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A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
XLIX. KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSÉT 

2017. ÁPRILIS 29-ÉN 10:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA 
ÚJ SZÉKHÁZÁBAN 

BUDAPEST XIV. KERÜLET CZOBOR UTCA 68-BAN
 

MEGHÍVÓ 
A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

XLIX. KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSÉRE 
 

A GTE Országos Elnöksége 2017. február 16-án megtartott ülé-
sén az Alapszabály IV (14) pontja alapján úgy határozott, hogy 

  
a GTE 2017. évi XLIX. rendes Küldöttközgyűlését 

2017. április 29-én (szombat) 10:00 órára 
  

hívja össze a Gépipari Tudományos Egyesület új székházába, 
 

 Budapest XIV. ker. Czobor u. 68. 1. emeleti termébe, 
 

a mellékelt napirenddel. 
Az OE felhatalmazása alapján, az Egyesület Elnöke tisztelettel 

meghívja az Egyesület valamennyi tagját, a küldötteket, a kitünte-
tésre felterjesztett kollégákat és hozzátartozóikat, valamint a jogi tag 
vállalatok képviselőit a GTE XLIX. Küldöttközgyűlésére. 

Amennyiben 2017.04.29. napján a 10:00 órára összehívott Kül-
döttközgyűlésen a szavazásra jogosultak kevesebb, mint 50%-a 
jelenne meg a meghirdetett időpontban, 10:00 órakor, a GTE meg-
ismételt XLIX. Küldöttközgy űlését a hatályos Alapszabályunk IV 
(16) d) pontja szerint változatlan napirenddel ismételten összehív-
ja az Országos Elnökség 

ugyanazon a napon, 2017.04.29. napján 10:30 órára, 
azonos helyszínnel. Az ismételten összehívott Küldöttközgyűlés az 
Alapszabály IV (16) d) pontja értelmében a megjelent szavazásra 
jogosultak számától függetlenül döntésképes, azonban az előzetesen 
meghirdetett napirenden kívül új napirend nem tárgyalható. 

A megismételt közgyűlés azonos napra történő összehívását az-
zal indokoljuk, hogy az Egyesület legfelső döntéshozó szerve a 
Küldöttközgyűlés, amelyen a Tagság által választott küldöttek 
vesznek részt, és bármely küldött akadályoztatása esetén az őt 
delegáló szervezeti egységnek lehetősége van helyettesítő személy 
küldésére. Az eljárás a „Mandátum igazoló lapon” feltüntetett 
módon hajtható végre.   

A GTE Küldöttközgyűlésére valamennyi szavazati és tanácsko-
zási joggal rendelkező kedves tagtársunkat ismételten szeretettel 
meghívunk és megjelenésükre a meghozandó döntések fontossága 
miatt feltétlenül számítunk. 

A Küldöttközgyűlés köznyilvános, részvételi díj mentes, de - a 
mandátummal rendelkező küldötteken túl - regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni 2017. április 21-ig a  GTE Titkárságán lehet. (1147 
Budapest, Czobor u. 68.,  levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433, telefon: 
06-1-202-0656, faxon: 06-1-202-0252, de legkedvezőbben e-mail-
ben, cím mail@gteportal.eu.) 

Budapest, 2017. március 08. 
Dr. Takács János 
         elnök 

 

A GTE XLIX. KÖZGY ŰLÉSÉNEK NAPIRENDJE 
 

Regisztrálás     09.30-10.00 
       
Üdvözlések, a Közgyűlés megnyitása  10:00-10:05 
 Dr. Takács János, a GTE elnöke 
 
Szakmai előadás. Cím egyeztetés alatt  10:05-10:30 
 Lepsényi István államtitkár,  

Nemzeti Gazdasági Minisztérium 
 
A Küldöttközgyűlés hivatalos részének megnyitása 10:30-10:35 
 Dr. Takács János, a GTE elnöke 
A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése  10:35-10:40 

Sióréti Csaba, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke 
A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 10:40-10:45 
Az előzetesen meghirdetett napirend elfogadása 10:45-10:55 
 
Szünet     10:55-11:15 
 
Beszámolók     11:15-12:45 
  
Beszámoló a GTE 2016. évi tevékenységéről és 
helyzetéről     11:15-11:40 
 Dr. Takács János, elnök 
Beszámoló az Egyesület 2016. évi társadalmi 
tevékenységéről    11:40-12:05 
 Dr. Borbás Lajos, főtitkár 
Számviteli beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról 12:05-12:25 
 Dr. Igaz Jenő, ügyvezető igazgató 
A 2016. évi mérlegbeszámoló és eredménykimutatás 
könyvvizsgálói hitelesítése   12:25-12:45 
 Baracska László, könyvvizsgáló 
A GTE 2017. évi költségvetési előirányzata  12:45-13:00 
 Dr. Igaz Jenő, ügyvezető igazgató 
A GTE 2016. évi közhasznúsági jelentése  13:00-13:15 
 Dr. Takács János, elnök 
A Felügyelő Bizottság (FEB) beszámolója  13.15-13:30 
 Wein Ádám, FEB elnök 
Az Etikai Bizottság (EB) beszámolója  13:30-13:45 
 Dr. Bánky Tamás, EB elnök 
 
Szünet (büfé, üdítő, kávé)   13:45-14:15

  
Hozzászólások    14:15-14:30 
Szavazás a beszámolók elfogadásáról  14:30-14:45 
 Bárdos Zoltánné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
Egyesületi kitüntetések átadása   14:45-15:45 
 Dr. Takács János elnök és Dr. Borbás Lajos főtitkár 
Zárszó     15:45-15:50 
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A GTE Alapszabálya IV. fejezet (19) bekezdése szerint „… 
minden … szervezet választhat egy küldöttet a Közgyűlésre. Azok 
a szervezetek, amelyek taglétszáma a Közgyűlést megelőző év 
december 31-én  meghaladja  
-    a 30 főt, további egy küldöttet, tehát összesen 2, 
- … minden további 30 főnél újabb 1-1 küldöttet…  delegálhat.” 

A MVB, figyelembe véve az egyes szervezetek 2016. decem-
ber 31-i létszámát és a küldöttválasztó közgyűléseik jegyzőköny-
vét, az alábbi küldöttek mandátumát igazolja:  

Szakosztályok:  
Anyagmozgatási   25-1  Dr. Kása László 
Anyagvizsgáló  24-1  Dr. Borbás Lajos 
Áramlástechnika  14-1  Dr. Hős Csaba 
Élelmiszer-és hűtőgép  17-1                 Dr. Csury István 
Energia-és vegyipari gép 10-1  ifj. Mátyás László 
Építőgép    13-1  Dr. Berta János 
Forgácsolás     2-1  nincs küldött 
Gépjármű   96-4   Gerő Dezső, Dr. Kosaras Csaba 
     Szatmári Éva, Dr.Vincze-Pap Sándor 
Gördülőanyag  29-1  Dr. Zobory István 
Gyártási rendszerek 84-3                           Dr. Mátyási Gyula,                                                                     

             Dr. Mikó Balázs, Valenta László 
Hajó-és úszómunkagép   3-0  nincs küldött 
Háztartási gépek  49-2    Szikra István, Konkoly Szabolcs 
Hegesztési   41-2     Kristóf Csaba, Szunyogh László 
Hidraulika – pneumatika   3-0  nincs küldött 
Hőkezelő   17-1  Dr. Tóth Tamás 
Ipargazdaság    8-1  Dr. Kisfalvi Tibor 
Karbantartás    9-1  Kalincsák Zoltán 
Képlékenyalakítás    9-1  Dr. Danyi József 
Konstrukciós   16-1  Weszely István 
Korróziós   24-1  Ostorházi Miklós 
Mechatronika   2-0  nincs küldött 
Mezőgép   21-1               Dr. Kerényi György 
Műanyag   32-2             Dr. Macskási Levente 
Repülőgép     9-1  Gáti Balázs 
Tribológia     5-0  nincs küldött 
Tűzvédelmi  15-1  Vida Ferenc 

Klubok: 
Ipari Minőségügyi Klub   7-1  Tóth Tihamér 
Tisztítástechnológia    3-1  Drabek Ferenc 
Szabvány Klub   1-1         Dr. Bárdos Zoltánné 

Fórumok: 
Senior    2-1  Hanyecz Imre 
Ifjúsági                36-2    Dr. Lázár-Fülep Tímea 
Jogi tagvállalati vezetők       25-2  nincs küldött 

Területi Szervezetek: 
Baja   14-1  Balogh Miklós              
Baranya     3-0  nincs küldött 
Borsod   32-2            Dr.Siménfalvi Zoltán 
Békés   47-2    Dr. Simon Sándor, Együd Imre  
Cegléd     4-0   nincs küldött 
Csepel   43-2  Szomi Iván 
Eger   15-1  Bolyki Ferenc    
Esztergom     3-0  nincs küldött 
Győr   42-2 Stasztny Péter, Tóth István 
Hajdú-Bihar               105-4 Lesnyák Miklós, Nagy Károly 
                Dr. Lőrincz Béla, Gerő Tibor, Cséti Imre    
Hódmezővásárhely    0-0   nincs küldött 
Jászberény     4-0   nincs küldött 
Kecskemét    7-0   nincs küldött 
MOL Százhalombatta  25-1  Kurucz Botond 
Sopron   10-1  Dr. Czupy Imre 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18-1  Nagy Sándor 
Tatabánya     3-0  nincs küldött 
Tolna megye  18-1  Fáncsy István 
Veszprém     2-0  nincs küldött 
Zalaegerszeg    2-0  nincs küldött 

 
A szavazati jogú küldötteken túl minden Tagtársunkat várjuk, 

akik – a meghívóval összhangban - regisztrációt követően tanács-
kozási joggal részt vehetnek a Küldöttközgyűlésen.  

 
Budapest, 2017. március 21. 
      Sióréti Csaba 
         MVB elnök 

 
 

 

Az elmúlt évben több olyan tagtársunkat veszítettük el, akik szakmai életpályájukkal és az Egyesülethez való kötődésükkel méltán érdemelték ki elismeré-
sünket. Ezúton fejezzük ki együttérzésünket hozzátartozóik és a velük kapcsolatban álló szervezetek felé. 
 
Dr. Bognár Zoltán  Ipargazdasági Szakosztály, 

Szenior Fórum 
Deme Sándor            Hajdú – Bihar megyei Szervezet 
Felvidéki Gyula   Ipari Minőségügyi Klub 
Fülöp Béla   Háztartási Gépek Szakosztály 
Hajdany Vince  Anyagmozgatási Szakosztály 
Dr. Ilosvai Lajos  Gépjármű Szakosztály 
Kiss Géza   Hidraulika - Pneumatika Szakosztály 
Dr. Kovács Mihály  Hegesztési Szakosztály 
Lődy András  Békés megyei Szervezet 
 
 
 
 
Bánkuti László  Hajdú-Bihar megyei Szervezet 
Béres Gábor  Kecskeméti Szervezet 
Birta István   Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Csonka László  Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Dobos Zoltán  Gépjármű Szakosztály 
Erdei Dániel  Bajai Szervezet 
Gyulai Tünde  Hajdú-Bihar megyei Szervezet 
Hodák Dávid Zoltán  Gépjármű Szakosztály 
Horváth Attila László  Soproni Szervezet 
Jakab Norbert  Gépjármű Szakosztály 
Juhász József  Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Kinszki  Gábor  Gépjármű Szakosztály 
Kis Dávid István  Kecskeméti Szervezet 
Kovács Dávid  Gépjármű Szakosztály 
Kun Lajos Alpár   Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Kurucz Judit   Hajdú- Bihar megyei Szervezet 

Dr. Merényi Miklós  Korróziós Szakosztály 
Mezei Szilárd  Gépjármű Szakosztály 
Orosz Endre  Karbantartási Szakosztály 
Skultéti György  Anyagmozgatási Szakosztály 
Szánkovits József  Soproni Szervezet 
Tóth Sándor  Hajdú – Bihar megyei Szervezet 
Varga Oszkár  Hegesztési Szakosztály 
Veres József  Hajdú – Bihar megyei Szervezet 
Dr. Paller Gáspár  Korróziós Szakosztály 

Emléküket megőrizzük. 
 
 
 

Dr. Lakatos István  Gépjármű Szakosztály 
Dr. Lukács Pál   Gépjármű Szakosztály 
Molnár Sándor  Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Pap József  Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Savanyó Bálint  Gépjármű Szakosztály 
Schiffrich Károly   Tolna megyei Szervezet 
Simon Béla  Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Stán Patrik  Gépjármű Szakosztály 
Szabó István  Bajai Szervezet 
Szabó Róbert  Bajai Szervezet 
Szabó Tamás  Hajdú-Bihar megyei Szervezet 
Dr. Szalay Zsolt   Gépjármű Szakosztály 
Szatmári István  Hajdú-Bihar megyei Szervezet 
Szegő Marianna  Hajdú- Bihar megyei Szervezet 
Dr. Weltsch Zoltán   Kecskeméti Szervezet 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

TAGTÁRSAINK, AKIKET ELVESZTETTÜNK 2016 -BAN 

KÖSZÖNTJÜK 2016-BAN FELVETT ÚJ EGYESÜLETI TAGJAINKA T 
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A GTE  KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSI BESZÁMOLÓJA  A  2016. ÉVR ŐL 

 
 

Tisztelt Tagtársaink és Küldötteink, kedves Meghívottak! 
 

A GTE 2016-os működését az új székházunkba költözés és a 
használhatósági feltételek kialakításának öröme határozta meg. 
Ugyanakkor a piaci körülmények továbbra is nehezítették mun-
kánkat és a személyes akadályoztatások sora rontotta a folyamatos 
munka feltételeit. A szokásosnál sokkal több jogi, gazdálkodási 
munka és a működési feltételek biztonságát zavaró esemény (kon-
ferenciák átütemezése stb.) mellett az előző évekhez hasonló, 
2015-höz képest kevéssel megnövekedett forgalom mellett, de 
végül is eredményes évet zártunk, annak is köszönhetően, hogy a 
közhasznú támogatás lehetőségével élve tartós szerződéssel támo-
gatók segítették munkánkat, valamint több rendezvényünk jelentős 
érdeklődést váltott ki, ami eredményeinket javította. Köszönet a 
támogatóknak és a szervezők aktivitásának.  

Az éves gazdálkodást havi szigorú feszességű ellenőrzés mel-
lett folytattuk és tovább stabilizáltuk. A gazdálkodás ilyen előtérbe 
állítása nem cél, de a szakmai működés a gazdasági stabilitás 
nélkül a mai társadalmi, jogi szabályozási körülmények között nem 
valósítható meg. A szakmai és a gazdálkodási munka irányítása a 
vezetőség feladata. Az önállóság mellett a gazdálkodási felelősség 
koordinálására, a törvényeknek való megfelelésre kiemelt figyel-
met fordítottunk. 
 
Az országos testületek munkája 

 
Az országos vezető testületek munkája, valamint tevékenységé-

nek jellege alkalmazkodott a feladatokhoz. A stratégiai feladatok 
mellett az operatív intéznivalók is komplikálták teendőinket. Szer-
vezeteink aktivitásában az egyenlőtlenségek nem csökkentek, 
ennek megfelelően a tagság fejlesztése is erős eltéréseket mutatott.  

Az Országos Elnökség tagjainak a Tagság aktivitásának fenn-
tartása, növelése érdekében kifejtett tevékenysége 2016-ban nem 
változott az előző évhez viszonyítva. Egyesületünk taglétszáma 
alig változott, bár valamennyi OE ülésünk alkalmából új tagokat 
vettünk fel, akiket ezúton is üdvözlünk sorainkban. 

Mint az a tagjaink és a Küldöttközgyűlés résztvevői számára is 
közismert, a demokratikusan megválasztott vezető testületek be-
számolási kötelezettségét törvényi előírások és az Alapszabály 
szabályozzák. Az Egyesület közhasznú státusa erősíti e kötelezett-
séget, ezért az eredmények értékelése, a felvetődő kérdések megvi-
tatása és a szükséges határozatok meghozatala a Küldöttközgyűlés 
fő feladata.  

A GTE Országos Elnöksége (OE) a 2016-os esztendőben 
többségében havonta, rendszerint az eredeti időben is határozatké-
pesen ülésezett. Az OE tagjai munkájukat továbbra is szakmai 
munkamegosztás alapján, valamint lehetséges időkereteik szerint 
látták el. Több OE tag valamennyi ülésen részt vett, de volt olyan 
OE tag is, aki többször nem jelent meg üléseinken. Ennek a részvé-
teli aktivitásnak természetesen hatása volt szervezetünk munkájára, 
eredményeire is. A vezető testületek munkájáról, a fontosabb 
egyesületi eseményekről a honlapunkon keresztül viszonylag 
gyorsan szerezhetnek információt tagjaink. (Egyszerűen a számí-
tógép „GOOGLE” keresőjébe beírva a „GTE” betűkombinációt, 
első helyen az egyesületi honlap ugrik elő.) Akik ezt nem érik el, 
azok érdekében, de a nyomda és postaköltségek csökkentése miatt, 
a közgyűlési Gépiparban számolunk be éves munkánkról.  
 
Új székhelyre költözés 

 
A 2016-os évben az Országos Elnökségnek és személy szerint 

a vezetők egy részének (főként Igaz, Cséti, Borbás, Voith, Bánky, 
Wein, Takács stb.) munkáját erősen lekötötte az Egyesületi szék-
hely cseréjének előkészítése és lebonyolítása adminisztratív, jogi, 
pénzügyi stb. vonatkozásban. A csere kapcsán szükségessé vált 
iratrendezés,  selejtezés, a költözés előkészítése sok nem szokvá-
nyos feladatot adott. Ebbe a munkába is aktívan bekapcsolódtak  

 
 
a GTE munkatársai (Jenő, Márti; Orsi; Gabi és segítőik, jogi kép-
viselőnk, független könyvvizsgálónk, informatikusunk). Ők a 
cserével járó jogi, pénzügyi és adminisztratív munkán túl a selejte-
zés, csomagolás, a hulladékmentesítés területén, majd az anyaga-
ink új székházba szállításában, a be- és ki- csomagolásban, iratren-
dezésben, a munkakörülmények fizikai kialakításában, a takarítás-
ban, hálózatépítésben stb. nagy részt vállaltak, és mellette a napi 
ügyeket folyamatosan, a lehető legkevesebb zökkenővel igyekez-
tek ellátni. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segítette ezt az 
akciót (ahogy Igaz Jenő írta: az „Új honfoglalást”) megvalósítani!  

Az új székház adottságai, elhelyezkedése, közlekedési, parko-
lási lehetőségei, épített szerkezete, a helyiségek méretei a GTE 
további munkájához jó feltételeket biztosítanak. A ház körüli utcák 
kialakítása olyan, hogy a gépkocsival érkezőknek parkolási lehető-
séget biztosítanak. A vasúti közlekedési csatlakozások döntő több-
sége egy buszjárattal (5-ös) elérhető. A buszmegálló és villamos-
megálló (62; 69) is kb. 200 m-en belül van Zuglóban, az Erzsébet 
királyné út és a Rákos patak sarkon, a „Rákos patak” megállóban.  

Az épületen belül a rendezvények tartását segíti az első emele-
ten a kb. 50 főt befogadó konferenciaterem és a kb. 20 főt befoga-
dó ülésterem a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. A második 
emeleten is van egy kb. 20 fős ülés-, vagy oktatóterem, valamint az 
egyesület titkársága a tagnyilvántartással, pénzüggyel, rendezvény-
szervezéssel és a kiszolgáló háttérrel. 

A földszinti helyiségeket jelenleg átmeneti raktárként használ-
juk, de ezek jobb kihasználását is rövidesen megoldjuk. A ház 
körüli kertben akár kerti rendezvények is tarthatók. Ehhez az alap-
feltételek adottak, de még további ráfordításokkal javítani kell a 
komfortot, ha az ilyen jellegű klub-életre is lesz igény. 

A GTE az előzőekben vázolt adottságok miatt kedvező lehető-
ségnek tartotta, ha a szinte használhatatlan infrastruktúrájú Fő utcai 
tulajdonrészt egy működőképességet biztosító székházra cserélje, 
annak ellenére, hogy a régi telephely a városközpontban volt és a 
rendelkezésre álló terület is nagyobb méretű volt. A MTESZ fel-
számolási folyamatában az egyes ingatlanok értékesítése nehézke-
sen haladt. Az ingatlanok felbecsült értékének megfelelő árú érté-
kesítése nagyon nehéz, amennyiben viszont a becsérték alatt kerül 
eladásra a Fő utcai ingatlan, a GTE nem lehetett biztos abban, 
hogy a MTESZ által szerződésben elfogadott, és bírósági ítélettel 
megerősített árat megkaphatjuk-e tulajdoni hányadunkért.  

A csereszerződéshez beszereztük a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. (MNV Zrt.) hozzájárulását, valamint a felszámoló 
biztos földhivatali bejegyzési törlését. A csere a jogászokkal 
egyeztetett és aláírt szerződéssel jött létre, az értékkülönbözet 
részünkre történő átutalását rögzítve. A földhivatali bejegyzés a 
dokumentumok alapján megtörtént, az MNV Zrt. 2020-ig beje-
gyezte az elidegenítési tilalmat az új székházra. 

Az új székház viszonylag kevés átalakítással számunkra elfo-
gadható működési feltételeket biztosít. Az átalakítás miatt szüksé-
ges bontási, átépítési feladatokat a szoros kiköltözési határidő miatt 
csak fokozott aktivitással, esetenként hétvégi munkával és sok 
külső segítő partner bevonásával lehetett megoldani úgy, hogy a 
takarékos gazdálkodás érdekeit se sértsük meg. Mindezt úgy tud-
tuk elvégezni, hogy a munkák dandárjának szinte a közepére esett 
a nyári szabadság és az őszi tanévkezdés ideje. Sok olyan részlet 
várt megoldásra, mint a korábbi szolgáltatási (villany, gáz, hulla-
dékszállítás, víz- szennyvíz, biztosítás stb.) szerződések lemondá-
sa, az újak megkötése, az új székházban a helyiségek berendezése 
úgy, hogy az Egyesület társadalmi életének feltételeit biztosítsuk.  
 
A pénzügyi stabilitás biztosítása 
 
A költözéssel járó kiadások mellett továbbra is fontosnak tartottuk 
a GTE pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az Egyesület jelenét 
meghatározó generáció megbecsülése mellett, a fiatalításra is 
próbáltunk koncentrálni azon túl, hogy a működési, technikai 
feltételek folyamatos biztosítása, a pénzügyi stabilitás megtartása   
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az előző évekhez képest nagyobb erőfeszítéseket követelt. Kap-
csolatainkban a következetességre törekedtünk, mindemellett 
aktivitásunk növelésére is lehetőségünk volt néhány területen. Az 
Egyesület gazdasági hátterének megteremtése a jövőben is nagy 
figyelmet, ráfordítást, még összehangoltabb munkát követel meg 
mindannyiunk részéről. 
 
Az egyesületi munka fejlesztése   
 

Az egyesületi munka fejlesztése szakterületenként és földraj-
zi eloszlásban is erős eltéréseket mutatott. Úgy érzékeljük, ez 
nagymértékben függ az egyes vezetők okos tettrekészségétől és a 
tagság igényeitől, aktivitásától. A jó példaként a Gépjármű, a 
Konstrukciós, a Gyártási rendszerek, a Háztartási gép, a Mező-
gépipari szakosztály sorolható, míg a területi szervezetek közül a 
százhalombattai, békéscsabai, debreceni, győri, jászberényi, 
soproni, csepeli, egri szervezet mutatott nagyobb aktivitást. A 
szenior klub, a szabványügyi és a minőségügyi klub is fenntartot-
ta működését. A szabványügyi testületben különböző szakterüle-
tekre delegált egyesületi tagjaink dolgoznak. Ugyanakkor a 
különféle hazai és nemzetközi szervezetekbe delegált képviselő-
ink saját munkájuk során gyakran elfelejtik a GTE képviseletét, 
ami lehetővé tette munkájukat, megteremtette kapcsolati rendsze-
rük kiépítését, működtetését. 

A GTE tevékenységéről több beszámoló született az AU-
TOPRO internetes oldalain, részt vettünk a HUNGEXPO két 
szakmai kiállításán, az Ipar Napjain a Nagydíjak zsűrijében, 
valamint az Automotive Hungary és a Formula Student Hungary 
hallgatói verseny zsűrijében.  

Mindezek a kezdeményezések szinte kizárólag az Egyesület 
OE tagjaihoz voltak köthetők, amely tény különös súllyal vetítet-
te elénk az Egyesület korábban sikeresen működő szakmai szer-
vezetei munkájában bekövetkezett negatív változásokat és meg-
követeli az okok feltárását. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Kormány IRINYI terve 
keretében elindította az „IPAR 4.0” platformot az MTA SZTA-
KI koordinálásával, amelyet a GTE ManuFuture HU programja 
is megalapozott. A GTE alapító tag az Ipar 4.0 platformban.  

A szakmai szervezeteinktől, elnökségünk tagjaitól, könyv-
vizsgálónktól érkezett információk alapján egyértelművé vált, 
hogy változtatnunk kell a működési feltételek meghatározó sza-
bályzási rendszerünkön annak egyszerűsítése irányában, tagsá-
gunk aktivitásának növelése érdekében. Segíteni kell a kis lét-
számú szervezetek mobilitását, fokozni kell a tagdíjfizetési fe-
gyelmet, segíteni kell szervezetektől jövő azon kezdeményezése-
ket, amelyek az Egyesület érdekeinek maradéktalan érvényesíté-
se mellett a gazdasági működés egyszerűsítése irányában mutat-
nak. 

 
Szaklapok, honlap 

 
A GÉPIPAR az Egyesület és tagjai közti kapcsolattartás leg-

fontosabb eszköze volt, ami - a címlista pontosságától függően – 
minden GTE taghoz és jogi tag vállalathoz eljutott.  

A nyomtatott GÉPIPAR korlátozott megjelenése miatt az ed-
dig ott közzétett aktuális hírek, információk közreadására is 
szolgáló, elektronikus formában megjelenő és a honlapról min-
denki számára letölthető lap, az e-GÉPIPAR lesz. 

A GTE honlapja nagy változáson ment keresztül, ami a szer-
vezeti híreket illeti. Ahhoz azonban, hogy a meghirdetett célokat 
elérjük, további lépéseket kell tenni. Számláló hiányában nem 
tudjuk pontosan, hányan nyitják meg az oldalt, de feltételezzük, 
hogy növelni kell a honlap látogatottságát (~290 regisztrált láto-
gató). Naprakésznek kell lenni, beleértve a szakosztályok és 
területi szervezetek saját oldalait is. Sajnos ezzel a szakosztályok 
és a területi szervezetek nem törődtek, legtöbb oldalt a feltöltés 
óta nem frissítették, pedig ez az ő felelősségük és megvan hozzá 
a jogosultság. Fel kell tölteni olyan anyagokat (hírek, események, 

rendezvények stb.), amelyek növelik a honlap olvasottságát mind 
az ipari szakemberek, mind a fiatalok körében. Biztosítani kell a 
kapcsolódást a jogi tag vállalatok honlapjához és azokhoz az 
oldalakhoz, amelyek számunkra érdekes híreket, műszaki infor-
mációt tartalmaznak. Célszerű itt is időben meghirdetni a rendez-
vényeket, így tájékoztatva minden egyesületi tagot és érdeklődőt, 
növelve a rendezvények látogatottságát.  

A GÉP folyóirat a gépipar területén született kutatási-
fejlesztési eredményekről tájékoztatja olvasótáborát. Vesza József 
felelős szerkesztő időt, energiát, utazást nem kímélve dolgozik a 
Gép megjelentetése érdekében. Köszönjük a főszerkesztő és a 
szerkesztőség munkáját. Munkájukkal lehetőséget teremtenek a 
szakmai konferenciák, az egyetemeken folyó kutatások eredmé-
nyeinek közzétételére, doktori iskolák tevékenységének bemuta-
tására. A lap megjelenésén dolgozó kollégák ellenszolgáltatás 
nélkül, szakmaszeretetből és szakmai elhivatottságból végzik 
munkájukat a GTE vezetésének erkölcsi támogatásával.  

A GépGyártás szaklapunk egy alkalommal jelent meg dupla 
célszám formájában, amelyre az EDUTUS Főiskola egy tavalyi 
évben lezárt projektje teremtette meg az anyagi feltételeket. A 
megjelent célszám a Gyártási Rendszerek Szakosztály 2015-ös 
szakmai rendezvényének válogatott előadásit, valamint az EDU-
TUS Főiskola pályázati anyagának szakmai beszámolóját tartal-
mazta. A szaklap célszám formájában történő megjelentetését 
2017-ben folytatjuk az Ipar 4.0 platform munkájának bemutatá-
sával. 

 
A GTE és a MTESZ „fa” kapcsolata 

 
 A MTESZ ellen felszámolási eljárás (fa) indult 2013. szept-

ember 2-tól. Az első kijelölt felszámolót 2013. nov. 5-én kor-
mányrendelettel felmentették, a MTESZ-t kiemelt gazdasági 
jelentőségű szervezetnek minősítve. A jogutód nélküli felszámo-
lására a Reorganizációs Nonprofit Kft-t jelölték ki, ahol Veres 
Bocskai Katalint bízták meg a felszámolás lebonyolításával. A 
felszámolási eljárásban a hitelezői választmány vezetését a GTE 
képviseletében Takács János látja el. A felszámolóval a kapcso-
lattartás így közvetlenebb, a MTESZ tulajdonú ingatlanok értéke-
sítése azonban nehezen halad. 

A felszámolásban a GTE közel 220MFt. hitelezői követelést 
terjesztett elő (amit a Törvényszék is megítélt), aminek azonban a 
teljesíthetősége egyelőre bizonytalan, mivel az értékesíthető 
vagyon valószínűleg nem fogja fedezni a MTESZ-szel szembeni 
hitelezői igényeket. 

A GTE jogerős, ítélettel megerősített szerződéssel rendelke-
zett ingatlanrészünk MTESZ-nek történő eladása tárgyában, így a 
felszámoló a hitelezői besorolásunkat előbbre sorolta, miszerint 
átadjuk az ingatlant 160MFt-ért, amennyiben ez az összeg a 
bankszámlánkra megérkezik. Mivel ez nem teljesült, az egyesület 
tulajdonjoga a birtokolt részben a cseréig megmaradt. 

A Fő utca 68. kapcsán még további bírósági eljárásokban kel-
lett részt vennünk. Az egyikben a társasházzá alakulás a tárgy, 
ahol az elsőfokú eljárásban döntés született, amit azonban a perbe 
vont magánhitelezők megtámadtak. A másik eljárásban az MNV 
Zrt. a MTESZ-től perelte volna vissza a juttatott ingatlant azzal 
az indokkal, hogy azt nem az eredeti célnak megfelelően használ-
ta. Ebben az ügyben az elsőfokú döntés a MTESZ „fa”-nak adott 
igazat. A felperes megfellebbezte az elsőfokú döntést, az eljáró 
Fővárosi Törvényszék azonban másodfokon helyben hagyta az 
első fokon hozott döntést, ami így jogerőre is emelkedett. A 
felperes felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, ahol a 
keresetét elutasították. Ezek után a Fő utcai ház meghirdetése a 
felszámolónak lehetővé vált (forgalmi értékének becslését két 
cég is elkészítette) az értékbecslési áron. A számítógépes pályá-
zati meghirdetés időtartama, valamint várható bevételének nagy-
sága kockázatossá tette, hogy az Egyesület belátható rövid időn 
belül hozzájuthat-e a követeléséhez, vagy nem történik érdemi 
előrelépés,  legrosszabb  esetben  pedig  továbbra  is  lehetetlen  
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feltételek mellett kellett volna maradnunk a házban. Végül az 
ingatlancsere tette lehetővé a kedvezőbb működési feltételeink 
kialakítását. 
 
Taglétszámunk alakulása 
 

A GTE rendes és regisztrált taglétszáma az előző évben eny-
he mértékben tovább csökkent. Bár több év óta először az újon-
nan felvett tagok száma jóval meghaladta elhunyt tagtársaink 
számát, ez sem tudta kompenzálni az egyéb lemorzsolódást.  
Ugyanakkor a közvetlen GTE aktivitását továbbra is igénybe 
vevők köre 3-5000 főre becsülhető. (Ez a GTE által szervezett 
események, rendezvények résztvevőinek, valamint a szaklapjaink 
által elért érdeklődőknek a becsült száma.) 

Taglétszámunk vesztése kapcsán idén is szembe kell néznünk 
Egyesületünk korfájából adódóan azzal a szomorú ténnyel, hogy 
jelentős személyiségektől kellett örök búcsút vennünk az elmúlt 
esztendőben. Elkötelezett, nagytiszteletű, érzelmileg mindvégig 
GTE-hez kötődő barátaink távoztak sorainkból. Elhunyt tagtár-
sainktól a 2. oldalon búcsúzunk. 

Más oldalról erőfeszítéseket teszünk a fiatalítás és a belépő 
fiatalok megtartása érdekében. Ezt a célt szolgálja a hallgatók 
számára kiírt versenyek már említett támogatása. Az Egyesület 
2016-ban megállapodást kötött az X-Meditor Kft-vel a Formula 
Student Hungary (FSH) verseny és a hazai csapatok támogatásá-
ra. Ez a megállapodás a Gépjármű szakosztályra ró feladatokat, 
más oldalról viszont lehetőséget biztosít az Egyesület és a fiata-
lok közötti közvetlen kapcsolat megteremtésére. Ez a modell 
kiterjeszthető lesz más versenyformákra és ipari területekre is. 
 
Tervezhető, önfenntartó gazdálkodásra van szükségünk 

 
A szervezeteink jelentős részének gazdálkodási tervszerűsége 

továbbra is elmarad várakozásainktól. Ezen a területen jelentős 
áttörésre volna szükség annak érdekében, hogy költségvetésünk 
tervadatok alapján legyen elkészíthető a jövőben. A GTE gaz-
dálkodásának záloga a megfelelő színvonalú rendezvényekhez 
és tanfolyamokhoz kötődő un. „bevételes” egyesületi tevékeny-
ségek végzése. Amennyiben ezen a téren nem következik be 
kedvező változás, és szervezeteink nem fognak a közösség érde-
kében előre látható, megnyugtató rendszerességgel, évente, 
vagy kétévente „bevételes GTE rendezvényeket” szervezni, a 
jelenlegi szintű tagdíjakból az Egyesület alig lesz fenntartható.  

Egyesületünk új otthonában megteremtjük azokat a feltétele-
ket, amelyek megfelelnek napjaink korszerű, informatikai eszkö-
zökre támaszkodó, a hazai, valamint nemzetközi kapcsolattartást 
egyaránt megkönnyítő követelményeinek. Terveink között szere-
pel olyan informatikai rendszer kiépítése, amely biztosítja a 
konferencia hívások lebonyolítását, a szakmai munka folytatását 
nagyobb létszámú közösség számára, hozzájárulva a szervezési 
költségek minimalizálásához, ugyanakkor biztosítja a naprakész 
információcserét. A fejlesztést kisebb mértékben saját, túlnyomó 
részt megfelelő pályázati forrásokból kívánjuk megoldani 2017 
folyamán. Ezzel a fejlesztéssel el szeretnénk érni, hogy szerveze-
teink székházunkban tartott rendezvényeikkel be tudjanak kap-
csolódni mind a hazai, mind a nemzetközi szervezetek munkájá-
ba. Ez egyben új kihívást, új gondolkodásra irányuló igényt is 
jelent szervezeteink számára, amellyel - ha élni tudunk vele - egy 
új, korszerű, a XXI. század igényeinek megfelelő egyesületi 
munka kezdődhet székházunkban. Ebbe a sorba kívánkozik a 
weboldal újragondolása, új tartalmakkal való kitöltése, amelyhez 
ezúton is kérjük tagtársaink hathatós segítségét. E téren a Békés-
csabai Szervezetünk önálló honlapépítő munkáját elismeréssel 
kell illessük, egyesületünk weboldalába integrálása további 
fejlesztést igényel.    

A bevételek és kiadások alakulásáról, vállalkozásainkról, az 
éves mérleg és a jövő évi költségvetés tárgyalása keretében külön 
napirendben számolunk be. 

 
Piacorientált szakmai munka 

  
Az Egyesület szakmai vonzerejének növelése továbbra is a 

piacorientált tevékenység kialakításával lehetséges, működésün-
ket a piaccal kell harmonizálni (konferenciarendezés, oktatás, 
képzés, továbbképzés, bekapcsolódás az innovációs vállalkozási 
feladatok megoldásába, a megbízásos munkákba stb.). E tekin-
tetben Egyesületünk Kompetencia jegyzékének megalkotása 
elindult, amely alapját képezheti egyesületi tagjaink társadalmi 
aktivitása növekedésének. A kidolgozott kompetencia jegyzék – 
harmonizálva a Magyar Mérnök Kamara szakértői (tanúsítási) 
rendszerével – honlapunkon elérhető.  

Szakmai tevékenységünkben rejlő lehetőségeinket folyama-
tosan újra kell gondolnunk. Ebbe a körbe tartozik a felsőoktatási 
intézményekkel és a Magyar Mérnök Kamarával kialakított 
többoldalú együttműködésünk szakmai alapokon történő elmélyí-
tése. Ennek érdekében a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti 
Tagozatával kötött megállapodásunk alapján a Kamara befogadja 
tanfolyamainkat, szakmai rendezvényeinket (pl. Balatoni Ankét, 
Gépészeti Szakmakultúra) a Kamara tagjai számára kötelezően 
előírt továbbképzési rendszerbe, ami az Egyesületünkben folyó 
szakmai munka elismerése. Fontosnak tarjuk, hogy szervezeteink 
kínálatában ismét megjelenjen a korszerű ismeretanyagok meg-
szerzésére, széles körű terjesztésére mutatkozó igény, amikor is a 
helyben keletkező feladatok megoldására szakmai szervezeteink 
adhatnak hasznos támpontot tanfolyamaikkal, továbbképzéseik-
kel, esetleges átképző rendezvényeikkel. 

A GTE, mint tudományos egyesület, a hazai szakképzés for-
málásában is kiveszi a részét a számára elég korlátozottan bizto-
sított társadalmi lehetőségeken belül, mely lehetőségeket az 
Egyesület társadalmi tevékenységének az erősítésével minden 
bizonnyal bővíteni kell.  

A GTE, mint meghívott, részt vett az SZFI – Nemzeti Képesí-
tési Bizottság, a prof. Dr. Veress Gábor úr által vezetett testület 
munkájában, ahol az Egyesületet Dr. Gremsperger Géza képvi-
seli. Az ülések dokumentumai a GTE titkárságán és az OE egyes 
tagjainál megtalálhatók  

Egyesületünk az alapító tagok sorában részt vállal az Ipar 4.0 
hazai platform munkájában. Az alapító okiratot Egyesületünk 
részéről Takács János elnök jegyezte. A szervezetben képvisele-
tünket Valenta László, valamint Haidegger Géza Dr., a Gyártási 
Rendszerek Szakosztály tagjai látják el. 

 
Rendezvények 

 
A rendezvények terén a 2016-os év előrelépést hozott. A ha-

gyományosnak tekinthető nagyrendezvények közül a MOL száz-
halombattai szervezetének gondozásában sikeresen megrendezés-
re került a 37. Balatoni Ankét, mégpedig a tervezettnél nagyobb, 
130 fős részvétellel, a tervezettnél nagyobb árbevétellel és ered-
ménnyel. A rendezvény jól példázza, hogy megfelelő szakmai 
háttérrel és a szervezők kitartó, lelkes munkájával a GTE képes 
konferenciái iránt fenntartani az érdeklődést.  

Szintén sikeresen zárult a Borsod megyei szervezet gondozá-
sában a Géptervező Szeminárium. Bár az 58 fős részvétel sze-
rénynek mondható, a rendezvény rendszeres megszervezése és az 
előadások szakmai színvonala miatt jelentős.  

A GTE leghosszabb sorozataként rendezte meg a Gépjármű 
Szakosztály a Magyar Autóbuszgyártók Egyesületével közösen - 
a 47. Autóbusz Szakértői Tanácskozást. A részvevők száma 
ismét meghaladta a 110 főt, ami részben az évek óta kiéheztetett 
hazai autóbusz gyártók előtt felcsillanó értékesítési remények-
nek, részben Lepsényi István államtitkár rangos nyitó előadásá-
nak és a további érdekes előadásoknak köszönhető. Az előadások 
bizonyították, hogy a szakmai potenciált sikerült fenntartani. Azt 
gondoljuk, konferencia-sorozatunk is hozzájárult ahhoz, hogy 
ettől az évtől a magyar buszgyártás újra fellendülhet a kormány 
támogatásával és így piachoz juthatnak a hazai gyártók. 

A GTE  KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSI BESZÁMOLÓJA  A  2016. ÉVR ŐL 
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Egészében a 2016-os év előrelépést hozott. Öt sikeres konfe-

rencia jellegű nagyrendezvényünk volt, köztük egy visszatérő a 
régiek közül: a vasúti forgóvázakkal foglalkozó BOGIE. 
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy érdeklődés hiányában 
időben át kellett helyezni a Háztartási Készülékek Szemináriu-
mot és a Gépészeti Szakmakultúra konferenciát. 

A GTE továbbra is aktív tagja a Magyar Szabványügyi Tes-
tületnek, ahol képviseletünket Dr. Bárdos Zoltánné nagy aktivi-
tással látja el. Az Ipari Minőségügyi Klub dr. Tóth Tihamér 
vezetésével továbbra is egyenletesen végzi munkáját.  

A GTE apparátusa kisebb rendezvények pénzügyi és admi-
nisztratív szervezésében biztosítani tudja a személyi és informa-
tikai hátteret, bele értve az internetes jelentkezéseket. Nagyobb 
rendezvény esetén annak is megvan a kialakult gyakorlata, hogy 
professzionális rendezvényszervezővel működjünk együtt. 

 
Nemzetközi kapcsolataink 

 
Egyesületünk nemzetközi aktivitása az elmúlt időszakban 

stagnált, források hiányában sem fogadni, sem kezdeményezni 
nem volt lehetőségünk egyesületpolitikai utazásokat. Szakmai 
szervezeteink saját forrásaik felhasználásával kezdeményeztek 
utazásokat esetleges rendezvényszervezési megfontolásokon 
alapulva. Hosszú évek óta nem rendelkezünk központi források-
kal nemzetközi ügyeink intézésére, ebben a vonatkozásban a 
közeljövőben sem várhatunk érdemi változást.  

Nemzetközi kapcsolataink terén ezzel együtt elmondhatjuk, 
hogy mintegy 15-20 külföldi szervezettel rendelkezünk kapcso-
lattal. Természetesen ez nem jelent napi kapcsolattartást, inkább 
annak lehetőségét biztosítja, hogy egy adott kérdésben külföldi 
partnerünk segítségnyújtására, a számunkra fontos információ 
biztosítására (pl. nemzetközi pályázati részvétel esetén) számít-
hatunk. Ez a talán formálisnak tűnő viszony az új székházban 
kiépítésre kerülő háttér infrastuktúra létrehozásával alapjaiban 
változhat, új szintre emelhetjük Egyesületünk nemzetközi tevé-
kenységét.  

A kötelezettségekkel járó tagsági viszony esetén változatlan 
Egyesületünk elvi álláspontja, miszerint a kapcsolattartás fede-
zetét – a fentiekben említett pályázati források elapadása miatt, 
vagy azok teljes hiányában – a nemzetközi szervezetben tagság-
gal rendelkező szervezetünktől várjuk kitermelni, alapvetően 
rendezvényi forrásokból. Nemzetközi kapcsolattartás tekinteté-
ben követendő példának tekintjük a repülős kollégák e téren 
kifejtett tevékenységét és a Gépjármű Szakosztály korábbi 
gyakorlatát.  

Ami az utazási, utaztatási kérdéseket illeti, e tekintetben a 
korábbi évekhez képest nincs változás. Egyesületpolitikai utak 
finanszírozására – források hiányában – évek óta nem került sor. 
Ebbe a körbe tartozik a korábban sikeres, Európa technológia 
fejlődését előrebecslő ManuFuture nemzetközi platform munká-
ja is, amelyen Egyesületünk, így országunk is, forrás hiányában 
jelenleg nem tud részt venni. Ez a tény kapcsolatainkat negatív 
irányban befolyásolja.  

Szervezeteink esetenként bonyolítanak külföldi utakat, 
többnyire rendezvényszervezéshez kötődő területeken, ezek 
bonyolítása azonban csak kis részben történik apparátusunk 

közreműködésével. A területi szervezeteink által szervezett 
külföldi szakmai utak (elsősorban tanulmányutak, pl. Jászberé-
nyi Szervezetünk) esetenként apparátusunk közreműködésével 
történnek. 

 
Szervezetfejlesztés 
 

Ne feledkezzünk meg arról, miszerint az Egyesület mi ma-
gunk vagyunk, a tagok összessége, akik a GTE-t saját arcunkra 
formálva az Egyesületet a közösség érdekében működtetjük. 
Ebben a tekintetben a választott vezetésnek nincs más feladata, 
mint korrekt, átlátható feltételeket biztosítani a működés fenn-
tartása érdekében. Másik oldalról nézve feladata, hogy a közö-
sen megfogalmazott és elfogadott szabályok következetes betar-
tását - választott képviselő testületein keresztül – elvárja tagjai-
tól. Mindazonáltal az egyes konkrét helyzetek elemzése, az okok 
feltárása, a tanulságok levonása, a lehetséges megoldások kere-
sése a vezetés feladata egy jobb, a közösség és az egyének érde-
keit több szempont alapján figyelembe vevő Egyesület működte-
tése érdekében. Szervezeteink átalakítására vonatkozó törekvé-
seinket fenntartjuk a működési feltételek javítása, egyszerűsítése 
érdekében. A folyamatosan beérkező észrevételek, javaslatok 
alapján a szervezeti és működési korrekcióit a lehetőségek figye-
lembe vételével elvégezzük. Továbbra is az a vezérlő elv, hogy 
tagot szervezeti kérdésekre hivatkozással nem veszíthetünk, 
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy dolgozni kívánó 
tagtársaink megtalálják a számukra kedvező struktúrát és feltéte-
leket Egyesületünk rendszerében. Az együttműködni, összekap-
csolódni kívánó szervezetek törekvéseit továbbra is támogatni 
kell, hiszen az új elképzelések rendszerbe emelésével válik 
lehetőség egy ütőképesebb struktúra felállítására.  

Szervezeteink működésének fontos területe a felsőoktatás, a 
kutatóintézetek, az ott dolgozó fiatal oktatók, kutatók tevékeny-
ségének összefogása, fórum biztosítása aktivitásuk számára 
mind hazai, mind nemzetközi szintéren. Ebben a tekintetben 
Ifjúsági Fórumunk további munkájára, növekvő aktivitására 
számítunk a jövőben is. 

***** 

A beszámoló természetesen nem törekedhet a teljességre, 
kevés szó esett ebben a szakmai szakosztályok, a területi szerve-
zetek napi életéről, amit a tagságunk közvetlenebbül érzékel és 
ismer, mint az országos vezetés munkáját. Természetesen e 
szervezetek tevékenysége nélkül az országos vezető testületek 
munkája sem lehet eredményes, ezért köszönjük minden tagtár-
sunknak, a szervezetek vezetőinek és aktíváinak az Egyesület 
életében, működtetésében kifejtett munkáját. 

***** 

Kérjük a Közgyűlés küldötteit, ismerjék meg az őket dele-
gálók véleményét a beszámolóban érintett kérdésekről. Egyet-
értésük esetén kérjük a vezetőség beszámolójának elfogadását. 

 
Budapest, 2017. febr. 26. 
 

Dr. Takács János   Dr. Borbás Lajos  
elnök            főtitkár 

  
 

 

II. Gépészeti Szakmakultúra konferencia    Budapest  február 1.         (sikeresen zárult, ld. 21.old.) 
11. Bogies and Running Gears vasúti forgóváz konferencia  Budapest  szeptember 
48. Autóbusz Szakértői Tanácskozás    Budapest  október 17. 
Gyártás 2017       Kecskemét  október/november  
38. Balatoni Ankét      Siófok   november 16-18. 
Géptervezők 33. Szemináriuma     Miskolc   november 

 
Várjuk Szervezeteink további kezdeményezéseit! 

NAGYRENDEZVÉNYEINK 2017-BEN 
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EGYESÜLETÜNK ÚJ OTTHONA 

A földszint alaprajza 

 
Az első emelet alaprajza 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A második emelet alaprajza   Az épület homlokzata  Az első „újkori” OTT résztvevői az épület előtt 
 

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG (EB) JELENTÉSE A 2016. ÉVR ŐL 

 
Az Etikai Bizottság jelenti a Küldöttközgyűlésnek, hogy 
� etikai kérdést érintő, folyamatban lévő, vagy korábbi időszak-

ból fennmaradt ügyet a bizottság nem tárgyalt, miután ilyen 
nem terhelte az egyesület közelmúltbeli működését;  

� etikai vonzatú és irányultságú bejelentést sem szóban, sem 
írásban a bizottság nem kapott, továbbá egyesületen kívüli 
személyek, akár a sajtó, akár a média részéről sem jeleztek 
olyan eseményt, amellyel a bizottságnak foglalkoznia kellett 
volna; 

� az etikai bizottság folyamatos, élő kapcsolatot tartott fenn az 
Egyesület vezető testületeivel, elsősorban és közvetlenül az 
üléseken való – megfelelő gyakoriságú - személyes részvétel 
útján figyelemmel követhette és követte azok tevékenységét;  

� ez a kapcsolat lehetővé tette az ülések programjának időben 
történő megismerését, a részvétel és a keletkezett hivatalos 
jegyzőkönyvek tanulmányozása alapján pedig a bizottság 

 

kellően tájékozott volt az ott valóban történtekről, az egyesü-
let életének legfontosabb folyamatairól;  

� konklúzióként rögzíthető, hogy az egyesületet irányító testüle-
tek működése szabályos, az Alapszabály, továbbá az aktuális 
ügyrendek előírásainak betartásával, etikai szempontból kor-
rekt módon zajlott; 

� az egyesület belső és a külső nyilvánossággal való kapcsolata, 
működése és tevékenysége – mind a gazdasági, mind a szer-
vezeti ügyek viszonylatában  ̶  az egyesületi etikai kódex és a 
nemzetközi mérnöketikai elvek szellemének megfelelő volt, 
egyidejűleg a humán általános etikai-erkölcsi normákat is tel-
jes körűen kielégítette. 

 
Budapest, 2017. március 9.               

Dr. Bánky Tamás 
   az EB elnöke 

Egyesületünk új székháza Budapest XIV. kerület Czobor utca 68. alatt található egy 
önálló, háromszintes épületben. A költözés ellenére a telefonszámok és a postafiók cím 
változatlan. A második emeleten irodák és egy kb. 20 fő befogadására alkalmas oktató-, 
vagy gyűlésterem kaptak helyet. Az első emeleten 50 fős konferencia terem (később mozgó 
fallal osztható lehet) és egy 20 fős kisebb terem van a kiszolgáló helységekkel. A földszin-
ten dupla gépkocsi tároló és egy lakásnak kialakított rész van, amelyeket jelenleg raktáro-
zásra használunk. A lakástér kis átalakítással a későbbi igényekhez igazítható, oktatóterem-
mé, vagy irodává alakítható. Az Egyesület várja a céljaival összhangban lévő, a kihasznált-
ság növelésére, a hasznosításra vonatkozó kezdeményezéseket. Új székhelyünkön az egye-
sületi élet beindult. A feltételeket a további igényekhez igazodva kell finomítani.      

Megközelíthetőség közösségi közlekedéssel: 
� Déli pályaudvartól, ill. a Széll Kálmán tértől és Keleti pályaudvartól az 5-ös busszal, 

vagy a kettes metróval és az Örs vezér terétől a 62 és 62a villamossal,  
� Kőbánya-Kispest állomástól a 3. metróval, a Ferenciek terén átszállva az 5-ös buszra,  
� Kelenföld állomásról a 4-es metróval, a Keleti pályaudvarnál átszállva az 5-ös buszra,  
� Kőbánya alsó vasútállomástól, vagy az Örs vezér terétől a 62 és 62a villamossal,  
� a belvárosból az 5-ös busszal, vagy az 1-es metróval (földalatti) és a 69-es villamossal, 
� A Puskás Ferenc, ill. a Városliget buszpályaudvartól az 1-es villamossal és az 5-ös 

busszal (átszállás a Zugló vasútállomás megállónál). 
Leszállás mind a buszról, mind a villamosról a Rákospatak utca megállónál. 

Megközelítés gépkocsival:  
� az M3felől az autópályát a Széchenyi úti csomópontnál elhagyva az Alkotmány utca -

Rigmus utca - Rákospalotai körvasútsor - Erzsébet királyné útja,  
� a Hungária körút felől az M3 csomóponton letérve a Nagy Lajos Király útja - Erzsébet 

királyné útja, 
� az Örs vezér tere felől a Füredi út - Vezér út - Rákospatak utca az ajánlott útvonal. 
Gépkocsival a környék utcáiban ingyenes a parkolás.  

Viszontlátásra új székhelyünkön! 

 
 
 
 
 

Képek helye 
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A FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (FEB) BESZÁMOLÓJA A 2016. ÉVR ŐL  

A 2016-os év legfontosabb jellemzője az volt, hogy „ez így 
nem mehet tovább”! A Fő utcát, a kiürített volt MTESZ székhá-
zat nem hagyhatjuk el, mert jogot vesztünk, a titkárság – időn-
ként fűtés nélkül – ott van, az elnökség az elnök jóvoltából ide-
genben ül, és közben a GTE, amiért vagyunk, egyre kevésbé 
üzemel. Elnök úr agilitásán és több éves, a MTESZ fölszámolá-
sának kezdete óta szerzett ismeretein alapult a felismerés, hogy 
köthető egy megállapodás, amelynek segítségével hozzáférhe-
tünk a MTESZ székházban lévő, bejegyzett, 160 mFt értékű 
tulajdoni hányaduk értékéhez, így tulajdonrészünk cseréjével új 
székházba költözhettünk. Mondhatjuk, hogy hosszú évekig tartó 
utánajárás és válogatás után találtunk olyan menekülési utat, 
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. engedélyével megva-
lósíthattuk az ingatlancserét Zuglóban, a Czobor utca 68. alatti, 
kétemeletes házra, amely eddig stúdióként működött, és méltó 
keretet biztosíthat a GTE működéséhez. A FEB. messzemenően 
támogatta a vagyonmentés e megoldását, még akkor is, ha kérdé-
ses, hogy nem vesztjük-e el a tőke-alap kamatait, vagy azok egy 
részét, hiszen a GTE, mint a vagyon résztulajdonosa a sokadik a 
sorban, és a rohamosan romló épületek csökkenő eladási árából 
félő volt, hogy „nem marad”. Lépni kellett, mert ugyanígy el-
veszhetett volna a tőke is. 

A fenti tranzakció meghatározta a Bizottság feladatait. Fel-
adatunk volt, hogy ellenőrizzük a végrehajtást, és őrizzük a va-
gyonunkat. Csak a legnagyobb elismeréssel beszélhetünk az OE 
döntések és a lebonyolítás folyamatáról.  

Most, hogy a szervezet működésének legfontosabb feltétele 
adott, már csak egy jól működő, a fejlődő gépipart, és szakembe-
reit szolgáló GTE kéne. A szervezet váza, és sok jóravaló, esetleg  

 
 
 
 
 
 
 
Kedves Gépész Kolléga! 
 

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) - jogelődjeivel 
együtt – végigkísérte a magyarországi gépipar kialakulását és 
fejlődését. Az Egyesület, mint 150 évre visszatekintő, a technika 
ügyét felkaroló, történelmi hagyományokkal rendelkező szerve-
zet, majd több mint 65 éve újjáalakuló közhasznú civil szervezet 
célja a gépészek szakmai fejlődésének, képzésének és tovább-
képzésének támogatása, a gépészet hazai és nemzetközi törekvé-
seinek figyelése, követése, a gépészeti tudományos kutatások, 
fejlesztések, az innováció eredményeinek és törekvéseinek 
egyeztetése, a gépészek és emberi kapcsolataiknak segítése, 
kapcsolattartás a külföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel. 
Ennek formái: klubjellegű szakmai összejövetelek szakosztályi és 
területi szervezéssel, szakmai továbbképzések szervezése és 
lebonyolítása, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása. 

A GTE 1990-ig a legnagyobb és legjobban működő tudomá-
nyos egyesület volt, a MTESZ szövetségének keretében működő 
szakmai mérnökszervezetek között. Sajnálatosan a tudományos 
egyesületek tevékenysége és társadalmi elfogadottsága a magyar 
ipar és a vállalkozások átrendeződésével meggyengült. Meggyő-
ződésünk szerint nem azért, mintha jelenlegi és potenciális tagja-
inknak nem lenne szüksége mindarra a szakmai előnyre, amit az 
Egyesületi tagság nyújt, hanem azért, mert minden megváltozott, 
az emberek elfoglaltsága, az eszközök, a munkaadók „hozzáállá-
sa”, az egyesületi lét társadalmi feltételei. A MTESZ felszámolá-
sa a működés alapvető feltételét, a székhelyet is kihúzta alólunk, 
ezért  nagyjelentőségű  feltételjavulást  eredményez az, hogy 
sikerült a magyar állam által, saját céljainkra való felhasználásra, 

  
 

idősebb, de elismert tisztségviselő és tag még megvan. Akikre 
ezen túl szükség lenne, az a fiatalodó tagság. Ezért kezdeményez-
tünk egy akciót, amelyben meghívunk minden gépészt az Egyesü-
letbe. A módszer a vállalkozásoknak megküldendő felhívás (ld. 
lent), amelyben megkérjük a Vállalatot, hogy adja át a felhívást 
minden gépészének. Ehhez persze fel kell készítenünk a honla-
punkat is. Hogy lesz-e eredmény? Érdekli-e a szakembereket az, 
amit a GTE, egy jól működő GTE adni tud? Majd eldől. És akkor 
már a jelenlegi szervezeteknek „csak” az a dolguk, hogy beindít-
sák a munkát. Szerencsére még emlékszünk, hogyan csináltuk, 
amikor még 20.000 tagunk volt! Már csak egy kérdés marad: mi 
köze az egészhez a FEB-nek? Semmi, de mi is a GTE részei 
vagyunk, és tudjuk, hogy a GTE-re szüksége van a magyar gép-
iparnak, ahogy ezt bizonyítja más országok gyakorlata, és a saját 
emlékezetünk. 

A FEB feladata, hogy megvizsgálja és minősítse a GTE 
2016-os gazdasági tevékenységét összefoglaló mérleget és be-
számolót, és a közhasznúsági jelentést, illetve a 2017 évi tevé-
kenységi tervet. Figyelembe véve a Könyvvizsgálói Jelentést is, a 
FEB a valóságnak megfelelőnek, és gondos, alapos munkának 
minősíti a mérleget és a Közhasznúsági Jelentést, illetve megérti, 
hogy az új helyzetben csak az előzőek alapján lehetett tervezni. 
Ezért a FEB javasolja a Közgyűlésnek a Mérleg, és a Közhasznú-
sági Jelentés, illetve 2017 évi pénzügyi terv elfogadását. Egyben 
elismerésünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni Igaz Jenő 
ügyvezető igazgató és Baracska László könyvvizsgáló uraknak a 
gondos és tartalmas anyagokért. 

Budapest, 2017. március 11. 
  Wein Ádám 
a FEB elnöke 
 
 

 
 
 

 
számunkra törvényesen juttatott MTESZ-beli résztulajdonunk 
önálló ingatlan cseréjével új székházba költöznünk, ahol az egye-
sületi élet feltételei kedvezően biztosíthatók. Ennek címe: 

Budapest. XIV. Czobor utca 68. 

(A Rákos patak mellett, az Erzsébet királyné útjához közel, az 5-
ös busz és a 69 vagy 62-es villamossal megközelíthetően). 

A GTE Elnöksége és törzstagsága meg van róla győződve, 
hogy a gépipar fejlődése, nemzetközi összeköttetései, a vállalko-
zások szakmai fejlesztésének igénye szükségessé teszi a GTE 
szervezeteiben meglévő lehetőségek kihasználását, szakmai 
kapcsolatok kiépítését, idősebbek és fiatalok tapasztalatainak 
cseréjét, a szakmai kultúra és a baráti kapcsolattartási lehetőségek 
megismerését. Célunk, a hét szűk esztendő után, ujjászervezni 
Egyesületünk tevékenységét. Ezért keressük a kapcsolatot kolle-
gáinkkal.  

Ha úgy érzi, lehet értelme egy szakmai körhöz tartozva új és 
hasznos információkhoz jutni, bekapcsolódni az Ipar 4.0 megva-
lósításába, a hazai- és világtörekvések megismerésébe, tájéko-
zódni a tudomány új eredményeiről és jövőbeli céljairól, kérjük, 
keresse meg honlapunkat, szervezeteink titkárait, vagy a székhá-
zunkban működő adminisztrációt, és ismerje meg kínálatunkat.  

Találjunk ki együtt egy új GTE-t. Érdekeset, hasznosat.                                                   

Honlapunk: http://www.gteportal.eu  
Postacím: 1371 Budapest, Pf.433. 
Email: mail@gteportal.eu   
Telefon: (1)202-0656, (1)201-7380, Fax: (1)202-0252    

A GTE FELHÍVÁSA A GÉPIPARI VÁLLALATOKHOZ ÉS A GÉPÉS Z KOLLÉGÁKHOZ 
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS SZÁMVITELI BESZÁMO LÓJA A 2016. ÉVRŐL 

A GTE, mint közhasznú szervezet, évenként az Egyszerűsített 
éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles Közhasznú-
sági jelentést készíteni, amelynek elfogadása a GTE Küldött-
közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közhasznúsági 
jelentésnek a törvény előírása szerint tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót, mérleget és eredmény-kimutatást; 
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) és a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. 
 
1. A GTE közhasznú jogállásának helyzete 

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 folyamatosan közhasznúan 
működő szervezet, amely tevékenységét „Az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a „Polgári 
Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3.1. – 3.48. §; 3.63 
– 3.87. §-ai, valamint a „Civil szervezetek bírósági nyilvántartásá-
ról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról” szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény alapján, mint hatályos jogszabályok, továbbá 
az Egyesület saját Alapszabályának előírásai szerint végzi.  

A GTE XLVI. Rendkívüli Küldöttközgy űlése által 2014. 
november 14.-én elfogadott, módosított Alapszabálya „Az 
egyesület célja és feladatai” című II. fejezete (3) paragrafusában 
„Közhasznúság” címmel (lásd: Asz.II./(3).) rögzíti a 2011. évi 

CLXXV. tv. 2. § 20. pontjában foglaltak alapján, hogy a közhasz-
nú tevékenységet folytató és a létesítő okiratában megjelölt köz-
feladatok teljesítésével a közérdeket közvetlenül szolgáló Egyesü-
let hogyan és milyen feltételeket teljesítve járul hozzá a társada-
lom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, és ezek 
alapján mik a közhasznú jogállás megszerzésének feltételei. Az 
un. „civil törvény” a közhasznúság feltételeit az alábbiaknak való 
megfeleléssel szabályozza:  

A Civil törvény 32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a 
Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okiratában megje-
lölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet 
végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségle-
teinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimu-
tatható.  

A Civil tv. 32. § (3) A közhasznú tevékenységet végző szer-
vezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló köz-
hasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a 
szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munka-
vállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzá-
férhetőek. (lásd: Asz. II./(5).e).) 

A Civil tv. 32. § (4) Megfelelő erőforrás áll  az (1) bekezdés 
szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy telje-
sül: 
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, 

vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi ered-

ménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztség-

viselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes 
ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 

A GTE közhasznúsági megfelelőségének megítélését erőforrás 
tekintetében, idősoros áttekintésben, öt évre vonatkozóan az 1. 
sz. táblázat mutatja. 
 

       1.sz. táblázat           (adatok eFt-ban) 
 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

GTE átlagos éves bevétele 92.804 60.963 38.989 31.514 37.700 
GTE adózás utáni eredménye 126 190 187 342 266 

GTE összes ráfordítása 92.678 60.773 38.802 31.172 37 434 

GTE személyi jellegű kiadásai 16.229 17.398 9.815 8.000 10 017 

Feltételek: a (I) 
b (I) 
c (N) 

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

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

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

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

Értékelés: 2012  
IGEN 

2013 
IGEN 

2014 
IGEN 

2015 
IGEN 

2016  
IGEN 

  
A Civil tv. 32. § (5) Megfelelő társadalmi támogatottság 

mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző 
két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül 
legalább egy teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből ki-
utalt összeg eléri a Civil tv. 54. § szerinti bevétel nélkül szá-
mított összes bevétel kettő százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek 
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. törvény szerint (lásd Asz. I./(11).)  
A GTE közhasznúsági megfelelőségének megítélését társa-

dalmi támogatottság tekintetében, idősoros áttekintésben és öt év 
megítélésében, 2. sz. táblázat mutatja. A Civil tv. 32. § (6) A 

beszámoló adatai alapján, minden letétbe helyezés alkalmával a 
közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére az illetékes szerv 
megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az 
(1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet köz-
hasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó 
adatot a nyilvántartásból törli. A GTE megfelel a feltételeknek, a 
szervezet közhasznú jogállása nem veszélyeztetett. 

A Civil tv. 33. § A közhasznú szervezetté minősíthető szerve-
zet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilván-
tartásba vétellel szerzi meg (lásd: ennek dátuma a GTE esetében: 
2000.03.13. és azóta folyamatosan érvényben van). 

A Civil tv. 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez 
a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell , hogy a szerve-
zet 
a)  milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú 

tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan vég-
zi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabály 
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        2. sz. táblázat                                               (adatok e Ft-ban)  

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

GTE átlagos éves bevétele 92.804 60.963 38.989 31.514 37 700 

GTE támogatás, adomány  359 388 409 6.329 3 212 

Személyi jövedelemadó 1%-a 237 107 100 63 80 

GTE összes ráfordítása 92.678 60.773 38.802 31.172 37 434 

GTE közhasznú tevék. költségei 92.678 60.773 38.802 31.172 37 434 

GTE önkéntesek (fő) 37 15 15 15 15 
Feltételek: a (N) 

b (I) 
c (I) 

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

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

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

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

Értékelés: 2012. IGEN 2013.  
IGEN 

2014.  
IGEN 

2015.  
IGEN 

2016.  
IGEN 

 
hely(ek) írja (írják) el ő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - 
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból; (lásd: Asz. II./(3) és Asz. II./(4) 
4.1.-4.10. pontok, valamint Asz. II./(5).e).)  

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvaló-
sítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez; (lásd: Asz. II/(5).e). és Asz. I./(15).) 

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordítja; (lásd: Asz. II/(5).f). és Asz. I./(15).) 

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
(lásd: Asz. I./(12).)  

A Civil tv. 34. § (2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló 
kérelmet előterjesztő szervezetnek két egymást követő lezárt 
üzleti évben meg kell felelnie az e törvény 32. §- ában foglalt 
követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás és a beszá-
moló adatai alapján állapít meg. (lásd: Közhasznúsági Jelentés 1. 
sz. és 2. sz. táblázata).  

A Civil tv. 36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult 
használni a közhasznú megjelölést. Ez azért fontos, mert a Civil 
tv. 36. § (2) szerint A civil szervezeteket és a közhasznú szerveze-
teket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön jogszabály 
alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény 
illeti meg. Jól látható, hogy az Egyesület az un. „közhasznúsági 
kritériumoknak” az el őző évek sorában megfelelt, tehát köz-
hasznú támogatásra törvényesen jogosult.  

Utoljára a GTE XLVI. Rendkívüli Küldöttközgy űlése 2014. 
november 14-én állapította meg, illetve módosította az Egyesü-
let Alapszabályát. Az Egyesület célja és feladatai (lásd: Asz. 
II./(1).-(2).) a Fővárosi Törvényszék által már a 2008. évben is 
jóváhagyott és hitelesített Alapszabály szövegével teljesen meg-
egyező – előzően a GTE XXXIX. Küldöttközgyűlésén megállapí-
tott és jóváhagyott - paragrafusokban kerültek dokumentálásra: 
Asz. II./(1) Az egyesület célkitűzése: a tudásalapú társadalom 
kihívásának megfelelve elősegíteni és erősíteni a tagok és minden – 
az egyesület szolgáltatását igénybe vevő – személy vagy szervezet 
szakértelmét, szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét.  
Asz. II./(2) Az egyesület cél szerinti tevékenységei: a megjelölt 
célkitűzés elérését közvetlenül szolgálják, így: 
- a kulturális tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség 

megőrzése, ápolása, (mint a Műszaki nagyjaink 6 kötet); 
szakmakultúrát ápoló misszió betöltése a szaklapok kiadásával 
(Gép, GépGyártás, Műanyag és Gumi, Gépipar);  

- az oktatási, továbbképzési tevékenység, továbbá  
- hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, kiállítások, szak-

mai 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; RE-
MAKE stb.); 

- a környezetvédelmi tevékenység (pl. épített környezet védelme, 
levegő, víz, zaj, veszélyes hulladék); 

- a jogvédő tevékenység (pl. igazságügyi szakértéssel állampol-
gári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem); 

- a nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi szakmai szervezetek-
ben képviseleti – ASME, FISITA, IIW, ICAS, VDI, ICNDT 
stb.  ̶  baráti és cserekapcsolatok); 

- a szakmai, gazdasági érdekképviseleti, érdekérvényesítési 
tevékenység (pl.: Ipari Lobbi Konferencia; MTESZ Szociális 
Bizottság, GTE Jogi Tagvállalati Fórumok, Manufuture-HU  
NTP, Industrie 4.0 NTP stb.); 

- egyéb tevékenység (pl. szaktanácsadás, szakértés, szakmai 
kiadói tevékenység, valamint az egyéb szabályzatainkban meg-
jelölt tevékenységek stb.)…” 
A továbbiakban a törvény előírásának megfelelően, azt szinte, 

mint tartalomjegyzéket követve tárgyaljuk a jelentést. A 2016. 
gazdálkodási év lezárásáról, az ügyvezető igazgató által készített 
számvetési jelentéssorozat részeként a GTE Országos Elnöksége a 
megelőző év, 2016. decemberi ülésére „A GTE likviditási helyze-
téről” címen, már egy hónappal a GTE 2016. évi gazdálkodásának 
pénzforgalmi lezárását megelőzően is tájékoztatót kapott. A GTE 
pénzügyi helyzetét az Országos Elnökség havonta áttekintette és 
értékelte a gazdálkodás tennivalóit. Ugyancsak a GTE Országos 
Elnökségének, annak 2016. novemberi ülésére elkészült „A GTE 
2017. évi költségvetésének előzetese” c. anyag, amelyik az 
Egyesület következő évi költségvetésének előirányzatait tartal-
mazta, és amelyet a GTE Országos Elnöksége, mint előirányzatot 
előzetesen jóvá is hagyott és januári ülésén a 2017. évi XLIX. 
Küldöttközgyűlésnek támogatóan elfogadásra javasolt. Ezeket a 
dokumentumokat követi a most előterjesztett „ A GTE 2016. évi 
Mérlegbeszámolója és eredmény-kimutatása” a GÉPIPAR 
XLVIII. Évfolyamának, 2017. 1-2. számában (április), valamint a 
„Közhasznúsági Jelentés”, amelyet ugyancsak az egyesületi újság 
megjelenő lapjain, mint küldöttközgyűlési dokumentumokat ter-
vezünk közre adni.  

 
2. Számviteli beszámoló a 2016. gazdálkodási évről 

 
A 2016. gazdálkodási évre a GTE XLVIII. Közgyűlésén el-

fogadott, tervezett költségvetés végrehajtásának helyzetelem-
zése során az alábbiakból indulhatunk ki: 

 
A GTE 2016. évi költségvetésének előirányzatait a 3. sz. 

táblázat tartalmazza (lásd a 11. oldalon). A Küldöttközgyűlés 
által jóváhagyott előirányzatot követve, a gazdálkodási év végéig 
következetesen végrehajtott költségvetési intézkedések 
eredményeként kialakult pénzügyi helyzet tényleges adatait 
pedig a 4. sz. táblázat mutatja (lásd a 11. oldalon).  

Az áttekintett adatok azt mutatják, hogy amíg két évvel 
ezelőtt, a bevételes tevékenységek hónapokon át tapasztalható  
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A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS SZÁMVITELI BESZÁMO LÓ A 2016. ÉVRŐL 

3. sz. táblázat  
A GTE előirányzott célszerinti működési költségkerete 2016:                  20 200,- EFt 
         a GTE előirányzott működési költséghiánya 2016:              -  12.300,- EFt 
         az ehhez tartozó tervezett működési árbevétel 2016:                     7.900,- EFt 
A GTE 2016-ra előirányzott  árbevétele: 

                  51.400,- EFt   
összes kiadása: 
                 55.012,- EFt 

eredménye: 
                -  3.612,- EFt 

         elhatárolások 2015-ről:                     9.095,- EFt                    6.478,- EFt                    2.617,- EFt 
         céltatalék előző évről      1 300,- EFt                           0,- EFt                 + 1.300,- EFt 
         GTE 2016-ra összesen                   61.795,- EFt                  61.490,- EFt                 +   305,- EFt 
Előirányzott egyesületi eredmény 2016. évre:                 +   305,- EFt 
Előirányzott egyesületi önköltségi fedezet az árbevételes tevékenységből:  17,5% 
Minden árbevételes tevékenységtől elvárt eredmény: + 7,50%=3,75+3,75% 
Előirányzott egyesületi általános költség: 21,25% 
Tervezett költségvetési elvonás az árbevételes tevékenységből munkaszámonként: 21,25% 

 
4. sz. táblázat 

 
 

 

                               5 .sz. táblázat                    Értékek Ft-ban 
A gazdálkodási adatok lebontása 
munkaszám-csoportokra 

Árbevétel Költség Eredmény 

1000 közhasznú működés: 9.289.974 12.547.663 - 3.257.689 
2000 oktatás 0   
3000 bevételi centrumok 0   
4000 szaklapok 1.766.632 1.482.531       284.101 
5000 pályázatok 270.001 335.735 -   695.734 
6000 vállalkozások 0   
7000 konferenciák 26.737.330 23.068.417 3.304.913 
8000 tanulmányutak      932.000      932.000 0 
9000 egyesületi általános:   0 0   0 
 Összesen: 37.699.937 37.434.346 265.591   

 
hiánya miatt 2014. a pénzügyi visszaesés éve volt, és 2015-ben 
a működési típusú bevételek kedvező megnövekedése 
következtében a GTE gazdálkodása pénzügyileg meg-
kapaszkodott, addig 2016. a pénzügyi stabilizáció éve volt. 

A korábbi években a GTE gazdálkodásában az volt a 
meghatározó, hogy a tervezettől jelentős eltérést mutatva, a 
bevételes tevékenységek - sajnos - hónapokon át tapasztalható 
hiánya rányomta bélyegét a társadalmi működés feltételeire. 
Olyannyira, hogy a közhasznú egyesületi lét sorsa is gyakran 
megkérdőjeleződni látszott. A külső körülmények előre 
beláthatatlan, és általunk nem befolyásolható, bizonytalan 
alakulása - gondoljunk itt elsősorban a MTESZ felszámolási 
folyamatának elhúzódására - hektikus és gyakran változó 
feltételei között kellett a napi gazdálkodást lefolytatnunk. A 
Nagy Imre tér felől a Fő utcai ingatlan még most is le van zárva, 
nem használhatók a közösségi helyiségek, az Egyesület 
ügyvezető titkársági szervezete egy csökkentett használhatóságú 
ingatlanrészben húzta meg magát, székhelyünkön nem tudtunk 
tanfolyamot, szakmai rendezvényt szervezni. Ezek az áldatlan 
körülmények visszavetették az egyesületi tevékenység egészét. A 
közhasznú  működés  aggasztó  fedezethiányának   pótlásához 

 
további drasztikus takarékossági intézkedésekre és támogató 
partnerek megnyerésére volt szükség.  

A tartalékalapok képződése hiányában, a mindenkori 
likviditás fedezetképességét, folyamatosan megcsapolják a 
kinnlevőségek. Már a költségvetés tervezésekor is nyilvánvalóvá 
tettük, hogy a költségvetés nullszaldós fedezeti pontjának 
eléréséhez, egy jól kiszámítható nagyságú egyesületi bevételt kell 
elérni. Ha ez a bevétel kimarad, az maga után vonja, hogy egy 
sor közhasznú célú működési kiadást is vissza kell fognunk, és 
az egyesület működése csak takaréklángon maradhat fenn. A 
GTE 2016. évi gazdálkodásának tanulsága, hogy a 
fennmaradáshoz szükség van a bevételes tevékenységek 
fejlesztésére, vagy közhasznú szervezet lévén, közhasznú 
céljaink tartós támogatási szerződéssel való alátámasztására, 
mert különben  a minden határon túli takarékosságra való 
törekvés felőrli a lehetőségeket. A gazdálkodási adatok lebontása 
munkaszámcsoportokra világosan láttatja, hogy a gazdálkodási 
portfólió elemei egyenként nem állítanak elő elég fedezetet az 
Egyesület egészének fenntartásához. A kialakult több éves 
gazdálkodási gyakorlat alapján a GTE arra kényszerül, hogy a 
gazdálkodásban az egyesületi elvonás eszközével, az önköltség 

2016 Tervezett: Tényleges: Százalék: 
Működési típusú árbevétel:    (    7.900,-EFt)    9.289.974,- Ft                   (117,594%) 
Felhasznált működési költség: (  20.200,-EFt)  12.547.663,- Ft                     (62,117%) 
Kiadódott működési költséghiány: (- 12.300,-EFt)          -    3.257.689,- Ft                     (26,485%) 
A befolyt tagdíj bevétel 2016-ban (    4.000,-EFt)   3.977.510,- Ft                     (99,437%) 
A GTE 2016-ra tervezett összes: árbevétele: 

                61.795,- EFt 
 kiadása: 
                61.490,- EFt 

eredménye: 
                    305,- EFt 

A GTE 2016-ban könyvelt: árbevétele: 
              37.699.937 Ft 
                   (61,008%) 

kiadása: 
              37.434.346 Ft 
                   (60,878%) 

eredménye: 
+  .265.591 Ft 
         (87,079%) 

Kiadódó elvárt egyesületi önköltségi egyenleg:                        ( 17,5%)                6.597.488 Ft  
A felhasználható egyesületi általános költség:                     ( 21,25%)                8.011.236 Ft  
A főkönyvben levonható egyesületi fedezet:                     ( 21,25%)                8.011.236 Ft  
A ténylegesen levont egyesületi fedezet (9999 sz. munkaszámra)                              0 Ft  
Az elszámolási betétszámla állománya:                9.548.000 Ft  
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szintű egyesületi általános költség megkövetelésével 
gondoskodjon a jogi személy és az adóalany eltartásának 
forrásairól. 
 
A GTE mérlegbeszámolója és eredménykimutatása  
 

GTE 2016. évi mérlegének hitelesített mérleg-főösszege: 
167.672.-eFt (lásd az egyszerűsített mérlegbeszámoló 12. és 25. 
sora), amely eszköz és forrás oldalon azonos. A mérlegfőösszeg a 
bázisként szolgáló megelőző évhez képest (176.917.-eFt) közel 
tízmillió forinttal (9.245,- eFt) csökkent. Az egyesület alapte-
vékenysége, a célszerinti, közhasznú tevékenység 2016-ban is 
eredményes volt, a tárgyévi könyv szerinti eredménye 266.-eFt 
(lásd a mérlegbeszámoló 18. és az eredmény-kimutatás 31. és 32. 
sora), amit társasági adó nem terhel és teljes egészében közhasz-
nú tevékenységből származik. A megelőző bázisév eredményé-
hez (342.-eFt) képest a 2016. gazdálkodási év eredménye, ha 
csak 76, -eFt forinttal is, de kissé mérséklődött.  

Tárgyévi vállalkozási tevékenység nem volt, így sem bevé-
tele, sem kiadása a könyvelésben nem volt, és a vállalkozási 
tevékenység tárgyévi eredménye nulla (lásd: a mérlegbeszámo-
ló 19. sora és az eredménykimutatásának a 11. illetve 20. sora, 
továbbá 30. sora). Ezért az elért eredményt nem terheli tárgyévi 
adófizetési kötelezettség (lásd a mérlegbeszámoló eredmény-
kimutatásának 29. sora), hiszen ha a vállalkozási bevétel nem éri 
el a teljes pénzforgalom tíz százalékát, a vállalkozási tevékeny-
ségből származó tárgyévi adózás előtti számított eredmény is 
zérus (lásd a mérlegbeszámoló 20. sora és az eredménykimutatás 
29. sora). Végül is egyesületi szinten az összesített közhasznú 
és vállalkozási típusú tevékenységekből számított tárgyévi 
összevont eredmény pozitív: a már említett 266.-eFt, amely a 
tervezett 305,- eFt-nál negyvenezer forinttal kisebb. Ezt a 
teljes eredményt a tőkeváltozás javítására forgatjuk vissza. 
Ezzel (lásd a mérlegbeszámoló 13. sorát), a 2015-ös saját 
tőkéjéhez (165.987.-eFt) képest 2016-ban +266.-eFt-tal 
megnövekedve 166.253.-eFt lett az Egyesület mérlegben 
kimutatott saját t őke vagyona.  

A 16.319.-eFt nagyságú induló vagyont (lásd a mérleg-
beszámoló 14. sorát) a GTE az 1997. évi CXLII. Törvény alapján 
tulajdonba kapta a 1027 Budapest, II. kerület Fő u. 66-68. 
helyrajzi száma: 13870, II./7 sorszám alatt, (szektor:53, 
térképszelvény: 3132) ingatlanból 150/3071 hányadot, 386 m2 
területet és a közös tulajdonból 517/10 000 eszmei hányadot, a 
K-9-5/2005 számú, 2005. 03. 31.-én kelt ingyenes vagyonátadási 
szerződés szerint. (Tulajdonjog bejegyzés:219535/3/2005 
Fővárosi Kerületek Földhivatala). A GTE rendelkezik a Magyar 
Államot képviselő MÁVK Zrt. (korábban KVI.) 2007. 
márciusában kiállított, az ingatlan értékesítéséhez és az 
elidegenítési tilalomtörléséhez való hozzájárulás igazolásával.  

A „Fő utcai” GTE ingatlanrésznek a Nemzeti Vagyonkezelő 
engedélyével történt akkori értékesítését követően, 2008-ban, a 
vagyonrész főkönyvi értékének a megnövelt piaci értékére törté-
nő valorizálásával, akkor 164.400.-eFt-ra növeltük az Egyesület 
mérlegben kimutatott saját tőke vagyonát. Ebből az értékesí-
tésből származó adósságot a Fővárosi Törvényszék a bázisévben 
(2014.) ítéletével megerősítve, a felszámolás alatt lévő MTESZ-
szel szemben Egyesületünk javára megítélte. Követelésünket a 
felszámolóbiztos tudomására hoztuk.  

Az Egyesület az egyes gazdálkodási tevékenységek 
költségeit és árbevételeit külön munkaszámokon tartja nyilván, 
ami az elszámolások és az időbeli elhatárolások megbízható 
alapját is képezheti. A GTE-ben 2016-ban 42 nyilvántartott 
munkaszámon folyt gazdálkodási tevékenység. Ennek a 42 
munkaszámnak a befejezett állománya bevételei és kiadásai 
képezik a mérlegbeszámoló és az eredménykimutatás pénzügyi-
számviteli alapjait. (Árbevétel: 37.699. 937, -Ft; Kiadás: 
37.434.346,-Ft; Eredmény: 265.591,- Ft). Az előző gazdasági 

évről minden egyes munkaszámra kiterjedően a befejezett 
állomány lezárásra került. Nem került sor az átmenő tételek 
elhatárolására. Az aktív időbeli elhatárolások 132.-eFt (lásd: a 
mérleg-beszámoló 11. sora) tartalmazzák a befejezetlen munka-
számoknak a soron lévő gazdálkodási év eredményét növelő 
tételeit, a passzív időbeli elhatárolások 360.-eFt (lásd a mérleg-
beszámoló 24. sora) pedig a befejezetlen állomány nyereséget 
csökkentő könyvelt tételei.  

A mérlegforduló napján értékpapírokban 1.336.-eFt (lásd a 
mérlegbeszámoló 9. sora), pénzeszközökben 9.548.-eFt (lásd a 
mérlegbeszámoló 10. sora) likvid fedezet mutatható ki. Azzal, 
hogy a mérlegforduló napján, az elszámolási betétszámlánkon 
található pénzösszeg a megelőző évhez képest (akkor 3.654.-eFt 
volt) kb. + 5.894.-eFt-val nagyobb, és a pénzpiaci alapokban 
befektetett értékpapír portfóliónk  piaci értéke is legalább 
50.000.-eFt, (lásd  mérlegbeszámoló 4. sora), az elérhető fizető-
képes tartalékaink nagysága jelentősen megnőtt.  Vevőkkel 
szembeni követelésünk 7.831.-eFt (lásd: a mérlegbeszámoló 8. 
sora), azonban ebből 6.990.-eFt a MTESZ „f.a.” terhére áll fenn, 
amely követelés megtérülésére, a felszámolási eljárás jelenlegi 
helyzetében nem lehet számítani. Ezzel szemben a kötelezettsé-
gek 39.-eFt-ot képviselnek (lásd a mérlegbeszámoló 21. sora), 
amelyek rövid lejáratúak. A követelések – kötelezettségek 
egyenlege ezáltal +7.792.-eFt-ot tesz ki, amelyet a rendelkezésre 
álló +9.548.-eFt pénzeszköz és a biztonsági tartaléknak számító 
pénzpiaci alapok +1.336.-eFt még +10.884.-eFt-ra egészítenek 
ki. Statikus időpontban ez jelenti azt a pénzügyi fedezetet, amit 
a vállalkozás folytatásának esélyeként, az áthúzódó közvetlen 
időszak folyamatos fizetési kötelezettségeire fel tudunk használ-
ni. Sajnos a MTESZ „f.a.” tartozásainak rövid határidőn belüli 
behajthatatlansága ezt a likviditási esélyt csupán 3.053.-eFt 
nagyságrendre zsugorítja. A 2017. év első néhány hónapjának 
kiadásaihoz az egyesületi tagdíjak időben bekért befizetéseinek 
elszámolása révén realizálódó források még további fedezetet 
nyújthatnak.  

Az Egyesület tevékenysége - az előző évhez képest - látha-
tóan stabilizálódott. Az összes közhasznú tevékenység árbevé-
tele (lásd mérlegbeszámoló eredmény-kimutatása 1. sora) 
31.514.-eFt-ról, 37.700.-eFt-ra a megelőző év 119,629 %-ára 
nőtt meg, ráfordításai (lásd mérlegbeszámoló eredmény-
kimutatásának 13. sora) az előző évi 31.172.-eFt-ról, 37.434.-
eFt-ra annak 120,088 %-ára növekedtek. A befektetett eszkö-
zök (lásd mérlegbeszámoló 1. sora) 159.123.-eFt-ról 148.825.-
eFt-ra változtak, gyakorlatilag csökkentek. A forgóeszközök 
(lásd mérlegbeszámoló 6. sora) 11.308.-eFt-ról 18.715.-eFt-ra, 
165,502%-ra növekedtek, míg a készleteket gyakorlatilag 
lenulláztuk. 

Az eszközök és aktívák (lásd mérlegbeszámoló 12. sora) 
ugyan 176.917.-eFt-ról 167.672.-eFt-ra, 94,774%-ukra csök-
kentek, de gyakorlatilag (-5,225%-kal) szinten maradtak. A 
bevételes egyesületi tevékenység jelentős visszaesése ellenére 
azonban, a folyamatos évközi ellenőrzés és a közgyűlés által 
elfogadott, félreérthetetlenül szigorú gazdálkodási előírásokat 
követő szabályozó beavatkozások eredményeként, pénzügyi 
fizetőképességünket és likviditásunkat negyedévről-negyedévre, 
hónapról-hónapra, hétről-hétre sikerült megőrizni. A tárgyévi 
közhasznú tevékenységből származó nyereség: +266.-eFt (lásd 
a mérlegbeszámoló 18. sora, ill. az eredmény-kimutatás 31. sora).  

Időrendi sorrendben visszatekintve, a takarékos gazdálkodás 
tervszerű, előrelátó, következetes koncepcióját követve, és meg-
felelve a közhasznúság megszerzésének egyik alapvető követel-
ményének, a GTE gazdálkodásában tartósan sikerült megállíta-
nunk a célszerinti tevékenységek korábbi veszteségének nem 
kívánt sorozatát, így 2004. óta már sorozatban, az utóbbi tíz 
évben, évről-évre nincs közhasznú tevékenységből származó 
veszteség, viszonylag szerény, azonban kétségkívül kimutatható 
pozitív eredményt rögzítenek évről-évre a beszámolók.  

A GTE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS SZÁMVITELI BESZÁMO LÓ A 2016. ÉVRŐL 
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A GTE-ben viszont, mint már a megelőző évek során folya-

matosan, nem működik a vállalkozási portfolió, és már tíz 
évvel ezelőtt, 2006-ban megszűnt a korábban önálló gazdálko-
dási tevékenységet folytató, önálló bankszámlát kezelő un. „be-
vételi centrumok” tevékenysége, és tényként kell leszögeznünk, 
hogy a szervezetet leépítve, meg kellett szüntetnünk a veszte-
séges „rendezvény irodát” , ezt követően a továbbra is vesztesé-
ges „vállalkozási irodát” , végül az ugyancsak veszteségesen 
működő „oktatási irodát”  is. A szervezési és gazdálkodási 
feladatokat az „ügyvezető szervezet” munkatársai vették át. A 
GTE gazdálkodási tevékenységének történetében voltak ugyan 
olyan évek (4.671.-eFt/2002.; 4.970.-eFt/2003.), amikor jól érzé-
kelhető vállalkozási nyereség képződött, de az azt követő eszten-
dőkben már folyamatosan vállalkozási veszteséget (-107.-

eFt/2006.; -64.-eFt/2007.) mutatott a mérleg (lásd a mérlegbe-
számoló 19. sora, illetve az eredmény kimutatás 30. sora). A 
GTE-ben 2008-óta egyáltalán nem volt vállalkozási tevékenység. 
Mint a mostani mérleg mutatja, 2016-ban sem vállalkoztak szer-
vezeti egységeink az alapszabályban rögzített célja szerinti köz-
hasznú tevékenységen kívüli körben. Vállalkozási hajlam és 
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 elképzel-
hető vállalkozási formában. Ennek a vállalkozási szervezetnek 
értelemszerűen az lenne az egyértelmű feladata, hogy pótolja a 
célszerinti működés forrás hiányait a fennálló piaci viszonyok 
közötti, hatékony gazdálkodással. 

 

      6.sz. táblázat                      Értékek eFt-ban
 2013 2014 2015 2016 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 60 963 38 989 31 514 37.700 
1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás      388      409 6 329 3.212 
 a) alapítótól, szmk, egyéb támogatók 0 0 6 196 3.112 
 b) központi költségvetéstől 0 0 0 0 
 c) helyi önkormányzattól 0 0 20 20 
 d) egyéb,        388      409 113 80 
 ebből 1% szja: (107) (100) (63) (80) 
2.  Pályázati úton elnyert támogatás 10.672   5.270 0 800 
3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel 44.975 29.047 21 375 26.774 
4.  Tagdíjból származó bevétel   4.844   4.180 3 780 4.008 
5.  Egyéb bevétel (kamat)        21        57 27 1.589 
6.  Pénzügyi műveletek bevétele        63        26  3 1.317 

 
A közhasznú tevékenység összes árbevétele már a 2013. évben 
60.963.-eFt (lásd eredménykimutatás 1. sora), lényegesen kisebb 
volt az akkor bázisnak tekintett, megelőző 2012. év teljesítményé-
nél (92.804.-eFt) (65,690%), és 2014-ben (38.989.-eFt) ugyanez 
volt elmondható az akkor bázisként választott 2013. év teljesítmé-
nyéhez képest (63,955%). 2015-ben pedig a közhasznú tevé-
kenység bevétele (31 514,- eFt) a bázisként választható 2014-es 
évhez képest ugyancsak 80, 827%-os, alacsonyabb szinten reali-
zálódott. Szinte minden összetevője csökkent az árbevételnek, így 
a pályázatok, a tagdíj, a közhasznú tevékenység bevétele is. A 
pályázati bevétel a 2013. évi 10.672.-eFt-al szemben 2014-ben 
csak 5.270.-eFt, amely 86,292%-nak felel meg, ez 2015-ben 
tovább csökkent 3.780,-eFt-ra 90,430% -os szintre. A közhasznú 
tevékenység általános munkaszámonkénti bevételei a 2013. évi 
44.975.-eFt-al szemben 2014-ben csak 29.047.-eFt-ot értek el  

 
amely 64,584%-nak felel meg, ugyanez 2015-ben 21.375,- eFt, 
amely a 2014. évi bevételnek csak 73,587%-át teszi ki. 2016-ban 
mindez már 26.774,-eFt, 125,261%-a bázisévinek. A csökkenés 
okait részben az Egyesület potenciális partnerei nehezedő gazda-
sági helyzetével, részben pedig a bevételes közhasznú tevékenysé-
gek (pl. konferenciaszervezés, oktatás, pályázati lehetőségek) 
visszaszorulásával magyarázzuk. De feltételezhetően belső szer-
vezési problémák is közrehatottak. A további visszaesés elkerülé-
se érdekében már a 2015. év során is részletes elemzéssel szándé-
koztunk feltárni és kiiktatni a szervezetben meglévő gyenge pon-
tokat. Már a közgyűlést követően megalakult egy munkabizottság, 
amelynek az volt a feladata, hogy dolgozza ki a változásokat 
elősegítő dokumentumokat, és tegyen javaslatot stratégiai, alap-
szabályt és ügyrendet érintő változtatásokra, a munka azonban 
érdektelenség miatt abbamaradt.  

 
      7. sz. táblázat                                             Értékek eFt-ban 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  2013 2014 2015 2016 
 60 773 38 802 31 172 37 434 
1.  Anyagjellegű ráfordítások 42 853 28 623 20 502 25 591 
2.  Személyi jellegű ráfordítások 17 398   9 815 8 000 10 017 
3.  Értékcsökkenési leírás      123      124 186 299 
4.  Egyéb ráfordítások       271        96 2 459 1 526 
5.  Pénzügyi műveletek ráfordításai      128      144 25 1 
6.  Rendkívüli ráfordítások 0 0  0 0 

Pozitívumként értékelhető, hogy az Egyesület 2016-ban is 
képes volt a takarékos gazdálkodásra, a költségek is csökkentek 
a bevétellel arányos módon. Az összes költség 2013-ban 60.773.-
eFt volt (lásd eredménykimutatás 13. sora), 2014-ben 38.802.-eFt, 
ami a szintjéhez képest 63,847%-os takarékos ráfordítást jelez. 
2015-ben a közhasznú ráfordítások 31.172,-eFt-ot tettek ki, míg 
2016-ban 37.434,- eFt-ot, a bázisévhez viszonyítva 120,088%-os 
szinten. Ennek révén 266.-eFt pozitív eredmény, vagyis nyereség 
realizálódott. A ráfordítás csökkenése az anyagjellegű 
költségeknél figyelhető meg jelentős mértékben: a 2013. évi 
anyagjellegű ráfordítások 42.853.-eFt-ot tettek ki, ezzel 
szemben 2014-ben csak 28.623.-eFt-ot, 66,793%-os szinten.  

2015-ben 20.502,-eFt értékben, a bázishoz képest 71,627%-os 
nagyságrendben. A személyi jellegű ráfordítások a 2013-as 
17.398.-eFt-ról is szinte lefeleződtek 2014-ben 9.815.-eFt-ra, a 
bázisév 56,414%-ára csökkentek. A személyi jellegű ráfordítások 
2015-ben 8.000.-eFt nagyságrendben maradtak a 2014-es szint 
81,507%-án. Az egyéb ráfordítások 2013-ról (271.-eFt) 2014-re 
(96.-eFt-ra) 35,424%-on, észrevehetően leharmadolódtak. A 
készletektől való megszabadulás érdekében 2015-ben növeltük az 
egyéb ráfordításokat 2.459.-eFt értékre. Az értékcsökkenési 
leírások a szokásos évi leírási kulcsok színvonalán, szinten ma-
radtak, mivel már évek óta elmaradtak a fejlesztések. Ugyanez 
vehető észre a pénzügyi műveletek ráfordításai terén.
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        8. sz. táblázat                                          Értékek eFt-ban

Közhasznú tevékenység ráfordításai idősorosan 
a mérleg eredménykimutatásából 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015 2016 

13. sora D. Közhasznú ráfordítás 96 424 92 678 60 773 38 802 31 514 37.434 
14. sora 1. Anyag jellegű ráf.: 72 446 75 915 42 853 28 623 20 502 25.591 
15. sora 2. Személyi jellegű: 21 495 16 229 17 398 9 815 8 000 10.017 

ebből: Bérköltség: 14 558 11 053 12 485 7 283 5 490 6.857 
Megbízási díj: 1 562 460 629 427 150 310 

Személyi egyéb: 2 513 1 888 1 901 982 1 222 1.646 
Bérjárulékok: 4 424 3 288 3.012 1 595 1 288 1.514 

16. sora 3. Értékcsökkenési leírás: 277 188 123 124 186 299 
17. sora 4. Egyéb ráfordítások: 1 877 124 271 96 2 459 1.526 
18. sora 5. Pénzügyi ráfordítások: 329 222 128 144 25 1 

 
 

Az Egyesület évek óta kimutatható, egyre beszűkülő és visz-
szahúzódó, költségtakarékos működtetésére álljon itt összehason-
lításként a közhasznú tevékenység ráfordításainak elemzését 
bemutató öt éves összehasonlítás (lásd a 8. sz. táblázatot) . 

Az Egyesület költségtakarékos működésének jellemző össze-
hasonlítása jelzi, hogy az elmúlt három évben az egyesület gaz-
dálkodásának kényszerű vezérfonala a működési költségek 
lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentése volt. A 
kimutatásokból jól érzékelhető, hogy az ügyvezető szervezet 
jelentős bérmegtakarítással csökkentette ráfordításait. Ennél 
visszafogottabb bérköltségekkel, a béren felüli juttatások teljes 
megszüntetése mellett, már nem lehet működni! A ráfordítások 
csökkentésének erről a szintről lejjebb való összenyomása már az 
Egyesület közhasznú működésének korlátjává fajulhatott volna, 
hiszen már így sem jutott egy sor alapvető tevékenységre 
elegendő forrás, például Országos Titkári Tanácskozások 
megszervezésére, a honlap átszervezésére, az egyesületi újság 
rendszeres nyomtatott formában való megjelentetésére és postai 
úton való terjesztésére, a minőségbiztosítási rendszer felépítésére, 
működtetésére és akkreditációjára, a felnőttoktatási rendszer 
tanúsítására, nemzetközi kapcsolatok naprakész karbantartására 
stb.  Ennek enyhítésére 2017-re 1.020.000.-Ft nagyságrendben 
céltartalékot képeztünk egy GépGyártás célszámra, 
rendezvények előkészítésére, a 2017. évi közgyűlés költségeinek 
fedezésére.  

Legnagyobb problémánk a MTESZ „f.a.” felszámolásának 
elhúzódása, az ingatlanvagyonunk tulajdonának és értékének 
megőrzése, valamint értékesítése jelentette. Mivel a GTE célsze-
rinti tevékenységei infrastruktúra igényesek, ennek megbízható 
fenntartása létkérdéssé vált. Kisebb, hatékonyabban üzemeltethe-
tő, a tagság által is kedvelt székhelyre volt szükségünk, az ingat-
lancserével járó szerény gazdasági haszonra számítva. Most már 
működésünk létfeltételévé vált a MTESZ felszámolásának szá-
munkra kedvező, eredményes befejezése. Az ingatlan csere szá-
munkra azzal is járt, hogy az aláírt adás-vételi szerződésre hivat-
kozva ugyan valorizáltuk a főkönyvben a székhely ingatlan érté-
két, de esetleges csökkentett értékű felszámolás esetén a napi 
üzleti értékre való visszaárazást is törvényesen meg kellett volna 
oldjuk. Ezért is fontos volt számunkra az ingatlancsere szerző-
déssel rendezni vagyoni helyzetünket.  
 
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás   
 

A GTE-nek alapításakor könyv szerinti értéken: 12.387.-
eFt nagyságú alapítói vagyona volt, amely 2000-ben, az akkori 
gazdálkodási veszteségek miatt –11.707.-eFt tőkeváltozási 
mértékkel kritikusan alacsony szintre: 680.000.-Ft-ra csökkent. 
Ezt követően minden évben a mérlegeredményt a tőkeváltozás 
javítására, az induló vagyon felhalmozott értékvesztésének 
visszapótlására fordítottunk.  
2008-ban a mérlegben az induló/jegyzett tőke, vagyis az alapító 
vagyon: 16.319.-eFt (lásd a mérlegbeszámoló 14. sora) volt. Az 

 
 
év végén a MTESZ 160.000.-eFt-on megerősített vételi 
szándéknyilatkozata és az általa érvényben tartott adásvételi 
szerződés, továbbá az egyenlegközlő elismert és visszaigazolt 
tartozás igazolása alapján mód nyílott arra, hogy a mérlegben a 
saját tőkét (lásd a mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop), a 
vagyonrész főkönyvi értékének a megnövelt piaci értékre 
történő valorizálásával, 164.400.-eFt-ra növeljük, és ezzel 
+147.953.-eFt tőkeváltozással rendeződjön a főkönyvi 
nyilvántartás.  

2009-ben az alapító vagyon továbbra is 16.319.-eFt (lásd: a 
mérlegbeszámoló 14. sora); a tőkeváltozás 148.082.-eFt 
(mérlegbeszámoló 15. sora), mivel a mérlegben a saját tőkét 
164.680.-eFt (mérlegbeszámoló 13. sora/c. oszlop), a tárgyévi 
eredménnyel +279.-eFt, (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora) 
megnöveltük. A MTESZ az adásvételi szerződésben vállalt 
kötelezettségét nem teljesítette, az ingatlantulajdon helyzete 
változatlan maradt.  

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), ami abból adódik, hogy a mérlegben 
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, 2012-ben, 2013. év végén majd 2014-ben is, a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a saját tőkét (lásd a 
mérlegbeszámoló 13. sora) sorra, rendre az adott év 
eredményével (lásd: a mérlegbeszámoló 18. sora) megnöveltük. 
A MTESZ „f.a.”-val szemben az Egyesület a vételár megtérítése 
ügyében perben állt. Az ingatlan 160.000.-eFt-os vételára a fel-
számoló által jóváhagyott hitelezői nyilvántartás része lett. Már 
2014. év végén a saját tőke mértékében kifejeződött az ingatlan-
vagyon piaci értéke, amelyet adás-vételi szerződés és bírósági 
ítélet támasztott alá. Az értékesítésből származó adósságot a 
Fővárosi Törvényszék még 2014. évben ítéletével megerősítette, 
és a MTESZ f.a.-val szemben Egyesületünk javára megítélte. Az 
ingatlan 160.000.-eFt-os vételára továbbra is a felszámoló által 
jóváhagyott hitelezői nyilvántartás része volt, a felszámoló hite-
lezői besorolásunkat kedvezőbb helyzetbe sorolta. 

A 2015. évi mérlegben a befektetett eszközök nagysága 
még 159.123.-eFt (lásd mérleg-beszámoló 1. sora/c. oszlop). Az 
eszközök korábbi éves nettó értékét a 2016. évben nem csak az 
értékcsökkenés leírása (-299.-eFt) módosította (lásd eredmény-
kimutatás 16. sora), hanem a leltár-felvétel eredményeként előál-
ló selejtezés és készletrendezés is. Így a 2016. évi mérlegben a 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő „EGYÉB” SZERVEZETEK  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2016. ÉV 
 A szervezet megnevezése:    Gépipari Tudományos Egyesület 
 A szervezet címe:    1027 Budapest Fő u. 68. 
 Statisztikai számjel:    19815682-9412-529-01  
                       adatok eFt-ban 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
2015. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 
2016. 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok) 159 123  148 825 
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 112  0 
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 159 011  98 825 
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0  50 000 
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0  0 
6. B. Forgóeszközök (7.-10.sor) 11 308  18 715 
7. I. KÉSZLETEK 0  0 
8. II. KÖVETELÉSEK 7.513  7 831 
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 141  1 336 
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 654  9 548 

   11. C. Aktív időbeli elhatárolások 6 486  132 
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 176 917  167 672 
13. D. Saját tőke (14.-19.sor) 165 987  166 253 
14. I. INDULÓ TŐKE  16.319  16.319 
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 149.326  149.668 
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0 
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0  0 
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 
342  266 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL  

0  0 

20. E. Céltartalék 1 300  1 020 
21. F. Kötelezettségek (22.-23.sor) 347  39 
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 347  39 
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 9 283  360 
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. -20.+21.+24. sor) 176.917  167.672 

 
a befektetett eszközök nagysága már csak 148.825,-eFt/2016. 
(lásd mérleg-beszámoló 1. sora/e. oszlop), a tárgyi eszközök 
159.011, -eFt/2015-ről, 98.825, –eFt/2016-ra (lásd mérleg-
beszámoló 3. sora), az immateriális javak 112, -eFt/ 2015-ről 0 
Ft/2016-ra (lásd: mérleg-beszámoló 2. sora) kerültek leírásra. 

2016. végén az épületvagyon főkönyvi értéke 99.488.387,-Ft 
(lásd: 123. főkönyvi számlaszámon), ebből befejezett beruházás 
96.470.781,-Ft, (lásd 161. főkönyvi számlaszámon), felújítás 
pedig 3.557.857,- Ft (lásd 162. főkönyvi számlaszámon),. 
Államkötvényeket befektetett pénzügyi eszközök címen (lásd 
mérlegbeszámoló 4. sora, és a 181. főkönyvi számlaszámon) 
50.000.000,-Ft értékben vásárolt az Egyesület. A saját tőke így, 
2016. végén 166.253,- eFt (lásd a mérlegbeszámoló 13. sora), a 
tőkeváltozás 149.668,- eFt (lásd a mérlegbeszámoló 15. sora).  

A 2016. évi teljes mérlegeredményt (266,- eFt-ot) a tőke-
változás javítására forgatjuk vissza. (lásd a 
mérlegbeszámoló/2016. 13. sorát), ahol a 2015-ös bázisév 
kimutatott saját tőkéjéhez (165.987.-eFt) képest, 2016-ban +266.-
eFt-tal megnövekedve 166.253.-eFt lesz az Egyesület 
mérlegben kimutatott saját tőke vagyona. A mérlegben 
befektetett eszközök nagysága 148.825,- Ft/2016. (lásd 
mérlegbeszámoló 1. sora), amelyben az immateriális javak 0-ra 
leírva kerültek könyvelésre és a tárgyi eszközök pedig 98.825,-
eFt -on, miközben az előző évben még 112,-eFt volt 
immateriális javaknak (lásd: mérlegbeszámoló/2015. 2. sora) és 
a tárgyi eszközöknek 159.011,-eFt (lásd: mérlegbeszámoló/2015. 
3. sora) könyvelve. Az értékcsökkenési leírás 299,-eFt/2016  

 

 
(lásd: eredménykimutatás 16.sora) a 2015. évihez képest (186,- 
eFt/2015.) +110,-eFt-al növekedett. A felhasznált forgóeszközök: 
18.715,- eFt (lásd mérleg beszámoló 6. sora) nyilvántartási értéke 
2015. évhez képest (11.308,-eFt/2015) +7,407,-eFt-al növekedett. 
A készletek állománya már az azt megelőző évhez képest is 
(602,-eFt/2014) 0,00 eFt-ra került leírásra (lásd: 
mérlegbeszámoló/7. sora). Egyéb ráfordítások 
(lásd:mérlegbeszámoló 17. sora). 1.526,-eFt értékben kerültek 
felhasználásra szemben a 2015. évi 2.459,-eFt-al  
 
4./ A cél szerinti juttatások kimutatása  

 
Az összes célszerinti közhasznú tevékenység bevételei: 

37.700,-eFt (lásd eredménykimutatás 1. sora), amely hat tételből 
áll: 
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás:       3.212,-eFt  

(lásd: eredménykimutatás 2. sora)  
2. Pályázati úton elnyert támogatás: idén                        800,-eFt  

(lásd: eredménykimutatás 7. sora)  
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:       26.774.-eFt 

(lásd: eredménykimutatás 8. sora)  
4. Tagdíjból származó bevétel:                                     4.008.-eFt  

(lásd: eredménykimutatás 9. sora)  
5. Egyéb bevételek:              1.589,-eFt  

(lásd: eredménykimutatás 10./a. sora)  
6.    Pénzügyi műveletek bevételei:             1.317,-eFt  

(lásd: eredménykimutatás 10./b. sora) 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZER ŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA, 2016. ÉV /1.lap 

adatok EFt-ban 
Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
2015. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 
2016. 

a b c d e 
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.sor) 31 514  37 700 
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 6 329  3 212 
3. a) alapítótól 6 196  3 112 
4. b) központi költségvetéstől 0  0 
5. c) helyi önkormányzattól                           (Békéscsaba) 20  20 
6. d) egyéb, ebből 1% szja 63.-eFt/2015. és 80.-eFt/2016. év 113  80 
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0  800 
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 21 375  26 774 
9. 4. Tagdíjból származó bevétel 3 780  4 008 
10. 5. Egyéb bevételek (kamat) 27  1 589 

 6. Pénzügyi műveletek bevétele 3  1 317 
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele  0  0 
12. C. Összes bevétel (A.+B.) 31 514  37 700 
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 31 172  37 434 
14. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 20 502  25 591 
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 8 000  10 017 
16. 3. Értékcsökkenési leírás 186  299 
17. 4. Egyéb ráfordítások 2 459  1 526 
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 25  1 
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 

 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő „EGYÉB” SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZER ŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA,  
2016. ÉV /2.lap 

    adatok  eFt-ban 
Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
2015. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 
2016. 

a b c d e 
27. F. Összes ráfordítás (D+E. sorok) 31 172  37 434 
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 342  266 
29. H. Adófizetési kötelezettség  0  0 
30. I. Tárgyévi eredmény (G-H. sor) 0  0 
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 342  266 
32. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény (I.+J.) 342  266 

 
 

Tájékoztató adatok (eFt-ban) 
                                                       adatok eFt-ban 
Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
2015. 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 
2016. 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 8 000  10 017 
34. 1. Bérköltség 5 490  6 857 
35. ebből: - megbízási díjak 150  310 
36.            - tiszteletdíjak 0  0 
37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 222  1 646 
38. 3. Bérjárulékok 1 288  1 514 
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0  0 
40. ebből: a Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerinti kötelezett-ségként 

elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 
0  0 
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A mérlegben a célszerinti közhasznú tevékenység 

bevételei között az eredmény kimutatásban az alábbi 
juttatások vannak: 

 
� Közhasznú működésre kapott támogatás: 3.212.-eFt 
(lásd: eredmény kimutatás 2. sora), amelyek négy tételből 
adódnak össze:  
a) alapítótól, szmk, egyéb támogatók                    3.112,- eFt 
b) központi költségvetéstől                                  0,- eFt 
c) helyi önkormányzattól (Békéscsaba)                    20,- eFt 
d) egyéb, ebből 1% szja                   80,- eFt/2016. év 

 
� Közhasznú célú működésre kapott egyéb támogatás 

(3.112,-eFt)  forrásai: 
9142 Geoszolg Kft.   3.000.000.-Ft 

 Trivero Kft.         100.000.-Ft 
9144 Pálcza Vladimir Endre            10.000,-Ft 
 Adamis Gábor                 2.000,-Ft 
 
� Az Szja 1% -ból származó 
 a 9695 főkönyvi számon könyvelt 79.964,- Ft tétel, amelyet az 
egyesületi újság, a „Gépipar” közgyűlési számának 
megjelentetése támogatására fordítottunk;  

A célszerinti szponzori támogatások és további, egyéb 
működési célra kapott támogatások, mivel jól elkülöníthető 
munkaszámokon végzett tevékenységre vonatkoztak, a támogató 
által nevesített célok megvalósítására fordítottuk, és a vonatkozó 
munkaszámok tablóin ellenőrizhetően számoltuk el egyéb 
támogatás címen. 

  
� Közvetlen pályázati úton elnyert támogatások: 800.-eFt 
(lásd: eredmény kimutatás 7. sora). Az elmúlt évben közvetlen 
nem nyertünk egyetlen pályázati támogatást sem, csak egyedül a 
Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, 5087-es munka-
számon a 132-es költséghelyre könyvelt, a Békéscsabai Ön-
kormányzat által finanszírozott helyi pályázatot 20.000,- Ft 
értékben, amit az önkormányzati támogatások között számoltuk 
el. A NEA-KK-16 M űködési pályázatot beadtuk, abból 250,- 
eFt támogatást kaptunk, a felhasználásról időarányosan el is 
számoltunk. Közreműködőként az IFKA alapítványon  
keresztül rész vettünk egy GINOP pályázatok 
hatékonyságnövelő felmérésében 550, -eFt közreműködői 
díjért. 
 
� A közhasznú egyesületi tevékenység bevételei:  
(lásd: az eredmény kimutatás 8. sora) 26.774.-eFt nagyságú 
közhasznú egyesületi tevékenységből származó bevételt össze-
sít, amely tételek a főkönyvi kivonaton az alábbi kigyűjtésből 
származnak:  
- Tanfolyamok bevétele a 921 főkönyvi számon           7.000,- Ft 
- Rendezvények bevétele a 922 fők-i számon 24.386.769,- Ft 
- Lapok, hirdetések, előfizetések      1.274.342.- Ft 
- Tudományos értekezések és közreműködői díjak 

-Tanulmány, szakvéleméy       1.106 560.- Ft 
              mindösszesen:                  26.774.671 Ft 
  
� Tagdíjból származó bevételek:  
A GTE főkönyvi nyilvántartásában a tagdíjak négy különböző 
tételben szerepelnek (lásd: eredmény kimutatás 9. sora)  
- Magánszemélyektől (Budapest)                            1.229.210.- Ft 
                                    (Terület)                                  907.100.- Ft 

Egyéni tagdíjak összesen:                              2.136.310.- Ft 
- Jogi személyektől    (Budapest)                        381.200.- Ft 
                     (Terület)                               1.225.000.- Ft 
 Jogi tagdíjak összesen:                                  1.606.200.- Ft 
 Tagdíjak összesen:                                3.712.510.- Ft 
- IMK tagdíj                                                              265.000.- Ft 
- Tagdíjak összesen:                                             4.007.510.- Ft 

Az egyéni tagdíj befizetések összege (2.136.310,- Ft) a 
tagdíjak 56,735%-a. A jogi tagdíj bevételek nagysága 
(1.606.200,- Ft) a tagdíjbefizetések 43,264%-a. Sajnálatos 
módon 2015-höz viszonyítva mind az egyéni tagok, mind a jogi 
tagvállalatok száma 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 jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról” előírásainak megfelelően, az alábbi szempontok szerinti 
sorrendben tekintjük át. 

� Központi költségvetési szervtől kapott támogatások:  
A közhasznú, nonprofit gazdálkodású GTE a tárgyévben 

költségvetési támogatásban nem részesült. Az állami költségve-
téstől támogatást 2016-ban sem közvetlenül, sem közvetve 
nem kapott az Egyesület. Eddig is csak pályázat útján, kétolda-
lú szerződés aláírását követően juthatott pályázati támogatáshoz. 

� Pályázati úton elnyert támogatások:  
NEA-KK-16 Működési pályázatot beadtuk és elnyertük, de 

kifizetését pénzhiányra hivatkozva a 77. sorszámra besorolva 
tartalékpályára irányították. Végül is a kért 3.000,- eFt helyett 
250,- eFt támogatást kaptunk meg, amelyet azon nyomban 
célszerinti tevékenységünk fedezethiányának pótlására 
használtunk fel. A NEA-KK-15 Szakmai pályázatunk vissza 
nem térítendő összegű támogatását az illetékes kuratórium nem 
fogadta el.  

� Önkormányzati forrásból pályázaton elnyert támogatás:  
A Békésmegyei szervezetünk által felhasznált, a Békéscsa-

bai Önkormányzat által finanszírozott helyi pályázat 20.000,-Ft. 
Ezen kívül más, közvetlen önkormányzati támogatást 2016-
ban nem kapott a GTE.  

� Elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás:  
Az adófizetők személyi jövedelemadójának 1%-áról szóló 

felajánlások alapján a GTE 2016-ban a NAV-on keresztül 80.-
eFt támogatásban részesült (lásd: 9695 főkönyvi számlaszám, 
illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
eredménykimutatásának 6. sora). Ezt a GÉPIPAR c. egyesületi 
újság közgyűlési száma megjelentetésének támogatására 
használtuk fel. 

� Más elkülönített állami pénzalapból, 
így egyéb elkülönített állami pénzalapból, önkormányzati társu-
lásoktól, egészségügyi önkormányzattól az előbb felsoroltakon 
kívül a GTE 2016-ban nem részesült további támogatásban. 

� Egyéb szervezetektől kapott közhasznú támogatások:  
Jogi személytől a beszámolási időszakban a GTE jelentős 
összegű támogatást kapott általános célú közhasznú egyesületi 
támogatás címen 3.100.000.-Ft értékben: 
-  Geoszolg Kft-től a célszerinti működési költségek  
      fedezetére 3.000.000,- Ft,  
-  Trivero Kft  a MACH-TECH kiállítás „TechTogether” 

rendezvény támogatására 100.000,- Ft 

� Magánszemélyektől kapott támogatás:  
2016-ban Adamis Gábortól 2. 000,- és Pálcza Vladimir 

Endre részéről 10.000,- Ft közhasznú egyéb felajánlás szár-
mazott, „A gépipari szakmakultúra” című konferencia költsége-
inek fedezetére használtuk fel   

Mindezek alapján kimutatható , hogy a GTE a 2016. évben 
jogi- és magánszemélyektől (lásd: mérleg eredmény kimutatása 
2. sor) közhasznú támogatást, célszerinti működésére mindösz-
szesen 3.112.000.-Ft értékben kapott és használt fel igazoltan.  

A GTE más szervezeteknek 2016-ban nem nyújtott támo-
gatást. 
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6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások  
 

Választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket társa-
dalmi munkában látják el, amelyért semmiféle külön juttatásban 
nem részesültek. A munkájukkal járó költségtérítésen kívül (ki-
küldetési díjak, projekt megbízási munkadíjak, stb.) csak olyan 
egyesületi szolgáltatást vettek igénybe, mint amelyet bármely tag 
az egyesületi rendezvényeken a tagsággal járó szolgáltatásként 
megkap. Az egyesület ügyvezető igazgatója választott társadalmi 
tisztségének ellátásán kívül főállású munkaviszonyban, munka-
díjban részesül, felette a munkaadói jogokat az egyesület elnöke 
gyakorolja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vélemény 

Elvégeztem a Gépipari Tudományos Egyesület 2016. évi 
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 
amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i 
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és forrá-
sok egyező végösszege 167.672 eFt, az eredmény 266 eFt (nyere-
ség) -, és az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó ered-
mény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős ele-
meinek összefoglalását is tartalmazó közhasznúsági jelentésből 
áll. Az Egyesület 2016-évben vállalkozási tevékenységet nem 
folytatott. 

Véleményem szerint a mellékelt Közhasznú egyszerűsített 
éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2016. 
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, vala-
mint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 
helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvénnyel, illetve a számviteli tv. szerinti egyes 
egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságáról szóló Korm. rendelettel összhangban. 

A vélemény alapja 
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardok összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egy-
szerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 
szakasz tartalmazza. 

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló általam végzett 
könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai 
követelményeknek megfelelve, független vagyok az Egyesülettől, 
és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem 
egyéb etikai felelősségemnek is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgá-
lati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményem 
kibocsátásához. 

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége 
az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a 
számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan 
belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, 
hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lénye-
ges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészí-
tése. 

 

 
7. Közérdekű önkéntes tevékenység    
 

A GTE bejelentést tett az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mához közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vétele 
céljából. A tevékenységek jellege, tevékenységi körök: oktatás, 
kulturális és közösségi-, környezet- és természetvédelmi tevé-
kenység.  

A bejelentést a Minisztérium 2014. január 20-án kelt határo-
zatával tudomásul vette és 6897 sorszám alatt bejegyezte (Ikt. 
szám: 5736-1/2014/ESELY). 

 
Budapest, 2017. március 5. 
 
 Dr. Igaz Jenő                           Dr. Borbás Lajos  

   ügyvezető igazgató                 főtitkár 
Dr. Takács János 

elnök 
 

 
 

 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés 

felelős azért, hogy felmérje az Egyesületnek a vállalkozás folyta-
tására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően ezt 
közzétegye a Közhasznúsági jelentésben. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgála-
táért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni 
arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz 
lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a vélemé-
nyemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 
ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia 
arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig képes feltárni az 
egyébként létező lényeges hibás állítást.  

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal össz-
hangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai 
megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a 
könyvvizsgálat egésze során. Emellett: 

– Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns 
belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek. 

– Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika 
megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és 
kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

– Következtetéseim, illetve megállapításaim a független 
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyítékon alapulnak. 

– Értékelem a Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 
mellékletben, valamint Közhasznúsági jelentésben tett közzététe-
leket és azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e 
az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

Kommunikálom az erre hivatott fórumokon, az irányítással 
megbízott személyek és a tagság felé – egyéb kérdések mellett – a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét, a könyvvizsgálat jelentős 
megállapításait, beleértve az Egyesület gazdasági és általános 
helyzetét, továbbá a könyvvizsgálat során azonosított esetleges 
hiányosságokat is. 

 
Budapest, 2017. február 21. 

/ Baracska László / 
    002934 szám alatt 
              bejegyzett könyvvizsgáló 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
a Gépipari Tudományos Egyesület (1027 Budapest, Fő u. 68.) (rövidítve GTE) küldöttközgyűlése részére 



 
    GÉPIPAR 2017. 1-2. SZÁM       19 
 

A GTE 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI EL ŐIRÁNYZATA 

 
A közhasznú célszerinti működés szükséges „működési típusú 
bevételeinek” meghatározása: 

A költségvetés tervezhető összes közhasznú működési bevételé-
nek alacsony szintje miatt a költségvetési előirányzatban, mint eddi-
gi, továbbra is szűken fogjuk tudni mérni közhasznú társadalmi 

működés keretszámait. A GTE-nek nagyon rossz a fedezet termelő 
képessége, egyedül a közhasznú célú támogatások mértékét tudjuk 
megnövelni, a „tartós támogatási szerződések” birtokában. A rendkí-
vüli takarékosság gyakorlatilag a működőképesség minimumára 
szorítja le a tervezhető közhasznú kiadásokat. 

 
                                        TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2017                                    értékek eFt-ban 

 
 

TEVÉKENYSÉGEK  
 

2016. ÉVI TERV [EFT] 
(20%-80%) + (50%-50%) 

EGYESÜLETI FEDEZETMEGOSZ-
TÁSSAL 

2017. ÉVI TERV [EFT] 
(20%-80%) + (50%-50%) 

EGYESÜLETI FEDEZETMEGOSZTÁS-
SAL 

1000 –es Működési költségek 
fedezete  

Bevétel Szervezetek 
működésére 

Egyesület 
működésére 

Bevétel Szervezetek 
működésére 

Egyesület 
működésére 

Tagdíj (egyéni, jogi) 4.000 1.400 2.600 4.000 1.400 2.600 
Egyéni tagdíjak 2.000 400 1.600 2.000 400 1.600 

Jogi tagdíjak 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 
Támogatás (közh. és sponzor) 3.600 0 3.600 3.600 0 3.600 

Közhasznú tám. 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 
Egyéb támogatás 500 0 500 500 0 500 
SZJA 1% APEH 100 0 100 100 0 100 

Klubok befiz. (10%) 250 200 50 250 200 50 
Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 
Ingatlan értékesítés / vétel 0 0 0 0 0 0 
Késedelmi kamat 0 0 0 0 0 0 
Egyéb pénzügyi bevétel 50 0 50 50 0 50 

Működési bevétel összesen: 7.900 1.600 6.300 7.900 1.600 6.300 
 

A közhasznú működés megengedett „működési típusú kiadásai-
nak” meghatározása: 

Míg a 2015. évi költségvetésben a megelőző évek, 2013. és 
2014. évek mintájára, a működési bevételek betervezhető alacsony 
szintje miatt, az Egyesület működésének keretszámait gyakorlatilag a 
működőképesség minimumára leszorítva terveztük, addig 2016-ban 
a közhasznú működési kiadások irányszámait összességében 1.800,- 
EFt-al csökkentettük, a szervezetek működési kiadásainak keret-

számát kissé megemelve,  az előző év tervezett szintjénél összesen 
csak + 200,- EFt-al megnövelt értékkel vesszük számításba. A 
személyi jellegű költségek keretét  – 2.000,- EFt-al csökkentve 
terveztük. A 2015. évi mérlegben képzett céltartalékok (1.300,- 
EFt) és a közhasznú támogatások megemelt összegével (+3.000,-
EFt) összefüggésben, a 2016. évi működési kiadásokat ugyan a 
2015. évhez képest visszafogva, a 2014. évi előirányzathoz képest 
is 35%-al takarékosabban irányozzuk elő.  

   

MŰKÖDÉSI KERETSZÁMOK         értékek eFt-ban 
 2013. 2014. 2015. 2016. 
1100 Vezető testületek  1.000, -   3.000,-    1.000,-    1.000,-  
1200 Szerv. működése   2.500,-    2.600,-    1.400,-    1.600,-  
1250 Egyesületi célú programok    500,-      800,-       500,-       500,-  
1310 Terembérlet, üzemeltetés  2.000,-    3.200,-    2.000,-    2.000,-  
1320 Szem. jellegű. költség   12.000,-  14.000,-  13.500,-  11.500,-  
1330 Egyesületi rezsi költség      500,-    1.500,-       500,-       500,-  
1340 Javítás, felújítás      400,-       500,-       500,-       500,-  
1350 Irodai műk. rezsi    500,-    1.500,-       500,-       500,-  
1400 Nemzetközi kapcsolat        0    1.000.-    0          0 
1500 Egyesül. kiadvány     500,-    2.000,-    2.000,-    2.000, - 
1600 Egyéb általános kiadás          0 1.000,-   0          0 
1700 Költségvetési tartalék    100,-      100,-       100,-       100,-  
Összesen:  20.000,-  31.200,- 22.000,-  20.200,- 

 
A 2016. évi költségvetési tervezetben javasolt közhasznú 

működési kiadások között csak a nemzetközi kapcsolatokra és az 
egyéb általános célú kiadásokra nem különítünk el tervezett 
költségeket. Az egyesületi kiadvány megjelentetésére 2.000,- EFt 
változatlanul, a személyi jellegű kiadásokra 11.500,- EFt szerényen 
lecsökkentve, a terembérlet és üzemeltetés költségeire továbbra is 
2.000,- EFt, a vezető testületek működésére a tisztújító közgyűlés 
figyelembe vételével 1.000,- EFt, egyesületi célú programokra, rezsi 
költségre, javításra-felújításra, irodai működési rezsire egyenként 
500,-EFt - 500,- EFt forrás elkülönítését terveztük be.  

Ezekkel a számadatokkal a GTE előzetes teljeskörű költségvetési 
tervének elkészítéséhez a 2015. bázisév adatainak reprodukálásával, 
biztos eséllyel kezdhetünk hozzá. A GTE 2016. évi költségvetésének 
készítésekor két un. „pénzügyi terv”  egymáshoz illesztett variánsa-
inak kidolgozásával kezdjük a közös gondolkodást: 
� az un. „Bevételi terv”,  és  
� az un. „Költségterv”  megfogalmazásával. 

 

 
A „Bevételi terv”  sorba veszi az Egyesület bevételi lehetőségeit, 

a „Költségterv”  pedig a fedezeti pontnál kicsit nagyobb eredményt 
adó, megengedhető kiadásokat mutatja be.  

A „Bevételi terv”  két komponensből áll: „A közhasznú műkö-
dési tevékenységek bevételeinek tervéből” és a  Célszerinti bevételes 
tevékenységek bevételeinek tervéből”. A korábbi évek gyakorlatától 
eltérően 2016-ban a főkönyvi tételek könyvelésekor nem különítjük 
el előre a bevételek bruttó értékétől az egyesületi általános költség 
önköltség tervezésében megkövetelt (az árbevétel 17,5%-át kitevő) 
nagyságát (lásd: 9999-es munkaszámon könyvelt tételek). A „Költ-
ségterv” két részből áll: „A közhasznú működés kiadásainak” tervé-
ből és a GTE „Célszerinti bevételes tevékenységek kiadásainak 
tervéből”. A döntéshez a táblázatban a megelőző három gazdálkodási 
évnek, az aktuális közgyűlések által jóváhagyott, tervezett költségve-
tési előirányzatai olvashatóak, és mint bázisadatok nyújthatnak 
összehasonlítási alapot. 
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   TERVEZETT M ŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2017.                        értékek eFt-ban 
Tevékenységek 

Munkaszámonként 
2016. évi TERV  

(20%-80%) + (50%-50%)  
egyesületi fedezetmegosztással  

2017. évi TERV  
(20%-80%) + (50%-50%)  

egyesületi fedezetmegosztással  
Bevétel Kiadás Fedezet Bevétel Kiadás Egyenleg 

1100 Vezető testületek  0 1.000 -   1.000 0 1.000 -   1.000 
1200 Szerv. működése   1.600 1.600 0 1.600 1.600 0 
1250 Egyesületi célú progr.  0 500 -      500 0 500 -      500 
1310 Terembérlet, üzemelt  0 2.000 -   2.000 0 2.400 -   2.400 
1320 Szem. jellegű. költség  0 11.500 - 11.500 0 11.500 - 11.500 
1330 Egyesületi rezsi költség   0 500 -      500 0 500 -      500 
1340 Javítás, felújítás   0 500 -      500 0 500 -      500 
1350 Irodai műk. rezsi 0 500 -      500 0 500 -      500 
1400 Nemzetközi kapcsolat 0 0 0 0 0 0 
1500 Egyesül. kiadvány  0 2.000 -   2.000 0 2.000 -   2.000 
1600 Egyéb általános kiadás 0 0 0 0 0 0 
1700 Költségvetési tartalék 0 100 -      100 0 100 -      100 

Egyesületi működési fedezet: 6.300 0 6.300 6.300 0 6.300 
 Működési kiadások összesen: 7.900 20.200 -  12.300 7.900 20.600 -  12.700 

 
Az Egyesület 2017. évi költségvetési előirányzatainak áttekintéséhez 
vizsgáljuk meg az összefoglaló jellegű, a „GTE teljeskörű költségve-
tési terve 2017. évre” című táblázatunkat. Ebben a kimutatásban 
összesítve, a korábbi évek tervezett adataival összehasonlítva láthat-
juk a soron következő 2017. év előirányzatait. A közhasznú műkö-

dés bevételeinek és kiadásainak elhatárolt meghatározása után, 
tekintsük át a célszerinti tevékenységi körökben szükségszerűen 
kiadódó, betervezendő bevételes tevékenységek mérlegét: a bevéte-
leket, a kiadásokat és a közhasznú működés forráshiányainak 
pótlására fordítandó eredmény-tételek előre vetített becslését. 

    „BEVÉTELI-LIKVIDITÁSI” TERV      értékek eFt-ban         
Tevékenységek 

munkaszámonként 
Árbevételi terv Költség terv Eredmény terv 

2014. 2015. 2016. 2017. 2014. 2015. 2016. 2017. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Működési:            

1000 7.700 5.100 7.900 7.900 31.200 22.000 20.200 20.600 -23.500 -16.900 -12.300 -12.700 
Célszerinti:             

2000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 500 500 
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 35.000 21.500 6.000 8.000 26.250 16.125 4.500 6.000 8.750 5.375 1.500 2.000 
5000 2.000 2.000 5.500 5.500 1.500 1.500 5.000 5.000 500 500 500 500 
7000 30.000 26.500 28.000 30.000 22.500 18.750 21.000 22.500 7.500 7.750 7.000 7.500 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes: 69.000 52.000 41.500 45.500 50.250 36.375 32.000 35.000 17.250 14.125 9.500 10.500 
9999 12.075 11.180 0 0 0 0 0 0 12.075 11.180 0 0 

Célsz. fedezet : 81.075 63.180 41.500 45.500 50.250 36.375 32.000 35.000 29.325 25.305 9.500 -2.200 
Célszerinti össz: 88.775 68.280 49.400 53.400 81.450 58.375 52.200 55.600 5.825 8.405 -2.800 -2.200 

Vállalkozási:             
6000 2.000 0 2.000 2.000 1.500 0 1.500 1.500 500 0 500 500 

Mindösszesen: 90.775 68.280 51.400 55.400 82.950 58.375 53.700 57.100 6.325 8.405 -2.300 -1.700 

Visszaforgatott költség:   0 0 +2.662 +2.394 +1.312 +1.950 -2.662 -2.394 -1.312 -1.950 

Részeredmény: 90.775 68.280 51.400 55.400 85.612 60.769 55.012 59.050 3.663 6.011 -3.612 -3.650 

Céltartalék előző évről 0 0 1.300 + 1.020 0 0 0 0 0 0 +1.300 +1.020 

Elhatárolás előző évről  5.000 160 9.095 0 1.000 0 6.478 0 4.000 +  160  +2.617  0 

Elhatárolás követk évre 0 0 0 0 0 130 0 0 0 -  130         0 0 

Részeredmény:    56.420    59.050    -2.630 

Pénztartalék felhasználás 0 0 10.395 +2.800 0 0 0 0 0 0 0 +2.800 

Költségvet. eredmény: 95.775 68.340 61.795 59.220 86.622 60.899 61.490 59.050 3.663 5.981 + 305 +  170 

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

A gazdálkodási adatok munkaszám-csoportokra történő lebon-
tásával és a 2016. évről származó elhatárolások és céltartalékok 
(1.020,- eFt) visszarendezésével, valamint a rendelkezésre álló 
pénztartalék (2.800,- eFt) felhasználásának előrejelzésével a 
2017. évi költségvetés fő számai összesítve az alábbiak lesznek: 

Árbevétel:                           59.220.000,- Ft  
Költség:                               59.050.000,- Ft  
Eredmény:                          +   170.000,- Ft     
Visszaforgatott fedezet:       1.950.000,- Ft 

Budapest, 2017. március 5.     Dr. Igaz Jenő 
   ügyvezető igazgató 

A GTE 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI EL ŐIRÁNYZATA 
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BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL (OTT) 

A GTE 2017. március 11-én Országos Titkári Tanácskozást 
tartott. Az alábbiakban Közöljük dr. Borbás Lajos főtitkár megnyi-
tóját. A megnyitót élénk vita követte, amelynek főbb témái a fiata-
lok megnyerése, a honlap és általában az egyesületi kommunikáció 
megújítása, a rendezvény- és oktatásszervezés, az új székház adta 
lehetőségek kihasználása voltak.(V.A.)  

 
Tisztelt Tagtársaim! 

Hosszú idő telt el utolsó Országos Titkári Tanácskozás (2011) 
óta, mikor is Egyesületünk a MTESZ szövetségi rendszer tagjaként 
végezte munkáját, az akkori időkben már a gazdasági nehézségek-
kel küzdő, a visszaszoruló állami támogatás hiányában önmagát 
eltartani képtelen, így lassú elsorvadásra ítélt ernyőszervezet egy 
aktív, meghatározó egyesületeként. 

Az eltelt hét esztendőben helyzetünk gyökeresen megváltozott. 
A MTESZ, mint szervezet jogutód nélküli felszámolása 2015 óta 
tart, a folyamat vége ma még beláthatatlan. A volt székház üres 
mementóként, lepusztulva és magára hagyva emlékeztet az egykor 
volt sikeres, a műszaki közélet képviselői számára megkerülhetet-
len Szövetségre.   

Egyesületünk Országos Elnöksége közösségünk szolgálatában 
mindvégig hittel, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy kiszabadul-
junk a közösségi élet számára méltatlan, munkavégzésre alkalmat-
lan körülmények közül. Egyesületünk Elnöke, Takács Professzor 
úr töretlen hittel dolgozott azon, hogy ne jussunk a kisemmizett, 
felszámolt, megszűnő egyesületek sorsára, pusztán azért, mert egy 
életképtelen szövetségben végeztük munkánkat. Ezúton is szüksé-
gét érzem kifejezni köszönetünket azért a munkáért, amely nélkül 
ma nem hirdethetnénk a megújulás gondolatait új, budapesti szék-
házunkban.   

Rendezvényünknek érdemben egyetlen célja volt: megújítani 
szervezeti egységeink munkáját, megerősíteni azt az egykoron 
legendás hitet, ami az Egyesületet oly sok nehéz esztendőben a 
megújulás útjára tudta terelni. 

Sok a teendő. Tagságunk életkori összetétele kedvezőtlen. 
Nyugdíjasaink százalékos aránya meghaladja a 60%-t, melynek 
2/3-a 70 év feletti. Ifjúsági tagjaink száma nem éri el az 5%-t. Bár 
minden alkalommal jelentős számban veszünk fel tagokat Orszá-
gos Elnökségünk ülésein, taglétszámunk – tekintettel azok nagy 
számára, akiktől végleg búcsúznunk kell, vagy lemorzsolódnak – 
folyamatosan csökken. 

 
A GTE Konstrukciós Szakosztálya és Gépjármű Szakosztálya 

a 2015-ben megrendezett első konferencia sikerén felbuzdulva 
2017. február 1.-én megrendezte a II. Gépészeti Szakmakultúra 
Konferenciát. A konferencia kiemelt témája a járműipar és az 
additív gyártás volt. 

Nagy segítséget nyújtott a konferencia szervezésében, lebo-
nyolításában és a konferencia helyszínének biztosításával a BME 
Gép- és Terméktervezés Tanszéke. 

A plenáris ülés első előadása megvilágította, mi az a gépészeti 
szakmakultúra. A következő előadás beszámolt az IPAR 4.0 Nem-
zeti Technológiai Platform megalakulásáról és jelenlegi munka-
csoportjairól. Ezután a Gép- és Terméktervezés Tanszék virtuális 
terméktervezés oktatásának bemutatása következett. Az utolsó 
plenáris előadás a termékek életciklusának megtervezésével fog-
lalkozott.  

Ezt követően két szekcióban, három témakörre bontva hang-
zott el 18 előadás. Mindkét szekcióban elhangzott két-két hallgatói 
TDK dolgozat ismertetése, ezek is élénk érdeklődést váltottak ki. 

Az 1. szekció címe: Értékteremtés a járműiparban. Az érték-
tervezés, értékteremtés, ökológia, design-oktatás, értékelemzés, 
mezőgazdasági géptervezés, ipariforma tervezés területén hangzot-
tak el érdekes előadások.  

Az új környezet a lehetőséget és a reményt teremti meg Tagsá-
gunk számára, hogy ismét van miért, ismét van hol egyesületi 
munkát végezni. Ez a tény - az új Székház adta lehetőség - talán 
ma még nem közismert, elég, ha csak arra utalok, hogy jelen talál-
kozónkra meghívott közel 100 szervezeti egységünk Titkára és 
Elnöke közül (mindösszesen mintegy 200 fő) mindössze alig több 
mint egy tizede élt a meghívásunkkal, és tisztelte meg jelenlétével 
találkozónkat.  

Mindazonáltal a lefolytatott beszélgetések, hozzászólások alap-
ján körvonalazódtak azok az irányok, amelyek értelmében Egyesü-
letünk munkáját a megváltozott társadalmi-gazdasági feltételek 
közt újra tudjuk gondolni, fel tudjuk pörgetni. Ezen munka sorában 
újra kell értelmezni egyesületünk céljait, lehetőségeit, át kell gon-
dolnunk azokat a területeket, ahol szolgáltatni tudunk tagtársaink, 
és a munkánk iránt érdeklődők számára egyaránt. Ez nem kevés. 
Ennek elérése, a hozzávezető út feltárása érdekében arculatunk, 
megjelenésünk megújítására is szükségünk lesz, amelyhez várjuk 
minden Tagtársunk segítségét. Tudjuk, megjelenésünket formailag 
és tartalmilag a mai kor követelményeihez kell igazítani (Webol-
dal), annak ellenére, hogy az abban található információk közül ma 
is nagyon sok hasznos, máshol el nem érhető anyagot találunk. 
Mindezt vonzóvá is kell tenni, amelyhez új gondolatokra, ötletek-
re, és nem utolsó sorban sok munkára van szükség, amelyhez 
szintén várjuk Tagtársaink ötleteit, segítségét.  

A megújult környezet már ma is, de a jövőben mindenképpen 
– a szükséges, és még előttünk álló informatikai, infrastrukturális 
fejlesztéseket követően – egy új, magasabb szintű hazai, és nem-
zetközi egyesületi életet egyaránt lehetővé tevő munkára ad lehető-
séget a konferenciák, tanfolyamok, rendezvények székházunkban 
történő megtartásával. Mindehhez azonban arra van szükségünk, 
hogy átgondoljuk, miként lehet ismét elnyerni hazai kis- és közép-
vállalataink támogatását, esetlegesen a nagyvállalatok érdeklődését 
miként tudjuk felkelteni Egyesületünkben rejlő értékek bemutatá-
sa, azok továbbadása érdekében. 

Kérem valamennyi területi szervezetünk, szakosztályunk tá-
mogatását annak érdekében, hogy a megújult, közösségi életre 
alkalmas körülmények közé jutott Egyesület ismét régi fényében 
ragyoghasson. 

 
Dr. Borbás Lajos  
 a GTE főtitkára  

 
 
 
 

A 2. szekció első előadása az IPAR 4.0 kihívásaival foglalko-
zott. Ezután a szekció két témakörre oszlott. Az első témakör az 
additív gyártás. Három nagy figyelmet érdemlő előadás hangzott 
el a testreszabott humán implantátumokról, az additív gyártástech-
nológiák kérdőjeleiről és legfontosabb technológiáiról. 

A szekció második témaköre a járműipari lépésváltás volt. Ér-
dekes előadások hangzottak el gyakorlati és oktatási témakörben. 

A konferenciát követő napon gyárlátogatást szerveztünk a Va-
rinex Zrt. 3D nyomtatás üzemágánál. A látogatáson sok érdekeset 
láthattunk, hallhattunk a 3D nyomtatásról, az additív gyártásról. 

Az előadásokat élénk vita követte.  A konferenciát sikeresnek 
tekinthetjük, annak ellenére, hogy a résztvevők többségét az elő-
adók tették ki. Az eredményeket és tanulságokat összegezve a 
Szervező Bizottság és a GTE elnöksége elhatározta, hogy elindítja 
a III. Gépészeti Szakmakultúra Konferencia szervezését 2018-ra 
időzítve. 

Weszely István 
 
Az Egyesület nagy lehetőséget lát a rendezvény további megszerve-
zésében, mert ez az egyetlen olyan konferenciánk, amelyik a gépé-
szeti fejlesztést teljes komplexitásában tárgyalja, bele értve a 
határterületeket és a képzéssel szembeni elvárásokat is. (V.A.) 
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Dr. Bognár Zoltán  

(1937 – 2016) 
 
Bognár Zoltán érettségi után a Lőrinci Hengermű, később a 

Budapesti Keksz- és Ostyagyárban fizikai munkás volt, majd 
ugyanitt raktárvezető. 1967-ben elvégezte a Közgazdaság-
tudományi Egyetemet, 1972-ben ugyanitt doktorált. 

Az egyetem elvégzése után, 24 éven keresztül a Csepel Autó-
gyárban dolgozott értékesítési, gazdasági és munkaügyi terüle-
ten, majd vállalati szervezési vezetőként. Ezt követően a Népsta-
dion és Intézményeinél terv- és munkaügyi osztályvezető. A 
Nyírő Gyula kórház személyzeti és munkaügyi osztályvezetője-
ként ment nyugdíjba. 

A GTE-nek 1975 óta tagja. 1983-tól 16 éven át a GTE Csepel 
Autógyári Szervezetében a szervező – elemző szakosztályának 
vezetője volt. Ezzel párhuzamosan bekapcsolódott a GTE mai 
nevén Ipargazdasági Szakosztályának munkájába, a szakosztály 
szervező titkára volt 1986-tól 1989-ig. Haláláig aktív tagja és 
mentora volt a Csepeli Szervezetnek és a Szenior Klubnak. 1993 
óta, haláláig aktív tagja volt a GTE Országos Elnökségének, 
kezdetben a kamarai ügyek alelnöke, majd gazdasági alelnök. Ez 
utóbbi feladatkörében sokat segített az Egyesület gazdasági 
stabilitásának megőrzésében, és komoly erőfeszítéseket tett az 
alulról építkező, tervezhető gazdálkodás bevezetése érdekében. 
Nem rajta múlt, hogy sajnos sikertelenül. 

A GTE három alkalommal Egyesületi Éremmel, 2016-ban 
Bánki Donát Díjjal ismerte el munkáját. Személyében egy aktív, 
mindenkor segítőkész, jobbító szándékú tagtársat vesztettünk el. 

 
 
 

 

Az Egyesület vezetése ezúton is felhívja a szakosztályokat és 
területi szervezeteket, hogy árbevételes rendezvények, konferen-
ciák szervezésével járuljanak hozzá a GTE társadalmi-szakmai 
ismertségéhez, az Egyesület anyagi stabilitásához és nem utolsó 
sorban a rendező szakosztály, területi szervezet bevételeihez, amit 
más, közösségi célokra, a szervezeti élet élénkítésére forgathat-
nak vissza. 

Azon szervezeteink számára, akiknek nincs gyakorlatuk egy- 
vagy többnapos, árbevételes rendezvények szervezésében, ké-
szült egy segédanyag. A segédanyag a GTE titkárságán és a 
szervezetek titkárainál elérhető. Gondolatébresztőként álljon itt 
ennek rövid összefoglalója. 

Meghatározó szempont az érdeklődésre számot tartó, célsze-
rűen a szervezeti egység szakmai érdeklődéséhez és az általuk 
elérhető szakemberekhez közel álló téma kiválasztása. Ezzel 
párhuzamosan meg kell határozni a „célközönséget”, össze kell 
állítani egy széleskörű, vállalati és egyéni címjegyzéket. Elsősor-
ban regionális, vagy hazai rendezvényre gondolunk. A nemzet-
közi rendezvény előkészítésénél fontos a külföldön is ismert és 
elismert ipari és/vagy tudományos háttér és a nemzetközi kapcso-
latrendszer.  

Már kezdetben érdemes megkeresni azokat a szakmai part-
nereket (vállalatok, egyetem stb.) és szaktekintélyeket, potenciá-
lis előadókat, akiknek a neve hívó szó a további előadók és a 
hallgatók számára, néhányukat célszerű meghívni a szervező 
bizottságba is.  

Fontos a rendezvény időpontjának és helyszínének meghatá-
rozása. Célszerű tavaszi, vagy őszi időpontot választani, kerülni 
kell az ütközést a nyaralási szezonnal és más rendezvényekkel. A 
helyszín lehet a GTE új székháza (kb. 50 résztvevőig), az esetle-
ges támogató vállalat, szervezet helysége, vagy bérelt helység, pl. 
szállodai terem, a bérleti díj figyelembe vételével.   

A program összeállítását felkért és/vagy egy előzetes felhí-
vásra jelentkező előadókra lehet alapozni, a gyakorlatban a kettő

 
Kiss Géza 

(1938-2016) 
 
Kiss Géza 1964-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyete-

men, Mezőgépész Szakon. 6 évet dolgozott a Vörös Csillag 
Traktorgyárban és 17 évet a Danuviában. 1988-ban a Fluidprog-
ress vállalat dolgozója lett, ahol tulajdonosként és igazgatóként 
tevékenykedett, irányított. Fő szakterülete, szakmai szerelme a 
hidraulika és a pneumatika volt. Tevékenységében mindvégig 
kitűnően kamatoztatta gyakorlati érzékét és korszerű üzleti gon-
dolkodását. Vérbeli ipari szakember volt. 

Színes egyénisége Egyesületünk egyik legismertebb tagjává 
tette. 1971. óta tagja volt a GTE-nek. 1979 és 1999 között, 20 
éven keresztül a Hidraulika-Pneumatika Szakosztálynak titkára, 
majd később elnöke volt. A szakmai köréhez tartozó termelő és 
kereskedelmi vállalatokkal erősítette az Egyesület kapcsolatát. 
Konferenciák és kiállítások sorozatát sikerrel fogta át. 2015-ig a 
Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke. E tisztség alól – megromló 
egészsége miatt – maga kérte felmentését, de a bizottságnak 
haláláig tagja maradt. Egyéb tisztségeket is betöltött, többek 
között 2016-ig a Gépipari Alkotók Alapítvány (GAA) kuratóriu-
mának is tagja volt. Tevékenységét az Egyesület több alkalom-
mal ismerte el Egyesületi Éremmel, 2003-ban pedig Bánki Donát 
díjjal jutalmazta. 

Nyílt, őszinte személyisége és közvetlen viselkedése folytán 
kellemes tagtárs volt, az országos titkári tanács tagjai igazolhat-
ják, Géza nagyon jó titkártárs és nagyon hű barát volt élete során. 
2016. december 11-én, életének 78. évében hunyt el. 

 
 
 

 
kombinációja szokott létrejönni. Egy-két jól megválasztott beve-
zető előadás nagyban növeli az érdeklődést, főleg ha ismert 
előadókat (ipari vezetőt, országosan, vagy helyben ismert szemé-
lyiséget) sikerül megnyerni.  

Az előadásokat célszerű homogén szakmai szekciókba sorol-
ni. Egy-egy előadásra kb. 20 percet, kivételes esetben 30 percet 
érdemes szánni. Kérdésekre - ha az idő engedi – minden előadás 
után, szorosabb időbeosztás esetén a szekció végén kerülhet sor. 
A szekciók levezetésére szakmailag felkészült elnököt célszerű 
felkérni, aki egyben az időbeosztásért is felel. Ha lehetőség és 
érdeklődés van rá, jó a rendezvényt kiállítással, bemutatóval 
összekötni, ami színesíti az eseményt és vonzza a támogatókat.  

A program ismeretében lehet szélesebb körben a résztvevő-
ket, hallgatókat toborozni. A programot és a részvételi feltétele-
ket, részvételi díjat tartalmazó körlevelet minél szélesebb körben 
célszerű terjeszteni, ma már inkább e-mailben, interneten – a 
GTE honlapján is - és a médiában. Legtöbb esetben személyes 
megkeresésre van szükség, nem elég az egyszeri megkeresés, 
emlékeztető e-mail értesítésre is szükség szokott lenni.   

A rendezés feltételeit a Gazdálkodás és vállalkozás ügyrend-
je szabályozza. A rendezvény befogadásának, szakmai és szerve-
zési támogatásának és az előfinanszírozás megnyitásának a felté-
tele az elfogadott költségvetési terv, amit az ügyrend 2. mellékle-
te szerint kell elkészíteni. A részvételi díjakat a várható részvétel 
és a költségek, valamint az esetleges szponzori támogatás  isme-
retében úgy kell meghatározni, hogy azok biztosítsák a rendez-
vény pénzügyileg sikeres lezárását, a szakosztály, területi szerve-
zet számára visszaforgatható eredményt.  Az adminisztratív és 
szervezési lebonyolításhoz a GTE hathatós segítséget tud biztosí-
tani, bele értve a körlevelek kiküldését, a jelentkezések internetes 
lebonyolítását, a számlák kezelését is. 

Megkeresés esetén mind Funk Orsolya, mind e sorok írója 
szívesen nyújt segítséget. 

    Dr. Voith András 
      rendezvényekért felelős alelnök 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉRE 
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           IPAR NAPJAI - MACH-TECH  2017 

           szakmai konferencia program tervezet 
 

 
2017. MÁJUS 9. KEDD 
 

9.20-10.00 Ünnepélyes megnyitó, az Ipar Napjai – MACH-TECH Nagydíjak átadása 

Helyszín:  F pavilon, Rubin terem 

10.30-14.00 Kézben tartott robotkarok - Az ipari robotok alkalmazásának hatásai a munkahelyek biztonságára 

Helyszín:  G pavilon, Türkiz terem 

Szervező:  U4 Reklámiroda 
9.00-16.00 Robbanásbiztonság-technikai megfelelés 

Helyszín:  G pavilon, I. VIP terem 

Szervező:  Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara 

11.00-17.00 Ipar 4.0 technológiák - alkalmazás, alkalmazkodás és alkalmasság 
Helyszín:  F pavilon, Rubin terem 

Szervező: Nemzetgazdasági Minisztérium – Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 

13.00-15.00 Az MTA Hegesztési Albizottságának nyilvános ülése 
Helyszín:  A pavilon, Galéria, 182-es terem 

Szervező:  Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 

14.30-15.00 Ipari robotok és digitalizáció a XXI. században 
Előadó: Paplógó Zoltán 

Helyszín:  G pavilon, Türkiz terem 

Szervező:  ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

15.00-15.30 ABB Motor Hotel, a tartalékeszköz szolgáltatás 

Előadó:    Erdős Tibor 

Helyszín: G pavilon, Türkiz terem 

Szervező:  ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 

2017. MÁJUS 10. SZERDA 
 

11.00-13.00 KRL Kontrol kiállítói előadása 
Helyszín:  A pavilon, II-es galéria, 182-es terem 

Szervező:  KRL Kontrol Kft. 

11.00-16.00 Beszállítói Fórum 
Helyszín:    F pavilon, Rubin terem 

Szervezők: Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége,   

   Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

13.00-16.30 IFKA konferencia 

Helyszín:  G pavilon, Türkiz terem 

Szervező:  IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 
 

2017. MÁJUS 11. CSÜTÖRTÖK 
 

10.00-16.00 Megújuló energiaellátás 2017 
Helyszín:  G pavilon, Türkiz terem 

Szervező:  Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége 

10.00-17.00 Hová lettek a beosztottaim? - Hatékonyságnövelés és fluktuáció kezelés az iparvállalatoknál 
Helyszín:  F pavilon, Rubin terem 

Szervező: Login Autonom Kft. – Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
 

2017. MÁJUS 12. PÉNTEK 
 

10.30-14.00 Nemzetközi Hegesztési Projektek értékelésének nyilvános konferenciája 

Helyszín:  A pavilon, II-es galéria, 182-es terem 

Szervező:  Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 
11.00-11.30 Energia megtakarítás forgógépekben 

Előadó:    Cserkuti Péter 

Helyszín: F pavilon, Rubin terem 

Szervező:  ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
11.30-12.00 Ipari felhasználási célú UPS 

Előadó:     Balogh Attila 

Helyszín:  F pavilon, Rubin terem 

Szervező:  ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
13.00-15.00 TechTogether diákverseny díjkiosztó 

Helyszín:    G pavilon, Türkiz terem 

Szervezők: Gépipari Tudományos Egyesület és autopro.hu 

 A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! 
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