülönített állami pénzalapból, így 

- egyéb elkülönített állami pénzalapból, 

- önkormányzati társulásoktól, 

- egészségügyi önkormányzattól  

Az előbb felsoroltakon kívül a GTE 2013-ban nem részesült 

további támogatásban. 

 

Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások 

kimutatása: 

Jogi személytől a beszámolási időszakban a GTE nem 

kapott közhasznú támogatást. Magánszemélyektől 2013-ban 

26.880.-Ft közhasznú egyéb felajánlás származott. 

Egyesületi támogatás címen  

- Műanyag és Gumi sajtó költségeinek fedezetére   254.000.-Ft  

került elszámolásra. 

Mindezek alapján kimutatható, hogy a GTE 2013. évben jogi 

személyektől és magán személyektől (lásd: mérleg eredmény 

kimutatása 2. sor) közhasznú támogatást, célszerinti működésére 

mindösszesen 388.-eFt-ot kapott és használt fel igazoltan, 

amelyből: 

- személyi jövedelemadó 1%-ból a NAV által átutalt  

107.-eFt-ot 

A GTE más szervezeteknek 2013-ban nem nyújtott 

támogatást! 

 

6./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 

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, (mint pl.: a testületi üléseken 

felszolgált üdítő és kávé), amelyet bármely tag, az egyesületi 

rendezvényeken ellátmányként, a tagsággal járó szolgáltatásként 

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 

nyilván-tartásba 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). 

 

Budapest, 2014. február 20. 

 

                    Dr. Borbás Lajos  Dr. Takács János  

                           főtitkár  elnök, képviselő 



 

GÉPIPAR 2014. 1. SZÁM                        15 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Mint a GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

(1027 Budapest, Fő u. 68 ) 

továbbiakban GTE 

választott könyvvizsgálója elvégeztem a 2013 december 31-i 

fordulópontra elkészített és mellékletként idecsatolt 

 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

 felülvizsgálatát. 

A Beszámolót az MK – NEXUS Kft. ( Gödöllő, Szőlő u. 63 ) 

– a GTE munkatársainak közreműködésével – állította össze, 

amely Társaság (képviseli Szabó Magdolna) az év folyamán 

szerződés szerint  a GTE számviteli (könyvviteli) feladatait is 

ellátta.  

A GTE vezetője, valamint a megbízott könyvelő Cég képvise-

lője a melléklet szerinti Nyilatkozatban rögzítette felelősségét a 

Beszámoló Számviteli Törvénnyel, a vonatkozó speciális beszá-

moló készítési elvekkel, valamint tényekkel való összhangjáért és 

a tekintetben, hogy a Beszámoló teljes körű, valamennyi 2013. 

évben bekövetkezett gazdasági esemény hatását tartalmazza. 

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzetközi Standardok és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes – törvé-

nyek és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. 

Ennek alapján a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén 

kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy a 2013. december 31-i 

állapotot tartalmazó Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 

GTE vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetét hűen, a valóság-

nak megfelelően tartalmazza. 

 

Az év folyamán – munkaprogram szerint – elvégzett folya-

matos ellenőrzés, továbbá az Éves beszámoló részletes áttekintése 

nyomán tett megállapítások megalapozzák 

  

a GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

 

 2013. évről készített Közhasznú egyszerűsített beszámolójá-

nak fenntartás nélküli hitelesítő záradékkal való ellátását a 

könyvvizsgáló részéről! 

 

A Beszámoló Mérlegének főösszege 

178.377 e. FT 

amely  az eszköz – és forrás oldalon azonos! 

A GTE összesített eredménye 190 e Ft, amelyet társasági adó 

nem terhel és teljes egészében közhasznú tevékenységből szárma-

zik. 

A 2013 éves pénzügyi beszámoló táblázatos részeit részletes 

szöveges magyarázat és a Közhasznúsági jelentés egészíti ki, 

amelynek számszerű adatai egymással szinkronban vannak. 

 

Budapest, 2014. február 20. 

 

    Baracska László 

         002934 sz. alatt bejegyzett 

    könyvvizsgáló 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Kováts Miklós 
(1935-2013) 

 

Újra egy példamutató mérnök és kolléga távozott körünkből, 

aki magával vitte a magyar szakmai kultúra és ipartörténet egy 

darabját. 2013 utolsó napjaiban hosszú, súlyos betegség után 

elhunyt dr. Kováts Miklós, a Gépjármű Szakosztály vezetőségé-

nek és az Egyesület Díjbizottságának tagja. 

Autó-gépészmérnöki oklevelét 1958-ban szerezte. Pályáját 

Jurek professzor ajánlásával a Csepeli Motorkerékpárgyárban 

kezdte, ahol 1973-ig dolgozott. Számára a motorkerékpár fejlesz-

tés és gyártás több volt, mint munka: egy életre szóló szakmai 

elkötelezettség. Részt vett a Pannónia T5, P10 és P20 motorke-

rékpárok, ezek típusváltozatai és a Tünde robogó fejlesztésében. 

Kandidátusi disszertációját a kétütemű motorok töltéscsere folya-

matáról és keverékképzéséről írta.  

Bár képességei, szakmai érdeklődése okán tovább lépett, 

mindvégig hű maradt a motorkerékpárokhoz: 2005-ben megjelent 

Magyar motorkerékpárok című könyvében méltó emléket állít 

ennek a jobb sorsra érdemes iparágnak. Emlékeit, ismereteit, a 

birtokában lévő vagy felkutatott dokumentumokat feldolgozva 

számos előadást tartott a témában, többek között e GTE-ben és a 

Maróti motorkerékpár gyűjtemény nyílt napjain. Nem csoda, hogy 

a veterán motorosok, gyűjtők körében is szeretetnek és tisztelet-

nek örvend. 

1973-ban a Csepel Művek központi kutatóintézetébe került, 

ahol más feladatok mellett a Cs.M. vállalataihoz kapcsolódó 

kutatási témákat koordinálta. 1983-ban a Kismotor- és Gépgyár-

ban (a névváltozás után Csonka János Gépgyárban) folytatta 

szakmai pályáját, mint főkonstruktőr. Elsődleges feladata több 

célra használható kis lökettérfogatú benzin- és dízelmotorok 

fejlesztése volt, de foglalkozott haszonjármű fék- és kenési rend-

szerekkel, sőt pneumatikus kéziszerszámokkal is. 

Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Áramlás- és 

Hőtechnikai Bizottságának és az MTA Minősítő Bizottságának 

munkájában. 

A szakirodalmi tevékenység hozzá tartozott életéhez: rendsze-

resen publikálta szakfolyóiratokban – többek között a Járművek, 

Mezőgazdasági Gépekben - és nemzetközi konferenciákon. 1993-

ban, már nyugdíjasként könyvet írt a turbómotorokról (társszer-

zők: Kalmár István, Stukovszky Zsolt), az autók biztonságáról, az 

automata váltókról, a benzinbefecskendező és a motorirányító 

rendszerekről (Frank Tiborral). Már súlyos beteg volt, amikor 

megjelent a Gépjárművek buszhálózatai című könyve (társszerző: 

Szalay Zsolt). De írt, szerkesztett szerelési utasításokat, jól hasz-

nálható, bonyolult műszaki kérdéseket közérthetően bemutató 

segédkönyveket is.   

Az Egyesület szakmai munkáját Egyesületi Éremmel és 

Bánki Donát díjjal, szakirodalmi tevékenységét Műszaki iro-

dalmi díjjal ismerte el.  

Bár nem volt főállású oktató, mindvégig részt vett az oktatás-

ban. Az Óbudai Egyetem kitüntetéssel jutalmazta a jármű restau-

rátori oktatást segítő tevékenységét. 

Ahogy egyik tisztelője jellemezte, ízig-vérig mérnök ember 

volt: pontos, precíz, következetes, alapos és mindent előre meg-

tervező. És ízig-vérig ember volt: szakmai kérdésekben szigorú és 

magával szemben is igényes, ugyanakkor szerény, segítőkész, 

együttműködő és támogató.  

Emlékét megőrizzük.                                              V.A.

 

BÚCSÚZUNK 
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A GTE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATA 

 

Bevezetés 

 

Az Országos Elnökség 2013. októberi ülésén tárgyalta a 2014. 

évi költségvetési tervet első előterjesztésben. Az OE az alábbi 

határozatot hozta: 

 03/10./2013. (10.15.) számú GTE OE Határozat 

A GTE Országos Elnökség 2013. október 15-i ülésének 3. sz. 

napirendjében megtárgyalta és megvitatta a „A GTE 2014. évi 

költségvetéséhez beérkezett szervezeti javaslatok alapján feldolgo-

zott, előzetes előirányzatok összesítése” c. előterjesztést, amelynek 

alapján úgy döntött, hogy mivel a tárgyban kért adatszolgáltatás 

még egyetlen szervezettől sem érkezett meg, a tervezett előirány-

zatok visszaigazolása még nem validálható, a tervezett keretszá-

mok továbbra is visszaigazolásra várnak, ezért 

 tárgyaljuk a költségvetést decemberben! 

 az adatszolgáltatás megismétlésére nov. 15.-i határidő betar-

tásával újabb körlevelet küldjünk valamennyi szervezet választott 

vezetőjének.  

A gondolkodás megkönnyítésére és megfelelő támpont biztosí-

tása érdekében minden szervezeti egységünk vezetőjének meg-

küldtük  

  „A GTE költségvetési tervezete 2014 v01. 2013.07.10. doc” 

tervezetet, továbbá   

 „A GTE gazdálkodási kisokos 130724. doc” útmutatót; 

 Jelentés a GTE 2013. I: féléves gazdálkodásáról. pdf 

 A GTE 2013. év IV. negyedévi gazdálkodásának előrejelzése 

(forecast összesítő áttekintés 131006. doc) 

 A GTE költségvetési tervezete 2014 v01. pdf file 

 felkészülési terv a GTE 2014. évi XLV. küldöttközgyűlésére 

 Összesítő áttekintés a GTE likviditásáról 131119. doc) 

című anyagokat. 

Még a második körben, 2013. november 15-ig is csak 4 területi 

szervezettől (Békés, Hajdú-Bihar, Baja, Tolna) és 2 szakosztálytól 

(Hegesztési, Konstrukciós) érkeztek a tárgyban adatszolgáltatások, 

valamint csak a Műanyag és Gumi reagált érdemben. Tekintettel 

arra, hogy  

 a beérkezett anyagok döntő többsége nem tartalmazott érdemi 

információt a költségvetési előirányzatnak a szervezeti egysé-

gek terveire épülő elkészítéséhez, és 

 messze nem igazolták vissza a 2013. augusztusi előterjesztés-

ben foglalt elképzeléseket, amelyek 95.775 eFt bevételt és 

3.663 eFt eredményt tartalmaztak,  

a 2014. december 10-én az OE által megtárgyalt és a Közgyűlés 

elé terjesztett tervezet csökkentett árbevétellel és működési költ-

séggel számol. 

 A GTE 2014. évi költségvetését két un. „pénzügyi terv” 

egymáshoz illesztésével végeztük: a bevételi terv sorba veszi az 

Egyesület bevételi lehetőségeit, a költségterv pedig a fedezeti 

ponthoz tartozó megengedhető kiadásokat mutatja be. 

 

Az Egyesület működési kiadásainak keretszámai 

 

A 2013. évi költségvetés a működési bevételek alacsony szint-

je miatt, rendkívül szűken mérte az Egyesület működésének keret-

számait. Gyakorlatilag a működőképesség minimumára szorította 

le a működési kiadásokat. A 2014-es tervben némileg korrigálni 

szerettük volna a helyzetet, a megengedhető működési költségek 

megemelésével, azonban a szervezeti egységek együttműködési 

hiánya miatt ettől a gesztustól el kell állnunk. A tervezett működé-

si költségeket az 1. táblázat tartalmazza. 

A működési típusú bevételek döntő részét meghatározó tagdíj-

fizetés helyzetét 2013. december 1.-i státusszal a 2. táblázat fog-

lalja össze. 

 

 

 

1. táblázat 
GTE működési költségek Árbevétel: Költség: Fedezet: 

[EFt] [EFt] [EFt] 

1110  Küldöttközgyűlés      121,-  -  121,- 

1120  Vezető testületek       71,-  -    71,- 

1200  Szervezetek műk. 2.486,-   1.076,-  1.410,- 

1210  Szakosztályok    461,-      225,-     235,-  

1220  Területi szervezetek    828,-      429,-     398,-  

1232  Szenior Fórum          2,-  -      2,-  

1241  Ipari Minőségügyi 

Klub 

   283,-      248,-       35,-  

1244 Szabvány Klub        75,-  -    75,-  

1250  Egyesületi célú 

programok  

   106,-      100,-         6,-  

1310  Terembérlet, üzemelt         75,-  -    75,-  

1311 Energia költség       200,-  -  200,-  

1315 Informatika         10,-  -    10,-  

1321  Szem. jellegű költség   14.150,-  -14.150,- 

1332 Ügyvezető titkárság 

telefon 

         58,-  -     58,-  

1336  Folyóirat, újság 
előfiz.  

         50,-  -     50,-  

1339 Fogyóeszközök, 

anyagok 

         15,-  -     15,-  

1340  Javítás, felújítás         400,-  -    400,-  

1353  Szerződéses kötele-

zettség 

   3.000,-  - 3.000,-  

1357 Taxi, szállítás       134,-  -    134,-  

1410  Nemzetközi tagsági 
díjak 

   192,-  1.323,-  -1.130,-  

1510  Gépipar, egyesül. 

kiadvány  

   500,-  2.000,-  - 1.500,- 

1610  Ügyvédi díjak       281,-  -   281,-  

1620 Bírósági költségek     308,-  -   308,-  

1650 Más egyesületek 

tagdíja 

      30,-  -     30,-  

1700  Költségvetési tartalék    100,- -   100,- 

 összesen: 4.856,- 24.481,- -19.626,- 

 

 

2. táblázat 
GTE tagdíjbevételek Árbevétel: Költség: Fedezet: 

[Ft] [EFt] [EFt] 

9111 Egyéni tagdíj 

Budapest 

1.528.500 72.900 1.455.600 

9112 Egyéni tagdíj terület 1.093.250 281.600 811.650 

 Egyéi tagdíj  

összesen: 

  2.267.250 

9131 Jogi tagdíj Budapest 955.500 399.300 856.200 

9132 Jogi tagdíj terület 1.859.500 537.500 1.322.000 

 Jogi tagdíj  

összesen: 

  2.178.200 

 Tagdíj  

mindösszesen: 

  4.445.450 

9695 SZJA 1%  106.637 106.637 

 Támogatás 

összesen: 

  4.552.087 

 

Az Egyesület oktatási tevékenységének keretszámai 

 

A 2013. évi gazdálkodásban az oktatási tevékenység a működési 

bevételekhez igen alacsony szinten járult hozzá. 2014-ben a GTE 

Tudásakadémiájában, az Egyesület működésének fedezetéhez, 

elsősorban nem az akkreditációt igénylő szakmunkásképző OKJ-

s tanfolyamokkal, hanem a mérnöktovábbképzés szintjén a BSC 

végzettségű mérnökök szakmai továbbképzésével kíséreljük meg 

a hozzájárulást (ld. a 3. táblázatot)  
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3. táblázat 

GTE oktatási tevékenységek Árbevétel: Költség: Fedezet: 

[EFt] [EFt] [EFt] 

22205  Mesterképzés 600,-     450,-  150,- 

22206  Középszinttű vezető 
képzés 

800,-      600,-  200,- 

22207  Specialista képzés 

(technológia) 

400,-  300,-  100,- 

22208  Specialista képzés 
(gépszerkesztő) 

400,-     300,-  100,-  

 összesen: 2.200,-  1.650,-     550,-  

 

Az Egyesület szaklapkiadási tevékenységének keretszámai 

 

A 2013. évi gazdálkodásban a lapkiadási tevékenység a mű-

ködési bevételekhez igen alacsony szinten járult hozzá: a szak-

lapok összesített árbevétele 22.515,- EFt volt, költségeik 27.873,- 

EFt, így -5358,- EFt veszteséggel zártak. Ezt pályázattal és kon-

ferencia-szervezéssel kompenzálták. 2014-ben a GTE szaklapjai-

nak jelentősen csökkentett árbevételi szintje mellett a Gépgyártás 

ismételt kiadásának megkísérlésével próbálkozunk a 4. táblázat 

szerint az Egyesület működésének hiányzó fedezetéhez hozzájá-

rulni. 

       4.   táblázat 
GTE szaklapkiadási tevé-

kenysége 

Árbevétel: Költség: Fedezet: 

[EFt] [EFt] [EFt] 

2044379 Gép 2014 6.000,-  4.500,-  1.500,-  

2084380 Műanyag és Gumi 
2014 

10.000,-  7,500,-  2.500,- 

2044381  Gép pályázat 2014 3.000,-  2.700,-  300,- 

2064383  Gépgyártás 2014 4.000,-  3.000,-  1.000,-  

2224382 Gépipar 2014 
(hirdetés) 

800,-  600,-  200,- 

 összesen: 23.800,-  18.300,-  5.500,-  

 

Az Egyesület pályázati tevékenységének keretszámai 

 

A 2013. évi gazdálkodásban a pályázati tevékenység a pályá-

zati rendszer utófinanszírozott lebonyolítása miatt likviditási 

nehézségeket okozott az Egyesületnek. A működési bevételekhez 

igen alacsony szinten járult hozzá. Megfontolandó, hogy mekko-

ra kockázatot vállaljunk 2014-ben? A költségvetési évben az 5. 

táblázat szerint csak a befejezetlen állományként, a 2013. évről 

elhatárolt és áthozott REMAKE és a „Hegesztés munkavédelme” 
tárgyú projektek végelszámolását vettük figyelembe. 

5. táblázat 
GTE pályázati tevékenysége Árbevétel: Költség: Fedezet: 

[EFt] [EFt] [EFt] 

7239 REMAKE 4.030,- 4.030,- 0,- 

4374 Hegesztés  

munkavédelme 

4.950,- 4.950,- 0,-  

 összesen: 8.980,- 8.980,- 0,- 

 

A rendezvényszervező tevékenységének keretszámai 

 

Az egyesület rendezvényszervező tevékenysége a teljes ösz-

szeomlás határán van. Szervezeteink nem igazolták vissza azt az 

elvárást, hogy minden szakmai szervezet egy-két évenként ren-

dezzen egy-egy konferenciát. Sőt, látható, hogy a Hegesztési 

Szakosztály a hagyományos 27. Hegesztő Konferenciát átjátszot-

ta a Magyar Hegesztési Egyesületnek, a Gépjármű Szakosztály 

nem döntött a 45. Autóbusz Szakértői Tanácskozás formájáról, a 

Műanyag Szakosztály füle botját sem mozdítja a hagyományosan 

GTE rendezvény, a Mechanoplast Konferencia megrendezése 

érdekében. Hallgatnak az Anyagmozgatók, az Anyagvizsgálók, a  

Vegyipari és Energetikai gépészek, a Forgácsolók, a Gyártóesz-

közösök, a Gyártási rendszerek szakmacsoport, az Ipargazdasá-

giak, a Karbantartók, a Képlékeny alakítók, a Pneumatika-

Hidraulika szakemberei, a Szerszámgépészek, a Tribológusok, a 

Tisztítás technológusok, a Vízgépészek, és még sokan mások. A 

költségvetéshez figyelembe vett bevételeket a 6. táblázat szerint 

így gyakorlatilag a kényszerből számba vett rendezvényekkel 

töltöttük ki. 
 

                                                                       6.   táblázat 
GTE rendezvény-szervezési 

tevékenysége 

Árbevétel: Költség: Fedezet: 

[EFt] [EFt] [EFt] 

7291 27. Hegesztési  

Konferencia 

300,-  0,-  300,-  

7292 35. Balatoni Ankét 6.000,-  4.500,-  1.500,-  

7293 Géptervezők  

Szemináriuma 

800,-  600,-  200,- 

7294 Gépgyártástechnológia 

Konferencia 

3.000,-  2.250,-  750,- 

7295 IFKA Tanulmány 1.000,-  750,-  250,- 

7296 Ipari Tanulmány 800,-  600,-  200,- 

 összesen: 11.900,-  8.700,-  3.200,-  

 

 

A GTE 2014. évi költségvetésének előirányzatai 

 

A GTE előirányzott működési költségkerete:   24.481,- EFt  

A GTE előirányzott működési költséghiánya:  -19.626,- EFt  

Az ehhez tartozó tervezett működési árbevétel:    4.856,- EFt  

 

A GTE 2014-i előirányzat fő számai: 

7.  táblázat 
2014 évi előirányzat Árbevétel: Kiadás: Eredmény: 

[EFt] [EFt] [EFt] 

2014. évi tevékenység 62.986,- 62.911,- 74,-    
Elhatárolás 2013-ról 5.000.- 1.000,- 4.000,- 

összesen: 67.986,- 63.911,- 4.074,- 

 

Az előirányzat az mutatókkal számol:  

 az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet:            17,5% 

 az előirányzott egyesületi általános költség:              21,25% 

 minden gazdálkodási tevékenységtől elvárt eredmény:  

                                                        +   7,5%=3,75+3,75%  

 költségvetési elvonás munkaszámonként:                 25 %  

 

A döntés elfogadásához a megelőző három évnek, az akkori 

aktuális közgyűlések által jóváhagyott, tervezett költségvetési 

előirányzatai, mint bázisadatok, ismerete nyújthatnak összeha-

sonlítási alapot. (lásd a 7. sz. táblázatot).  
Jól átható, hogy az Egyesület tervezett működési árbevételei 

évről évre, folyamatosan szűkülnek, az Egyesület működésére 

fordítható költségek évről évre egyre zsugorodnak, a költségvetés 

tervezésekor a működési fedezet hiányát rendszeresen korlátoz-

nunk szükséges. A célszerinti tevékenységek bevételei összessé-

gükben évről évre csökkennek, ezzel arányosan csökkennek a 

felhasználható költségek is. Az egyesületi eredmény bevételes 

tevékenységekkel összefüggő része évről-évre egyre kisebbre 

tervezhető. Az általános költségként felfogható egyesületi rezsi-

hozzájárulást évről évre jelentősen visszafogottan és összegében 

csökkenő színvonalon tudjuk betervezni. Az Egyesület tevékeny-

ségeiből származó összbevétel évről-évre csökkenő tendenciát 
mutat, a ténylegesen felhasznált egyesületi kiadások is ezt a 

tendenciát követik. Jól átható, hogy az Egyesület tervezett mű-

ködési  árbevételei  évről  évre,  folyamatosan  szűkülnek,  az  
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   8.   táblázat 
Tevékenységek Árbevétel 

[EFt] 
Költség 

[EFt] 
Eredmény 

[EFt] 

Munkaszámonként 2011  

terv 

2012  

terv 

2013. 

terv 
2014. 

terv 

2011 

terv 

2012 

terv 

2013. 

terv 
2014. 

terv 

2011 

terv 

2012 

terv 

2013. 

terv 
2013. 

terv 

Működési:             

1000 9.300 10.000 7.500 4.856 39.900 35.000 20.000 24.481 - 30.600 - 25.000 -12.500 -19.626 

Célszerinti:             

2000 5.000 2.500 0 2.200 3.750 1.875 0 1.650 1.250 625  0 550 

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

4000 30. 000 31.200 31.500 23.800 22.500 23.400 23.775 18.300 7.500 7.800 7.725 5.500 

5000 24.000 17.000 0 8.980 21.000 15.300 0 8.980 3.000 1.700 0 0 

7000 42.000 34.000 25.900 11.900 31.500 25.500 23.025 8.700 10.500 8.500 2.875 3.200 

8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes: 101.000 84.700 57.400 46.880 78.750 66.075 46.800 37.630 22.250 18.625 10.600 9.250 

9999 14.875 10.798 13.886 9.250 0 0 0 0 14.875 10.798 13.886 9.250 

Célsz. fedezet : 115.875 84.700 71.286 56.130 78.750 66.075 46.800 37.630 37.125 18.625 24.486 18.500 

Célszerinti össz: 125.175 94.700 78.786 60.986 118.650 101.075 66.800 62.111 6.525 -6.375 11.986 -  1.126 

Vállalkozási:             

6000 0 2.000 0 2.000 0 1.500 0 800 0 500 0 1.200 

Mindösszesen: 125.175 96.700 78.786 62.986 118.650 102.575 66.800 62.911 6.525 -5.875 11.986 74 

Visszaforgatott költség:  0  0 +  3.188 0 +1.916 0 -  3.188 0 -1.916 0 

Eredmény: 125.175 96.700 78.786 62.986 121.838 102.575 68.716 62.911 3.337 -5.875 10.070 74 

Elhatárolás: 0 7.890 18.171 5.000 0 61 4.280 1.000 0 7.828 13.891 4.000 

Költségvet. eredmény: 125.175 104.590 96.957 67.986 121.838 102.636 69.136 63.911 3.337 1.954 23.961 4.074 

Költségvetési hiány: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Egyesület működésére fordítható költségek évről évre zsugorodnak, 

a költségvetés tervezésekor a működési fedezet hiányát rendszere-

sen korlátoznunk szükséges. 

A célszerinti tevékenységek bevételei összességében évről 

évre csökkennek, ezzel arányosan csökkennek a felhasználható 

költségek is. Az egyesületi eredmény bevételes tevékenységekkel 

összefüggő része évről évre egyre kisebbre tervezhető. Az általános 

költségként felfogható egyesületi rezsi-hozzájárulást évről-évre 

csökkenő színvonalon tudjuk betervezni az ilyen jellegű tevékeny-

ség csökkenése miatt.  Az Egyesület tevékenységeiből származó 

összbevétel évről-évre csökkenő tendenciát mutat, a ténylegesen 

felhasznált egyesületi kiadások is ezt a tendenciát követik.  

A 9. táblázat szerint2014. évre előirányzott költségvetési ada-

tok jól harmonizálnak a 2013. gazdálkodási év tényadataival. Árbe-

vétel tekintetében az előirányzottnak csak 80,705 %-át értük el; 

költségeink tekintetében bevételarányosan 89,077%-on teljesítet-

tünk, eredmény tekintetében csak 40,516 %-át értük el az előirány-

zottnak. 

                9.  táblázat 
Tevékenységek Árbevétel 

[EFt] 
Költség 

[EFt] 
Eredmény 

[EFt] 

Munkaszámonként 2013. 

terv 

2013. 

tény 
2014. 

terv 

2013. 

terv 

2013. 

tény 
2014. 

terv 

2013. 

terv 

2013. 

tény 
2013. 

terv 

Működési:          

1000 7.500 4.359 4.856 20.000 16.817 24.481 -12.500 -12.458 -19.626 

Célszerinti:          

2000 0 10 2.200 0 0 1.650  0 10 550 

3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000 31.500 22.515 23.800 23.775 27.873 18.300 7.725 -5.358 5.500 

5000 0 5.541 8.980 0 0 8.980 0 5.541 0 

7000 25.900 21.474 11.900 23.025 14.802 8.700 2.875 6.672 3.200 

8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes: 57.400 49.530 46.880 46.800 42.675 37.630 10.600 6.865 9.250 

9999 13.886 9.683 9.250 0 0 0 13.886 9.683 9.250 

Célsz. fedezet : 71.286 59.213 56.130 46.800 42.675 37.630 24.486 16.548 18.500 

Célszerinti össz: 78.786 63.585 60.986 66.800 59.504 62.111 11.986 4.080 -  1.126 

Vállalkozási:          

6000 0 0 2.000 0 0 800 0 0 1.200 

Mindösszesen: 78.786 63.585 62.986 66.800 59.504 62.911 11.986 4.080 74 

Visszaforgatott költség:   0 +1.916  0 -1.916  0 

Eredmény: 78.786 63.585 62.986 68.716 59.504 62.911 10.070 4.080 74 

Elhatárolás 18.171  5.000 4.280  1.000 13.891  4.000 

Költségvet. eredmény: 96.957  67.986 69.136  63.911 23.961  4.074 

Költségvetési hiány: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

           Dr. Igaz Jenő  

           ügyvezető igazgató  
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BÚCSÚZUNK 

 

 

Dr. Rittinger János 
(1939-2013)

 

A gyászhír, a halál ténye mindig felkészületlenül, 

és tragikusan érint minden érző embert. A búcsú 

azért is nehéz, mert önkéntelenül életünk közös 

élményei, vagy az életrajzi jellegű könyv már elké-

szült oldalai jutnak eszembe. A személyes érzéseket 

féretéve a nekrológ további része koncentráljon Dr. 

Rittinger János gazadag életének tényszerű adataira!  

A debreceni Gépipari Technikumban (amely a 

Mechwart András nevet vette fel) érettségizett 1957-

ben, gépésztechnikusi oklevelet szerzett. Középisko-

lai tanulmányai során több szakmai és matematikai 

tanulmányi versenyen sikeresen vett részt. A Nehéz-

ipari Műszaki Egyetem (ma Miskolci Egyetem) 

Gépészmérnöki Karára 1957-ben felvételt nyert, 

Egyetemi tanulmányai során 1958–1961 között Népköztársasági 

ösztöndíjban részesült, majd 1961-től a diploma megszerzéséig a 

Vasipari Kutató Intézet társadalmi ösztöndíjasa lett Zorkóczy 

Béla professzor úr támogatásával. 1965-ben ugyancsak kitüntetés-

sel eredménnyel hegesztő szakmérnöki diplomát, 1967-ben sum-

ma cum laude minősítéssel egyetemi doktori címet, 1991-ben 

EUR-ING, 2000-ben EWE (European Welding Engineer), IWE 

(International Welding Engineer) diplomát szerzett. A roncsolás-

mentes anyagvizsgálat területén 2001 óta VT3, PT3, MT3, RT3 

minősítéssel rendelkezik. 

Munkái közül ki kell emelni néhány fontosabb témakört:  

A hegeszthetőség megfogalmazása (MSZ 4305:1965) és al-

kalmazása az acélok fejlesztésében, segédlet kidolgozása a he-

gesztési technológia meghatározásához a kötés repedésmentessé-

ge alapján (MSZ 6280, 1964–1971), acélkiválasztási rendszer 

kidolgozása nyomástartó berendezések rideg törésének elkerülé-

séhez (Fehérvári Attila évfolyamtársával, barátjával közösen, 

1970). Később ez MSZ 13802 szabványban jelent meg. 

A mikro-ötvözés hatékonyságának növelése acélok és he-

gesztési varratok esetén (Fehérvári Attilával közösen, 1970–

1975). Munkájuk eredményének elismeréseként vendég előadó 

meghívást kaptak az Union Carbide Corporation Metals Division-

tól a Micro Alloying ’75 konferenciára, Washingtonba. Nagy-

nyomású kőolaj és földgáz távvezetékek minősítése (ASME, API 

előírások szerint) és hegesztési technológiájuk (1970–1974). 

A törésmechanika bevezetése és gyakorlati alkalmazása terü-

letén hazánk meghatározó centrumát hozta létre Fehérvári Attilá-

val közösen (1972–1975). Későbbi jelentős munkája: „Szilárdsági 

ellenőrzések és ismétlődő vizsgálatok atomerőművi berendezések 

állapotának és becsült élettartamának meghatározása”, amelynek 

vezetője és több altémájának kidolgozója volt (1980-1985).  

Munkája részét képezte számos ipari káreset elemzése, ame-

lyek közül 1969. január 2.-án bekövetkezett répcelaki cseppfolyós 

szénsav tartály rideg törése volt a legsúlyosabb. Számára nagy 

öröm és megtisztelés volt, hogy a másodrendű vádlott, aki indoko-

latlanul két év és nyolc hónap börtönbüntetést kapott, felkérte 

visszaemlékezésében egy fejezet megírására.  

Életének fontos szakasza az 1987–2001 közötti időszak, 

amikor az MVM Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laborató-

riumának igazgatója. 

2001-ben nyugdíjba ment, még abban az évben vállalkozó-

ként létrehozta a RITTINGER ENGINEERING Szakértő és Ta 
nácsadó Vállalkozást. Fontosabb szakterületek: erőművi beren-

dezések káresetelemzése, maradó élettartamuk meghatározása, 
szénhidrogén ipari berendezések maradó élettartamának kockázat 

alapú becslése, káresetelemzések, szénhidrogén ipari berendezé-

sek gyártásának felügyelete, tanácsadás, oktatás, hegesztők minő-

sítése. 2002–2008 között részt vett a Paksi Atomerőmű élettartam 

hosszabbítási és teljesítmény növelési programjában. 

 

A mindennapos kutatói munka mellett fon-

tosnak tartotta a különböző szakmai szervezetek 

életében való részvételt, olykor magas tisztséget 

is betöltve. Így megalakulása óta (1969) tagja a 

Hegesztőminősítő Bizottságnak, illetve utód 

szervezetének, a Hegesztőminősítő Testületnek és 

az Anyagvizsgáló Minősítő Testület igazgatóságá-

nak. 1967 óta az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesületnek, 1968 óta pedig a Gépi-

pari Tudományos Egyesületnek. 

 Pályája során mindvégig szorosan kötődött a 

GTE-hez: 1980–1990 között a Hegesztési Szak-

osztály titkára, 1990–1993 között az Egyesület 

főtitkára, 1994–1995 között elnöke, 2002-től a 

Felügyelő Bizottság tagja, majd 2006-tól elnöke. 1997–2011-ig a 

Hegesztési Szakosztály elnöke, 2012-től a tiszteletbeli elnöke. 

Kimagasló egyesületi munkáját a kollégák megbecsülése és több 

egyesületi kitüntetés jelzi. 

1987 óta az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 

1989-től az American Welding Society tagja. 1970 óta a Nemzet-

közi Hegesztési Intézet (IIW) magyar delegátusa tisztségét látja el 

a IX, X, XI bizottságokban. 2001-óta a Magyar Mérnöki Kamara 

tagja. Megalakulása (1990) óta 2001-ig munkahelye, 2001-től 

pedig vállalkozása képviseletében tagja a Magyar Hegesztés-

technikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek. 

Szakmáját igen magas szinten művelte. Újabb és újabb prob-

lémák kimunkálásában, problémák megválaszolásában vett részt 

mélyreható ismereteit felhasználva azokat folytonosan bővítve. 

Kimagasló tevékenységét jelzik fontosabb kitüntetései: oklevél az 

Erzsébet híd újjáépítésében végzett munkáért (1964), Miniszteri 

Elismerő Oklevél (1971, 1978, 1982), nívódíj (OMBKE, 1971, 

1977, 1978, Fehérvári Attilával közösen), egyesületi érem (GTE, 

1973), Műszaki irodalmi díj (GTE, 1973, 1997), elismerő oklevél 

a szabványosítás területén végzett 10 éves munkáért (MSZH, 

1976), elismerő érem a szabványosítás területén végzett 15 éves 

munkáért (MSZH, 1982), VASKUT nívódíj első fokozata (1983, 

1986 Fehérvári Attilával közösen), Pattantyus Ábrahám Géza díj 

(GTE 1987), Zorkóczy Béla emlékérem (GTE, 1992), MTESZ díj 

(1994), Egyesületi aranyérem (GTE, 1995), Eötvös Lóránt díj 

(1995), Pro Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés (2000), IIW-

ben végzett munkáért elismerő oklevél (2006), Sóltz Vilmos díj 

(2006), Bánki Donát díj (GTE, 2010), MAROVISZ-Díj (2013), 

Terplán Zénó Díj (GTE, 2013), tiszteletbeli polgár cím (Óbudai 

Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 

Kar, 2010).  
Kedves János! Sajnos nincs mit tenni, el kell fogadni az élet 

természetes velejáróját, a halált is! Tesszük ezt mindnyájan, akik 

kapcsolódtunk életed eseményeihez, történéséihez, akik tisztelnek, 

becsülnek és elismernek, akik megismerhettek téged, az embert, 

akik szakmai kapcsolatba kerülhettek veled, akik életed egy-egy 

meghatározó szakaszában melletted, veled lehettek a földi léted 

27189 napjának, szíved 2,4 milliárd dobbanásának valamelyik-

ében.  

A sok-sok barátod nevében búcsúzik tőled Páczelt István, az 

évfolyamtárs, akivel kora gyermekkortól kapcsolatban voltál, 

Fehérvári Attila, a munkatárs, évfolyamtárs, akivel életed szakmai 

tevékenysége kibogozhatatlanul összeforrt, Tóth László, a barátok 

egyike, aki sokat köszönhet az idősebb szakembernek. 

Te már beköltöztél a halhatatlanok, az örökéletűek hazájába. 

Nyugodj békében! 

Tóth László 

egyetemi tanár 
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